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�����	(�א���و�����Fא��)4�2 �
فـي كتابـة    األمثل  حرصاً من هيئة التحرير على استخدام األسلوب العلمي           

وأخذاً إلى التيسير على الباحثين والقراء نأمل مـن          البحوث والدراسات التي تنشرها،   
  : والمعايير التاليةالجميع االلتزام بالقواعد

 .خرى للنشر لجهة أهرسل أوأنشره أن أن بحثه لم يسبق ب ياًيقر الباحث كتاب )1

  .أن يكون البحث أو الدراسة في موضوع مما تُعنى به المجلة )2
خطـاء  خاليـاً مـن األ  واجعة لغويـة سـليمة،   ينبغى أن يكون البحث مراجعاً مر      )3

  .، قبل تقديمه للمجلةالمطبعية
ـ ،و االنجليزيـة ة أم البحث إلى إدارة المجلة مكتوباً بإحدى اللغتين العربي يقد )4  اً مرفق
 قـابالً ) CD( كلمة، ونسخة محفوظة على قرص حاسوب        300ملخص ال يزيد عن     ب

  .للقراءة  والكتابة
يلتزم الباحث باألسلوب العلمي المتبع في كتابة المـصادر والمراجـع واالقتبـاس       )5
ليها بمتن البحـث فـي      وتدرج جميع المراجع التي أشير إ     ) فةعروحسب المدارس الم  (

 في نهاية البحث، وترتب ترتيباً أبجدياً، وتأتي المراجع العربية أوالً ثـم             قائمة المراجع 
  .جنبية بعدهاالمراجع األ

مصورة تصويراً نقياً    ومرسومة أ  شكال البيانية والخرائط المرفقة بالبحث تكون     األ )6
ما الصور الفوتوغرافية فـال ينبغـى أن        أ،مساحة الكتابة بالصفحة  على  يسمح بنشرها   

  . ويراعى فيها الدقة والوضوح،يزيد عددها على عشر
  . صفحة25يفضل أال يزيد عدد صفحات البحث عن  )7
بنوع الخـط   )  سم 21×سم12(عن ال يزيد    مقاسو A)4(تكون الطباعة على ورق      )8
)Traditional  Arabic(  وبحجم)باللغـة  تكتـب  بالنسبة للبحوث التـي   للنص )14
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بالنسبة للبحـوث التـي   ) 12(وبحجم ) Times New Roman( ونوع الخط العربية
  .باللغة اإلنجليزيةتكتب 

 توضع اآليات القرآنية بين قوسين زهراوين وفقاً لرسـم المـصحف الحاسـوبي،             )9
  . بالشكلوتضبط األحاديث وأبيات الشعر

  . في البحث والتوثيقااللتزام بالمنهج العلمي )10
تعرض البحوث المقدمة إلى المجلة على مقيمين متخصصين في سـرية تامـة،              )11

  .وتكون  توصياتهم ملزمة
البحوث المنشورة في المجلة تكون ملكاً لها بمجرد تسليمها وال ترد أصولها إلى              )12

  .تنشرنشرت أو لم أصحابها، سواء 
 رأي صاحبه، وهو المـسؤول عنـه أدبيـاً        البحث المنشور في المجلة يعبر عن        )13

  .يمثل بالضرورة رأي المجلة وقانونياً، وال
يحق ألصحاب البحوث والدراسات المقدمة للمجلة الحصول على نـسختين مـن             )14

  .العدد الذي تنشر فيه بحوثهم ودراساتهم
بيـة  اللغة العربية هي اللغة األساسية للمجلة، وتقبل البحوث المكتوبة بلغـات أجن          )15

  .  على أن تكون مقرونة بملخص باللغة العربية
@ @

ò÷îç@í‹znÛa����‹ 
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  )نماذج مختارة( أثر القرآن الكريم في األلفاظ ودالالتها في البالغة العربية -1
  7................................................................مصطفى الخمري   . د

  فضيلة الشيخ إبراهيم محمد الزنيقري وجهوده في تعليم القرآن الكريم -2
  54.............................................................األسطى عبدالسالم     . أ

  " ال إله إال اهللا"رسالة في بيان اإلعراب واالستثناء في  -3
ت (من علماء القرن الثالـث عـشر الهجـري          عبد اهللا بن حجازي الشرقاوي    : تأليف

  )هـ1227
  72................................................محمد أبوراس   . د/  دراسة وتحقيق   

  يا أيها الّذين آمنوا.. المستوى الصوتي لخطاب -4
  116...................................................................وليد رشيد     . د

  تالف النحوي عند بعض النحاةَأسباب االخ -5
  139............................................................أبوشعفة العصلب    .  د

  الكريم القرآن ومعربي النحاة عند تمييزاً أو حاالً يكون أن احتمل ما -6
  157..............................................................الراشدي    فوزي . أ

  )وصفيةٌ نحويةٌ دراسةٌ( الفرزدق شعرِ في اإلعرابِ من لها محَل ال التي الجمل -7
  178................................................................راضي  ضياء .  د
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-1941التحـالف    إلى العداء وفرنسا من  السنوسي إدريس مدمح السيد برقة أمير -8
1951  

  212....................................................................نجم   أحمد .  د

 - 1884"  بشير السعداوي من التغلغل السلمي اإليطـالي الحـتالل ليبيـا           موقف -9
1911"  

  250.........................................................نصر الدين العربي      .  د

تجمـع دول الـساحل والـصحراء       (تطور السياسة الليبية تجاه القارة اإلفريقية        -10
  )أنموذجا

  275........................................خالد أبورقيقة    . د  &  أبوستة ر عبدالقاد   . د

   األخوات في مصر القديمةالزوجات -11
  296..................................................................حسين سالم    .  د

  م. ق1496 حتشبسوت إلى بالد بونت رحلة -12
  311..............................................................سميرة الساحلي      .د

  )م الي نهاية السيطرة البيزنطية . ق1100(  الدينية في ليبيا قديماالحياة  -13
  330.............................................................عبد الكريم نامو     . د

  من كورينثالزجاجية أوبوس سكتايل لوحة -14

  349.............................مصطفى نامو   . د: ترجمة    / أوليفر  أندرو   .د : تأليف 
  "األصالة والحداثة"بين الرومانية الرعاية مؤسسة  -15

  389...............................................................كريم العلواني    . د
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  العرض المتحفي طرقه وانواعه والوسائل المساعدة إلنجاحه -16
  425..................................................................معمر عباد  . د

  "دراسة في الجغرافيا االقتصادية"  االقتصاد االفريقيالصناعة ودورها في -17
  472....................................الهادي عليوان   .  د  & الصادق عبدالصادق     .  د

  الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا عبر األراضي الليبية -18
  504..........................................................يوسف مفتاح طالب    .  د

  ليبيا غرب شمال إقليم في العامة الصحية للخدمات المكاني التباين -19
  516..............................................................ن مصطفى حس  . د

  ربيمخاطر التدهور البيئي في بلدان المغرب الع -20
  5444................................................................مفتاح جمعة  . أ

   والدين لعلم االجتماع في ضوء التغير االجتماعي ظرية الناالتجاهاتمؤتمر  -21
  561...............................................................ونيس الكراتي    . د

  )التوحد أنموذجاً( الثقافة المجتمعية والمرض -22
  587................................................................حمد أالمختار   .  د

 تطـوير الممارسـة العامـة للخدمـة         فى ودورها يدانيةالم والدراسات   البحوث -23
  االجتماعية

  615................................................................بالل التويمي  .  د



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 6

 من وجهة نظر المتخصصين     تهطرق مواجه والعنف لدى طالب التعليم الثانوي       -24
  التربويين ببلدية الخمس

  643................................................................ مفتاح الهديف    .د

 الحواريـة  تـه  خـالل  نظري من  السوسيولوجيبفكره فكار ورشدي بالتعريف -25
  )م2000-1928 (اإلسالمية

  687..................................................................  هيبة  عمر. د

  بى بكر الباقالنيأ فكر في الكالمية والعقليةاآلراء  -26
  728................................................................حمد حريبش   أ.  د

  )أسبابه وأنواعه ونتائجه وكيفية الوقاية منه ومواجهته(اإلحباط  -27
  750..................................................................نجاة زريق   .  د

الـدول  في ضوء خبرات بعـض       نحو تصور مقترح لجامعة افتراضية في ليبيا       -28
  المتقدمة

  773.........................................محي الدين فره    . أ &   بشير الزرزاح    .د

 اآلداب كليـة  فـي  التـدريس  هيئـة  أعضاء لدى الذاتي التطوير أساليب بعض -29
   العلمي والبحث التدريس طرائق مجالي في مسالته/ والعلوم

  806..............................................................الجعباري    أمسلم .  أ
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  : وبعد. هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعدهالحمد  
 حتـى إن  ،مكتوبـة  أو   ،مـسموعة  ، من إنتاج فكري إال احتاج إلى الكلمة       ما  

 وسـموهم علـى     ، والكلمة تميز وعي البشر    ،بعض النقاد يعدون التفكير كالماً صامتاً     
ـ       .  ألنها نتاج فكر   ؛مخلوقات اهللا  ري ـوالبالغة العربية ويزاملها األدب هما الحقل الفك

 ،اللذان تغرس فيهما الكلمات طمعاً في ثمرة التأثير الوجـداني          -إن صح هذا التعبير   -
 والتعبير  إلفهام ألن غايتهما ال تقتصر على ا      ؛ةوهما يتخذان من اللفظة الوسيلة الجمالي     

 ومـن  ، أو الـسامع ، أو الناقد، مستوى فاعلية في المتلقي   بل يتعديان هذا إلى    ،المباشر
 إذ يوجد تعامل خاص مع األلفـاظ       ، وعلم األسلوب  ،هنا تلتقي البالغة مع األدب والنقد     

  .يختلف عن المجاالت األخرى
ومـن خـالل بالغـة إعجـاز        - دراستنا للقرآن الكريم في هذا البحث        وفي  

 دالالت  أو ،م بالبالغة في ألفاظه تحمل داللـة       ننطلق من كونه نصاً أدبياً يتس      -القرآن
 جديد متميـز    كائن القرآنية ومن المسلم به أن اللفظة األدبية        ،أخرى في حالة االتساع   

 ، فهي في األدب تلبس لَبوساً فريـداً      ، توضحها كتب المعاجم   التي ،من اللفظة المعجمية  
 ،ص وتـشخِّ  ، وهي ترسم  ، مما يجعلها تتجاوز كونها أصوات لفظة      ،مع االلتزام الديني  

 ، الجمال في االستعارة المكنيـة     سر وهذا ما جمعته واختص به       ،وتُجسم حالة شعورية  

                                                           

 .الخمس-كلية التربية- جامعة المرقب -∗
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 ألنها ال   ؛باالنتقاء فاألولى ال تهتم     ؛ والكتابة األدبية  ، هو الفرق بين الكتابة العلمية     وهذا
ا تقلـع عـن      كم ، عن جمال النحو بعالئقه المؤثرة     عد فتب ، الوجدانية عتباراتتُعنَى باإل 

 وتتجاهل الفروق الدقيقـة بـين       ،جمال الصرف الذي يعطي الصيغة الفاعلية الجمالية      
 هي  ما واللفظة في مضمونها     ، الشعور ب كل ذلك ألنها كتابة مباشرة ال تخاط       ،األلفاظ

 ، الكتابة األدبية والبالغية  فهي بناء لغوي جميل        أما ، وسيلة لمخاطبة العقل مباشرة    الإ
 في صيغ   المشاعر تقوم بوظيفة نقل     ، وداللة حيوية  ،ن اللفظة كائن حي   واألدب يرى أ  

 بل عنـد بـث      ، غايته عند صياغة الفكرة فقط     ي وال تنته  ،مغايرة لالستعمال المعهود  
 يطوف في رحاب التفاسير اللغويـة       ومن ، بدائل عنه  فتصبح ، األلفاظ اخلالروح في د  

 ألن ؛ التي كان طابعهـا التـشريع   نيةمد في ألفاظ السور ال    ة يجد وقفات طويل   ،البالغية
 وإلقـاء   ، ومن خالل رسم السلوك البـشري الـسوي        ،التشريع قد عني بنفسية المؤمن    

 بألفـاظ بالغيـة تحـرك       اماألوامر اإللهية برزت للدارسين جماليات في مناسبة المق       
 وأسمى كالم تحققت فيـه غايـة        ، أعلى األساليب  هو القرآن الكريم    فأسلوب ،الوجدان

 ، أجل ما يمكن أن يبحث فيه عن أسرار الجمال اللغـوي           وهو ، وذروة البيان  ،بالغةال
 وبراعـة سـبك إال      ، من حـسن نظـم     وليس ، ال تنضب  نابعه وم ، ال تنقضي  جائبهفع

  . والمقام األعلى،وللقرآن الكريم منها الحظ األوفى
  لهذا الموضوع من أهمية بالغة في إثبات إعجاز القرآن الكـريم فـإني             ولما  

 ألن األلفـاظ فـي      ؛ والتمحيص في بعض اآليات القرآنية كنمـوذج       لتدقيقسأتناوله با 
القرآن الكريم بما تحويه من معاني عز نظيرها في أساليب البلغاء والـشعراء قـديما               

 وعلـى   . وخاتمة تشتمل على النتائج    ، رأيت أن أكتب فيه في مقدمة ومبحثين       ؛وحديثاً
   .إثر ذلك اتبعت المنهج الوصفي

 وهـذا مـا ذكرتـه       ، اختياره سباب وأ ،ع أهمية الموضو  ، وقد تناولت فيها   :المقدمة -
  .سابقاً
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 كل مطلب يتناول آيات قرآنيـة متـسمة         : فيه عدة مطالب   وتناولت : األول المبحث -
   .بالغيةبعناوين 

وقصر األلفاظ القرآنية وسـر     - والتنكير ولطائفهما البالغية   التعريف : الثاني المبحث -
    .لبالغياجمالها 

VW���אLولא5 �
Y#1(�'�ل��'�م��(  

 يبـدو لنـا     ، ونتأمل ألفاظه وتراكيبه   ، نتمعن بالنظر في النظم القرآني     عندما  
 وتلـك خاليـة مـن       ، فهذه جملة مؤكـدة    ؛ وفي التراكيب  ،اختالفاً في استخدام األلفاظ   

 ، وذاك نكرة فـي موضـع      ، في سياق آخر   وجمع ، هذا اللفظ مفرد في سياق     ،التوكيد
 وردت  ، وأخرت في آية أخـرى     ، قدمت في آية   الكلمة هذه   ،معرفة في موضع آخر   و

 ، أوثر التعبير في هـذا المـوطن بلفـظ         ،خر وجمعاً في موضع آ    ، في موضع  دةمفر
  . ولم ترد في األخرى    ، العطف في تلك اآلية    واو وردت   ،وبمرادف له في موطن آخر    

 إنـه   ،رار بالغية دعت إليه    وأس ،وراءه أغراض قد اقتضته    -بال شك -هذا اإلختالف   
 التي نعنيها في المطلب     الكريمةولننظر في هذه اآليات     " أن لكل مقام مقاالً    ":ىيرجع إل 

  . وأغراض بالغية، ليتجلى لنا ما وراء اختالف التعبير فيها من أسرار جمالية؛األول
  : األولالمطلب

 شَفَاعةً حسنَةً يكُن    يشْفَع من� : قوله تعالى  ففي : النصيب والكفل  بين : األولى المسألة -
                  ءلَى كُـلِّ شَـيع اللَّه كَانا ونْهفٌْل مك لَه كُنَئةً ييةً سشَفَاع شْفَعي نما ونْهم يبنَص لَه

                                                           

 أحمد النيسابوري الميداني ـ قدم له نعيم حسن عصفور ـ    مجمع األمثال ـ أحمد بن محمد بن - 1
بـال  : بال ـ التاريخ : منشورات محمد علي بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان ـ الطبعة   

 .239/ ـ2
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 وهو أن يصير اإلنسان نفسه شـفيعاً لـصاحب          ، مأخوذة من الشفع   الشفاعة )1(�مقيتاً
 أو  ، الوساطة في إيصال خيـر     :لى المسألة فيها، والشفاعة    يجتمع معه ع   ىالحاجة حت 

  )2(" فَلْتُـْؤجروا اشْـفَعوا " فـي الحـديث   ، سواء كانت بطلب من المنتفع أم ال    ،دفع شر 
 ألن الشفاعة ال تطلق إال على الوساطة فـي          ؛ كاشف ومبين  وصف بالحسنة   ووصفها

 غرض  والمشاكلة ،اكلة السعي في جلب شر فهو مش      لى وأما إطالق الشفاعة ع    ،الخير
  )3("صـحبته ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فـي         " :من األغراض البالغية التي تعني    

 المشاكلة في الشفاعة الثانية وصـفها       وقرينة للمشاكلة   :فعبر القرآن بالشفعة في الثانية    
 الكلمـة   خروج قبيل   من إال إذا كان     ،للذي سعى بجلب سوء   ) شفع (: إذ ال يقال   ،بسيئة
  .)التهكم (: وهو،عناها األصليعن م

 ، ومن أجل هذا الفـرق     ، النصيب أيضاً ولكن بينهما فرق دقيق      : معناه والكفل  
 ويتجلى ذلك   ، وبالكفل في الشفاعة السيئة    ،الحسنةوجب أن يعبر بالنصيب في الشفاعة       

 :في اآلتي

ـ  ، في الخير  وندر ، أن الكفل وإن كان بمعنى النصيب إال أنه غلب في الشر           -1 ن  وم
ـ           يَأيها� :النادر قوله تعالى   نِ مفْلَـيك كُمـْؤتي وِلهسنُوا بِرامءو نُوا اتَّقُوا اللَّهامء الَّذين ن 

هتمحلم يرد الكفل في الخير والرحمة في النظم القرآني إال في هـذه اآليـة                إذ )4(�ر 
 بمعنى أنها الوحيـدة     )غريبة( : ولذلك يطلق عليها معلمو القرآن الكريم عليها       ،الكريمة

  .في القرآن الكريم

                                                           

 .85: اآلية:  سورة النساء- 1

 .13/452، فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/2026 صحيح مسلم - 2

 .375 ـــ أحمد الهاشمي، ص جواهر البالغة:  انظر- 3

 . 28: االية:  سورة الحديد- 4
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 ، والنصيب يشمل الزيادة عن المثل     ، هو المثل المساوي   الكفل : قال بعض المحققين   -2
 والتعبيـر   ، لإلشعار بأن جزاء الحسنة يـضاعف      حسنةفالتعبير بالنصيب في جانب ال    

 يؤيـد  )1( مثلها  للداللة على أن من جاء بالسيئة فال يجزى إال         ؛بالكفل في جانب السيئة   
 ِإالَّ يجزى فَالَ بِالسيَئة جاء ومن َأمثَاِلها عشْر فَلَه بِالْحسة جاء من�  تعالى هللاهذا قول ا  

 الكفل يطلق على    :وقيل اآلية إشارة إلى لطف اهللا بعباده        ففي )2(�يظْلَمون الَ وهم مثْلَها
 حمى ظهره بذلك    : أي ، كفل البعير  : ولذا يقال  ،اس عليه النصيب الذي يكون اعتماد الن    

َأنَا  ":-صلى اهللا عليه وسلم   - قال     ، ومنه قيل للضامن كفيل    ،الكساء الذي يوضع عليه   
    نَّةي الْجنِ فاتَييمِ كَهتُل الْيكَافعليه يعتمد اإلنسان    الذي أن الكفل هو النصيب      فثبت )3("و 

 ومن� : قوله : إذا ثبت هذا فنقول    ،ع المفاسد عن نفسه    ودف ،في تحصيل المصالح لنفسه   
شْفَعةً يَئةً شَفَاعيس كُني فٌْل لَها كنْها� �مكَفَلَهو اءكَرِيإذا تأملنا وجها    هذا كل   من .)4(� ز 

 فإننا نجد في    ، وهو إعجازه في أسلوبه وبالغته     ، في القرآن الكريم   عجازمن وجوه اإل  
 بالجمال اللغـوي    ،ته  وفي كل لفظة من ألفاظه ما يوضح هذا اإلعجاز          كل آية من آيا   

 قـصد القـرآن     بهذا ، كلماته لتكوين الجملة   وترتيب ،في رصف حروفه لتكوين الكلمة    
 على  ومقدراً بيانا قاصدا    تجد ، آية من آياته   كل في ، في اللفظ مع وفائه بالمعنى     ريمالك

 أو يقـصر    ،دون أن يزيد اللفظ على المعنى     حاجة النفوس البشرية من الهداية اإللهية       
 أن  ؛ وهذا من خصائص األسلوب القرآني     ، بحاجات الخلق من هداية الخالق     ءعن الوفا 

                                                           

 . 1/407.الفتوحات اإللهية: انظر - 1

 . 160: اآلية: األنعام - 2

 . 3/168 كنز العمال - 3

 . 10/165التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب : وانظر ،37: اآلية:  سورة آل عمران- 4
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 أو تنافرا بين تلك     ، هناك تضاد  يكون أكثر من معنى دون أن       تعطي قد   الواحدةالكلمة  
 .)1( وبحيث يتسق المعنى العام تمام االتساق مع كل معنى،المعاني

 لَن نُْؤمن لَك حتَّى تُفَجر لَنَا من اّألرضِ ينْبوعاً          وقَالُوا� : تعالى قوله : الثانية ألةالمس -
      يٍل ونَخ ننَّةٌ مج لَك تَكُون ا تَفْجِيراً    عنببٍَأوالَلَهخ اراَألنْه رنظرة الباحـث  إن )2(� فَتُفَج 

 أو  ، وأن اإلطنـاب   ، مناط السور المكية   في آيات القرآن الكريم توحي له بأن اإليجاز       
 ذلك ألن المرحلة المدنية من نزول القرآن مرحلـةُ          ،دقة التفصيل مناط السور المدنية    

 ، الحال في سورة البقـرة     و كما ه  ، فتطلَّب األمر بسط األمور الفقهية للمؤمنين      ،تشريع
 وأمور  ، التوحيد  فهي تدور حول فكرة    ، خالفاً لمضامين السور المكية    ،رالنو و ،والنساء
 هـذا  ومـن  ، والترهيب في وصف أهوال النـار     ، والترغيب في وصف الجنة    ،الغيب

 إذ وجد أن اإليجاز واإلطناب من حـق مالءمـة           ،القبيل ما لفت الجاحظ إليه أنظارنا     
 خاطب العرب واألعـراب أخـرج   إذا - وتعالىتبارك-ورأينا اهللا  ": فهو يقول  ،المقام

 أو حكى عـنهم     ،ئيل وإذا خاطب بني إسرا    ، والحذف ،والوحي ،الكالم مخرِج اإلشارة  
 الطبيعي أن تكون كل ألفـاظ القـرآن تحـت           ومن )3("جعله مبسوطاً  وزاد في الكالم     

 في  متَقَلْقلَةً ذلك ألن نظمه المعجز يتضمن كلمات ال تكون نافرةً           ،عنوان مناسبة المقام  
 حجـم القرآني كذلك خصص لـه       والموضوع   ، وال تكون حشواً يستغنى عنه     ،مكانها
 وال اإلطناب   ، وال يكون اإليجاز قائماً مكان اإلطناب      ،قصان فال زيادة فيه وال ن     ،معين

 الحديث اآلية التي نحن بـصدد وهذه ، الفكرة هي التي تحدد أسلوبها  ن أل ؛مكان اإليجاز 

                                                           

 للسيوطي ـ تحقيق علي محمد البيجـاوي ـ دار    1/25معترك األقران في إعجاز القرآن :  انظر-1
 .  م1969الفكر العربي ـ القاهرة ـ 

 .90،91: اآلية:  سورة اإلسراء-2

 .1/94 الحيوان -3
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ـ     ،عنها  تعين مناسبة المقام في اختيار مفردة مـن المفـردات            ا  أو تخـصيص داللته
 ، والمفردة قد تكون عاديـةً ، أو توسع ظالل الداللة اللغوية، لتحقق إيحاء نفسياً ؛اللغوية
 وتأثيراً فريداً ال نعرفـه فـي حـدودها          ، وجدنا لها طعماً آخر    ، في القرآن  رأتفإذا ق 

 ورد عند عبد القاهر الجرجاني حول تمكن        ما فبهذا نتجاوز    .الطبيعية المتعارف عليها  
 فهو ينظر إلى النص كلِّه بعد دخـول         ، ألنه ال يوليها االهتمام    ؛ق اآلية  سيا فيالمفردة  
                                              . وينظر إلى العالقة النحوية بشكل كلي،المفردة

والتفجير مصدر فَجر بالتشديد مبالغة     ) تفْجِيراً( و   ،)تُفَجر( في اآلية كلمة     فجاء  
 ألن الضوء يشق الظلمة     ؛ ومنه سمي فجر الصباح فَجراً     ،و الشق باتساع   وه ،في الفجر 

 ، وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه     ، أشد من مطلق الفجر    فالتفجيرشقاً طويالً عريضاً      
 .) 1(�نَهراً خالَلَهما وفَجرنَا� : في قوله تعالى،ولذلك ناسب الينبوع هنا والنهر

 وصيغة يفْعول صيغة    ،ثيرة النبع التي ال ينضب ماؤها      اسم للعين الك   والينبوع  
 وللنون مع البـاء  ، إذا زخر، كيعبوب من عب الماء، نبع الماءمن ،مبالغة غير قياسية  

 ففي جميـع    ، أنها تدل على الظهور والبروز     وهو ،فاء وعيناً للكلمة سر عجيب مطرد     
من مادة النبع  أو الجدول كثير        مشتقة   والينبوع ، هذا المعنى  ء ال تنفك عن أدا    اتراكيبه

 فقد أريد بتفجيـر األنهـار كثـرة        ، يختلف الينبوع عن األنهار الجارية     وبهذا .)2(الماء
 ،بضم التاء وتشديد الجيم   " تفجر  "  وعبر في جانبها بلفظ      ، فجاءت األنهار جمعاً   ؛المياه
رة ـلم يرد بفجرها الكث   أما الينبوع ف  " تفجيراً   " بالمصدر جيئ   ثم ،الرباعي) فجر(من  

 على قـراءة    ،"تفجر"  وعبر في جانبها بلفظ      ، ولذا جاءت الينبوع مفردة    -كثرة المياه -
 يـستقيم   وال . ولم يؤت بمصدره   ،من فتح التاء وضم الجيم بالتخفيف من فجر الثالثي        

                                                           

 .33: اآلية:  سورة الكهف- 1

 ).ن ب ع (  مادة . 591ص : مختار القاموس:  انظر- 2
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 ، قورنت بمياه األنهار   ا لقلة مياه الينبوع إذا م     ؛وضع إحدى اللفظتين في مكان األخرى     
  . والمالئم للينبوع الفجر،فالذي يالئم األنهار التفجير

 فال جدال في أن القرآن الكريم قد أثار في أساليبه الرسـالية أكثـر مـن        إذن  
 من أجل الوصول إلـى عقـل        ، في كلمات متشابهة ومختلفة في نفس الوقت       ،وبأسل

الحق الـذي يـصل      ليقتنع ب  ؛ فيما يفكر به من قضايا العقيدة والحياة       ،اإلنسان وشعوره 
 في أجواء رائعة تتحول فيها العقيدة إلـى قـضية تمتـزج باإلحـساس               ،اإلنسان باهللا 

 .والشعور

 وتـرك   ، تذبيح األبناء على سوم العذاب في سورة إبـراهيم         عطف : الثالثة المسألة -
 .العطف في سورة البقرة

 وأدلـة   ، الكريم من أي ناحية أتيته ال ترى فيه إال أنواراً سـاطعة            القرآنإن    
 ، في اللغة العربية وفي بالغتها     ت مهما دقق  ، وال يمكن  ، كالم اهللا تعالى   هقاطعة على أن  

 ألنه تنزيل من    ؛ وال لطخة من جهل    ،أن تجد فيه نكتة من كذب  وال وصمة من زور          
 وتـذوقوا   ، إلى ذلـك   ا فطنو قد - فصحاء بالسليقة  وهم- وإذا كان العرب     ،حكيم حميد 

 فقـد بعـدوا عـن       ، فإن عرب اليوم غير العرب باألمس      ،مسمو أسلوب القرآن الكري   
 وهو ال يـساوي  ، وأصبح أمراً ال يدركه إال المتخصصون     ،األساليب العربية الفصيحة  

 ففي القرآن   ، وثقافية ، وتاريخية ، اجتماعية سباب وذلك أل  ،ما كان عند العربي األصيل    
لل ونتأمل مسألة وجود     تعال معي نح   ، كحرف مثال يغير المفهوم    ،الكريم أشياء بسيطة  
 ، عنه من دقـة فـي التعبيـر        ج وما ينت  ، وتركه في آية أخرى    ،يةحرف العطف في آ   

 سـورة  نجد فـي     ،اهيم إبر وسورة ، وسورة األعراف  ، سورة البقرة  فيوتغيير المعنى   
 يـذَبحون  ذَابِالْع سوء يسومونَكُم فرعون ءاِل من نَجينَاكُم وِإذْ�: تعالىالبقرة قول اهللا    
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كُمنَاءَأب ونيتَحسيو كُماءسي نفو ذَِلكُم الَءب نم كُمبر يمظسـورة إبـراهيم     وفي  )1(�ع 
 قَاَل موسى ِلقَومه اذْكُروا نعمة اللَّه علَيكُم ِإذْ َأنْجاكُم من ءاِل فرعون             وِإذْ� :قوله تعالى 

ومسي             كُـمبر نم الَءب ي ذَِلكُمفو كُماءسن ونيتَحسيو كُمنَاءون َأبحذَبيذَابِ والْع وءس ونَكُم
يمظفلم يعطف بها تـذبيح      ، العطف في سورة البقرة      و جاء التعبير بدون وا    لقد )2(�ع 
 ومثل ذلـك    ،اً وتفسيراً  بل وقع بيان   ،لعذاب واستحياء النساء على سومهم سوء ا      ،األبناء

 نَجينَاكُم من ءاِل فرعون يسومونَكُم سـوء        وِإذْ� :جاء قوله تعالى في سورة األعراف     
    كُمنَاءَأب قْتُلُونذَابِ يالْعونيتَحسيو        ـيمظع كُمبر نم الَءب ي ذَِلكُمفو كُماءسفتقتيـل  ) 3(� ن

 َأبنَـاءكُم   ويذَبحون� أما في سورة إبراهيم      ،اء النساء بيان لسوء العذاب    األبناء واستحي 
 كُماءسن ونيتَحسيقوله على بالواو معطوفاً �و: �ونَكُمومسـذَابِ    يالْع ـوءالمـراد   � س 

 ، والتقتيل بيح ألنه مفسر بالتذ   ؛ واألعراف لبقرةبالعذاب ههنا غير المراد به في سورة ا       
 ألن المقـام فـي سـورة        ؛ بالواو جعل التذبيح شيئاً آخر سوى سوء العذاب        لعطففا

 ، يقتضي تعداد الـنعم وتفـصيلها      ، ومثل هذا المقام   ، بأيام اهللا تعالى   يرإبراهيم مقام تذك  
 ، تـستوجب الـشكر    نعمـة  � سوء الْعذَابِ  يسومونَكُم�فعل النجاة من التكاليف الشاقة      

 استبقاء البنات حتى    :أي- والنجاة من استحياء النساء      ،ة أخرى والنجاة من التذبيح نعم   
 . نعمة ثالثة- فيفترشْن وينتهك عرضهن،يصرن نساء مشتهيات

 ، فمقام تذكير بجـنس النعمـة      ، وسورة األعراف  ، المقام في سورة البقرة    أما  
ـ ، ولذا تركت الواو ،ومثل هذا المقام ال يحتاج إلى تعدد النعم        تحياء  ووقع التذبيح واالس

 .بيانا لسوم العذاب

                                                           

 . 49: اآلية: سورة البقرة -1

 .6: اآلية:  سورة إبراهيم-2

 .141: اآلية:  سورة األعراف-3
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إن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقصودة من ذكـر حـرف              ": الفخر الرازي  يقول
 َأرسلْنَا موسـى    ولَقَد� إنه تعالى قال قبل تلك اآلية        :العطف في سورة إبراهيم أن يقال     

 بأيام اهللا   والتذكير )1( �ذَكِّرهم بَِأيامِ اللَّه   َأن َأخْرِج قَومك من الظُّلُمات ِإلَى النُّورِ و        بَِئايتنَا
 سوء  يسومونَكُم� : فوجب أن يكون المراد من قوله      ،ال يحصل إال بتعدد نعم اهللا تعالى      

 ليكـون   ؛ آخر نوعاً � َأبنَاءكُم ويذَبحون� : والمراد من قوله   ، من العذاب  نوعاً �الْعذَابِ
 أي فـي سـورة      ، فلهذا وجب ذكر العطف هنـاك      ،نعمةالالتخلص منهما نوعين من     

  .إبراهيم
 وهـي قولـه    ، فلم يرد األمر إال بتذكير جنس النعمـة        ، في سورة البقرة   وأما  

 كان المراد من سوء العذاب هـو        فسواء )2(� نعمتي الَّتي َأنْعمتُ علَيكُم    اذْكُروا� :تعالى
 .)3( الفرقهراصال فظ كان تذكير جنس النعمة ح،الذبح أو غيره

 وتعريـف   -عليـه الـسالم   - سبل السالم الملقى على يحيى       تنكير :ة الرابع المسألة -
 . في سورة مريم-عليه السالم- على عيسى ىالسالم الملق

 وفي كل ، وفي كل مقطع منه وفقرة    ، القرآن الكريم في كل سورة منه وآية       إن  
 بأسلوب إيقاعي غني بالموسـيقى       يمتاز ، وفي كل مطلع منه وختام     ،مشهد منه وقصة  

 المسألة من  المطلب أن نفاضل فيه        هذه حتى ليكون من الخطأ الشديد في        ،مملوء نغماً 
 لكننا حين نومئ إلى تفرد سورة منه        ، أو نوازن بين مقطع ومقطع     ،بين سورة واخرى  

 مؤكـدين   ، وندعمها بالشاهد  ، نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل      ؛بنسق خاص 
  .أن القرآن الكريم نسيج واحد في بالغته وسحر بيانه

                                                           

 .5: اآلية: سورة إبراهيم -1

 47: اآلية:  سورة إلبقرة-2

 . 3/64التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  -3
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 هذه الموسيقى بنوعيها الداخلية والخارجية لتنبعث في القرآن حتـى فـي             إن  
 ونغمهـا بتـصوير لوحـة     ، فتكاد تستقل بجرسها   ،اللفظة المفردة في كل آية من آياته      

 ما يطلق عليه في     وهذا ، وفيها الظل شفافاً أو كثيفاً     ، أو شاحباً  ،كاملة فيها اللون زاهياً   
 . بالصورة الكلية،البالغة العربية والنقد

 وحكمة  ، الفواصل بحروف المد واللين    م خت ن كثر في القرآ   : بعض العلماء  قال  
 إذا ترنموا يلحقـون     )أي العرب ( إنهم" : بذلك قال سيبويه   ،وجودها التمكن والتطريب  

 وجـاء فـي     ،ك إذا لم يترنمـوا     ويتركون ذل  ، ألنهم أرادوا هذا الصوت    ؛ بالياء   أللفا
 لو سـقط منـه      ، فتأليف كلماته من حروف    ، وأعذب مقطع  ،القرآن على أسهل موقف   

 أو ضعفاً ظاهراً في حس السمع وذوق        ، لكان ذلك خلال بيناً    ، أو تغير من مكانه    ،حرف
 .)1("اللسان

 هل انبعث إيقاعها الرخـي المنـساب     : ليتساءل ، قرأ اإلنسان سورة مريم    فإذا  
 : وإذا هو يقطع بأن النغم يسري فيها كلها        ؟ أم خالل آياتها   ، أم من ختامها   ،طلعهامن م 
 حتـى لـو     ،انسيابها وفي انسياقها و   ، وفي ألفاظها وحروفها   ، ومقاطعها ،اصلهافي فو 

 أو موضوع واحـد مـن موضـوعاتها         ، من مقاطعها  ، مقطعا واحداً  ،انتقى على حده  
 وفـي كـل     ، لكان في كل جزء منه نغمة      :اع والتمس في أجزائه النغم واإليق     ،الجزئية

 .حرف منه لحن من ألحان السماء

 ، هذا األساس من انفراد القرآن الكريم بمحافظته على التناسق اإليقاعي          وعلى  
يحلو لنا أن نقتطف من سورة مريم القيمة الفنية في البالغة العربية من التعبير بكلمـة           

 علَيه يوم وِلد ويوم يموتُ ويوم يبعـثُ         سالَمو� : قوله تعالى  فيالسالم معرفة ومنكرة    

                                                           

 .117:إعجاز القرآن والبالغة النبوية ــ مصطفى صادق الرافعي ـ ص: انظر -1
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يا1(�ح(  تعالى وقوله : �الَمالسو   لَيع موي        يـاـثُ حعُأب مويوتُ وَأم مويتُ وِلدو �)2(. 
  : الكريم في سياق القصتين يتجلى لنا ما يليالنظم بتأمل

 والقليل منـه تعـالى      ، من قبل اهللا تعالى    -عليه السالم - الملقى على يحيى     السالم -1
 وبتتبع آيات الذكر الحكيم نجد أن السالم        ، ولذا جاءت نكرة   ،كثير ومغن عن كل تحية    

 قَـوالً مـن ربٍ      سـالَم � : إال نكرة لهذا الغرض قال تعالى      تعالى هللا يرد من قبل ا    لم
سالَمٍ منَّا وبركَات علَيك وعلَى ُأممٍ ممـن معـك           يا نُوح اهبِطْ بِ    قيَل� :وقال )3 (�رحيمٍ

      َأِليم ذَابنَّا عم مهسمي ثُم مهتِّعنُمس مُأمجار اهللا الزمخشري معلقاً على االيـة   يقول)4 (�و 
حتها اَألنْهار خَاِلدين فيهـا      اللَّه الْمْؤمنين والْمْؤمنَات جنَّات تَجرِي من تَ       وعد� :الكريمة

 يقـول  )5(� من اللَّه َأكْبر ذَِلك هو الْفَوز الْعظيمورِضوانومساكن طَيبةً في جنَّات عدنٍ   
 ألن  ؛كلـه  من رضوان اهللا أكبر من ذلك          وشيء "):رضوان(معلقاً على تنكير لفظة     

 ، وكرامتـه  عظيمـه  وألنهم ينالون برضاه عـنهم ت      ؛رضاه هو سبب كل فوز وسعادة     
 فهو أكبر في    ، راض عنه  واله وألن العبد إذا علم أن م      ؛والكرامة أكبر أصناف الثواب   

 كما أنه إذا علم بـسخطه تنغـصت         ، وإنما تتهيأ له برضاه    ،نفسه مما وراءه من النعم    
 -عليه الـسالم  -  السالم الملقى على عيسى    وأما )6(" ولم يجد لها لذة وإن عظمت      ،عليه

 عبد اللَّه ءاتَاني الْكتَـاب وجعلَنـي نَبِيـاً          ي ِإنِّ قَاَل� :هوفهو من قبل نفسه ومن قوله       
            تبِواِلد رابو ياتُ حما دم كَاةالزو الَةي بِالصانصَأوا كُنْتُ وم نكاً َأياربي ملَنعجيو  لَمو 

                                                           

 .15: اآلية: سورة مريم -1

 . 33: اآلية: سورة مريم -2

 .58: اآلية:  سورة يس-3

 . 48: اآلية:  سورة هود-4

 . 73، 72: اآليتان: سورة التوبة -5

 . 2/290الكشاف للزمخشري  -6



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 19

 بي جلْنعجا          ييثُ حعُأب مويوتُ وَأم مويتُّ وِلدو موي لَيع الَمالسو ياوقال  :أي )1(�اراً شَق 
 .)2(معرفة ولذا جاءت ،السالم علي

 فيـصح أن يكـون      ، تقدمت قصة عيسى في السورة الكريمـة       قد أن قصة يحيى     -2
 ،م الموجه إلى يحيى يوم مولده      ذلك السال  : ويكون المعنى  ، للعهد )السالم(التعريف في   

 . ويوم يبعث حياً موجه إلي في المواطن الثالثة،ويوم مماته

 جِْئـت   قَد لَ مريم تَحملُه قَالُوا يا   ومها قَ بِه فََأتَتْ� في سياق قصة عيسى اتهام لمريم        -3
 أن  فيـصح  )3(�ا كَانَتْ ُأمك بغيـا     هارون ما كَان َأبوك امرَأ سوء وم       أختشَيًئا فَرِياً يا  

 مـن  والمعنى حينئذ على التعريض باللعنة والعذاب ل       ، للجنس )والسالم( الالم في    تكون
 فقد عـرض    ، وجنس السالم علي خاصة    : فإذا قال  ، وبيانه أن الالم للجنس    ،اتهم مريم 

 النظم الكـريم     يتجلى لنا أن المقام وسياق     وهكذا .بأن ضده وهو اللعنة والعذاب عليهم     
 عليهما  ، وتعريف السالم الملقى على عيسى     ،قد اقتضى تنكير السالم الملقى على يحيى      

 .)4(وعلى نبينا محمد أفضل الصالة وأتم التسليم

 : والتثنية والجمعاإلفراد:  الثانيالمطلب

 : واألبصارالقلوب السمع وجمع إفراد:  األولىالمسألة

 يتجلـى لنـا أن      ،ي ونتمعن بالنظر في ألفاظه     نتدبر آيات النظم القرآن    عندما  
 وذلـك مثـل   ، وال الجمـع ، فلم يرد استعمال المثنى منها ،هناك ألفاظاً الزمت اإلفراد   

 . والصديق، والسمع، واألرض،ر والنا، النور:ألفاظ

                                                           

 . 33-30: اآليتان: سورة مريم -1

 . 3/16الكشاف ، :  انظر-2

 . 28، 27: اآليتان: سورة مريم -3

 . 221: اعيل صأحمد محمد أمين إسم.  د،اإلعجاز البالغي لتحوالت النظم القرآني: انظر -4
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 وألفاظاً استعملت   ، والظلمات ، األلباب : ألفاظاً أخرى الزمت الجمع كلفظ     ونجد  
 والـولي   ، والسبيل والـسبل   ، والسماء والسموات  ، الريح والرياح  :: مثل ،مفردة وجمعاً 

 ، والشفيع والشفعاء، الفؤاد واألفئدة، والبصر واألبصار،واألولياء

  . والمغرب ، والمشرق، الجنة:ل مث، وجمعاً،  ومثناة، وردت مفردةوألفاظاً  
  . كرة وكرتين: جاءت مفردة ومثناة مثلوألفاظاً  

 أسرار ولطائف بالغية تـدل علـى        ،االستخدام لأللفاظ  شك أن وراء هذا      وال  
 ، أو ألقى السمع وهو شـهيد      ، تظهر لمن يتمعن بالنظر    ،قوة اإلعجاز في القرآن الكريم    

فتعالوا ننظر ونتأمل لنقف على ما يوحي به اإلفراد والتثنية والجمع من معان جليلـة               
 وعلَى سمعهِم وعلَى علَى قُلُوبِهِم     اللَّه خَتَم� :في ضوء اآليات الكريمة يقول اهللا تعالى      

مارِهصةٌ َأبشَاوغ ملَهو ذَابع يمظعنـدما   ، والفؤاد والقلب  والبصر السمع   فألفاظ )1(�ع 
ترد مضافة إلى جمع كما في اآلية المذكورة يكون السمع مفرداً والقلوب واألبـصار              

ـ         ،جمعاً  فأخـذ  ، والمـصادر ال تجمـع     ،صدر وقد عللوا ذلك بأن السمع في أصله م
 أمـا مـدركات القلـوب       ، وهو األصوات  ، وبأن مدركات السمع نوع واحد     ،باألصل

 ، بالجمع واإلفراد إلى متعلق كل منهمـا      فأشير وأنواع مختلفة    ، فألوان شتى  ،واألبصار
 إشارة إلى أن متعلقه شـيء واحـد         ، في القرآن الكريم إال مفرداً     )السمع(ولم يرد لفظ    

 .)2(ألصواتوهو ا

 ورة ومثل اآليـة المـذك     ، شأن هذه األلفاظ عندما تكون مضافة إلى جمع        هذا  
 وقولـه �  َأرَأيتُم ِإن َأخَذَ اللَّه سمعكُم وَأبصاركُم وخَتَم علَـى قُلُـوبِكُم  قُْل� :قوله تعالى

                                                           

 . 7: اآلية: سورة البقرة -1

 .1/255التحرير والتنوير : انظر -2
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  : تعـالى  وقولـه  � َأفِْئدتُهم من شَيء    َأغْنَى عنْهم سمعهم والَ َأبصارهم والَ      فَما� :تعالى
�لَِئكُأو اللَّه عطَب ينلَى الَّذَأعو هِمعمسو قُلُوبِهِم مارِهص1(�ب(. 

 أو المتحدث   ، أو دل السياق على أن المخاطب      ، إذا كانت مضافة إلى مفرد     أما  
 عنْـك  فَكَشَفْنَا� :تعالىوله   كما في ق   ،عنه فرد واحد فإن البصر والفؤاد يردان مفردين       

كطَاءغ كرصفَب موالْي يددتَ� : تعالى وقوله )2(حَأيَأفَر        اللَّـه لَّهَأضو اهوه هنِ اتَّخَذَ ِإلَهم 
مـا زاغَ   �: وقولـه  )3(�علَى علْمٍ وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعَل علَى بصرِه غـشَاوةٌ          

 ِإن السمع والْبـصر     م تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْ      والَ� : تعالى وقوله )4(�لْبصر وما طَغَى  ا
 فال يتـأتى    ، وفؤاد فرد واحد   ، المراد بصر  ألن )5(�والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسُئوالً     

 .الجمع عندئذ

 غَيـب   وِللَّـه � :ما في قولـه تعـالى      إذا أريد الداللة على السرعة ك      وكذلك  
          بَأقْر وه رِ َأوصحِ الْبة ِإالَّ كَلَماعالس را َأممضِ واَألرو اتومالغـرض   فإن  )6(�الس 

  . ال اإلبصار)البصر( لفظ ذلك والذي يناسب ،من التشبيه الداللة على سرعة الوقوع
 :الصديق الشفيع وإفراد جمع : الثانيةالمسألة -

       :تعـالى  قـال  )الـصديق ( الذكر الحكـيم لفـظ       يات في آ  فراد الزم اإل  ومما  
 لكثـرة   ؛ جمع الشفيع وأفـرد الـصديق      فقد )7(�حميمٍ صديق والَ شَافعين من لَنَا فَما�

                                                           

 . 108: النحل. 26: األحقاف. 46: األنعام: اآليات بالترتيب-1

  . 22: اآلية: ق -2

 . 23: اآلية: الجاثية -3

  . 17: اآلية:  النجم -4

 .  36: اآلية: اإلسراء -5

 . 77: اآلية: النحل -6

 . 101، 100: اآليتان : الشعراء -7
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أال ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم نهـضت          " وقلة الصديق    ،الشفعاء في العادة  
 وإن لم يـسبق لـه بـأكثرهم         ، رحمة له وحسبة   ،من أهل بلده لشفاعته   جماعة وافرة   

فأعز من بـيض    " -يهمكوهو الصادق في ودادك الذي يهمه       - وأما الصديق    ،معرفة
 .)2( اسم ال معنى له: بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقالوعن )1("األنوق

 الَعمى حـرج و   لَيس علَى األَ  � : أفرد الصديق في قوله تعالى     لمعنى ا ولنفس  
علَى اَألعرجِ حرج والَ علَى الْمرِيضِ حرج والَ علَى َأنْفُسكُم َأن تَْأكُلُوا من بِيـوتكُم َأو                

             َأع وتبِي َأو كُماتَأخَو وتبِي َأو كُمانِإخْو وتبِي َأو كُماتهُأم وتبِي َأو اِئكُمابء وتبِي  كُمـامم
 َأو  حـه  َأو مـا ملَكْـتُم مفَات      مَأو بِيوت عماتكُم َأو بِيوت َأخْـواِلكُم َأو بِيـوت خَـاالَتكُ           

كُميقدالكريم إال في هـذين الموضـعين        ن القرآ ات يرد لفظ الصديق في آي     ولم ،)3(�ص 
 .ه وقلة وجود، في هذا ما يشعر  بندرة الصديق الحميمولعل

  : والجمعاإلفراد : الثالثةالمسألة -
 فحيـث أريـد     )الـريح ( ورد مفرداً وجمعاً لفظ      ومما  : وجمعها لريح ا إفراد  

 مفـردة كمـا فـي       )الريح( وحيث أريد العذاب جاءت      ، جمعاً )الرياح(الرحمة جاءت   
 فََأسقَينَاكُموه ماء السماء نم فََأنْزلْنَا لَواقح الرياح وَأرسلْنَا� :اآليتين اآلتيتين قوله تعالى   

 ،)1(�الْعقـيم  الريح علَيهِم َأرسلْنَا ِإذْ عاد وفي� :تعالى وقوله ٱ )4(�بِخَازِنين لَه َأنْتُم وما

                                                           

الرخمـة  : مثل يضرب لمن يعز وجوده، واألنوق بفتح الهمزة وضم النون         " أعز من بيض النوق   " -1
رخم، وهو نوع من الطير موصوف بالغدر، وقد عز بيـضها؛ ألنـه ال              : بفتح الراء والخاء، جمعها   

  . يظفر به، إذ أوكارها في رءوس الجبال، وفي األماكن الصعبة البعيدة
 . 2/52مجمع األمثال للميداني : انظر

 .  3/322انظر الكشاف  -2

 .   61: اآلية: سورة النور -3

 .  22: اآلية: سورة الحجر -4
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 نقل وهي ت  ، وهي بشرى  ، فهي لواقح  ، أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمنافع      وذلك
 أثير لها من قابلهـا مـن ريـح     ، هاجت منها ريح   وإذا ، اهللا  الثقال حيث يشاء   السحاب

 فينشأ من بينها ريح     ، وتثبط من هيجانها   ، وتضعف من شدتها   ،أخرى تكسر من حدتها   
وريح العذاب تهـب    .  عبر في الرحمة بالرياح معاً     ولذا ، والنبات ،لطيفة تنفع الحيوان  

 وما تذر   ،يء بأمر ربها   وتدمر كل ش   ، ولذا فهي تهلك   ، ال معارض لها   ،من مهب واحد  
 وأما. )2( وهذا هو سبب إفراد الريح في العذاب       ،ممن شيء أتت عليه إال جعلته كالرمي      

حتَّى ِإذَا كُنْتُم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحوا بِها جاءتْها رِيـح    � :تعالى قوله
 ولكنها أفردت   ، وقد وصفت بأنها ريح طيبة     ، الريح األولى ريح رحمة    فإن )3(�عاصفٌ

 :ولم تأت جمعاً للمشاكلة  لوجهين

 ورب �عاصفٌ رِيح جاءتْها� وهو مقابلتها بريح العذاب في االية الكريمة         ، لفظي -1
 .شيء يجوز في المقابلة وال يجوز استقالالً

 فإن السفينة ال    ،ها تمام الرحمة في الفلك تكون بوحدة الريح ال باختالف         أن ،معنوي -2
 فالرحمـة  ، الهالككان فإن اختلفت عليها المهاب  ،تسير إال بريح تهب من جهة واحدة      

 ولذا أفردت ووصفت بالطيب دفعاً لتـوهم أن تكـون           ،في هذا المقام في وحدة الريح     
 القول في الريح المـسخرة      وكذا. )4(�طَيبة بِرِيحٍ� بل هي ريح يفرح بطيبها       ،عاصفة

 لَـه  فَسخَّرنَا� : فقد جاءت في التعبير القرآني مفردة قال تعالى        -عليه السالم -ان  لسليم

                                                                                                                                             

 .  41: اآلية: سورة الذاريات -1

 .  1/626نايف منير فارس، . اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة أ: انظر -2

  .  22: اآلية:  سورة يونس-3

. 3/321للدرويش  . و إعراب القرآن وبيانه    .  2/300تقان في علوم القرآن للسيوطي      اال:  انظر -4
 . 2/504ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 
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يحرِي الرتَج رِهبَِأم خَاءثُ ريح ابالذي  هو ، ألن هبوبها من جهة واحدة     وذلك )1(�َأص 
 أما اخـتالف المهـاب   ،يحقق الغاية من التسخير  حيث تجري بأمره رخاء حيث أراد        

 - الـسالم  عليه- ولذا أفردت الريح لتتحقق الغاية من تسخيرها لسليمان          ،فيناقض ذلك 
)   2("اللَّهـم اجعلْهـا رِياحـاً والَ تَجعلْهـا رِيحـاَ           ":-صلى اهللا عليه وسلم   - :ولهذا قال 

 وإذا هاجت منها ريح     ، والمنافع ، أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والماهيات      :والمعنى
 ، تنفع الحيوان والنبات   ، فينشأ من بينهما ريح لطيفة     ،ها ما يكسر قوتها   أثير لها من مقبل   

  .وكانت في الرحمة رياحاً

 ، والـسبيل والـسبل    ،ولياء الولي واأل  : وردت مفردةً وجمعاً   ي الت أللفاظ ا ومن  
 النُّورِ ِإلَى الظُّلُمات من يخْرِجهم ءامنُوا الَّذين وِلي اللَّه�: تعالى قالوالسماء والسموات   

ينالَّذوا وكَفَر ماُؤهِليالطَّاغُوتُ َأو مونَهخْرِجي نِإلَى النُّورِ م اتالظُّلُم  لَِئـكُأو  ابـحَأص 
 تَتَّبِـع  والَ فَاتَّبِعوه مستَقيما صراطي هذَا وَأن� :تعالى وقال )3(�خَاِلدون فيها هم النَّارِ
َلالسقَ بفَتَفَر بِكُم نع هبِيلوأولياء الكفار   ، هو اهللا عز وجل    ، واحد منين المؤ فولي )4(�س 

 وجمـع أوليـاء     ، ولذا وحد ولي المؤمنين    ،متعددون متشعبون في الضالل واإلضالل    
 .الكفار

 وجمعـت   ، سبيل الحـق   فافرد ، وسبل الباطل متعددة   ، سبيل الحق واحد   وكذا  
 .سبل الضالل

                                                           

 . 36: اآلية: سورة ص -1

 . 14/. 4، البرهان في علوم القرآن 142/ 4كنز العمال : انظر -2

  . 257: اآلية:  سورة البقرة-3

 . 153: اآلية:  سورة األنعام-4



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 25

 فقـد جمعـت     ، والنور بمنزلة الحق   ،كانت الظلمات بمثابة طرق الباطل     ولما  
 وكـذا   ، ولم يرد النور في آيات القـرى، الكـريم إال مفـرداً            ، وأفرد النور  ،الظلمات

 والداللة على   ، وذلك لإلشعار بتعدد طرق الضالل وتشعبها      ،الظلمات لم ترد إال جمعاً    
 سـر بالغـي     ؛ وإفراد النـور   ، ولهذا في جمع الظلمات    .وضوح طرق الحق وجالئه   

 وتعدد أنواع الظلمات التـي هـي     ، وهو ينطوي على اإلشارة إلى وحدة الحق       ،عجيب
 اسـتعارتان  �الظُّلُمات ِإلَى النُّورِ من يخْرِجونَهم� : قوله وفي . وما أكثرها  ،الضالالت

لعالقـة   وا ،الـضالل  وبالثانيـة    ، واإليمان الهدىتصريحيتان أصليتان يقصد باألولى     
 بادعاء أن المشبه به     ، ليقوم مقامه  ؛ وقد حذف المشبه واستعير بدله المشبه به       ،المشابهة

 ولما كان المـشبه بـه       ، وأدخل في بابها   ، وهذا أبعد مدى في البالغة     ،هو عين المشبه  
 ألنها جارية في    ؛ وسميت أصلية  ، استعارة تصريحية  سميتمصرحاً به في هذا المجاز      

 نفي الـشيء  : من أسرار الجمال البالغي أيضاً وهو  خره اآلية سر آ    في هذ  ثم )1(االسم
 أن المتكلم يثبت شيئاً في كالمـه         -وباختصار شديد - فحواه   ،جيب وهو فن ع   ،بإيجابه

أن  ": أو العكس  . والمنفي في باطن الكالم هو الذي أثبته       ،وينفي ما هو من سببه مجازاً     
 .)2("والمراد نفيه عنه أيضاً ، فيوهم إثباته له،ينفي متعلق أمر عن أمر

 فقـد يـوهم   ، أن الذين كفروا لم يسبق لهم نور حتى يخرجوا منه         :والخالصة  
 والمراد نفي النور عـنهم      ، ثم أخرجوا منه   ، نور في األصل   م أنه كان له   ،ظاهر الكالم 

 .أصال

 قـال  والهدى والحـق     ، جمعاً مراداً بها سبل السالم     )السبل( وقد وردت    هذا  
 بِه اللَّه منِ اتَّبـع رِضـوانَه سـبَل          ي جاءكُم من اللَّه نُور وكتَاب مبِين يهد       دقَ�: تعالى

                                                           

 . 2/296مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح :  انظر-1

  . 384: جواهر البالغة ص: انظر -2
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 )2(� وِإن اللَّه لَمع الْمحسنين    سبلَنَا فينَا لَنَهدينَّهم    وا جاهد والَّذين� : تعالى وقال )1(�السالَمِ
 فما من سبيل من     ، وجالئها أمام طرق الباطل المعوجة      الجمع يشعر طريق الحق    وهذا

 فهذه السبل   ،سبل الباطل والفساد والشر، إال وترى سبيل الحق أمامها مشرقة واضحة          
 ، كلها روافد تصب في نهر واحـد       - الواضحة المنيرة  ، والسالم ، والهداية ،سبل الحق -

 ،)4(�سبِيالً ربه ِإلَى اتَّخَذَ شَا فَمن رةٌتَذْك هذه ِإن� : تعالى قال )3(هو صراط اهللا المستقيم   
 وأفـرد . )5( التي هدى اهللا إليها المتقين مـن عبـاده         والفالح سبيال من سبل الخير      أي

 ال لبس فيهـا وال  ، ألنها واحدة وواضحة  ؛ وملة اإلسالم  ،السبيل عندما أريد به دين اهللا     
 هذه ُأمـتُكُم    ِإن�: وجل عز وقال )6(�ه اِإلسالَم  عنْد اللَّ   الدين ِإن� : قال تعالى  ،اعوجاج

 ألنها  ؛ عندما أريد طرق أهل الزيغ والضالل      وجمع )7(�ُأمةً واحدةً وَأنَا ربكُم فَاعبدونِ    
  )8(�ه تَتَّبِع السبَل فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيل      والَ�: متعددة معوجة ال تؤدي إلى خير قال تعالى       

 أنه عندما أخبر عن الملة بأنها واحدة كان أهلهـا           ، يالحظ في آية سورة األنبياء     ومما
فلما تفرقـوا وتقطعـوا وصـاروا       " أنا ربكم فاعبدون  .... .أمتكم"حاضرين يخاطبون   

 في سر بالغي  بأن عدل عنهم من أسلوب الخطاب في الكالم إلى              ، التفت عنهم  ،شيعاً

                                                           

  . 16، 15: اآلية:  سورة المائدة-1

 . 69: اآلية:  سورة العنكبوت-2

 . 4/15البرهان في علوم القرآن : انظر -3

  . 19: اآلية:  سورة المزمل-4

 . 19/51تفسير القرطبي :  انظر-5

  . 19: اآلية: آل عمران سورة -6

 . 92:اآلية:  سورة األنبياء-7

 . 153: اآلية:  سورة األنعام-8
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 غابوا عن الخير    ، غابوا عن سبيل اهللا    ألنهم ؛)1(وهو الغيبة أسلوب آخر مخالف لألول     
 وأزاغهـم   ، إذ لم يعودوا أهال للخطاب عندما تركـوا الملـة الواحـدة            ،والدين الحق 

 بهـا سـبيل الغـي       مراداً مفردة )السبيل( وردت   كما . فتقطعوا أمرهم بينهم   ،الشيطان
 سبِيَل الرشْد الَ يتَّخذُوه سبِيالً وِإن        يروا وِإن�  تعالى قال واإلجرام   ،والفسادوالطاغوت  

 ولمـا كانـت     ، وسبيل الغي  ، بين سبيل الرشد   طباق )2(�يروا سبِيَل الْغَي يتَّخذُوه سبِيالً    
 موسـى َألخيـه     وقَـالَ � : تعالى قال )3(المقابلة بالسلب ظهر حسنها بصورة واضحة     

    ي ومي قَوي فاخْلُفْن وناره    يندفْسبِيَل الْمس الَ تَتَّبِعو حلتعالى وقال )4(�َأص  :� كَـذَِلكو 
    ينرِمجبِيُل الْمس تَبِينِلتَسو اتُل اَأليٱ� : تعالى وقال )5(�نُفَصينقَ  الَّذنُوا يامء لُونـي   اتف 

 ، اإلفراد وراءه سر دقيق    وهذا )6(�اغُوتسبِيِل اللَّه والَّذين كَفَروا يقَاتلُون في سبِيِل الطَّ       
 ، واإلجرام والفساد، سبل الغي والطاغوت   ، السبل هذه إنه ينبئ بوضوح     ،لومغزى جلي 

 وعلى الرغم مـن ذلـك فـإن         ،ويشير إلى جالئها واستبانتها وإنها ال تخفى على أحد        
 ،وعقابـه  فحق علـيهم غـضب اهللا        ، ويتخذونها سبيالً  ، ويتبعونها ،الكفار يقاتلون فيها  

 الـشَّيطَانِ  َأوِلياء فَقَاتلُوا� : قال تعالى، والتصدي لهم  ، على المسلمين مناهضتهم   ووجب
 فـإن   )الـسماء ( والجمع لفـظ     فراد ورد في اإل   كذلك )7(�ِإن كَيد الشَّيطَانِ كَان ضعيفًا    

اآليـات   وكمال القدرة  كما فـي    ،الجمع قد ورد في المقامات الدالة على سعة العظمة        

                                                           

 . 2/105الطراز المتضمن ألسرار البالغة :  انظر-1

  . 146: اآلية:  سورة األعراف-2

 . 3/146إعراب القرآن وبيانه ـ للدرويش :  انظر-3

  . 142: اآلية:  سورة المائدة-4

 . 55:  آليةا:  سورة األنعام-5

  . 76: اآلية:  سورة النساء-6

  . 76: اآلية:  سورة النساء-7
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قُْل الَ يعلَم مـن فـي الـسموات         �،  )1(� ِللَّه ما في السموات واَألرضِ     سبح� :الكريمة
   ِإالَّ اللَّه بضِ الْغَياَألر2(�و(  ،وا ا قُْل�ضِ      نْظُراَألرو اتومـي الـساذَا فم �)وجـاء  .)3 

 السماء رِزقُكُم ومـا     وفي� :ا في اآليات   السماء الدنيا كم   أو ،اإلفراد حيث أريد الجهة   
دتُوع4(�ون( �كاري تباالَّذيرنا مرقَما واجرا سيهَل فعجا ووجرب اءمي السَل فعج �)5(. 

 فلم تجمع كما جمعـت      ،قد الزمت اإلفراد في النظم القرآني      )األرض( وترى  
 بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمـة        أتى على العدد     وعندما أريد الداللة   ،السموات

 الَّذي خَلَقَ سـبع سـموات ومـن         اللَّه�:  عز وجل  قالوالكثرة فجاءت لنكت مناسبة     
 نثْلَهضِ مولعل ذلك يرجـع     )سبع سموات ( : كما قيل  أرضين وسبع :يقل فلم )6(�اَألر 

 "أرضون ": األرض وهومعإلى ثقل ج

 لثقـل   ؛ فلم ترد في القرآن الكريم إال جمعـاً        )األلباب( الجمع لفظ     الزم ومما  
 في ذَِلك   إن� : قال تعالى  ، وبالفؤاد ، ولذا لما أريد المفرد عبر بالقلب      )لب(مفردها وهو   

 بِه علْـم    تَقْفُ ما لَيس لَك    والَ�،  )7(� ِلمن كَان لَه قَلْب َأو َألْقَى السمع وهو شَهِيد         لَذكْرى
 .)8(�ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسُئوالً

                                                           

 . 1: اآلية:  سورة الحديد-1

  . 65: اآلية:  سورة النمل-2

 . 4/279وانظر تفسير المراغي  . 101: اآلية:  سورة يونس-3

  . 22: اآلية:  سورة الذاريات-4

  . 61: اآلية:  سورة الفرقان -5

  . 12: اآلية:  سورة الطالق-6

 . 37: اآلية:  سورة ق  -7

 . 202: مباحث في علوم القرآن ـ مناع القطان ص: وانظر . 36: اآلية:  سورة اإلسراء -8
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 على نحـو    ، فناسب ذلك إفرادها   ، ألنها عذاب  ؛)النار( الزم اإلفراد لفظ     ومما  
 ولكونها متعـددة األنهـار   ، أما الجنة فلكونها رحمة،ما راينا في التعبير بالريح مفردة    

 وهذا ما نالحظه في     ، وجمعاً ، ومثناة ،مار والنعم مختلفة األنواع فقد جاءت مفردة      والث
التاليةسألةالم : 

 : وجمعها، وتثنيتها، الجنةفراد إ: الرابعةالمسألة -

 ثنـاة  وم، وجمعه ألشارة معينة، ألفاظ القرآن يكون إفراده لمعنى خاص بعض  
يد الداللة على جـنس الجنـة        حيث أر  ،لغرض بالغي آخر  ففي بعض اآليات أفردت       

 ِإلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّـة عرضـها الـسمواتُ           سارِعوا� : كما في اآليات   ،ونوعها
  ينتَّقتْ ِللْمدُأع ضاَألر1(�و(  ،ثَُل�م    تَّقُونالْم دعي والَّت نَّةالْج �)و )2 �لْكـي     تنَّـةُ الَّتالْج 

 نا    نُورِثُ ميتَق كَان ننَا مادبأريد بها الداللة على كثـرة النعـيم         حيث وجمعت )3(� ع 
 ِإن� )4(� ونَهـرٍ  نَّـات ِإن الْمتَّقين فـي ج    � كما في اآليات الكريمة      ،المعد فيها للمتقين  

 خَافَ مقَام ربه    وِلمن� : جاءت مثناة في قوله تعالى     كما )5(�الْمتَّقين في جنَّات وعيونٍ   
 لكـل  : فكأنـه قيـل   ، اإلنس والجن  ، الخطاب في سورة الرحمن للثقلين     ألن )6(�جنَّتَانِ

 ويجـوز أن    ، وجنة للخائف من الجـن     ، جنة للخائف من اإلنس    ،خائفين منكما جنتان  
 وأخـرى   ، أو جنة يثـاب بهـا      ، وجنة للبعد عن المعاصي    ، جنة لفعل الطاعات   :يقال

                                                           

  . 133:اآلية:  سورة آل عمران -1

  . 15: اآلية:  سورة محمد-2

  . 63: اآلية:  سورة مريم -3

  . 54: اآلية:  سورة القمر-4

  . 15: يةاآل:  سورة الذاريات-5

  . 46:  اآلية:  سورة الرحمن-6
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 َأحـسنُوا   ِللَّـذين � : جاء في قوله تعالى    كما ،ادة وجه التفضل والزي   تضاف إليها على  
 .)1(�الْحسنَى وزِيادةٌ

 : ولفـظ  ،)المـشرق ( لفـظ    ، األلفاظ التي جاءت مفردة ومثناة وجمعـاً       ومن  
 ثنيا أريد   وحيث ، جهة المشرق وجهة المغرب    ، فحيث أفردا أريد بهما الجهة     )المغرب(

 وحيث جمعا أريد بهما تعدد المطلع في كـل          ،تاء ومغربهما بهما مشرق الصيف والش   
 الْمـشْرِق  رب� : تعـالى قـال  ، كل جزء مـن األرض في و،فصل من فصول السنة   
    وِإالَّ ه غْرِبِ الَ ِإلَهالْم2(�و(  ،�بنِ   ريغْرِبالْم برنِ وشْرِقَيالْم �)فَالَ�،  )3     ببِـر مُأقْـس 

  .)4(�لْمغَارِبِ ِإنَّا لَقَادرونالْمشَارِق وا
  

VW���א��Z! א5 �
F#�0وא��[� א�2�0

  :التعريف:  األولالمطلب
  : البالغية ولطائفها المعارف أنواع

 كل من التعريف والتنكير أسرار ومزايا بالغية تتجلى لمن يمعن النظر            وراء  
 كما  ،تها وإيحاءاتها  ألن المعرفة لها دالال    ؛في سياقات الكالم ووقف على مواقع أجزائه      

 ومع أن كال من المعرفة والنكـرة        ،أن للنكرة دالالت وإيحاءات ال تكون في المعرفة       
 يفهـم منهـا ذات      )النكـرة ( إال أن الفرق بينهما أن       ، وإال امتنع الفهم   ، على معين  يدل

                                                           

 . 2/342الكشاف : وانظر . 26: اآلية: سورة يونس -1

 . 9: اآلية:  سورة المزمل-2

  . 17: اآلية:  سورة الرحمن -3

 .4/19وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي  . 40: اآلية:  سورة المعارج-4
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 ، يفهم منها ذات المعين    )المعرفة( وأن   ، للسامع معلوما وال يفهم منها كونه      ،المعين فقط 
إما بقرينـة   - والتعيين فيها    ، معلوماً للسامع لداللة اللفظ على التعيين      نهويفهم منها كو  

 وإما بنفس اللفظ من غيـر احتيـاج         ، كما في الضمائر   ، أو الغائب  ، أو الخطاب  ،التكلم
 وإمـا   ، كما في اإلشـارة    ، وإما بقرينة إشارة حسية    ،إلى قرينة خارجية كما في العلم     

 وإما ، والنداء، وإما بحرف وهو المعرف بأل     ،ألسماء الموصولة بنسبة معهود كما في ا    
  .)1( ما عدا المنادى، وهو المضاف إلى واحد مما ذكر،بإضافة معنوية

 ولطائف بالغية ستتجلى لنا مـن       ، بكل نوع من هذه األنواع مزايا      وللتعريف  
 .لها والوقوف على قرائن أحوا، وتأمل سياقاتها،خالل النظر في اآليات الكريمة

    : التعريف بالضمائر: األولىالمسألة -
 : في قوله تعالى   ، ألنه أعرف المعارف بعد لفظ الجاللة      ؛ بضمير التكلم    ولنبدأ  

�      ظُونافلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نوبـث   ، تأكيد لحفـظ الـذكر الحكـيم       فيه )2(�ِإنَّا نَح 
 إلى حفظ القـرآن الكـريم مـن التغييـر            الذين تطلعوا  ، في نفوس المؤمنين   لطمأنينةا

 إذ امتدت إليهـا يـد البـشر         ، الذي لحق بالكتب األخرى كالتوراة واإلنجيل      ،والتبديل
 وجعلهم يتطلعـون إلـى    ، وأزعج نفوسهم  ، وهذا ما أقلق المؤمنين    ،بالتغيير والتحريف 
ـ  )نـا ( بضمير التكلم وإسناد الحفظ إلـى      ف فكان التعري  ،حفظ القرآن الكريم    ؛ة العظم

 .م ويقر عيناً بحفظ اهللا تعالى لكتابه الكري،ليطمئن المؤمن

 أتَاها نُودي من شَاطِئ الْواد اَأليمنِ في الْبقْعة الْمباركَة          فَلَما� : قوله تعالى  وخذ  
  ينالَمالْع بر َأنَا اللَّه ى ِإنِّيوسا مي َأن ةرالَّشَّج نلتعريف بضمير الـتكلم   أن اتجد )3(�م

                                                           

 . 2/12 الطراز المتضمن ألسرار البالغة:  انظر-1

 . 9: اآلية:  سورة الحجر-2

  . 30: اآلية:  سورة القصص -3
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 خاصة وأن المقام يحتـاج      ،قد أفاد من التلطف واإليناس ما ال يفيده غيره        " إني أنا اهللا  "
 قتـل   مـن  -الـسالم عليه  - كي يتبدد ما حل بموسى       ؛إلى هذا التلطف وذاك اإليناس    

 ، واالعتـداد بـالنفس   ، ويكثر التعريف بضمير التكلم في مقامـات الفخـر         .)1(وخوف
 تَقُـوُل   وِإذْ� : كما في قوله تعالى    ،ير الخطاب أن يكون لمعين مشاهد     واألصل في ضم  

          اللَّه اتَّقو كجوز كلَيع كسَأم هلَيتَ عمَأنْعو هلَيع اللَّه مي َأنْعوقد يخاطب غيـر    )2(�ِللَّذ 
 ِإالَّ  الَ ِإلَـه  � : كقـول اهللا تعـالى     ،المشاهد لمعنى لطيف وكان مستحضراً في القلـب       

 وتعلـق   ، بالخطاب يشعر بمدى القـرب     -عز وجل - فتوجه المؤمن إلى ربه      )3(�َأنْتَ
 كما قد يخاطـب     ، ومن أجل ذلك كان الخطاب     ،فؤاد المؤمن بربه وحضوره في ذهنه     

 وهو إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابـه علـى             ،غير المعين لداع بالغي   
ولَو تَرى ِإذ الْمجرِمون نَاكسوا     � :كقوله تعالى . )4(ال التناول دفعة واحدة   -سبيل البدل   

              نُـونوقا ِإنَّـا مـاِلحـْل صمنَا نَعجِعنَا فَارعمسنَا ورصنَا َأببر هِمبر نْدع هِموسء5(�ر( 
 وهذا يشعر بظهور حـال      ، قد أريد به كل ما يتأتى خطابه       )ترى( :فالخطاب في قوله  

 كمـا قولـه     ، وضمير الغائب ال بد له من مرجع يرجع إليه لفظاً          ،لكل راء المجرمين  
وِإن كَان طَاِئفَةٌ منْكُم ءامنُوا بِالَّذي ُأرسلْتُ بِه وطَاِئفَةٌ لَم يْؤمنُوا فَاصبِروا حتَّى             �: تعالى

 يرجع إلى لفـظ الجاللـة       )هو(ئب   فضمير الغا  )6(�يحكُم اللَّه بينَنَا وهو خَير الْحاكمين     

                                                           

  . 20/112 التحرير والتنوير -1

  . 37: اآلية:  سورة األحزاب-2

  . 87: اآلية:  سورة األنبياء -3

  . 126جواهر البالغة ص :  انظر-4

  . 12: اآلية: سورة  السجدة  -5

  . 87: اآلية: سورة األعراف  -6
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 كما  ، أو معنى بأن يكون المرجع في حكم الملفوظ به         )1(المتقدم ذكره في اآلية الكريمة    
فَِإن لَم تَجِدوا فيها َأحدا فَالَ تَدخُلُوها حتَّى يْؤذَن لَكُم وِإن قيـَل لَكُـم               �: في قوله تعالى  

 يعـود  )هو( الغائب فضمير )2(�ى لَكُم واللَّه بِما تَعملُون عليم     ارجِعوا فَارجِعوا هو َأزكَ   
 ،معنـى  وال لفظـاً  ال مرجع له يوجد ال وقد )ارجعوا( :قوله من المفهوم الرجوع إلى

 ِلـداوود  ووهبنَا� :تعالى قوله في كما ،األحوال وقرائن السياق من مرجعه يفهم وإنما
انملَيس معالْ ندبع ِإنَّه ابِإذْ َأو رِضع هلَيع يشنَاتُ بِالْعفالص ادفَقَاَل الْجِي  ـتُ  ِإنِّـيببَأح 

برِ حالْخَي نكْرِ عي ذبتَّى رتْ حارابِ تَوجتَّى� :قوله في المستتر فالضمير )3(�بِالْحح 
 دلت وإنما ،ذكر لها يسبق لم التي الشمس إلى يرجع )هي( :تقديره �بِالْحجابِ تَوارتْ
 ،العـشي  وقـت  وذكر ،الصالة وقت فوات من ،اآليات وسياق األحوال قرائن عليها

 الجملـة  في إيضاحه فيكون ،القصة أو ،للشأن الضمير يكون وقد ،بالحجاب والتواري
 رد مـن  ضـرب  وفيه )4(�الْكَافرون يفْلح الَ ِإنَّه�: تعالى قوله في كما ،بعده المذكورة

 يفلـح  ال إنه"بـ وختمت" المؤمنون أفلح قد"بـ السورة افتتحت إذ ،الصدر على العجز
 الَ فَِإنَّهـا � :وجل عز وقوله )5(المؤمنين ضد الكافرين عن الفالح نفي وهو" الكافرون

 ،بعـده  بمـا  فـسر  وقـد  الشأن ضمير األولى اآلية في فالضمير )6(�اَألبصار تَعمى

                                                           

 . 2/164وحات اإللهية الفت -1

  . 28: اآلية:  سورة النور -2

 . 32-30: اآليتان:  سورة  ص -3

 . 117: اآلية:  سورة المؤمنون  -4

 . 49مواهب الفتاح شرح تلخيص مفتاح العلوم ص : وانظر. 18/136التحرير والتنوير :  انظر-5

  . 46: اآلية: سورة  الحج  -6
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 في ما علينا يخفى وال ،بعده بما أيضا وفسر ،القصة ضمير الثانية اآلية في يروالضم
 .)1(النفس في أثر من له وما ، اإلبهام بعد اإليضاح من ذلك

  :بالعلمية التعريف :الثانية المسألة -
  :منها شتى بالغية ألغراض يأتي بالعلمية والتعريف  
 قُْل�: تعالى قوله في كما ،خصهي باسم  ابتداء السامع ذهن في بعينه إحضاره  

وه اللَّه دَأح اللَّه دموإيـضاح  ،الملحـدين  علـى  الرد مقام ،المقام اقتضى فقد )2(�الص 
 الجاللـة  فلفـظ  ،والـصمدية  ،الوحدانية إليه منتسبة ،الجاللة بلفظ يصرح أن ،التوحيد
  .المعارف سائر دون المقام بهذا أنسب

 ذكر فقد )3(�اللَّه رسوُل محمد� :تعالى كقوله للتعظيم بالعلمية التعريف ومنها  
 :تعالى كقوله اإلهانة أو ،خلقه من وصفوته ،اهللا رسول بأنه له تعظيما باالسم )محمد(
 وتحقيراً له إهانة )لهب أبي( بكنيته )العزى عبد( ذكر فقد )4(�وتَب لَهبٍ َأبِي يدا تَبتْ�

 فلم ،الكنية هذه عليه غلبت وقد ،السعير أصحاب ومن ،جهنم لأه من أنه إلى وإشارة
 )5(؟بذلك أخبر من إال العزى عبد اسمه أن يعرف الذي ذا ومن ،بها إال يعرف يكد

  :الموصول باسم التعريف :الثالثة المسألة -
 جملـة  إلى مردها ،دقيقة ومعان ،لطيفة مزايا الموصولة باألسماء فللتعريف  

 جملـة  فبتأمل ،األخرى المعارف أنواع في يوجد ال مما أبنيتها في يكون وما ،الصلة
 في ولننظر ،البالغية واللطائف المزايا من العديد لنا يتجلى ؛بمعانيها واإلحاطة ،الصلة

                                                           

 . 491لمفتاح ص المطول في شرح تلخيص ا: انظر -1

 . 2، 1: اآليتان:  سورة  اإلخالص -2

 . 29: اآلية:  سورة الفتح-3

 . 1: اآلية:  سورة  المسد  -4

 . 200مباحث في علوم القرآن ـ مناع القطان ص: انظر -5
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 مـن  بهـا  ذكر وما الصلة جملة أن نجد )1(�لَكُما ُأفٍّ ِلواِلديه قَاَل والَّذي� :تعالى قوله
 وإهانـة  ،القـول  هـذا  من تنفيراً ذلك في نجد ،لهما قيلت التي )أف( وكلمة ،الوالدين

 وما ،الصلة بجملة إال تتأتى ال المعاني وتلك ،باسمه يصرح لم إذ ،عليه وستراً ،لقائله
 .)2(بها صرح

  :اإلشارة بأسماء التعريف :الرابعة المسألة -
 التدال إلـى  تحقيقهـا  يرجع ،شتى ألغراض يأتي اإلشارة بأسماء التعريف  

 فـي  الكامنـة  المعاني فهذه ،وتجسيد ،وتميز ،وبعد قرب من بها وما ،اإلشارة أسماء
 اللَّـه  خَلْقُ هذَا� :تعالى قوله ففي ،بليغة أغراض لتحقيق تستخدم ،اإلشارة أسماء داللة

 ،إليه المشار جسد قد )هذا( اإلشارة اسم أن نجد  )3(�دونه من الَّذين خَلَقَ ماذَا فََأروني
 وإنـزال  ،الـدواب  وبث ،األرض في الرواسي وإلقاء ،واألرض السموات خلق وهو
 باسـم  تجـسدت  قد المعاني فهذه ،األرض في من األزواج وإنبات ،السماء من الماء

 الـسامع  ذهـن  فـي  وأحضرت ،تمييز أكمل وتميزت ،القرب في حاله لبيان اإلشارة
 اللَّيـلَ  اللَّـه  يقَلِّـب �: تعالى قوله ذلك لومث ،البعد في حاله لبيان أو ،مشاهدة محسة

ارالنَّهو ي ِإنف ةً ذَِلكربِلي لَعارِ ُألوصاإلشـارة  باسـم  التعبيـر  إيثـار  ففـي  )4(�اَألب 
 ال إذ ،المنال ببعد اإلشعار وهو لطيف معنى الكريمة اآلية في )ذلك( للبعيد الموضوع

 ،واإلدراك للـوعي  المهيـأة  ،القويـة  المؤمنة فوسالن إال التقليب هذا من العظة ينال
 معـاني  ألفـادة  ؛اإلشـارة  أسماء لهما وضعت اللذان الحسيان والبعد القرب ويستخدم

                                                           

 . 17:  اآلية:  سورة األحقاف-1

 . 4/130 الفتوحات اإللهية -2

  .  11: اآلية: سورة لقمان -3

 . 44: اآلية: رسورة النو -4
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 البعـد  أو ،القـرب  منزلـة  المعنوي البعد أو ،القرب بتنزيل وذلك ،والتحقير التعظيم
 .اإلشارة أسماء له وضعت الذي الحسي

 عـدة  بعـد  يذكر ألن ؛الحكيم الذكر آيات في اإلشارة اسم مواقع ألطف ومن  
 أجل من بعد المذكور الجزاء استحق قد إليه المشار أن على فيدل  إليه المشار صفات

 يرِثُـون  الَّـذين  الْوارِثُـون  هـم  ُأولَِئك� :تعالى قوله في كما ،المتقدمة الصفات تلك
سودرالْف ما هيهف ونثـم  ،المـؤمنين  فالح بذكر الكريمة السورة حتافتت لقد )1(�خَاِلد 

 اسـتحقاق  علـى  فـدل  )أولئك( اإلشارة اسم التتابع هذا بعد وجاء ،أوصافهم تتابعت
 .)2(بها وصفوا التي الصفات تلك أجل من الفردوس إرث المؤمنين

  :بأل التعريف :الخامسة المسألة -
 وأحـاط  ،بـوعي  لتأم لمن تتجلى عديدة بالغية مزايا )بأل( التعريف وراء  

 ءامنُـوا  لَهم قيَل وِإذَا� :تعالى قوله ففي ،التعريف بها ورد التي الكريمة اآليات بسياق
 أن يـصح  ؛الناس في )أل( أن نجد  )3(�السفَاء ءامن كَما َأنُْؤمن قَالُوا النَّاس ءامن كَما

 ويـصح  ،معه آمن ومن -سلمو عليه اهللا صلى- النبي آمن كما والمعنى ،للعهد تكون
: الزمخشري يقول كما هنا والجنسية ،الناس جنس آمن كما والمعنى ،للجنس تكون أن
 فالـذين  ،اإلنـسانية  في الكاملون الناس أنهم إلى تشير ألنها ؛لطيف معنى منها يتولد"

 وخـذ  )4("شـيء  في منها ليسوا عداهم ومن ،اإلنسانية ومعدن ،الناس جنس هم آمنوا
 رب ِإبـراهيم  قَـالَ  وِإذْ� ،)5(�ءامنًا بلَدا هذَا اجعْل رب ِإبراهيم قَاَل وِإذْ�: الىتع قوله

                                                           

 . 11: اآلية:  سورة المؤمنون-1

 . 9/215روح المعاني لأللوسي، :  انظر-2

 . 13: اآلية:  سورة البقرة -3

 .  1/64 الكشاف -4

 . 126: اآلية:  سورة البقرة -5
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 )البلد( إبراهيم سورة وفي ،بالتنكير )بلداً( البقرة في جاء فقد ،)1(�ءامنًا الْبلَد هذَا اجعْل
 يـصير  أن قبل به -السالم هعلي- إبراهيم دعا البقرة سورة في ألن وذلك بالتعريف،

 بلـداً  يصير بأن فدعا ،زرع ذي غير واد وهو ،به وإسماعيل هاجر ترك عندما ،بلداً
 ولذا ،به جرهم قبيلة وسكنى بلدا مصيره بعد به دعا فقد ،إبراهيم سورة في وأما ،آمناً
  .)2("البلد هذا معرفاً جاء

 :سابقاً المذكورة المعارف إحدى إلى بإضافتها النكرة تعريف :السادسة المسألة -

 فنجـد  ،التعريـف  هذا على بظاللها تلقي فإنها قبلها ما إلى النكرة إضافة إن  
 والَ بِولَدها واِلدةٌ تُضار الَ� :تعالى اهللا قول تأمل ،البالغية واللطائف المزايا من العديد
لُودوم لَه هلَدبولـده ... .بولـدها  "أبيـه  وإلى ،أمه إلى أضيف قد الولد أن تجد )3(�بِو "

 ،بينهمـا  المضارة وعن ،مضرته عن والكف ،عليه اإلشفاق على وحثاً لهما استعطافاً
 :قلت ؟وبولده بولدها :قيل كيف قلت فإن ":الزمخشري يقول ،إليه ترجع عاقبتهما فإن
 أجنبيب ليس وأنه ،عليه لها استعطافاً الولد إليها أضيف المضارة عن المرأة نهيت لما

  .)4("الوالد وكذلك ،عليه تشفق أن حقها فمن ،عليها
 ،الكريم القرآن في كثير وهذا ،يتعذر تفصيل عن اإلغناء اإلضافة تفيده ومما  

 وأصـحاب  ،الفيل وأصحاب ،األيكة وأصحاب ،صالح وقوم ،هود وقوم نوح قوم :مثل
 هـذه  مثـل  في طةاإلحا يتعذر إذ ،يتعذر تفصيل عن اإلضافة هذه أغنت فقد ،األخدود

 .وتفصيله ذكره ويستحيل ،اإلضافات

                                                           

 . 35: اآلية:  سورة إبراهيم-1

 .بتصرف. 4/141تفسير ابن كثير :  انظر-2

 .233:  اآلية:  سورة البقرة -3

 . 1/280الكشاف :  انظر-4
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  :البالغية ومقاماته التنكير: الثاني المطلب
 :منها مقامات للتنكير  

 أي )1(�يـسعى  الْمدينَـة  َأقْصا من رجٌل وجاء� :تعالى كقوله الوحدة إرادة :األول -
  .بها عليم هو سبابأل ؛وآله فرعون عن إيمانه يخفي فرعون آل من مؤمن واحد رجل

 فرعـون  مـن  مكـروه  يصيبه أن عليه وخوفاً إشفاقاً بموسى للحاق يسرع :الثاني -
 .)2(وآله

 ِإن َألجـرا  لَنَا ِإن قَالُوا فرعون السحرةُ وجاء� :تعالى قوله في كما :التكثير :الثالث -
 ،األجر ومضاعفة الكثرة يريدون أنهم لىع األجر تنكير دل فقد ،)3(�الْغَاِلبِين نَحن كُنَّا
 أرادوا مـا  لهم بأن فرعون وأجابهم -السالم عليه- موسى على الغلبة لهم تحققت إن

  .)4(�الْمقَربِين لَمن وِإنَّكُم نَعم قَاَل� ،وزيادة
 الْمْؤمنَـات و الْمـْؤمنين  اللَّه وعد� :تعالى قوله في كما التقليل على الداللة :الرابع -

نَّاترِي جتَج نا مهتتَح اراَألنْه ينا خَاِلديهف ناكسمةً وبي طَيف نَّاتنٍ جدع  انـورِضو 
نم اللَّه ركل من أكبر ؛تعالى رضوانه من القليل أن على )رضوان( تنكير دل )5(�َأكْب 
 سـبب  رضاه ألن كله؛ ذلك من أكبر لىتعا اهللا رضوان من ما وشيء :فالمعنى ،نعيم
   .)6(وفوز فالح كل

                                                           

 . 20: اآلية:  سورة القصص-1

 . 20/161: تفسير المراغي:  انظر-2

 . 113:  اآلية : سورة األعراف -3

 . 114: اآلية:  سورة األعراف-4

 . 72: اآلية:  سورة التوبة -5

 . 4/109البرهان في علوم القرآن : انظر -6
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 يـا  حيـاةٌ  الْقصاصِ في ولَكُم� :تعالى قوله في كما ،التعظيم على الداللة: الخامس -
 حيـاة  القـصاص  يحققهـا  التي الحياة أن على الحياة تنكير دل فقد )1(�اَأللْبابِ ُأوِلي

 أنـه  علم من إذ ،بعض على بعضهم اعتداء من الناس وصيانة ،هنيئة وحياة ،عظيمة
 وقـد  ،نفسه وحياة ،قتله أراد من حياة فيحفظ  القتل عن يرتدع ،بها يقتل نفساً قتل إذا

 ،تحـاكى  ال وعبـارة  ،يـسامى  ال بأسلوب -ذكرنا كما- القصاص حكمة اآلية بينت
 البالغة قدقائ ومن ،البيان فرسان التحدي في تعجز التي القرآن آي أبلغ بأنها واشتهر

 ،القـصاص  هـي  التي اإلماتة في الحياة وهو ،لضده متضمنا الضد فيها جعل أن فيها
 الحياة من نوعا الحكم من الجنس هذا في بأن لإلشعار الحياة ونكر ،القصاص وعرف
 .)2(سره يجهل وال ،قدره يقدر ال عظيماً

 ومـا  ظَنًـا  ِإالَّ نَظُن ِإن: � كما في قوله تعالى؛ ومنها الداللة على التحقير:السادس -
ننَح يننقتَيسقولـه  ومثله ،يتبعوه لم ولذا ،به يعبأ ال حقيراً ظنا إال نظن إن :أي )3(�بِم 

 مـن  :أي )4(�فَقَـدره  خَلَقَه نُطْفَة من خَلَقَه شَيء َأي من َأكْفَره ما اِإلنْسان قُتَل� :تعالى
 تفهـم  البالغية األمور هذه �فَقَدره خَلَقَه نُطْفَة من� :بقوله بينه وقد ،مهين حقير شيء
 .)5(يصاحبه الذي والسياق القرائن من

 :بالقصر اإليجاز: الثالث المطلب

                                                           

 . 179: اآلية:  سورة البقرة-1

 . 2/130: سير المنارتف:  انظر-2

 . 32:  اآلية:  سورة الجاثية -3

  . 19، 18، 17: اآليات: سورة عبس   -4

 . 199 مناع القطان ص-مباحث في علوم القرآن: انظر -5
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 بنـاء  فـي  حـذف  غيـر  من كثيرة معاني القصيرة العبارات تضمين وهو  
 :ويـسمى  ،محـذوف  فيـه  يقدر وال األلفاظ على المعاني فيه تزيد ما هو أو )1(الجملة

 ،تـسامى  ال التي المنزلة فيه الكريم والقرآن ،فيه تتفاوت األقدار ألن ؛)البالغة إيجاز(
 ِللَّه الْحمد �:تعالى قوله ذلك من ،منه مملوء تعالى اهللا وكتاب)   2(تدرك ال التي والغاية

بر ينالَميـستحق  إلـه  فهو ،عليه ناءهوث لربه العبد والء القليلة بألفاظه جمع )3(�الْع 
 النعمـة  فعلـى  :الـشكر  وأما ،الشكر من أعم يعد والحمد ،العالمين رب ألنه ؛العبادة

 شـعب  إحـدى  فهـو  وحده باللسان والحمد ،والجوارح واللسان بالقلب وهو ،الخاصة
 وإنمـا ) 4("مـده يح لَم عبداً اُهللا شَكَر وما الشُّكْرِ رْأس الْحمد "-�- قوله ومنه ،الشكر
 علـى  وأدل لها أشيع ،موليها على والثناء باللسان النعمة ذكر ألن ؛الشكر رأس جعله

                                       .االعتقاد من مكانها
 الكلمـات  تلك )5(�الدينِ يومِ ملك� :تعالى قوله من وأجمل وأدق أوجز وليس  

 هللا والـوالء  رـالشك ووافر ،البيان وحسن ،لداللةا عظيم -حجمها بقصر- حوت التي
 علـى  تنطوي كلها السورة نجد إذ ،ببعض بعضها اآليات نرى كما وترتبط -تعالى-

- اهللا إلـى  الـدين  يـوم  الملـك  بنسبة فيها الحمد ويرتبط ،عظيمين واختصار إيجاز
 :أربعة وجوه ألحد ذلك يكون إنما والتعظيم الحمد استوجب فمن -سبحانه

  .النقائص عن وتنزهه وصفاته ذاته في كماله :حدهاأ  
  .وإنعامه إحسانه :والثاني  

                                                           

  .136ص.  عبدالعزيز عتيق-علم المعاني:  انظر-1

 .        223 ص -جواهر البالغة:  انظر-2

 .  1: اآلية: سورة الفاتحة -3

 .        1/43روح المعاني . 3/255كنز العمال : ظر ان-4

 . 3: اآلية:  سورة الفاتحة-5
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  .المستقبل في اإلحسان ذلك وصول رجاء :الثالث  
 كنتم إن ":يقول تعالى فكأنه ،سطوته وكمال وقدرته قهره من الخوف :الرابع  

  :لـه بقو المـراد  وهو ،العالمين رب إله فإني فاحمدوني الذاتي الكمال يعظمون ممن
�دمالْح تعظمـون  كنتم وإن ،العالمين رب فأنا اإلحسان تعظمون ممن كنتم وإن ،�ِللَّه 

 يـوم  مالـك  فأنا للخوف تعظمون كنتم وإن ،الرحيم الرحمن فأنا المستقبل في للطمع
 التـي  القليلة األلفاظ تلك تتضمنها كلية صوراً بجزئياتها تحتوي السورة فهذه )1("الدين

 ترتبط الكلية الصور وتلك ،السورة من التسمية جعلنا لو لفظاً وعشرين ةتسع تتعدى ال
 تعـد  ال وأنها ،عليه اهللا نعم يعلم الذي من المرء شعور الحمد يمثل إذ ،ببعض بعضها

" رحـيم  رحمـن  "إنـه  ثم ،والثقلين المالئكة من ،العالمين رب هو وأنه ،تحصى وال
" الدين يوم مالك "وهو ،ومجاالتها حاالتهاو الرحمة معاني كل الصفتين بهاتين يستغرق

 كلية كلها البشرية الحياة في التأثير العميقة الضخمة الكلية "من الصفات هذه تمثله بما
 الجمـة  العظيمـة  المعاني هذه الكتاب أم احتوت النحو هذا على ،)2("باآلخرة االعتقاد
 وإنمـا  ،فحسب والتفسير الشرح ابن يتوقف ال بما القليلة األلفاظ تلك خالل من المتوالدة
 هـذه  في يجعل وثيقاً ارتباطاً باآليات اللفظي السياق وارتباط ،األلفاظ دالالت باستنباط
 المـشاعر  وكليـات  اإلسـالمي  التصور وكليات اإلسالمية العقيدة كليات "من السورة

 تحـوي  إنهـا  إذ )3("ركعة كل في اختيارها حكمة من طرف إلى يشير ما والتوجيهات
 واستعانته ،له وعبادته ،إياه حمده ووجوب ،وربه العبد بين الصلة وتمام ،العقيدة أصل

  .منه إال رجاء وال ،إليه إال له مالذ ال وأنه به

                                                           

 . 1/235مفاتيح الغيب :  انظر-1

 . 1/21.  سيد قطب-في ظالل القرآن: انظر -2

 . 1/21:  المرجع السابق-3
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 فهذه )1(�الْجاهلين عنِ وَأعرِض بِالْعرف وْأمر الْعفْو خُذ�: تعالى قوله وكذلك  
 العفـو  أخذ في ألن ؛الغير مع اإلنسان بمعاملة علقيت فيما األخالق لمكارم جامعة اآلية

 وفـي  الـدين،  إلى الدعاء في والرفق واللين الحقوق، في الناس مع والتساهل التسامح
 جميـع  عـن  البصر وغض ،األذى وكفُّ،اللسان وحفظ األرحام، صلة بالعرف األمر

  .)2(والحلم الصبر اإلعراض وفي ،المحرمات
 صـرح  :أي )3(�الْمـشْرِكين  عـنِ  وَأعرِض تُْؤمر مابِ فَاصدع� :كذلك ومنه  

 بعـض  علـى  ذلـك  بعض شق وإن ،ببيانه أمرت ما كل وبلغ ،إليك أوحي ما بجميع
 ذلـك  أثر فيظهر القلوب في التصريح يؤثره فيما بينهما والمشابهة ،فانصدعت القلوب

 اإلنكـار  عالمـات  مـن  عليهـا  ويلـوح  ،واالنبساط القبض من الوجوه ظاهر على
 هـذه  جليـل  إلـى  فـانظر  ،المصدوعة الزجاجة ظاهر على يظهر كما ،واالستبشار
 المحمديـة  الرسـالة  تبليغ شبه فقد )فَاصدع( :قوله في التصريحية التحقيقية االستعارة

 بتحطـيم  ،والقلـوب  المـشاعر  فـي  قوياً تأثيراً مؤثراً ،فيه غموض ال واضحاً تبليغاً
 الحالة إلى العودة وعدم التأثير شدة بجامع ،أخرى مرة يلتئم ال بحيث ،الزجاج وتكسير
" الرسـالة  بلـغ  "بمعنى )اصدع( منه واشتق ،الرسالة لتبليغ الصدع واستعير ،السابقة

 الجـار  األصـلي  المعنى إرادة من المانعة والقرينة .التصريحية االستعارة سبيل على
 الرسـول  أمر وقد .�َأعرِض عنِ الْمشْرِكين  فَاصدع بِما تُْؤمر و   � :قوله في والمجرور

 فيهـا  الجامع لخفاء الغريبة الخاصة االستعارات من أنها الفنية والقيمة ،الرسالة بتبليغ
 المـشاعر  في التأثير بشدة وتوحي ،باإليجاز تمتاز وأنها ،الطرفين بين التباعد بسبب

                                                           

                 .                                            199: اآلية:  سورة األعراف-1

  1/255 - للسيوطي-معترك األقران في إعجاز القرآن: انظر -2

 . 94: اآلية:  سورة الحجر-3
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 وإلى ،الكفر إلى يعود أن يمكن ال هقلب في اإليمان يتغلغل الذي وأن ،اإلنسانية والعقول
 ومـن  .)1(السابقة صورته إلى يعود أن يمكن ال المحطّم الزجاج أن كما ،األولى حالته
 على اشتملت كلمات ثالث في معاني من عليه انطوت ما اآلية هذه في اإليجاز عظيم

 بعـض  أن حكـي  وقـد  وحرامهـا،  ،وحاللها ،وأحكامها ،وشرائعها الرسالة شرائط
  .)2(الكالم هذا لفصاحة سجدت :وقال سجد اآلية هذه سمع لما عراباأل

 الْماء وغيض َأقْلعي سماء ويا ماءك ابلَعي َأرض يا وقيَل� :تعالى قوله ومنه  
يقُضو رتْ اَألمتَولَى واسع يوديَل الْجقا ودعمِ بِللْقَو ينفي اإليجاز بديع من )3(�الظَّاِلم 

 ،وسـمى  ،ونعـت  ،ونادى ،وأخبر ،ونهي ،أمر على احتوت أنها :الكريمة اآلية هذه
 اآليـة  هذه في اندرج ما شرح لو ما األنباء من وقص ،وأشقى ،وأسعد ،وأبقى ،وأهلك

 بالغة أفردت وقد ،ذلك عن األقالم لجفت والبيان واإليجاز ،والبالغة اللفظ روعة من
 اإلتيان عن قاصر البشر طوق أن على العلماء من كثير أجمع وقد ،بالتأليف اآلية هذه

 فخامـة  في مثلها يجدوا فلم ،والعجم العرب كالم جميع فتشوا أن بعد ،اآلية هذه بمثل
 ؛إخـالل  غير من اإليجاز مع الحال تصوير في معانيها وجودة ،نظمها وحسن ألفاظها

 ويـشد  ،القلـب  يذهل ما ،اآلية هذه اجمعته التي الفصاحة وبدائع ،البالغة أفانين ألن
 ؛الموهوب وتستهوي ،النظر وتلفت ،تحتويها التي البالغية الفنون هذه أهم ومن ،العقل

 بحـث  فـي  المفتـاح  فـي  السكاكي له تصدى ما منوالها على وينسج ،حذوها ليحذوا
 هذه في والنظر ":فقال اآلية هذه في البالغة خصائص بعض لبيان والفصاحة البالغة

 مرجعـا  وهمـا  المعـاني  علم جهة ومن ،البيان علم جهة من ،جهات أربع من اآلية

                                                           

  .279 ص-محمد رمضان الجربي.  دراسة تحليلية لعلم البيان د-البالغة التطبيقية:  انظر-1

  .17-16 ص-اإلعجاز واإليجاز ألبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي:  انظر-2

 . 44: اآلية:  سورة هود-3
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 ما بعض وإليك :)1(اللفظية الفصاحة جهة ومن ،المعنوية الفصاحة جهة ومن .البالغة
 النظر وهو :البيان علم جهة من فيها بالنظر :المذكورة الجهات من اآلية عليه اشتملت

 يبين أن أراد لما -وجل عز- فإنه ،بها يتصل وما ايةوالكن واالستعارة المجاز من فيها
 السماء طوفان نقطع وأن ،فارتد بطنها إلى األرض من انفجر ما نرد أن أردنا :معنى

 -� - نـوح  أمر نقضي وأن ،فغاض السماء من النازل الماء نغيض وأن ،فانقطع
 الجـودي  على السفينة نسوي وأن ،فقضى قومه إغراق من وعدناه كنا ما إنجاز وهو

 يتـأتى  ال الذي بالمأمور المراد تشبيه على الكالم بني ؛غرقى الظَّلَمةَ وأبقينا ،فاستوت
 تكـوين  فـي  النافذ الجزم باألمر المراد تكوين وتشبيه ،العصيان -هيبته لكمال- منه

 كأنهـا  ،إلرادتـه  تابعـة  ،واألرض السموات وأن ،العظيم القتداره تصويراً المقصود
 سـبيل  على" قيل ":وعال جل فقال الكالم نَظْم هذا تشبيهه على بنى ثم ،ميزونم عقالء
 ،للجمـاد  الخطـاب  المجاز قرينة وجعل ،القائل قول بسببها الواقع اإلرادة عن المجاز

 إعمـال  هو الذي البلع األرض في الماء لغور استعار ثم" سماء ويا" "أرض يا ":فقال
 للغـذاء  الماء استعار ثم ،خفي مقر إلى الذهاب وهو ابينهم للشبه  المطعوم في الجاذبة
 ،للـزروع  اإلنبـات  فـي  بالمـاء  األرض لتقوي  ؛بالغذاء له تشبيها بالكناية استعارة

 موضـوعة  لكونها" أبلعي "لفظة االستعارة قرينة وجعل بالطعام اآلكل تقوي واألشجار
 ،ذكـره  المتقـدم  للشبه رةاالستعا سبيل على أمر ثم ،الماء دون الغذاء في لالستعمال
 األرض إلـى  الماء بإضافة" ماءك "قال ثم النداء الستعارة ترشيحاً األمر في وخاطب

 واختـار  ،بالمالـك  الملْـك  باتصال باألرض الماء التّصال تشبيها المجاز سبيل على
 تـرك  هـو  الـذي " اإلقالع "المطر الحتباس اختار ثم ،الترشيح ألجل الخطاب ضمير
  وخاطـب  االسـتعارة  سـبيل  على أمر ثم ،كان ما عدم في بينهما للشبه لالفع الفاعل

                                                           

 .528ص. أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي: مفتاح  العلوم تأليف: انظر -1
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 الْمـاء  وغيض َأقْلعي سماء ويا �:قال ثم" إبلعي "في تقدم ما لمثل" أقلعي ":قائالً باألمر
يقُضو رتْ اَألمتَواسلَى وع يوديَل الْجقا ودعمِ بِللْقَو ينغاض بمن رحيص فلم �الظَّاِلم 

 يـا : "بقائل يصرح لم كما ،"بعداً ":وقال ،السفينة وسوى ،األمر قضى بمن وال ،الماء
 تلك أن الكناية لسبيل ذلك من واحد كل في سلوكاً ،اآلية صدر في" سماء يا "و" أرض
 لـذهاب  مجـال  فال ،يغالب ال قهار يكتَنه ال قدرة ذي من إال تتأتى ال العظام األمور
 مـا  غاضـا  وال" سماء يا "و" أرض يا ":قائال عظمته جلت غيره يكون نأ إلى الوهم
 بتسوية وإقرارها السفينة تسوية تكون أن أو ،الهائل األمر ذلك مثل قاضيا وال ،غاض
 ظلماً الرسل تكذيب في مسلكهم لسالكي تنبيها بالتعريض الكالم ختم ثم ،وإقراره غيره

 الطوفان قيامة وأن ،إياه استحقاقهم ولجهة  سخطال لمكان إظهار خَتْم غير، ال ألنفسهم
 .لظلمهم كانت إنما الهائلة الصورة وتلك

 ،فيهـا  كلمة كل إفادة في النظر وهو ؛المعاني علم حيث من فيها النظر وأما  
 لكونها أخواتها سائر دون )يا( اختير أنه لذلك ،جملها بين فيما وتأخير تقديم كل وجهة
.. .العظمة إظهار مقام يستدعيه الذي المنادى بعد على دالة هاوأن ،االستعمال في أكثر
 ولمجيء ،أخصر لكونه ابتلعي على )أبلعي( واختير ...به بالتهاون المنادى تبعيد وهو
 في كان لما ؛الجمع دون باإلفراد )ماءك( وقيل .أوفر )أقلعي( وبين بينه التجانس حظ

 لم وإنما... .والجبروت الكبرياء إظهار مقام عنها المتأتي االستكثار صورة من الجمع
 للجبال االبتالع تعميم من بمراد ليس ما تركه يستلزم ال أن المفعول بدون )أبلعي( يقل

 مقـام  هـو  الذي أمر ورود مقام إلى نظراً ،بأسرهن الماء وساكنات والبحار والتالل
 الحـشو  عـن  احتـرازاً  )أقلعي( مع الكالم اختصر المراد بين إذا ثم ،وكبرياء عظمة

 ويا ،فبلعت ماءك إبلعي أرض يا قيل :يقل لم إن في الذي الوجه وهو  عنه المستغنى
 مـا  إنجـاز  وهو -�- نوح أمر :يقال أن دون األمر وكذا.. .،فأقلعت أقلعي سماء
 بحـرف  واالسـتغناء  االختـصار  لقصد قومه إهالك من -�- نوحاً وعد اهللا كان
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 للتأكيد طلباً ،القوم ليبعد :يقال أن دون ،الظالمين للقوم "بعداً "قيل ثم ،ذلك عن التعريف
 اسـتعمال  :وهي ؛أخرى فائدة مع ،بعداً ليبعدوا منزلة )بعداً( نزول وهو االختصار مع

 نـوع  كـل  ليتناول الظلم أطلق ثم ،لهم يحق البعد أن معنى على الدال" بعداً "مع الالم
 تكـذيب  فـي  اختيارهم سوء فظاعة على التنبيه لزيادة ،أنفسهم ظلمهم فيه يدخل حتى

  .الرسل
 ،األمـر  على النداء قدم قد أنه فذلك :الجمل ترتيب إلى النظر حيث من وأما  

 أرض يـا  أبلعـي  :يقال أن دون �َأقْلعي سماء ويا ماءك ابلَعي َأرض يا وقيَل� :فقيل
 التنبيـه  تقديم من حقيقة راًمأمو كان فيمن الالزم مقتضى على جرياً ،سماء يا وأقلعي
 أمـر  قدم ثم ،الترشيح لمعنى بذلك قصداً المنادى نفس في عقيبه الوارد األمر ليتمكن

 القـصة  في لذلك ونزولها ،منها الطوفان البتداء به وابتدئ ،السماء أمر على األرض
 ضةبغي التصاله" الماء وغيض ":قوله أتبعها ثم ،أولى بالتقديم واألصل ،األصل منزلة
 ،ماءهـا  فبلعت ماءك أبلعي أرض يا قيل :الكالم أصل ترى أال ،بحجزتها وأخذه الماء
 السماء من النازل الماء وغيض إرساله، عن فأقلعت الماء إرسال عن أقلعي سماء ويا

 أنجز أي" األمر وقضي ":تعالى قوله وهو القصة من المقصود هو ما أتبعه ثم ،فغاض
 السفينة حديث أتبعه ثم.. .السفينة في معه ومن نوح نجاءوإ الكفرة إهالك من الموعود

                                               .ختمت بما القصة ختمت ثم "الجودي على واستوت ":قوله وهو
 للمعـاني  نظـم  ترى كما :فهي المعنوية الفصاحة جانب من فيها النظر وأما  

 إلتـواء  وال ،المـراد  طلب في الفكر يعثِّر قيدتع ال ،مبينة ملخصة لها وتأدية ،لطيف
 تـسابق  ألفاظها وجدت استماعها عند نفسك جربت إذا بل ،المرتاد إلى الطريق يشيك

  .ألفاظها تسابق ومعانيها ،معانيها
 عربيـة  تـرى  ما على فألفاظها ؛اللفظية الفصاحة جانب من فيها النظر وأما  
 علـى  عذبة ،البشاعة عن بعيدة ،التنافر من سليمة ،اللغة قوانين على جارية ،مستعملة
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 ،الحـالوة  فـي  وكالعسل السالسة، في كالماء منها كل،األسالت على سلسة ،العذبات
  .)1(الرقة في وكالنسيم

                                                           

 .  وما بعدها10/78التحرير والتنوير .  وما بعدها528مفتاح العلوم للسكاكي ص :  انظر-1
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 الوحـدة  إنها حيث من ،القرآن بالغة دراسة في األهمية غاية في اللفظة تقع  
 ،بيانيـة  بـصورة  المتلقي إلى لمعنىا توصيل في فعال عنصر وإنها ،لآليات المكونة

 .حرف عن بل ،مفردة عن غنى ال متماسك محكم اهللا كالم إن حيث ومن

 سـعة  مـن  البحـث  هـذا  خـالل  من لي تبين ما إلى الخاتمة هذه في أشير  
 بـه  أؤمـن  مـا  في هي الدالالت تلك وأن ،القرآنية اللفظة لصيغة الداللية اإلمكانات

 :االستنتاجات أهم ومن ،صورةمح وال ،متناهية غير دالالت

 تـأثير  قـوة  بـين  فجمعت ،والمضمون الشكل بجمال القرآنية اللفظة اتسمت لقد -1
 .مخارجها نطق بسهولة الصوت وعذولة ،التصوير

 فـي  واحداً أسلوباً ذكر فيما يلتزم لم ،كلماته ألفاظ من ذكر فيما الكريم القرآن إن -2
 حسب أساليبه تنوعت بل ،والعقول الطباع سأمهوت ،النفوس تمله حتى وإعجازه إيجازه

 .ملل وال سآمة ما غير في االمتثال إلى أدعى ويكون ،المقام يقتضيه ما

 الساحر ببيانه آياته إعجاز على تدل رائعة وألفاظ ،بديعة صور الكريم القرآن في -3
 طبهمتخـا  فـي  العرب أساليب وسلوكه ،وتمثيله تشبيهه جميل في ،باأللباب يأخذ الذي

 مـن  ذلـك  وغيـر  والمجاز، ،والتشبيه ،والكناية ،لالستعارة واستعمالهم ،ومحادثاتهم
 .العربية اللغة بها اختصت التي البيانية الوجوه

 ،عباراته وبالغة ،ألفاظه فصاحة من يجيء إيجازه حيث من الكريم القرآن إعجاز -4
 غيرهـا  كلمة وال ،بعده ما أو ،قبله ما مع يتسق ال أو ،السمع على يثقل لفظ فيه فليس
 مـن  العليـا  الـذروة  في فتعبيراته ،معنى على الداللة من خال حرف وال ،منها خير

 .الحال لمقتضى مطابقة المتعددة وأساليبه ،البالغة
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 ألمهـات  جامعـاً  ،إيجـاز  حالة في القرآن يترك أن ،السامية اإللهية الحكمة من -5
 تنبني ما إلى ومرشداً ،ومصالح حكم من فيها ام على منبهاً ،األحكام وكليات القوانين

 .منها لكل ومكمال ،وحاجيات ضرورات من الشريعة عليه

 رب قبـل  من معجزة آية فإنه ،الكريم اهللا لكتاب دارس لكل التوفيق اهللا نسأل  
 .العالمين
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  وא25א_^�א�85د+
 الرسم حيث من المنورة المدينة مصحف يوافق كما العثماني بالرسم( الكريم القرآن -

   )الوقف وعالمات
 القـرآن  إعجاز :بهامشه -السيوطي الدين جالل اإلمام- القرآن علوم في االتقان -1

 التاريخ - بال :الطبعة - لبنان بيروت الهالل مكتبة دار - الباقالني بكر أبي للقاضي
    .بال
 دار -عيلإسـما  أمين محمد أحمد .د - القرآني النظم لتحوالت البالغي اإلعجاز -2

                                         .م 2011 التاريخ -األولى الطبعة -بيروت العلمية الكتب
 بيروت -حزم ابن دار -فارس منير نايف .أ -والسنة القرآن في العلمي اإلعجاز -3

     .م 2011-ـه 1431 -األولى الطبعة -لبنان
 محمـد  :تحقيـق  الثعـالبي  محمد بن كالمل عبد منصور ألبي واإليجاز اإلعجاز -4

   .القاهرة القرآن مكتبة -بال الطبعة -سليم إبراهيم
 دار -صـقر  أحمد السيد تحقيق -الباقالني الطيب محمد بكر أبو -القرآن إعجاز -5

   .م1963 -القاهرة -المعارف
 -والنـشر  للطباعة اليمامة -الدرويش الدين محيي -وبيانه الكريم القرآن إعراب -6
ـ 1424 -التاسـعة  :الطبعة -بيروت -دمشق -كثير ابن دار -بيروت -شقدم -ـه

 .م2003

 وعلـق  له قدم -الزركشي عبداهللا بن محمد الدين بدر -القرآن علوم في البرهان -7
  .بال :التاريخ -بال :الطبعة -لبنان بيروت القم دار -عطا القادر عبد مصطفى عليه

  الجربـي  رمـضان  محمـد . د -البيـان  علـم ل تحليلية دراسة -التطبيقية البالغة -8
  .م2001 .مالطا فاليتا -إلجا منشورات
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 -تـونس  -للنـشر  التونسية الدار -عاشور بن الطاهر محمد -والتنوير التحرير -9
 .م1984 -بال :الطبعة

 -المطعني إبراهيم العظيم عبد .د -الحكيم القرآن في لالستفهام البالغي التفسير -10
 .م2007-هـ1428 -الثانية الطبعة -رةالقاه -وهبة مكتبة

 الحـسين  بـن  عمر بن محمد الدين فخر لإلمام -الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير -11
ـ 1421 -األولـى  الطبعة -لبنان بيروت -العلمية الكتب دار -الرازي البكري  -هـ
  .م2000

 لثقافةا دار -عصفور أحمد جابر .د -والبالغي النقدي التراث في الفنية الصورة -12
  .م 1974 -بال :الطبعة -القاهرة -والنشر للطباعة

 حمـزة  بـن  يحيـى  -اإلعجاز حقائق وعلوم الالغة ألسرار المتضمن الطراز -13
 -بـال  :الطبعـة  -القـاهرة  -الحديث دار -شريدة الشربيني تحقيق -اليماني العلوي
  .م2010

 الفكر دار -بالجمل يرالشه الشافعي العجيلي عمر بن سليمان -اإللهية الفتوحات -14
  .بال  :التاريخ -بال :الطبعة -بيروت

 محمود -التأول وجوه في األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -15
    .بال :التاريخ -بال / الطبعة -العربي الكتاب دار -الزمخشري عمر بن

 -تفتـازاني ال عمر بن مسعود الدين سعد -)العلوم مفتاح تلخيص شرح( المطول -16
 -األولـى  الطبعـة  -لبنان بيروت العلمية الكتب دار -هنداوي الحميد عبد .د تحقيق
  .م2001-هـ1422

 إحيـاء  دار -الهاشمي أحمد تأليف -والبديع والبيان المعاني في البالغة جواهر -17
  .بال :التاريخ -عشرة الثانية الطبعة -لبنان -بيروت -التراث
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 للطباعـة  الفكـر  دار -الدمـشقي  القرشي كثير بن عيلإسما -كثير ابن تفسير -18
  .م1966-هـ 1385 -بال :الطبعة -لبنان بيروت -والتوزيع والنشر

 باسـل  :واحاديثه آياته خرج -المراغي مصطفى أحمد تأليف -المراغي تفسير -19
ـ 1418 -لبنـان  بيـروت  -العلميـة  الكتب دار -األولى الطبعة -السود عيون -هـ

    .م1998
 بـن  أحمـد  تحقيـق  -القرطبـي  بكر أبي بن أحمد بن محمد -القرطبي يرتفس -20

   .هـ 1372 -بالقاهرة الشعب مكتبة -الثانية -البردوني عبدالعليم
 علـي  محمـد  مطبعة -رضا رشيد محمد  -الحكيم القرآن تفسير -المنار تفسير -21

  .م1953-هـ1372 -القاهرة -صبيح
 -القزوينـي  الرحمن عبد بن محمد -والبديع والبيان المعاني في المفتاح تلخيص -22
 -بيـروت  صـيدا  -العـصرية  المكتبـة  -األولى الطبعة -األيوبي ياسين. د له قدم

  .م2002-هـ1423
 إبـراهيم  خليل. د تحقيق -الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد -الدسوقي حاشية -23

  .م2002-هـ1423 -لبنان بيروت -العلمية الكتب دار -األولى الطبعة -خليل
 محمـود  الـدين  شهاب -المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -24

 دار -األولـى  الطبعـة  -عطية الباري عبد علي وصححه ضبطه -البغدادي األلوسي
  .م2001-هـ1422 -لبنان بيروت -العلمية الكتب

 -العربـي  التـراث  إحياء دار -الخامسة الطبعة -قطب سيد -القرآن ظالل في -25
  .م1967-هـ 1386 -لبنان بيروت

 محمـد  تحقيق -المتقي علي الدين عالء -واألفعال األقوال سنن في العمال كنز -26
ـ 1419 -العلميـة  الكتب دار -بيضون علي محمد منشورات -الدمياطي عمر -ـه

                                                              .م1998
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 -الرسـالة  مؤسـسة  -الثامنـة  الطبعة -القطان مناع -رآنالق علوم في مباحث -27
   .م1981 بيروت

 قـدم  -الميداني النيسابوري إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد -األمثال مجمع -28
 الكتـب  دار -بيـضون  علـي  محمد منشورات -بال :الطبعة -زرزور حسن نعيم له

   .بال :التاريخ -بيروت -العلمية
 عبـدالرحمن  الفـضل  أبـو  الـدين  جـالل  -القرآن إعجاز في األقران معترك -29

   .م 1969 -القاهرة -العربي الفكر دار -البيجاوي محمد علي تحقيق -السيوطي
  .بال التاريخ -بيروت -العلمية الكتب دار -بال الطبعة -الجندي العزيز عبد .د

 العبـاس  أبـي  -المغربي يعقوب ابن -المفتاح تلخيص شرح في الفتاح مواهب -30
ـ 1424 -األولـى  :الطبعـة  -لبنان بيروت العلمية الكتب دار -محمد بن أحمد -هـ

  .م2003
   .م1980 -للكتاب العربية الدار -الزاوي أحمد الطاهر -القاموس مختار -31
 نـصراهللا  .د تحقيق الرازي الدين فخر تاليف -اإلعجاز دراية في اإليجاز نهاية -32

  .م2004-هـ 1424 -تبيرو -صادر دار -األولى الطبعة -حاجي
� �
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  :ةـمقدم

الحمد هللا رب العالمين، خلق اإلنسان في أحسن تقـويم، وصـلى اهللا وسـلم                 
 آلـه   وبارك على خير األنبياء والمرسلين محمد بن عبد اهللا الصادق األمين، وعلـى            

  .وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعد، فهذه دراسة تتناول شخصية علمية اتصفت بالكفاح والنضال والـصبر             

في سبيل نشر كتاب اهللا العزيز، هذه الشخصية تركت أثراً بالغاً في نفوس المعاصرين              
  .لها

زنيقـري،  جمعتُ في هذا البحث سيرة مختصرة للـشيخ إبـراهيم محمـد ال              
وتناولتُ جهوده في تحفيظ القرآن الكريم واهتمامه بالضبط القرآني والرسم العثمـاني            
والوقف الهبطي والمتشابهات القرآنية أثناء إقرائه للقرآن الكريم، وال أقصد بـذلك إال             
نشر مطوي أوصافه، وجميل آثاره، وأسلوبه المميز في اإلقراء، وإن كان في زمانـه              

لى علم؛ إال أنه إذا لم تُقَيد سيرتُه في بحث نثرتها األيام، وضاعت مع              أشهر من نار ع   
مرور الزمان، فكم من عالم جليل وفقيه مبرزٍ اختفت أخباره وآثاره بموته؟ وكم مـن               
معلمٍ للقرآن الكريم ومحفظ لألجيال اختفت أخباره، وضاع سنَده إلى الرسول صلى اهللا             

  ؟ وموت شيوخه مع عدم التقييد والكتابة؟  بموته-هليه وسلم

                                                           

 . كلية األداب والعلوم مسالته–جامعة المرقب ،  قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية -∗
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، -صلى اهللا عليه وسـلم    -فالقراءة سنَّةٌ يأخذها الْخَلَفُ عن السلَف إلى رسولنا         
ولو كُتب عن األشياخ الذين أقرءوا القرآن في مدينة مسالتة المشهورة به في الفترات              

نا الحبيب، وإذا كان حفظُ التاريخ أمر       الزمنية السابقة لما انقطع عنَّا سند الرواية في بلد        
مهم ونفعة في الدين بالضرورة لمعرفة سند المحدثين كما يقول علماء الحديث واألثر             

، ولكن عزاؤنا أن السند محفوظٌ متواتر في كثيـر      -تعالى-فبالموازات حفظَةُ كتاب اهللا   
علماء ولستُ أدعي تقـصي كُـلَّ سـيرة    من بلدان المسلمين متَداوٌل بين طلبة العلم وال 

  .ماال يدرك كُلّه ال يتْرك جلّه:  ولكن كما قالوا-تعالى-الشيخ حفظه اهللا 
ومنهجي في هذا البحث هو المنهج الوضعي التحليلي كما اسـتخدم المـنهج               

االستقراء الناقصِ في بعض األحيان وذلك فيمـا يتعلـق بأمثلـة للوقـف الهبطـي                
  .شابهات القرآنية والضبط والرسم العثمانيوالمت

واعتمدتُ على أمهات الكتب في هذه العلوم كما اعتمدتُ في هذا البحث على               
مجالت علمية محكمة، ومذكرات غير منشورة للشيخ الفاضل عبد اهللا سالم كـشيدان             

  .ومقابالت أجريتُها مع نُخبة من األفاضل، وأثبتُ هذا كله في هامش البحث
وأخيرا أرجوا من المولى العلي القدير أن يكون هذا العمل خالـصاً لوجهـه                

 وأن يكـون فـي ميـزان        -صلى اهللا عليه وسلم   -الكريم متابعاً لسنة خير المرسلين      
  .حسنات المسلمين أجمعين، إنه سميع قريب

  :مولده ونشأته: أوالً
 بمدينـة مـسالته،     ف1936ولد الشيخ إبراهيم محمد أبوالقاسم الزنيقري سنة          

سالمة صالح الجربي، فكانت أسـرتُه      : وكان أبوه تاجراً يتجر في المواد الغذائية وأمه       
متوسطة الحال وكان أبوه يحب العلم وخاصة القرآن الكريم ولذا كان كثيراّ ما يشجعه              
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، وهذه هي حال أهل مـسالتة       )1(على الحفظ والمثابرة واالجتهاد في كتاب اهللا العزيز       
ذين اهتموا بالقرآن الكريم وحفظه أيما اهتمام، فال يكاد يخلوا بيت مـن بيوتهـا إالَّ                ال

  .-تعالى-وفيه حافظٌ أو أكثر لكتاب اهللا 
  :طلبه للعلم: ثانيا

بدأ الشيخ في تَعلُّمِ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره، والجدير بالـذكر                
 هذا المجال، والمنارات القديمة خير شاهد على        هنا أن مدينة مسالته مدينة عريقة في      

  .)3( ومنارة الجعراني)2(هذا كمنارة الدوكالي
 على الـشيخ الفاضـل عبدالـسالم محمـد          )4(قرأ الشيخ في جامع المجابرة      
 وهو جد ألبنائه واستمر في الدراسة عليه إلى أن وصل إلـى             -رحمه اهللا - )5(القاضي

                                                           

 محمد: والشيخ عبدالغني: ابنه بحضور معه الباحث أجراها –اهللا حفظه– الزنيقري إبراهيم الشيخ مع مقابلة -1
 .الفاضل الشيخ بمنزل العشاء صالة بعد هـ1437-رجب-5 الموافق ف2016-4-12 بتاريخ الصقر رمضان

، الهجـريين  والعاشـر  التاسع رنينالق في عاش،  بالمغرب" دكالة "من وهو،  الدوكالي عبدالواحد للشيخ نسبة -2
 للدكتور بحث،  القلعة مجلة ينظر. العلم طلبة من العديد عليه وتتلمذ،  بمسالته" زعفران "بمنطقة المقام به واستقر

 .)74 (الثالث العدد، العربي بشير نصرالدين

ـ  820( سنة أنه والثابت،  المغرب من قدم مسالته نزيل،  الجعراني علي بن يوسف للشيخ نسبة -3  كـان ) هـ
 المـصدر . الجعـارين  قبيلـة  وسـط  اآلن اسمه يحمل الذي المسجد في وعلومه القرآن درس،  الحياة قيد على

 كشيدان سالم عبداهللا للشيخ مذكرات

 المـسجد  هـذا  أن -اهللا حفظـه – كشيدان عمران الشيخ ذكر ،مسالته مدينة في المساجد أقدم من: المجابرة -4
 انهـدم  مـرة  ذات أنه الشيخ لي ذكر وقد) الزنور (الزيتون من كان سقفه أن حتى ،يالجعران زاوية قبل تأسس
 مع مقابلة: المصدر. الطرابلسية الجمهورية إلعالن مكانا كان المسجد هذا ،بعضهم ومات المصلين على السقف
 ريخبتـا  الجعرانـي  يوسـف  مـسجد  فـي  معـه  الباحث أجراها -اهللا حفظه– كشيدان الفيتوري عمران الشيخ

 .هـ1438 األولى جمادى/11 الموافق ف9/2/2017

 في الورفلي الحجاجي أبوبكر الشيخ يد علي القرآن قرأ ،تقريبا م 1890 سنة ولد ،القاضي محمد الشيخ هو -5
 ،الهبطـي  والوقـف ،  القـراءات  وبعض التجويد أحكام دعوب علي مفتاح الشيخ على قرأ ثم الجعراني مدرسة
 .كشيدان سالم عبداهللا الشيخ مذكرات: المصدر. باألحكام القرآن قراءة في نوعية ةنقل تدريسه فترة وكانت
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 فأخـذ  –رحمه اهللا عليه رحمـة واسـعة      –في شيخُه   نصف القرآن الكريم، وحينها تو    
 واستمر في تدريس الزنيقـري      -رحمه اهللا - )1(مكانه الشيخ الفاضل حامد امحمد جحا     

 استلم المقرأة   –رحمه اهللا –حتى أكمل عليه الختمة األولى، وبعد وفاة الشيخ حامد جحا           
  .-رحمه اهللا- )2(في جامع المجابرة الشيخ الفاضل الهادي الدقه

فبدأ معه الزنيقري القلم الثاني حتى أتمه عليه، ثم انتقل الزنيقري إلى زاويـة                
 فترة وجيزة، ثـم     –رحمه اهللا – )1(يوسف الجعراني فقرأ على الشيخ الفيتوري كشيدان      

 –رحمه اهللا - )2(انتقل إلى زاوية الدوكالي فقرأ قلما ثالثًا على الشيخ منصور السنوسي          

                                                           

 والشيخ القاضي محمد عبدالسالم الشيخ على قرأ،  تقريبا م1901 سنة ولد،  جحا عمر امحمد حامد الشيخ هو -1
 فقرأ تونس إلى قلانت ثم،  جوان عائلة من شيخ على األسمري زاوية في فقرأ زليتن إلى انتقل ثم ،أبوجناح رجب

، مهـاجرة  ليبية عائلة من هناك وتزوج زمنية فترة الجامع هذا في القرآن وأقرأ،  زمنية فترة الزيتونة جامع في
 فـي  القـرآن  ليقـرأ  تونس إلى رجع ثم زمنية فترة المجابرة جامع في القرآن فأقرأ رأسه لمسقط رجع وبعدها
 في طيب بن جامع في القرآن فأقرأ مسالته إلى رجع زمنية ةفتر وبعد،  العاصمة ضواحي من) الخليدية (منطقة
 مـسجد  فـي  مؤذنـا  وبقي التدريس ترك السن في كبر أن وبعد،  اآلن الشرطة مركز مقابل الكوارغلية منطقة

 الخمـيس  يوم عبدالوهاب الشيخ ابن مع مقابلة: المصدر. - اهللا رحمه – م1994أو 1993 سنة توفي،  الجعراني
  والدي بحضور هـ1437 الحجة ذي/20 وافقالم 22/10/2016

 ثم،  الجعراني زاوية في الدبار محمد مفتاح الشيخ على القرآن قرأ،  كشيدان حامد محمد الفيتوري الشيخ هو -2
– الجعراني بجامع للناس إمامته إلى باإلضافة م1969 سنة إلى م1923 سنة تقريبا شيخه وفاة بعد المقرأة استلم
 بتـاريخ  بمنزلـه  العصر صالة قبل،  الثالثاء يوم كشيدان الفيتوري عمران الشيخ مع لقاء: المصدر. -اهللا رحمه

 .هـ1437 الحجة ذي19 الموافق م20/9/2016

 ثم،  الجعراني زاوية في الدبار محمد مفتاح الشيخ على القرآن قرأ،  كشيدان حامد محمد الفيتوري الشيخ هو -1
 – الجعراني بجامع للناس إمامته إلى باإلضافة م1969 سنة إلى م1923 ةسن تقريبا شيخه وفاة بعد المقرأة استلم
 بتـاريخ  بمنزله العصر صالة قبل،  الثالثاء يوم كشيدان الفيتوري عمران الشيخ مع لقاء: المصدر. - اهللا رحمه

 .هـ1437 الحجة ذي19 الموافق م20/9/2016

 محمد الشيخ على القرآن قرأ،  م1917 سنة ولد،  يالمسالت اإلنداري حميد مفتاح السنوسي منصور الشيخ هو –2
 عبـدالقادر  والشيخ الفيتوري شعبان والشيخ العربي محمد الطيب والشيخ أبوجناح رجب والشيخ أبوراس زاهير
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 عن الوقف الهبطي؟ ومن أقرأه من أشـياخه         –حفظه اهللا –يقري  وقد سألتُ الشيخ الزن   
به؟ فأجاب بأنهم كلهم أقرؤوه القرآن معتمدين على الوقـف الهبطـي فـي وقُـوفهِم                
القرآنية، بل كلهم أجمعوا على الوقفات الهبطية المثبتة في المصاحف المتداولـة فـي              

 شيخ به في هذا البحث بـإذن اهللا       وستكون لنا وقفة من الوقف الهبطي واهتمام ال       .البالد
  .-تعالى-

  :تدريس الشيخ في جامعة البيضاء اإلسالمية: ثالثاً
 إعالن اإلذاعة بقبـول     )3(م أقامت الجامعة اإلسالمية بالبيضاء    1961في سنة     

، وكان الشيخ من الممتحنين تلك الـسنة المجتـازين          -عز وجل - الحافظين لكتاب اهللا  
  .تلك الجامعة يدرس القرآن لمدة خمس سنواتاالمتحان بنجاح، فتعين في 

  :طريقة تدريس القرآن في الجامعة
طريقة تدريس القرآن في الجامعة ليست بعيدة عن طريقـة التـدريس فـي                

الزوايا والكتاتيب حيث تتم كتابة القرآن على األلواح، لكل طالب لوحه الخـاص بـه               

                                                                                                                                             

 الهجري عشر الرابع القرن من الستينات بداية في اإلقراء رئاسة إليه وانتهت،  القاضي عبدالسالم والشيخ الصقر
 مـساء  تـوفي ،  المهرة الحفظة من كبير عدد يديه على وتتلمذ،  اإلنفرنجي العشرين القرن من نياتالثالثي ونهاية

 كـشيدان  سـالم  عبـداهللا  للشيخ مذكرات: المصدر. م25/7/1979 بتاريخ رمضان شهر أيام أول،  األربعاء يوم
 ).92-72 (القلعة مجلة من الثالث العدد العربي بشير نصرالدين للدكتور وبحث

، وأصـوله  الفقـه  لتعلـيم  متوسـطا  معهـدا  أصبحت ليبيا استقالل وعند،  م1891 عام دينية كزاوية تبدأ -1
 اسـتعان  حيـث ) البحوث معهد (باسم وسمي م1955 عام والدرة الشاطبية طريق من العشر القرآنية والقراءات

 – اهللا رحمه- المرحفي تاحعبدالف الفاضل الشيخ منهم،  الشريف األزهر من أفاضل وعلماء بأشياخ آنداك المعهد
 محمد جامعة باسم يعرفُ المعهد أصبح وبعدها،   وغيره قالون رواية أصول إلى المأمون الطريق كتاب صاحب

 رمـضان  محمد للطالب بحث: المصدر. الليبية اإلسالمية بالجامعة يعرف ما أو م1960 عام السنوسي علي بن
 ).10 (ص هـ1437-1436 الجامعي للعام بإشرافي الليسانس درجة الستكمال مقدم الصقر
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 تُهايودمليـه عليـه        )5(لُّ طالب ثُمنًا  ، وفي الغالب يكتب كُ    )4(وقلمه وا من القرآن ييومي 
حيث ) التصحيح(وبعدها ينتقل الطالب إلى عملية      ) التكتيب(شَيخُه، وهذه تسمى عملية     

يصحح لَوحه بمفرده ثم يصححه له الشيخ، ويقوم الشيخ بتلقينه إما بقراءة الشيخ للوح              
ءة الشيخ للوح وقراءة الطالب بعده وهذا للمبتدئين        والطالب يستمع، وهو قليل وإما بقرا     

  . أكثر، وإما بقراءة الطالب للوح والشيخ يستمع وهذا للمتقدمين أكثر
تشتمل على تصحيح الضبط القرآني، والرسم العثماني، والوقـف         ) التصحيح(وعملية  

يل فهـم   الهبطي، وتلقين الطالب مع مراعاة األحكام، وبيان المتشابهات القرآنية لتـسه          
، ولعـك   )التنزيـل (مواضعها حتى ال يلتبس على الطالب أمرها، وهو ما يعرفُ بـ            
  . تُالحظُ أن هذه الطريقة هي أقوى درجات األخذ والتلقي والمشافهة

وللطالب مكان يخصصه له شيخُه ال ينفك عنه إالَّ بإذن من الشيخ يقراُ فيـه                 
 تسميع الطالب ما كتَبه وصـححه بـاألمس،   ، وهي)العريضة(القرآن حتى يأتي وقت    

  .وهلُم جرا
  :تدريس الشيخ في مدينة مصراتة ومسالته: رابعاً

بقي الشيخ مدة خمس سنوات في الجامعة اإلسالمية، وبعدها انتقل إلى مدينـة      
مصراتة حيث أقرأ القرآن الكريم في زاوية المحجوب لمدة خمس سـنوات، وبعـدها              

  :ه، وفيها درس القرآن في عدة زوايا ومساجد وها هي على الترتيبرجع إلى مسالت

                                                           

 غيـر  آخر وصوف ماء وإضافة حرقُه يتم الغنم صوف من تُصنع والدواية،  القصب شجرة من يصنع القلم –2
  عليه محروق

 يتراوح ثمن وكل ثمنين على يشتمل جزء وكل،  أجزاء أربعة الحزب ألن ؛ الحزب ثمن به المقصود: الثمن –3
 أقل أو أكثر أو سطرا عشر أربعة بين
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أقرأ القرآن فيها مدة ثالث سنوات تقريبا، وكان الشيخ محمد          : زاوية يوسف الجعراني  
 . مديرا لهذه الزاوية في تلك الفترة–رحمه اهللا – )1(مفتاح الدبار

داري مدة ثالث سـنوات     أقرأ القرآن فيها مع شيخه منصور األن      : زاوية الدوكالي  -1
 .تقريبا

 .أقرأ القرآن فيه مدة سنة أو أقل: )2(مسجد حمزة بن عبدالمطلب -2

إلى يومنا هذا، وفي هذا المسجد ذاع صيتُه وانتشر عبيره حيـث            : مسجد المجابرة  -3
حفظ عليه القرآن العشرات من الطلبة من شتى ربوع بالدنا الحبيبـة، ومـع إقرائـه                

لمسجد كان إماما لألوقات فيه لفتـرة طويلـة عـرِفَ مـن خاللهـا               للقرآن في هذا ا   
بانضباطه ومواظبته على الصلوات المفروضات، وفي شهر رمضان كان يتخير نخبة           
من طلبته ليؤموا الناس في صالة التراويح، ولقد شارك طلبته في العديد من المسابقات              

 .تراتيب األولىالداخلية والخارجية وتحصل العديد منهم على ال

والجدير بالذكر هنا أن الشيخ كان مدرسا تابعا للتعليم يدرس مـادة التربيـة                
اإلسالمية في الفترة الصباحية، وفي فترة الظهيرة يقرُأ الطلبة القرآن في المسجد إلـى              

  .بعد العصر ومن المغرب إلى العشاء فترةٌ خاصةٌ بمراجعة الطلبة لمحفوظاتهم
  : هتمام الشيخ بالضبط القرآني والرسم العثماني عند إقرائها: خامساً

 أخذ القرآن بالتلقي والمشافهة ولم يدرس الضبط القرآنـي          –حفظه اهللا –الشيخ    
أو الرسم العثماني كمادة مستقلة ولكن من خالل دراستي للـضبط القرآنـي والرسـم               

 يطبقُ ما هو موجود في أمهـات  العثماني في كلية الشريعة بمسالته تبين لي أن الشيخ        

                                                           

 سـنة  ورفلـة  هجة وفي،  القرآن كشيدان الفيتوري الشيخ وعلى أبيه على قرأ،  الدبار مفتاح محمد الشيخ هو –1
 .الجعراني يوسف مسجد في اإلقراء رئاسة استلم الوطن ألرض رجع ولما، لتونس أبيه مع انتقل م1924

 .م1981 سنة افتتاحه وتم، لقديمةا جبيرة زاوية مكان في ُأسس: عبدالمطلب بن حمزة مسجد –2
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الكتب فعلى سبيل المثال ال الحصر كان الشيخ حريصاً على وضع التنوين مركب إذا              
جاء بعده حرف إظهار ومتتابع إذا جاء بعده حرف إخفاء أو إدغام، وجعـل حركـة                
التنوين ميماً إذا جاء بعده حرف الباء وكان يعلِّمنا الحروف التي نضع عليها عالمـة               

  .الشدة إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين والعارية من الشدة
فإن اتصلت الكلمة المنونة بكلمة أولها      : -رحمه اهللا – )1(قال أبو عمرو الداني     

الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ركّبـتَ        : حرف من حروف الحلق، وهي    
أن التنوين مظهر عند الحروف فأبعدت النقطـة        وإنما ركّبتَهما من أجِل     ..... النقطتين

  .التي هي عالمة لتؤذن بذلك
وإن اتّصل بذلك راء أو الم أو ميم أو نـون جعلـت النقطتـين متتـابعتين،                   

وكذلك ... وشددت ما بعدها؛ ألن التنوين مدغم فيه فقربت النقطة وشددت ما بعد ذلك            
 يخفى عنده من باقي حـروف المعجـم         إن اتصل بالتنوين ياء أو واو أو غيرهما مما        

جعلت النقطتين متتابعتين أيضاً إالّ أنك ال تشدد ما بعدها؛ ألن المخفي ال يدغم رأسـاً                
فيمتنع التشديد فيه لذلك وكذلك إن أردت أن تجعل في موضع النقطة التي هي عالمـة    

  .)2(فهو حسن... التنوين عند الباء خاصة ميماً صغرى
   : في علم الضبط)3(لقال صاحب متن الذي  

                                                           

، األندلـسي ،  الـداني ،  الصيرفي،  القرطبي،  األموي عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمان أبوعمرو اإلمام هو –1
 سـليم  ،واإلتقـان  والـضبط  والورع بالفضل له مشهود،  عصره إمام بأنه –اهللا رحمه– وصفَ،  مذهباً المالكي
 الكبـار  القراء ومعرفة) 1/225 (القراء طبقات في النهاية غاية ينظر: المصدر). هـ444 (سنة توفي ،االعتقاد
 ).1/204 (للذهبي

 ).146-145 (عمرو ألبي ضبطها وكيفية المصاحف شكل في النقط كتاب –2

 للـشيخ  الظمآن مورد على الحيران ودليل،  )43 (الخراز محمد عبداهللا أبي لإلمام الضبط علم في الذيل متن –3
 ).356 -352 (غنيالمار إبراهيم
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                              وقَبَل حرف الْحلْق ركَّبتَهما        
                                        وقَبَل ما سواه َأتْبعتَهما

         تَر لَم اءجفي ه دعب والشَّد                              
                               وغَيره فَعره كَيفَ جرى         

         عند الْياء نقَيذَا ِإذَا َأبه                              
ى اَألداءوالْواوِ غُنَّةً لَد                                        

  :- رحمه اهللا –ثم قال   
ى                                 وغْرْئتَ ميماً صش إن نضوع  

                                       منْه ِلباء إذ بذاك يقْرا
ـَنَّا    ﴿ – تعالى   –وأما المثال الثاني في الرسم العثماني فقول اهللا            ما لَك الَ تَْأم

  :ا فكان الشيخ يقول ما علَّمه أشياخُه في رسمه)4(﴾علَى يوسفَ
ـَنَّا في سورة الصديق    الَ تَْأم

              بنون زائدة عن التحقيق
                         وبعدها تسهيلة صغيرة 

  )1(                          فافهم يا ولد وكن صديق

   :–رحمه اهللا–قال اإلمام أبوعبداهللا الخراز   
  حقْتَه                       ونُون تْأمنَّا إذا َألْ

تَهضوع فانقُطْ أماماً أو بِه                               

                                                           

 ).11 (يوسف –4

 والطريـق ،  )47 (حمـادي  أحمـد  شـكري  ورتبها جمعها،  التنزيل كلمات بعض وضبط رسم في التسهيل -1
 ).150 (للمرصفي قالون اإلمام رواية أصول إلى المأمون
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وقد أجمع كتاب المـصاحف     : قال الشيخ اإلمام إبراهيم المارغني في شرحه        
  :على كتبها بنون واحدة، وفيها ولنافع وغيره من القراء السبعة وجهان

  ا مع اإلشمام إدغام النون األولى في الثانية إدغاما تام: أحدهما -
  اإلخفاء : اآلخر -

والمراد باإلشمام أن تَضم شفتيك من غير إسماع صوت قبـل الفـراغ مـن                 
  .النطق بالنون الثانية تنبيها على حركة النون األولى

والمراد باإلخفاء هنا الروم، وهو أن تضعف الصوت بحركة النون األولـى              
، وكُال من اإلخفاء    )2( الثانية إدغاما غير تام    بحيث أنك ال تأتي إالّ ببعضها، وتدفعها في       

  : في قصيده حيث قال– رحمه اهللا –واإلدغام هنا ذكره اإلمام الشاطبي 
  وتأمننا للكل يخفى مفصال .......................................            

  .............................    وأدغم مع اشمامه البعض عنهم          
ما ﴿ثم أخبر أن كل القراء يعني السبعة قرؤوا         : -رحمه اهللا –قال ابن القاصح      

ـَنَّا    بإخفاء بعد هذا العرض يمكنك أن تالحظ أن ما أقرأنا أشياخُنَا األفاضل             ﴾لَك الَ تَْأم
موثَّقٌ في بطون الكتب مع عدم اطالعهم عليها في الغالب وهذا يشعرك بأهمية التلقي              

فهة في قراءة القرآن، ويشعرك أيضاً بحفظ اهللا لهذا الكتاب المبارك بحفظ النقلة             والمشا
   .)3(}ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحافظُون {-سبحانه–له، قال 

  :اهتمام الشيخ بالوقف الهبطي واأللفاظ المتشابهة عند إقرائه: سادساً
 :الوقف الهبطي -أ

                                                           

 ).421 (للمارغني الظمآن مورد على الحيران دليل –2

 ).9 (الحجر –3
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هبطي نسبة إلى اإلمام محمد بن أبي جمعة الهبطي الـصماتي مـن             الوقف ال   
علماء فاس بالمغرب، أخذ عن اإلمام العالّمة أبي عبداهللا محمد بن أحمد بن محمد بن               

  .علي بن غازي العثماني وعن غيره
شهد له أقرانه ببراعته في النحو والضبط القرآني والرسم العثماني، وكتابـه              

خير دليل على رسوخ قدمه في الوقف والنحو والـضبط          )) لعظيمتقييد وقف القرآن ا   ((
  .والرسم

والوقف الهبطي خاص بقراءة نافع، وهذا يجهله كثير من الناس فـي يومنـا                
  .هذا، وجعل بعضهم ينتقد هذا الوقف بناء على قراءات أخرى

بنى الشيخ الهبطـي    : ((قال الدكتور عبدالهادي حميتو نقال عن الدكتور وكاك         
فه على مذهب التمام مذهب إمامه نافع وراعى إتباعه في الوقفات التي لهـا صـلة                وق

  .)1())بأوجه القراءات
               وقد انتصر الدكتور عبدالهادي حميتو لإلمام الهبطي باألدلـة، وجـاء بعـدة

  .وقفات منتقدةٌ عليه، ورد على النقاد بأسلوب علمي رصين ليس المقام لبسطها
  :ام عبدالسالم المضغري صاحب تكميل المنافع حيث قالولعلّي أختم بقول اإلم  

            واسلك طريق الهبطي في األوقاف         فإنه لصنعة األرداف 
  )2(         سهل معين إذ به جرى العمل            في غرينا وإذ به األدا حصل

 سار على نهج أشياخه فـي اتباعـه للوقـف           –حفظه اهللا –والشيخ الزنيقري     
  .هبطي واالهتمام به، وتدريسه لطلبته، وخاصة في القلم الثانيال

                                                           

 ).199 -4/185 (مغاربةال عند نافع اإلمام قراءة – 1

 ).199 -4/185 (المغاربة عند نافع اإلمام قراءة ينظر – 2
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َأن ﴿وللشيخ طريقة مميزة في إثبات بعض مواطن الوقـف الهبطـي فمـثالً                
 ال  )4( يقف عليها الهبطي، وأختها ﴿َأشْتَاتاً لِّيروا َأعمـالَهم﴾        )3(تَْأكُلُوا جميعاً َأو َأشْتَاتاً﴾   

   اءجفَذُوقُوا﴾  يقف عليها الهبطي، ﴿و يرالنَّذ يقف عليها الهبطي ولم يقـف علـى         )5(كُم 
 )6( وقف الهبطي على ﴿بْل كُنتُم قَوماً طَاغين﴾       –أيضاً–مثيالتها في القرآن، ومن ذلك      

   .)التنزيل(، وهذا ما يعرف عندنا بـ )7(ِإنَّا كُنَّا طَاغين﴾﴿في الصافات ولم يقف على 
 :األلفاظ المتشابهة -ب

عد األشياخ الفضالء قواعد توارثوها تُسهُل حفظ القرآن الكريم وتُزيُل اللبس           ق  
ـ  –الذي يقع فيه الكثيرون من حملة كتاب اهللا           فـي األلفـاظ المتـشابهة،       –لعز وج

قدم نحن تربح في    (والزنيقري اهتم بهذا الجانب، واألمثلة خير دليل منها قول األشياخ           
لَقَد وعدنَا نَحن وءاباُؤنَا هذَا من قَبـُل        ﴿ -تعالى–اهللا  ومقصودهم قول   ) سورة قد أفلح  

    ﴾ِلينالَْأو يراطذَا ِإالَّ َأسه تعالى- للتفرقة بين هذا الموضع وبين قول اهللا         )1(ِإن-   لَقَـد﴿ 
 فـي النمـل، ومنهـا       )2(ين﴾وعدنَا هذَاَ نحن وءاباُؤنَا من قَبُل ِإن هذَا ِإالَّ َأساطير الَْأولِ          

لتسهيل حفظ الثمن األول في الحـزب التاسـع         ) بل هم، بل، قليال، تعالى، قُلْ     (قولهم  
 ﴿بْل هـم قَـوم      -تعالى–إشارة إلى قول اهللا     ) بل هم (والثالثين في سورة النمل، فـ      

﴾لُوندعبل( و ،)3(ي (    تعالى–إشارة إلى قوله-    عالَ ي مهْل َأكْثَرب﴿  ﴾ـونلَم)قلـيالً (، و )4 (
                                                           

  ).99 (النور –3
 ).6 (الزلزلة –4

 ).38 (فاطر –5

 ).30 (الصافات –6

  ).31 (القلم –7
 ).84 (المؤمنون –1

 ).70 (النمل –2

 ).62 (النمل –3
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 -تعـالى –إشارة إلى قوله    ) تعالى(، و )5( ﴿قَليالً ما تَذَكَّرون﴾   -تعالى–إشارة إلى قوله    
   ﴾شْرِكُونا يمع الَى اللَّهِإن     -تعالى–إشارة إلى قوله    ) قل(، و )6(﴿تَع انَكُمهراتُوا بقُْل ه﴿ 

 ﴾ينقدص تعالى–فقوله  ). تواله في الحج ال تنساه    (، ومن األمثلة قولهم     )7(كُنتُم-   َأنَّـه﴿ 
   ﴾لُّهضي فََأنَّه ن تَوالَّه8(م(           ـممتْ بألف ومثيالتها تُرسسخالفت مثيالتها في القرآن بأن ر 
  . وهو ألف محذوفة تحتها سن خالية) اإلنقالب(بما يعرفُ عندنا بـ 

  :تالميذه: سابعاً
 لكثـرتهم، وحـصر    على الشيخ صعب جداًحصر الطلبة الذين قرءوا القرآن     

 ولكني سـأذكر عينـة      –أيضاً– على يديه صعب     –تعالى–الطلبة الحافظين لكتاب اهللا     
منهم على سبيل المثال ال الحصر، كما أعتذر من الطلبة الذين لم أذكرهم، ومن الطلبة               

  :الذين حفظوا عليه هم
 الشيخ عبدالسالم الهمالي سعود -1

 ةالشيخ محمد سالم حرش -2

 الشيخ محمد رمضان حفيظ -3

 الشيخ حمزة إبراهيم الزقلوط -4

 الشيخ ناصر عبداهللا كشيدان -5

 – رحمه اهللا –الشيخ رجب خيري  -6

 الشيخ عادل علي حرشة -7

                                                                                                                                             

 ).63 (النمل –4

 ).64 (النمل –5

 ).65 (النمل –6

 ).66 (النمل –7

 ).4 (الحج –8
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 الشيخ بشير سالم حرشة -8

 – رحمه اهللا –الشيخ صالح حامد جليد  -9

 الشيخ إبراهيم أحمد العربي -10

 الشيخ عبدالسالم محمود األسطى -11

 لدالشيخ محسن خليفة خا -12

 الشيخ إسماعيل المبروك البكوش -13

 الشيخ بشير امحمد نوم -14

 الشيخ مصطفى سالم أبو شوفه من مصراته -15

 الشيخ محمد محمد يوسف الجمل من مصراته -16

 الشيخ عبداهللا أبوبكر البيوضي من مصراته -17

 الشيخ عبداهللا محمد قريصة من مصراته -18

 الشيخ علي امحمد جورة من مصراته -19

 الزليطني من مصراتهالشيخ عبد السالم إبراهيم  -20

 أبوبكر الهادي قريصة من مصراته -21

 الشيخ محمد رمضان الهبي من مصراته -22

 الشيخ عبداهللا حسين سليم من مصراته  -23

 الشيخ عبداللطيف إبراهيم الزنيقري -24

 الشيخ أسامة إبراهيم الزنيقري -25

 الشيخ بشير رجب التومي -26

 الشيخ الصادق أبونوارة -27

 الشيخ محمود أبونوارة -28

 لي حرشةالشيخ أحمد ع -29
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 الشيخ خالد مفتاح شلغوم -30

 الشيخ عمران سليمان الرويص -31

 الشيخ صالح الباوندي -32

 الشيخ بلعيد معمر فنير -33

 الشيخ مسعود أحمد المقدمي من نالوت -34

 الشيخ يحيى عمار الخمائسي من نالوت -35

 الشيخ الهادي زعدود من ناوت -36

 الشيخ أيوب جمعة الجربي من نالوت -37

 –هللا  رحمه ا–الشيخ حمزة علي الجربي  -38

 الشيخ أبوبكر علي الجربي -39

 الشيخ عبداهللا محمد الجربي -40

ج من الحفظة على يد الشيخ، وأعتذر عـن الـذين نـسيتهم أو ال               ذهذا انمو   
أعرفهم، مع التنبيه إلى أن بعض الطلبة المذكورين قرءوا على غيره، بل بعضهم قرأ              

آن في البيت علـى     عليه القلم الثاني كالشيخ محمد محمد يوسف الجمل حيث حفظ القر          
  . - حفظه اهللا –يد شيخ من مصراته ثم قرأ القلم الثاني على الشيخ إبراهيم الزنيقري 

  :الخاتمة
الحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات، والصالة والسالم على خيـر البريـات               

  ..محمد بن عبداهللا وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد
 هذا البحث المتواضع يمكنني أن أقول أني توصلتُ فيه إلى العديـد             في نهاية   

  :من النتائج والتوصيات أهمها
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  :النتائج: الًأو
الشيخ الزنيقري من أبرز أشياخ مدينة مسالته الذين أفنوا أعمارهم خدمة لكتـاب              -1

 .–عز وجل–اهللا 

ط والرسـم العثمـاني     اهتمام الشيخ بالوقف الهبطي، والمتشابهات القرآنية، والضب       -2
دليل على رسوخ قدمه في إقراء القرآن الكريم وتمكنه من تلك العلوم مع عدم دراسته               

 .لها نظرياً

  :التوصيات: ثانياً
أوصي الباحثين والمهتمين بمثل هذه البحوث بذل قصارى جهدهم في دراسة             

 –ظـه اهللا  حف–حياة األشياخ الذين عاصرناهم أو سمعنا عنهم كالشيخ عمران كشيدان           
  . وغيرهما كثر–رحمه اهللا–والشيخ محمد صالح الدبار 

 أسأل اهللا العلي القدير أن يكون هذا البحـث زيـادة وإثـراء              ...وفي الختام   
للمكتبة العلمية، وإن أحسنت وأجدت فيه فمن اهللا، وإن أسأت أو قصرت فمن نفـسي               

حث في ميزان حـسناتي،     ومن الشيطان، كما أسأل اهللا العزيز الحكيم أن يجعل هذا الب          
  .وحسنات أهلي وذريتي وأشياخي، إنه سميع قريب مجيب، والحمد هللا رب العالمين
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�א�85د+�وא25א_^ �
   :الكتب: أوال

 .2ط ،ةيالجماهير مصحف، قالون اإلمام برواية الكريم القرآن -1

 أبـو  / الـشيخ  منظومة،  والضيط الرسم فني في الظمآن مورد على الحيران دليل -2
 إبـراهيم  الـشيخ  بشرح) هـ718 ت (المغربي الفاسي الخراز محمد بن محمد بداهللاع

 .-القاهرة– الحديت دار، البكاري محمد عبدالسالم. د وتحقيق دراسة، المارغني

: الشيخ تأليف،  الشاطبية طريق من قالون اإلمام رواية أصول في المأمون الطريق -3
 .القاضي عبدالفتاح: الشيخ مراجعة، المرصفي عجمي السيد عبدالفتاح

 بـن  محمد بن محمد الخير أبي الدين شمس لإلمام القراء طبقات في النهاية غاية -4
 .1 ط تيمية، ابن مكتبة) هـ833 ت (الجزري يوسف

 عبـدالهادي . د تـأليف  ورش سعيد أبي رواية من المغاربة عند نافع اإلمام قراءة -5
 –المغربيـة  المملكـة – االسـالمية  والـشؤون  األوقـاف  وزارة منـشورات  حميتو،
 ف2003/هـ1424

: المرحـوم  ورتبهـا  جمعها،  التنزيل كلمات بعض وضبط رسم في التسهيل كتاب -6
 .2 ط، -بنغازي– الوطنية الكتب دار حمادي أحمد شكري

 بـن  عثمـان  عمرو أبي لإلمام ضبطتها وكيفية المصاحف شكل في النقط كتاب -7
 .للتراث الشيخ أوالد مكتبة، عرباوي سيد فرغلي. أ تحقيق) هـ444 ت (الداني سعيد

ـ 718ت (الخراز محمد عبداهللا أبي لإلمام الضبط علم في الذيل متن -8  مكتبـة ) هـ
 .اإلسالمية والكتب الكريم القرآن لنشر محمد عبدالرحمن ومطبعة

 محمد عبداهللا أبي الدين شمس تأليف واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة -9
 البحـوث  مركـز  منشورات،  قوالج آلتي طيار تحقيق) هـ748ت (الذهبي أحمد نب

 .1 ط استانبول التركي الديانة لوقف التابع اإلسالمية
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  : والمذكرات والبحوث المجالت: ثانيا
 القـرآن  وتجويد لحفظ عشرة الثانية المسابقة فعاليات،  األهلية مسالته جمعية مجلة -1

 رمضان 29-1 من الفترة في المجابرة مسجد،  لها لمصاحبا الثقافي والموسم،  الكريم
 .ف2005

، بمـسالته  والعلوم اآلداب كلية عن تصدر محكمة ثقافية علمية مجلة،  القلعة مجلة -2
 .ف2015 ربيع، الثالث العدد

 المقـرأة  أشـياخ  من للعديد تترجم كشيدان سالم عبداهللا للشيخ التراجم في مذكرات -3
 .مسالته في

 الليـسانس  درجـة  السـتكمال  مقـدم  الصقر رمضان محمد الشيخ لطالبل بحث -4
 منصور: مسالته في المقرأة أشياخ من (بعنوان األسطى محمود عبدالسالم. أ بإشراف
 .هـ1437–1436 الجامعي للعام) الزنيقري وإبراهيم االنداري

  :الشخصية المقابالت: ثالثا
  ف12/4/2016بتاريخ – اهللا حفظه – الزنيقري إبراهيم الشيخ مع مقابلة -1

 ف22/10/2016 بتاريخ جحا امحمد حامد عبدالوهاب الشيخ مع مقابلة -2

 ف20/9/2016 بتاريخ كشيدان الفيتوري عمران الشيخ مع مقابلة -3
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  :توطئة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، المبعوث رحمـة              
  . م الدينللعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يو

ـ              بيـان  : وبعد، فهذه مخطوطة لطيفة في مجال اللغة العربية موسـومة بـ
عبـد  : الشيخالعالم الجليل   اإلعراب واالستثناء في ال إله إال اهللا، ألحد مشايخ األزهر،           

، من علماء القرن الثالث عشر الهجري،       اهللا بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الشافعي      
 نـسبة   لقب الـشرقاوي  واشتهر ب  ،طويلة بمحافظة الشرقية  هـ بقرية ال  1150ولد سنة   

شد رحاله إلى الجـامع     ، ولما شب    قرية القرين ب ي طفولته حفظ القرآن الكريم ف   إليها،  
الشهاب الملوي، والشهاب   :  مثل األجالء هكثير من أعالم  يد  األزهر حيث درس على     
نـي، والـشيخ اإلمـام      علي الصعيدي، والشيخ اإلمام الحف     الجوهري، والشيخ العالمة  

، والشيخ  محمد الفاسي الشيخ  وي،  جهورعطية األ ، والشيخ   البليديالشيخ  و،  الدمنهوري
األعـالم  مـن  عمر الطحالوي، وغيرهم، ثم تولى التدريس به فتلمذ على يديه كثيـر      

الـذي  ي   الفقيه النبيه الشيخ حسين بن الكاشف، والعالمة الشهير إبراهيم البجير          :منهم

                                                           

 كلية التربية الخمس  -∗
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ومن ألمعهم العالمة العمـدة الـشيخ محمـد    ، ي علم مصطلح الحديثتخصص عليه ف 
  .)1(ي، وغيرهمالدواخل

اختير الـشيخ   هـ،  1208 سنةالشيخ أحمد العروسي    ولما توفي شيخ األزهر       
، لجميـع عند ا مشيخة األزهر بعده، وتوالها وهو موضع ثقة        لتولي  الشرقاوي  عبد اهللا   

ة الشيوخ األجالء الـذين تولـوا مـشيخة          سلسل ي عشر ف  الثانييعد الشيخ    بذلك   هوو
قاهرة ، واختير بعدها أيضا إلى جانب مشيخة األزهر رئيسا لديوان حكومة ال           )2(األزهر
، ساهم من خالل توليه لهما في رفـع الظلـم            لقب بذي الرياستين   ، وألجل ذلك  المدنية

  معاصره حكاها عنه مواقف شجاعة    في ذلك    كانت له ومعاناة أبناء وطنه المصريين، و    
  .)3(م مؤرخاتهيفي وغيره الجبرت

 والمتنوعة التي ثار العلمية المتعددةاآلومما يدل على عبقريته وعلمه النافع   
العقيدة، والحديث، والفقه الشافعي، والتاريخ، والنحو، : صنفها، فقد صنّف كتباً في

 على حاشيته :وله مؤلفات دالة على سعة فضله من ذلك((: قال الجبرتيوغيرها، 
 ،لمتن له أيضاا و، وشرح العقائد المشرقية، وشرح نظم يحيى العمريطي،التحرير

وشرح ،  مشهور في بالد داغستانهووشرح مختصر في العقائد والفقه والتصوف و
 ورسالة في ال إله ، وشرحه له، ومختصر الشمائل،رسالة عبدالفتاح العادلي في العقائد

 وشرح الحكم ،صولية في جمع الجوامعألة أة في مسورسال، ]موضوع التحقيق [إال اهللا

                                                           

، 2/11، وشـيوخ األزهـر      6/41، ومعجم المؤلفين    4/78، واألعالم   3/265تاريخ عجائب اآلثار    : ينظر) 1(
  .1/245واألزهر في ألف عام 

  .1/245، واألزهر في ألف عام 2/11، وشيوخ األزهر 82النور األبهر في طبقات األزهر ص: ينظر) 2(
  .1/245، واألزهر في ألف عام 2/11، وشيوخ األزهر 3/265تاريخ عجائب اآلثار : ينظر) 3(
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 ومختصر المغني في ،لبكريل وشرح ورد سحر ،والوصايا الكردية في التصوف
  . )1()) وغير ذلك،النحو

ينشر العلم ويدرسه ويناضُل ضدّ الظلم قضى الشيخ عبد اهللا الشرقاوي حياته   
  سنةشوالشهر  ني منالثاويمنعه حتى وافته المنية، ولقي ربه يوم الخميس 

 وصلَّى عليه باألزهر ،بناه لنفسه بجوار مسجد لهالذي هـ، ودفن في مدفنه 1227
كبير 2(. من الفقهاء والعلماء والمشايخ واألعيانجمع(   
ال إله "وهذه الرسالة الصغيرة خصصها مؤلفها في الكالم على كلمة التوحيد   

ناء، وهي رغم صغر حجمها إال أنها غزيرة من حيث بيان اإلعراب واالستث" إال اهللا
الفوائد، جليلة المباحث، بديعة المعاني والمباني، جمعها مؤلفها من ثنايا شروح الكتب 
والحواشي، فحوت دقائق ما يندر إيجاده والوقوف عليه في طيات المصادر والمراجع، 

ا ومبسوطًا وهذا دافعي في الحرص على إظهارها محققة، لإلفادة مما حوته مجموع
  .يغني الدارس في ذلك عن تتبع عشرات الكتب

وهي على حد علمي أنها تحقق بعد، وقد اعتمدت في تحقيقها على نسختين   
  : خطيتين

، وهي مصوره عن جامعة الملك )س(النسخة األولى رمزت لها بالرمز   
، وعدد لوحاتها عشر لوحات، وفي )1189/ش.  ر415(سعود، محفوظة تحت رقم 

وحة صفحتان، وفي كل صفحة واحد وعشرون سطرا، وفي كل سطرٍ ما يقارب كل ل
عشر كلمات، وخطها نسخي جيد واضح، كتبت بالمداد األسود، وبعض الكلمات 
بالمداد األحمر، بيد ناسخها عبد اهللا بن إدريس في القرن الثالث عشر الهجري، ودون 

                                                           

  .6/41، ومعجم المؤلفين 4/78، واألعالم 5/488هدية العارفين : ، وينظر3/264تاريخ عجائب اآلثار ) 1(
  .1/246، واألزهر في ألف عام 3/268تاريخ عجائب اآلثار : ينظر) 2(
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 في ال إله إال اهللا، لعبد اهللا بن رسالة في بيان اإلعراب واالستثناء: ((على غالفها
  )). حجازي الشرقاوي

هذا حاصل ما تيسر جمعه على ما : (( النسخة بعد تمامها بما نصهوذيلتْ  
يتعلق بهذه الكلمة المشرفة من اإلعراب وغيره مما فتح اهللا تعالى به، وهو أعلم 

رسلين، وعلى بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى اهللا على سيدنا محمد سيد الم
آله وصحبه أجمعين، على يد كاتبه الفقير إلى اهللا تعالى عبد اهللا بن إدريس الذي ولد 

  .))....في بالد سميس، وكان الفراغ
، وهي مصوره عن جامعة النجاح )ن(والنسخة الثانية رمزت لها بالرمز   

حة وفي كل لو لوحات، سبعوعدد لوحاتها ، 011/1991الوطنية، محفوظة تحت رقم 
صفحتان، وفي كل صفحة خمسة وعشرون سطرا، وفي كل سطرٍ ما يقارب عشر 

هذه رسالة في : ((دون على غالفها ، حالتها جيدةكلمات، وخطها نسخي جيد واضح،
إعراب ال إله إال اهللا وبيان االستثناء، للشيخ اإلمام، العالم العالمة، شيخ مشايخنا 

عبد اهللا الشرقاوي رحمه اهللا تعالى ونفعنا به آمين، الهمام، العارف باهللا تعالى، الشيخ 
، وعليها وقف للشيخ أحمد الغزي، أوقفها على ))وصلى اهللا  وعلى آله وصحبه وسلم

  .جامع عثمان بمدينة غزة
هذا حاصل ما تيسر جمعه على ما : (( النسخة بعد تمامها بما نصهوذيلتْ  

مما فتح اهللا تعالى به، وهو أعلم يتعلق بهذه الكلمة المشرفة من اإلعراب وغيره 
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  )).وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد هللا رب العالمين آمين آمين آمين آمين
وبهذا أسأل اهللا العلي القدير أن يوفقني إلى ما فيه الخير، وأن يغفر لي   

ؤلفه وللمسلمين، وأن ينفع به من طالعه بقلب سليم، فإن أصبتُ فمن توفيق اهللا لي، ولم
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وإن وجِد الخطأ فمن نفسي، وللمصوب الثواب واألجر، وصلى اهللا على سيدنا محمد 
 . وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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س ( صورة اللوحة األولى من النسخة   

(
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 )س (نسخةصورة اللوحة األخيرة من ال
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  )ن ( صورة غالف النسخة 
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)ن ( صورة اللوحة األولى من النسخة   



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 81

 )ن ( صورة اللوحة األخيرة من النسخة 
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no'pא�qrsא��:  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العلمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد سيد المرسلين وآله   
  .)1(وصحبه أجمعين

هذه كلمات : ير المساوي، عبد اهللا بن حجازي الشرقاويأما بعد، فيقول كث  
، على وجه مختصر، سألني في "ال إله إال اهللا"وضعتها لبيان اإلعراب واالستثناء في 

  .ذلك بعض األفاضل أصلح اهللا لي ولهم األحوال، آمين
   ا لتضمنه " إله"نافية للجنس، و" ال"اعلم أناسمها مبني معها على المشهور، إم

:  فقال)2 (ال من إله؛ ألن هذا واقع في جواب سؤال سائٍل سأله: ، إذ التقدير"من"عنى م
ال من إله، ولهذا كان نصا في العموم، كأنه نفى كل إله : ال إله، أي: هل من إله؟ فقال

  . )4(، أو لتركيبه معها تركيب خمسة عشر)3(غيره تعالى
                                                           

  ).مين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العال: (في ن) 1(
  ). يسأل: (في ن) 2(
، واختلفـوا   ءذهب أكثر البصريين األخفش والمازني والمبرد والفارسي إلى أنها حركة بنا          : ((قال أبو حيان  ) 3(

ال رجل  : ار؟ فقال مجيبه  هل من رجل في الد    :  قال ، كأن قائالً  "من"بنيت لتضمنها معنى    : فقيل :في موجب البناء  
 في بعـض المواضـع،      "من"ا لسؤال عام، ولذلك صرح بـ       ب نفي عام فينبغي أن تكون جوا      "ال"في الدار، وألن    

-4/357، والمقتضب   24معاني القرآن لألخفش ص   : ، وينظر 5/226التذييل والتكميل   )) وصححه ابن عصفور  
، شرح المفـصل    244 والمسائل العسكرية ص   ،84، والمسائل المنثورة ص   193، واإليضاح العضدي ص   360

، والتجريـد   1/343، وشرح التصريح    3/1419، وتمهيد القواعد    2/407، وشرح الجمل البن عصفور      1/105
  .16في إعراب كلمة التوحيد ص

ـ  م مع االسم، وجعلته   "ال"ن العرب ركبت    أ والجماعة   يبويهمذهب س  :قال ابن هشام  : ((قال أبو حيان  ) 4(  ةا كلم
ال فـي الـدار     : فصل بينهما أعربوا االسم، نحـو     إذا  ودليل ذلك أنه    . فبنوا االسم للتركيب كخمسة عشر    واحدة،  

، 2/407، وشرح الجمـل البـن عـصفور    2/274الكتاب : ، وينظر5/227التذييل والتكميل ))  وال امرأة رجٌل
  ، 1/343، وشرح التصريح 3/1419، وتمهيد القواعد 362وشرح التسهيل للمرادي ص
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ورد بأن االسم . )1(يفًاإنه معرب منصوب بها، وحذف تنوينه تخف: وقيل  
  .)2(المطول أولى بالتخفيف مع أنه منون

العاملة عمل " ال"وإذا بنينا على المشهور وهو البناء فموضع االسم نصب بـ  
"في موضع رفع باالبتداء، والخبر المقدر هو لهذا المبتدأ، " ال إله"، والمجموع من "إن

  .)1(هي العاملة فيه: )4(ألخفش، وقال ا)3(عند سيبويه" ال"ولم تعمل فيه 

                                                           

واعلم أنّه قد ذهب الكوفيون وأبو إسحاق الزجاج وجماعةٌ من البصريين إلـى أن حركـة    : (( قال ابن يعيش   )1(
، بالعطف على اللفظ، فلوال     "ال رجَل وغالما عندك   : "حركةُ إعراب، واحتجوا لذلك بقولهم    " ال غالم "، و "ال رجلَ "

          لم يجز العطفُ عليها ألن حركة البناء ال ي ،طَف لالشـتراك فـي العامـل          أنّه معربعطَف عليها؛ ألنّه إنما يع .
ال خيرا منـك فـي   : " ِإذ لو كان معربا لثبت فيه التنوين كما ثبت في قولك         ؛والقول هو األول لحذف التنوين منه     

، 2/407شرح الجمـل البـن عـصفور        : ، وينظر 1/106شرح المفصل   )) ، ونحو ذلك من الموصوفات    "الدار
، وتعليـق   362، وشرح التسهيل للمـرادي ص     5/226، والتذييل والتكميل    2/155الكافية  وشرح الرضي على    

  . 16، والتجريد في إعراب كلمة التوحيد ص1/467، والهمع 2/776الفرائد 
وذهب الجرمي والزجاجي والسيرافي والرماني إلى أن المفرد معها معـرب أيـضا وحـذف    : ((قال السيوطي ) 2(

 وبأنه لم يعهـد حـذف التنـوين إال لمنـع     ، ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولى      .ناءالتنوين منه تخفيفا ال ب    
 فتعـين   ، وهذا ليس واحدا مما قبل البناء      ، أو وقف أو بناء    ، أو مالقاة ساكن   ، أو وصف العلم بابن    ،صرف أو إضافة  

، وشرح الجمل البـن     2/155، وشرح الرضي على الكافية      1/106شرح المفصل   : ، وينظر 1/467الهمع  )) البناء
، 291، والجنى الـداني ص    362، وشرح التسهيل للمرادي ص    251،  5/249، والتذييل والتكميل    2/407عصفور  
، والتجريـد فـي    224، وحاشية الدسوقي على شـرح أم البـراهين ص         4/101، وتعليق الفرائد    1/342والمساعد  

  .16إعراب كلمة التوحيد ص
، والجنـى   1/55، وشرح التسهيل البن مالـك       1/290رضي على الكافية    ، وشرح ال  2/274الكتاب  : ينظر) 3(

  .1/337، وشرح التصريح 291الداني ص
، وإنباه  60نزهة األلباء   : ينظر .ه177عمرو بن عثمان بن قنبر بن بشر، المشهور بسيبويه، ت         :  وسيبويه هو  -

  .2/346الرواة 
: ينظـر  .ه210وي، المعروف باألخفش األوسط، ت    سعيد بن مسعدة، أبو الحسن البصري، الفقيه النح       : هو) 4(

  .2/36، وإنباه الرواة 120نزهة األلباء 
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بأن تعريف : واستُشْكَل جعل مجموع الكلمتين معا في محل رفع باالبتداء  
اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو : المبتدأ غير صادق على ذلك؛ إذ هو

  . )2(]اسما مجردا أو صفة" ال إله"على نفي أو استفهام، وليس مجموع [صفة معتمدة 
  داسم مجرد مركب من كلمتين كخمسة عشر في " ال إله" بأن مجموع ور

    )3(.عندي خمسة عشر: قولك
ال تعمل في االسم كالخبر، فالذي في محل رفع " ال"أن : بعضهم/ وحقق  

   )4(.ال المجموع، وعليه فال إشكال" إله"باالبتداء لفظ 
ي القرآن العزيز  يأت ف)1(أن االسم المعظم يرفع وهو الكثير، ولم] اعلم[و  

، أما إذا رفع فاألقوال فيه خمسة، منها قوالن معتبران، وثالثة )3(، وقد ينصب)2(غيره
   )4(.ال معول عليها

                                                                                                                                             

فـي موضـع رفـع      " ال"وأما إذا ركبت فعن سيبويه أنها ال تعمل في الخبر، بل النكرة مع              : ((قال خالد األزهري  ) 1(
ح عند الناظم أنه مرفوع بهـا أيـضا،         ، واألص "ال"باالبتداء والخبر خبر المبتدأ، مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول            

، وشـرح التـسهيل البـن    313التوطئة ص: ، وينظر1/337شرح التصريح )) وهو مذهب األخفش والمازني والمبرد 
   .4/97، وتعليق الفرائد 291والجنى الداني ص، 3/1297، وارتشاف الضرب 5/234، والتذييل والتكميل 1/55مالك 

   .س: ساقط من) 2(
كيف يجعل الكلمتان معا مبتدأ مع أن تعريفه غير صادق عليهما؛ إذ هـو اسـم                : في الشرح : ((منيقال الشُّ ) 3(

مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مسند إليه أو صفة معتمدة على نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو ضـمير                    
اسما مجـردا،  " ال إله"أن مجموع ال نسلم : وأقول. اسما مجرداً وال صفة معتمدة " ال إله "منفصل، وليس مجموع    

ـ        المنصف من الكالم على    )) عندي خمسة عشر  : في قولك " خمسة عشر "بل هو اسم مجرد مركب من كلمتين ك
  .2/561، وتحفة الغريب 1/224شرح الرضي على الكافية : ، وينظر2/229مغني ابن هشام 

  
مجرى الزائد، فاسمها إذن ليس بمجـرد عـن    ليس زائدا وال جاريا   " ال"وجه االشكال هو أن     : ((قال الرضي ) 4(
وال يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه، وهـو أن          .لعامل اللفظي، وهو مبتدأ، وإال لم يجز الحمل على موضعه بالرفع          ا
  .1/224شرح الرضي على الكافية )) هذه ليست بعاملة والخبر مرفوع لكونه خبر المبتدأ" ال"
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أن يكون رفعه على البدلية، وأن يكون على الخبرية، : فالقوالن المعتبران  
، إنه بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر: وعليه فقيل. واألول هو المشهور

                                                                                                                                             

  ).ألم: (في س) 1(
الكثرة، وعـدم إتيـان     : إلخ، أي فصار رفعه مرجحا بأمرين     ...قوله وهو الكثير، ولم يأتي    ((: قال الدسوقي ) 2(

  .  226حاشيته على شرح أم البراهين ص)) غيره في القرآن
 القـراء بِـه،   القرآن فال يقرأ فيه إال بما قد قرأتْ     جاز، أما  ،"ال ِإله ِإال اهللاَ   " :وإن قلت في الكالم    ((:الزجاجقال   )3(

 ولكن األجـود  ، جاز، جاز، وال إله إال اللَّه، ال رجَل عندك إال زيداً:بتتْ به الرواية الصحيحة، ولو قيل في الكالم    وثَ
 $ �ٱُّٱ: قال النحاس في قوله تعـالى ، و1/336معاني القرآن وإعرابه )) ما في القرآن، وهو أجود أيضاً في الكالم  

تفـسير  : ، وينظـر 1/330إعراب القرآن )) ، نصب على االستثناء إياهال إله إال: ويجوز في غير القرآن  ((:َّ$ $
  .2/176القرطبي 

ومما يتعين ذكره واإلشارة إليـه  : ((، حيث قال3/1428ذكر هذه األقوال ناضر الجيش في كتابه تمهيد القواعد     ) 4(
 أن االسم المعظم في هذا التركيب       اعلم: فنقول،  "ال إله إال اهللا   ": الكالم على إعراب كلمة الحق وهي     : في هذا المكان  

ولم يأت في القرآن غيره، وقد ينصب، أما إذا رفع، فاألقوال فيه للناس على اختالف إعـرابهم                 . يرفع، وهو الكثير  
ثم فصل الكالم في هذه األقـوال كمـا هـو           )) خمسة، منها قوالن معتبران، وثالثة أقوال ال معول على شيء منها          

في كتابـه شـرح أم البـراهين        وأشار السنوسي   ،  2/562لدماميني في كتابه تحفة الغريب      مذكور، وقد نقله عنه ا    
  . إلى نقل الدماميني عن ناظر الجيش67ص
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، واألول أولى لقربه؛ وألن اإلتباع )1(باعتبار محله قبل دخولها" ال"من اسم : وقيل
  .)2(بحسب اللفظ أولى من اإلتباع بحسب المحل

" ال"اسم [لفظ الضمير ليس مرفوعا، وإنما محله الرفع كما أن محل : فإن قلت  
  .قبل دخولها الرفع، ففي كلِّ اتباع باعتبار المحل

، وهو )4(]به[ العامل، فإن العامل في الخبر ملفوظ )3(]اللفظ لفظالمراد ب: قلت  
، ففيه اتباع محل تلفظ )5(فقط عند غيره" ال"واسمها عند سيبويه، أو " ال"مجموع 

، فإن عامله وهو االبتداء "ال"بعامله، بخالف ما إذا كان مرفوعا باالبتداء قبل دخول 
ال يقبل االشتراك حتى يشمل المستثنى الضمير جزئي : ، فإن قيل"ال"قد زال بوجود 

ما وضع لشيء بعينه، فهو : فيخرج منه؛ ألن الضمير معرفة، وهي" اهللا"وهو 
                                                           

؛ ألنـه   "ال"البدل يعني الجاللة من اسم        رفعت :قال ابن مالك في شرح التسهيل     : ((قال الشيخ خالد األزهري   ) 1(
 ".، الجنسية ال تعمل في معرفة وال في موجب        "ال"ألن  " فتنصبه؛   في موضع رفع باالبتداء، ولم تحمله على اللفظ       

علـى أنـه    " ال"وتبعه على ذلك أبو حيان والمرادي وناظر الجيش والسمين، وهو مشكل، فإن اعتبار محل اسم                
مع اسـمها علـى   " ال"واعتبار محل  "إن"قد زال بدخول الناسخ، كما قال الموضح في باب        " ال"مبتدأ قبل دخول    

والمختار عنـد أبـي حيـان أن        . على الجاللة " ال"ال يتوجه عليه تقدير دخول       ا في محل مبتدأ عند سيبويه     أنهم
: ، وينظـر 1/544شرح التـصريح  )) "ال"الجاللة بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف العائد على اسم            

، وتحفة الغريـب  4/124 الفرائد ، وتعليق1/341، والمساعد 8/221، والتذييل والتكميل 2/285شرح التسهيل،   
  .2/215، وحاشية الصبان على شرح األشموني 2/562
وإنما كان القول بالبدل من الضمير المستتر أولى؛ ألن اإلبدال من األقـرب أولـى مـن                 : ((قال الدماميني ) 2(

تحفـة الغريـب    )) اللفـظ اإلبدال من األبعد، وأنه ال داعية إلى اإلتباع باعتبار المحل مع إمكان اإلتباع باعتبار               
2/562.  
  .ن: ساقط من) 3(
  .ن: ساقط من) 4(
، وإن كانت مبنية مـع مـا        "إن"كرفع خبر   " إن"وخبرها مرفوع إن كانت محمولة على       : ((.. قال الشلوبين ) 5(

عـدها  بعدها، فأبو العباس يرفعه على أنه خبرها، وسيبويه يرفعه على أنه خبر المبتدأ؛ ألنها قد جعلت مع مـا ب                 
  .313التوطئة )) بمنزلة اسم واحد في موضع رفع باالبتداء
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أنت عالم، وآلة الوضع كلية : موضوع لمعنى جزئي كالمخاطب المعين في نحو
  .)1(لمطلق مخاطبٍ بناء على ما حققه السيد

لكنه يكثر استعماله في أجيب بأنه وإن كان ضمير الغائب جزئيا وضعا   
 )3(السعد/ ، أما إذا بنينا على مذهب)2(الكليات مجازا إذا عاد إلى كلي كما قاله العصام

    )4(.من أن الضمير كلي وضعا واستعماالً وأن وضعه وضع العلم الجنسي، فال إشكال
  :واعترض كل من قولي البدلية  
بعض وليس ثم رابط يربطه بالمبدل  )6(]بدل[ يكون )5(]حينئذ[فبأنه : أما األول  

    )7(.منه، وبأن بينهما مخالفة، فإن البدل موجب والمبدل منه منفي
                                                           

اعلم أن ما سوى العلماء لما كان تعينه مستفاداً من خارج ففيه نوع عموم، فال يخلوا إمـا               : ((قال الشربيني )  1(
أن يقال إنها موضوعة لمفهومات كلية  بشرط استعمالها في الجزئيات عند السامع من خـارج، وإليـه ذهـب                    

متقدمون والسعد، وإما أن يقال إنها موضوعة لتلك الجزئيات بمالحظة أمر كلي آلة للوضع ، فالوضـع عـام                   ال
تقرير الـشربيني   )) والموضوع له خاص وإليه ذهب المتأخرون كالقاضي عضد الدين والسيد الشريف والشارح           

، 1/363مـع الجوامـع     ، وحاشية العطار علـى ج     1/277على هامش حاشية البناني على شرح جمع الجوامع         
  .1/69 األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامعو
  .1/69 األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: ينظر رأي العصام في) 2(
سـفرايين مـن قـرى    ا ولـد فـي   ،سفراييني عصام الدين اال،إبراهيم بن محمد بن عرب شاه    :  والعصام هو  -

 وحاشـية علـى تفـسير       ،ميـزان األدب  وطول في شرح تلخيص المفتاح للقزويني،        األ :هتصانيفمن   ،انخراس
 ، تـوفي فـي    لنحـو ا وشروح وحواش في المنطق والتوحيد و      ،حاشية على الفوائد الضيائية للجامي     البيضاوي،

  .1/66، واألعالم 1/14، وهدية العارفين 8/288شذرات الذهب : ينظر.  ه945سنة سمرقند 
  ). إذا بنينا المتقدمين: (في ن) 3(
  .ينظر رأي السعد في نص الشربيني في الهامش القريب السابق) 4(
  .ن: ساقط من) 5(
  .ن: ساقط من) 6(
فشربوا منـه إالّ    �: أن تكون لالستثناء، نحو   : أحدها: على أربعة أوجه   إالّ بالكسر والتشديد  : ((قال ابن هشام  ) 7(

 وارتفـاع   ،�ما فَعلُوه ِإالَّ قَليٌل منْهم    �: ونحوها بها على الصحيح، ونحو      في هذه اآلية   وانتصاب ما بعدها  ،  �قليالً
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قرينة " إال"وما بعدها من تمام الكالم األول و" إال"وأجيب عن األول بأن   
  )1(.مفهمة أن الثاني قد كان يتناول األول، فمعلوم أنه بعضه، فال يحتاج إلى رابط

أنه بدل من األول باعتبار عمل العامل وتخالفهما        : األول: رينوعن الثاني بأم    
في النفي واالثبات ال يمنع البدلية؛ ألن قاعدة البدل أن يجعل األول كأنـه لـم يـذكر                  

، "إال اهللا "فقط بـل مجمـوع      " اهللا"أن البدل ليس هو لفظ      : الثاني. والثاني في موضعه  
 اهللا، وحينئذ يكون البدل في االستثناء أشـبه         ال إله غير  : ، كأنه قال  "غير"بمعنى  " إال"و

   )2(.ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل

                                                                                                                                             

 :ما بعدها في هذه اآلية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، ويبعده أنه ال ضمير معه في نحـو                     
    إال زيد بدل منه في النفي واإليجاب      وأنه مخال  ، أكلت الرغيفَ ثُلُثَه   : كما في نحو   ،ما جاءني أحدمغنـي  )) ف للم

  .  227حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص: ، وينظر1/83اللبيب
لو كان بدل البعض، وجب الضمير، وليس من بدل الكـل، وال االشـتمال، فهـو         : قال بعضهم  ((:قال الرضي ) 1(

دل البعض، ولم يحتج إلـى الـضمير لقرينـة          أنه ب : شبيه بالغلط، وبدل الغلط ال يكون في فصيح الكالم، والجواب         
بلى يجـوز تـرك     : ((، وقال أيضا  2/97شرح الكافية   )) االستثناء المتصل ألفادته أن المستثنى بعض المستثنى منه       

إنهـم لـم    : وجوابـه ((: وأجاب عنه الدماميني بقوله   ،  2/390 شرح الكافية    ))الضمير إذا اشتهر تعلق الثاني باألول     
 بدل البعض من حيث هو ضمير، وإنما اشترطوه من حيث كونه رابطاً، فـإذا وجـد الـربط               الضمير في  يشترطوا

وما بعدها من   " إال"ود على اشتراط وجوده، وهنا الربط متحقق بدونه، وذلك ألن           مبدونه حصل الغرض من غير ج     
: حتج إلى الضمير في نحـو     إلخراج الثاني من األول، فعلم أنه بعضه فحصل الربط، ولم ي          " إال"تمام الكالم األول، و   

والَ � ((...:، وقال الـشيخ خالـد  1/153 شرح المغني))أكلت الرغيفَ ثلثَه، فإنه ال رابط فيه إال الضمير فاحتيج إليه        
    َأتُكرِإالَّ ام دَأح نْكُمتْ ملْتَفبالرفع في قراءة أبي عمرو وابن كثير، فامرأتك بدل من أحد بدل بعض من كل، ولـم                  �ي 

:  وينظـر 1/350لتـصريح   ا)) معه بضمير؛ ألن قوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه يغني عن الضمير غالباً            يصرح
، وحاشـية الدسـوقي علـى شـرح أم          1/153، والمنصف من الكالم على مغني ابن هشام         1/351تحفة الغريب   
    .227البراهين ص

، هذا االعتراض لثعلب، وقد أجاب عنـه        "إليجابوأنه مخالف للمبدل منه في النفي وا      :"قوله: ((قال الشمني ) 2(
وأجاب عنه أيـضا ابـن      ... السيرافي بأنه بدل في عمل العامل فيه، وتخالفهما في النفي واإلجاب ال يمنع ذلك،             

)) ما قـام غيـر زيـد      : ما قام القوم إال زيد، كأنك قلت      : ، فإذا قلت  "غير"مع ما بعدها بمنزلة     " إال"عصفور بأن   
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مع أنه معرفة فال يصح إحالله محل       " إله"حينئذ بدل من    " اهللا"وأما الثاني فبأن      
  .ال تعمل إال في النكرات" ال"األول؛ ألن 

:  مقدرا، والتقـدير )2(]الًفع[ هنا باعتبار توهم كون العامل  )1(وأجيب بأن البدل    
: ال يستحق العبادة أحد إال اهللا، وهذا يمكن فيه إحالل البدل محل المبدل منه بأن تقول               

   )3(.ال يستحق العبادة إال اهللا
" ال"أنه يلزم عليه كون خبر      : األول:  بثالثة أمور  )4(واعترض القول بالخبرية    

السم المعظـم مـستثنى والمـستثنى       أن ا : الثاني. معرفة، وهي ال تعمل في المعارف     

                                                                                                                                             

اعلم أن البدل في    : وقد قال ابن الضائع   : ((، وقال ناظر الجيش   1/153م على مغني ابن هشام      المنصف من الكال  
 هو البدل، وهـو     "إال زيد "ـ، ف  إال زيد  ما قام أحد  :  فيه وقوعه مكان المبدل منه، فإذا قلت       ىاالستثناء إنما المراع  

 بيان لألحد الذي عنيت، ثـم       "زيدإال  "ـام، ف  هو األحد الذي نفيت عنه القي      " زيد الإ"و:  قال ،"أحد"الذي يقع موقع    
وقـال فـي   . فعلى هذا البدل في االستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكـل      : قال بعد ذلك  
 إن البدل في االستثناء قسم على حدته ليس من تلك األبدال التي تبينت في غير االسـتثناء،                "لو قيل  :موضع آخر 

شـرح  ، و2/97شرح الرضي علـى الكافيـة   : ، وينظر3/1429تمهيد القواعد )) انتهى. لكان وجها وهو الحق 
 للـدماميني   شرح المغني ، و 530وشرح التسهيل للمرادي     ،2/82وشرح المفصل البن يعيش     ،  2/282التسهيل  

  .  227 وحاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص،2/243األشموني شرح و، 2/562، وتحفة الغريب 1/153
  ).بدل: (في س) 1(
  .ن: ساقط من) 2(
، وأنـت ال    "أحـد "ال أحد فيها إال زيد، فوجه اإلشكال فيه أن زيدا بدل من             : وأما في نحو  : ((قال الدماميني ) 3(

ما فيها أحد إال زيـد؛ إذ       : وقد أجاب الشلوبين عن ذلك بأن هذا الكالم إنما هو على توهم           . يمكنك أن تحله محله   
انتهى، وهو جواب خسن هـذا كـالم نـاظر          . ما فيها إال زيد   : ا يمكن فيه اإلحالل بأن تقول     المعنى واحد، وهذ  

ال يستحق العبادةَ أحد إال اُهللا، وهذا يمكن فيـه          : وعلى قول الشلوبين تكون كلمة الحق على معنى       : قلت. الجيش
ما يكون في الوجـود إلـه إال اهللا،   : نىال يستحق العبادةَ إال اُهللا، أو المع: إحالل البدل محل المبدل منه بأن تقول 

، 69، وشـرح أم البـراهين ص      3/1429تمهيد القواعد   : ، وينظر 2/563تحفة الغريب   )) فيمكن اإلحالل أيضا  
  .2/215وحاشية الصبان على شرح األشموني 

  ).بأن الخبرية: (في ن) 4(
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عام " ال"أن اسم   : عينه فيتنافيان، الثالث  / مغاير للمستثنى منه، ومقتضى كونه خبراً أنه      
   )1(.واالسم المعظم خاص والخاص ال يكون خبرا عن العام

ال عمل لها في الخبر، بل      " ال"بأنه حال تركيب االسم مع      : وأجيب عن األول    
ـ      )2(]به[عا  هو مرفوع بما كان مرفو     ضـعفَ حـين    " أن" قبل دخولها؛ ألن تَشَبهِها بـ

ركبتْ، لصيرورتها جزء كلمة وجزء الكلمة ال يعمل، ومقتضى هذا أن يبطل عملهـا              
في االسم أيضا، لكن أبقي عملها فيه لقربه، وجعلت هي ومعمولها بمنزلة المبتدأ، قال              

مركبة ال تعمل في االسم أيضا؛ ألن       ال" ال"والذي عندي أن سيبويه يرى أن       : ابن مالك 
   )3(.جزء الشيء ال يعمل فيه

ـ    : وعن الثاني    ، أي أنـه خبـر عنـه، وجعلـه          "إله"بأن جعله خبرا بالنظر ل
، فهو مستثنى مـن     "ال من إله  "مستثنى بالنظر للضمير المحذوف، أي أنه مستثنى منه         

                                                           

أحدهما أنَّه معرفـةٌ    : وذلك ألمرين ". له إال اهللا  ال إ : "في قولك " اُهللا"وال يصح أن يكون الخبر      : ((قال ابن يعيش  ) 1(
)) خاص، والخاص ال يكون خبرا عن العـام       " إال اهللا : "هنا عام؛ وقولك  " ال"الثاني أن اسم    . ال تعمل في معرفة   " ال"و

، والتجريد فـي إعـراب كلمـة        227حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص      : وينظر: 1/107شرح المفصل   
  .25 التوحيد

  .س: ساقط من) 2(
ال رجل قـائم،    : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها، نحو      : والثالث]: "يعني ابن هشام  [قال  : ((قال الدماميني ) 3(

علله بعضهم بأنها إذا ركِّبـتْ مـع اسـمها          : أقول". بما كان مرفوعا به قبل دخولها، ال بها، وهذا قول سيبويه          
نها إذا لم تعمل في االسم مع قربه، فألن ال تعمل في الخبر مـع بعـده أولـى،                   ضعفَتْ فلم تعمل في الخبر؛ أل     

زال االبتـداء، فلـيس مبتـدأ    " ال"وانظر قول سيبويه هذا فإنه يرى أن خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، وبعد دخول            
ل، أن كلمـة    ال رج : والذي عندي أن سيبويه يرى في     : "قال المصنف في حواشيه على التسهيل     . يعمل في الخبر  

ال رجـل  : ال عمل لها أصال في االسم وال في الخبر؛ ألنها صارت جزء كلمة ولهذا جعـل النـصب فـي           " ال"
الرفع في يا زيد الفاضل على التبعيـة،        : ، يعني "ال"يا زيد الفاضٌل، ال على محل االسم بعد         : ظريفًا، كالرفع في  

، 2/778تحفـة الغريـب     : ينظـر )) على التبعية " ال" اسم   ظريفًا على التبعية، ال على محل     "وكذلك النصب في    
  .2/9، وحاشية الصبان على شرح األشموني 2/45والمنصف من الكالم على مغني ابن هشام 
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سبة إلى اللفظ من غيـر      الضمير المستتر في الخبر المقدر؛ لصحة المعنى، وخبر بالن        
ما قام إال زيد، فإنه مستثنى من مقدر، وفاعـل بحـسب            : اعتبار شيء مقدر، كقولهم   

  .اللفظ
  .عينه، فيعود اإلشكال" إله"واعترض بأن الضمير الراجع لـ  
مستثنى منه فحصلت   " اهللا"وأجيب بأنه يالحظ في االستثناء أن الضمير عام و          

   )1(.فحصل االتحاد" ال إله"كونه عين المغايرة بينهما، وفي الخبرية 
 )2(]ألهيـة [بأن اإلله وإن كان عاما لكن المقصود نفي األلهيـة           : وعن الثالث   

غيره تعالى، وإثباتها لفرد واحد وذلك الفرد هو اهللا الواقع خبرا، على أن محل عـدم                
الـة  صحة اإلخبار بالخاص عن العام إنما هو في حالة إيجاب الخاص للعام ال فـي ح   

   )3(.سلبه عنه
ليـست أداة   " إال"فأبعدها أن   / وأما األقوال الثالثة الباقية التي ال معول عليها         

باعتبـار المحـل،   " ال"، وهي مع االسم المعظم صفة السـم       "غير"استثناء، بل بمعنى    

                                                           

  .231حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص: ينظر ما على الثاني من اعتراضات وأجوبة في) 1(
  .س: ساقط من) 2(
  .231 شرح أم البراهين صحاشية الدسوقي على: ينظر) 3(



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 92

ـ )1(ال إله غير اهللا في الوجود     : والتقدير اسم ظهر إعرابها فيما بعدها، لكونهـا       " إال"، ف
  :، وألغز في ذلك بعضهم بقوله)2(صورة الحرفعلى 

حاجيتُكُم ِلتُخْبِروا مـا    
  اســـــــــمانِ

ــي وَأوٌل  ف ــه  ِإعرابِ
  وهو مبني بِكُلِّ حـالٍ      الثَّــــــــاني

  
ــاظرِ    ــو ِللنَّ ــا ه ه

 أمران، نفي األلوهية عـن غيـر اهللا         واعترض بأن المقصود من هذا الكالم         )3(كَالْعيــــــانِ
تعالى، وإثبات األلوهية له؛ ألن الحصر يستفاد منه األمران بطريق المنطوق، وعنـد             

ينتفي الحصر وال يفيد التركيب إال األمـر األول وهـو نفـي     " غير"بمعنى  " إال"جعل  
ـ     : األلوهية عن غيره تعالى دون األمر الثاني، فإن قيل         وم، يستفاد ذلك بطريـق المفه

أين داللة المفهوم من داللة المنطوق على أن المفهوم المذكور مفهوم لقب وهـو              : قلنا
    )4(.مختلف فيه

                                                           

ا على كالم متقدم قد جرى فيـه         وذلك أنه يكون مبني    ،اعلم أن حذف الخبر يكثر في النفي      : ((قال الجرجاني ) 1(
  ؛"يعند"وال تذكر   . ال طعام :  فتقول ،هل من طعام عندك   :  يقول  قائالً ذكر الخبر، كأن  ألن تقد ذكره في السؤال    م 

هل لنا مـن  :  على الجاحد حتى كأنه يقول ألنه في األصل رد؛ال إله إال اهللا  : قولكيغنيك عن إعادته، وعلى هذا      
  .70شرح أم البراهين ص: ، وينظر2/800المقتصد في شرح اإليضاح )) ال إله إال اهللا: إله غير اهللا؟ فتقول له

نه عدم التزام خفـض مـا       يمنع م : ولو ذهب ذاهب إلى القول بأنها اسم لم يبعد، فإن قلت          : ((قال الدماميني ) 2(
لكونها في صورة الحـرف     : لكان ما بعدها مضافًا إليه دائما فينخفض، قلت       " غير"بعدها، ولو كانت اسما بمعنى      

وجعل إعرابه علـى    " غير"زيد ال قائم وال قاعد، فإنه بمعنى        : في نحو " ال"ظهر إعرابها فيما بعدها كما قيل في        
فهي اسم صفة إلله، ولفظ الجاللة مـضاف        : ((، وقال الدسوقي  1/352ريب  تحفة الغ )) ما بعدها بطريق العارية   

  .231حاشيته على شرح أم البراهين ص)) إليها، ولما كانت على صورة الحرف ظهر إعرابها على ما بعدها
  .63، والطرة في األلغاز للسيوطي ص18/240تفسير التحرير والتنوير : البيت للدماميني، ينظر) 3(
  .27، والتجريد في عراب كلمة التوحيد ص70، وشرح أم البراهين ص2/565فة الغريب تح: ينظر) 4(
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ورد بأن المعتمد في األصول أن الحصر ال يفيد إال أحد األمرين بطريق   
   )1(.المنطوق، وأما الثاني فمستفاد بطريق المفهوم، فال فرق بين الحصر وغيره

في " إال اهللا"في موضع الخبر بحسب األصل، و" ال إله"ن أ: القول الثاني  
، ثم قدم الخبر " إله)2(]اهللا"[بحسب األصل، فإن األصل " إال"موضع المبتدأ وقرن بـ

إلفادة الحصر، والذي أحوج إلى ذلك " إال"، وأخر المبتدأ وقرن بـ"ال"وقرن بـ
عفَ بأنه يلزم عليه أن ، وض)3(المحافظة على قاعدة أن المبتدأ معرفة والخبر نكرة

   )4(.إال المبتدأ/ وهي ال يبنى معها" ال"الخبر يبنى مع 
: ، كما يرفع االسم بالصفة في قولنا"إله"أن االسم مرفوع بـ: والقول الثالث  

عبِد، فيكون مرفوعا على أنه نائب : أقائم الزيدان؛ ألن إلها بمعنى مألوها من ُأِله أي

                                                           

، مقتضى هذا أن داللة الكلمة المشرفة علـى         "أين داللة المفهوم من داللة المنطوق؟     : "قوله: ((قال الدسوقي ) 1(
المنطوق ال بالمفهوم، ولـيس      ب - وهما القول بالبدلية والقول بالخبرية       -ثبوت األلوهية هللا على القولين السابقين       

كذلك، بل داللتها على ذلك بالمفهوم حتى على القولين المذكورين كما ال يخفى، والحاصل أن كالم الشارح مبني                  
في الحصر منطوق، وهو مذهب اإلمـام القرافـي والـشيرازي وجماعـة مـن        " إال"على ثبوت الحكم لما بعد      

  .232حاشيته على أم البراهين ص)) المحققين، ولكن المشهور خالفه، وأنه مفهوم
  .س: ساقط من) 2(
، وقال السنوسي في    1/356، ينظر شرح التصريح     جزء لطيف على كلمة الشهادة    وهو قول الزمخشري في     ) 3(

: مقتـضى قولـه  : ((، وعلق الشيخ الدسوقي على ذلك بقولـه     ))وينسب للزمخشري : ((70شرح أم البراهين ص   
 عنده أن هذا القول له، لكن قد جزم في المغني بأن هذا القول له؛ لكن ال فـي                   أنه لم يثبت  " وينسب للزمخشري "

اهللا إله، وهذا ال يفيد نفي ألوهية غيـر         : كشافه بل في تأليف له مفرد متعلق بكلمة الشهادة، فزعم فيه أن األصل            
لمعلوم أنه في حال القصر     ، ومن ا  "إال"و" ال"اهللا، فلما احتيج لقصر األلوهية على اهللا أتى بطريقة الحصر، وهي            

ال : يقدم المحصور عليها ويؤخر المحصور فيه بعدها، فلما فعل كذلك في هذا التركيب صار التركيـب               " إال"بـ
  .2/565تحفة الغريب : ، وينظر232حاشيته على شرح أم البراهين ص)) إله إال اهللا

  .12/82لوسي ، وروح المعاني لأل28التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص: ينظر) 4(
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، وضعف ذلك بأن إلها ليس بوصف صريح، فال يستحق عمالً، فاعل أغنى عن الخبر
  . لوجب إعرابه وتنوينه ألنه مطول)1(وأيضا لو كان عامالً فيما يليه

  .بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين في مثل ذلك: وأجيب  
بأن الذي يجيز حذفه يجيز إثباته أيضا، ولم يعلم أن أحدا أجاز : ونظر فيه  

   )2(. إله إال اهللاال: التنوين في
ورد هذا التنظير بأن عدم جواز ذلك إنما هو من جهة الشرع فال ينافي   

   )3(.جوازه قياسا
  :توجيهين" وأما النصب فذكروا له  
أن يكون على االستثناء من الضمير في الخبر المقدر ال على البدل : األول  
  .إنما تعمل في نكرة" ال"؛ ألنه معرفة، و"ال" من اسم 
  .باعتبار محلَّه بعد دخول الناسخ" ال"صفة السم " إال اهللا"أن يكون : والثاني  
بأن الكالم غير موجب، فيترجح إتباع المستثنى للمستثنى : واعترض األول  

منه في إعرابه للمشاكلة، بدل بعض من كل عند البصريين، وعطف نسق عند 
   )4(. الستثناء خاصةعندهم من حروف العطف في باب ا" إال"الكوفيين؛ ألن 

وأجيب بأن االتباع إنما يترجح إذا حصلت مشاكلة بين المستثنى   
ال رجل فيها : والمستثنى منه في ظهور اإلعراب، أما إذا لم تحصل كما هنا وكما في

                                                           

  ).فيما بعده: (في ن) 1(
، وروح المعـاني لأللوسـي      71شرح أم البـراهين ص    : ينظر القول الثالث وما عليه من جواب ونظر في        ) 2(

12/82.  
" ال إلـه إال اهللا    "إن الذي يجيز حذف التنوين يجيز إثباته، مسلم، وإثباته متأت فـي             : فقوله: ((قال الدسوقي ) 3(

  .233حاشيته على شرح أم البراهين ص)) حوية، ولكن منع منه مانع شرعي وهو التعبدبالنظر للقواعد الن
  .235، وحاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص2/565تحفة الغريب : ينظر) 4(
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كان /  النصب على االستثناء أحسن من االتباع؛ ألن المبدل منه سواء)1(إال زيد؛ كان
باعتبار المحل ال يظهر فيه إعراب فلم تحصل " ال" أو اسم الضمير المستتر في الخبر

   )2(.مشاكلة في االتباع
بأنه يلزم عليه أن يكون الكالم نصا في ثبوت األلوهية هللا : واعترض الثاني  

ال إله غير اهللا، ويبقى الكالم مسكوتًا فيه : تعالى الذي هو المقصود اللهم؛ إذ المعنى
  .بما تقدم قريباورد . عن ألوهيته تعالى

واختلف في االستثناء المذكور هل هو متصل أم منقطع؟ أو ال متصل وال   
، )5(، وسيدي عبد اهللا الهبطي)4( ووقعت مناظرة بين سيدي محمد اليسيتْني)3(منقطع؟

  :)6(وألف كل منهما رسالة
                                                           

  ).ألن: (في س) 1(
  .235حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص: ينظر) 2(
  ).ال منقطع وال متصل(: في س) 3(
فاضـل مـن فقهـاء     الفقية النحوي الكالمـي،     ي،  نيتْس أبو عبد اهللا الي    ن،بن أحمد بن عبد الرحم    محمد  : هو) 4(

حقـوق الـسلطان علـى    وشرح مختصر خليل في فروع الفقه المـالكي،  : من تصانيفه، من أهل فاس  . المالكية
 سـلوة األنفـاس     :ه، ينظر 959، توفي سنة    الرعية وحقوقهم عليه، وجزء على التاجوري في تصحيح قبلة فاس         

  .8/274، ومعجم المؤلفين 6/6، واألعالم 283، شحرة النور الزكية ص3/87
االشـادة بمعرفـة    : ، من تـصانيفه    كبار الزهاد في المغرب    ، من أبو محمد الهبطي  ،  عبد اهللا بن محمد   : هو) 5(

 النـور الزكيـة     شـحرة : ه، ينظر 963 وغير ذلك، توفي سنة      وله منظومة في فقه مالك،    " مدلول كلمة الشهادة    
  .4/128، واإلعالم 284ص

النفي إنمـا  : نيتيسوقد اختلف في المنفي هل المعبود بحق أو المعبود بباطل؟ فقال محمد الي            : ((قال األلوسي ) 6(
ـ     : يتسلط على اآللهة المعبودة بباطل تنزيالً لها منزلة العدم، وقال عبد اهللا الهبط             دة وإنما تسلط على اآللهة المعب

 ألن البود بباطل له وجود في الخارج ، ووجود في           ؛انتصر بعض، وذكر الملوي أن الحق مع الثاني       بحق ولكل   
 فهو من حيث وجوده في الخـارج   ،ذهب المؤمن بوصف كونه باطالً، ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقاً           

 إذ كونه معبوداً بباطـل      ؛ضاً أي ى، وكذا من حيث كونه معبوداً بباطل ال ينف        ى ألن الذات ال تنف    ى؛في نفسه ال تنف   
 من حيث وجوده في ذهن الكافر من حيث وجوده فـي ذهنـه              ىأمر حق ال يصح نفيه وإال كان كذباً، وإنما ينف         
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 العدم النفي إنما يتسلط على اآللهة المعبودة بباطل بتنزيلها منزلة: فقال األول  
، تنزيال لريب المرتابين منزلة العدم لكون )1(َّ$  $$ $ ٱُّٱ :كما في قوله تعالى

القرآن ليس محالً للريب، واالستثناء منقطع، وهو استثناء محاشاة، بمعنى أنه لم يدخل 
إال إله بحق ثابت وال : في النفي حتى يخرج منه، بل هو منوي تقديم ثبوته، والمعنى

وال يرد أن اآللهة بباطل موجودة؛ ألنا نزلناها منزلة العدم لعدم إله بباطل موجود، 
فائدتها، فاالستثناء ظاهري ال باطني، ولو نظر لكونه ظاهريا وباطنيا معا لكان كذبا 
من وجهين، أحدهما ثبوت األلوهية الباطلة هللا تعالى؛ ألن المستثنى يكون من جنس 

ال إله باطل إال : باطلة مع وجودها؛ ألن المعنىنفي اآللهة ال: والثاني. المستثنى منه
  .اهللا، فإنه إله باطل، وهذا ال يقوله عاقل

وقال الثاني إنما تسلط على اآللهة المعبودة بحق في اعتقاد عابديها كاألصنام   
في ذهن [والشمس والقمر، وذلك أن المعبود بباطل له وجود في الخارج، ووجود 

 في ذهن الكافر بوصف كونه حقًا، فهو من )2(]وجودالمؤمن بوصف كونه باطالً، و
حيث وجوده في الخارج في نفسه ال ينتفي؛ ألن الذوات ال تُنفى؛ ولذا احتاج اليسيتْني 
إلي قوله بتنزيلها منزلة العدم حتى يصح توجيه النفي إليها، وكذا من حيث وجوده في 

 ال يصح نفيه وإال )3(ل أمر حقذهن المؤمن بوصف كونه باطالً؛ إذ كونه معبودا بباط
كان كذبا، فتعين أن نفيه إنما هو من حيث وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه 

ال معبود بحق موجود إال اهللا، فالمستثنى داخل في المستثنى : معبودا بحق، والمعنى
                                                                                                                                             

 فلم ينف في هذه الكلمـة  ،بوصفه كونه معبوداً بحق، فالمعبودات الباطلة لم تنف إال من حيث كونها معبودة بحق         
  .2/30روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ) فافهم،إال المعبود بحق غيره تعالى

  .2: البقرة اآلية) 1(
  .س: ساقط من) 2(
  ).محقق: (في ن) 3(
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 حكمه وهو المنفي، فصح الحكم على )1(منه، بمعنى أنه فرد من أفراده خارج من
جاء القوم إال زيدا، من قبيل : ء باالتصال نظرا إلى األول، أال ترى أن قولكاالستثنا

يلزم  : االستثناء المتصل اتفاقًا مع أن المستثنى خارج من حكم المستثنى منه، ال يقال
بمعبود بحق، استثناء الشيء من نفسه؛ ألن اهللا اسم للمعبود بحق ": إله"من تفسير 

كلي ومفهوم اهللا جزئي؛ ألنه علم على المعبود بحق " لهإ"أيضا؛ ألنا نقول مفهوم 
الموجد للعالم، واستثناء الجزئي من الكلي صحيح لكن اطالق الجزئي والكلي في حقه 
تعالى ال يجوز إال في مقام التعليم لما في ذلك من إيهام ما ال يليق، وإذا دققت 

لجهة كما تقرر لو نظر لها  وجدت الخالف المذكور لفظيا؛ ألن كال ناظر )2(]النظر[
اآلخر لسلم ما قاله صاحبه، والنفي على الثاني من باب عموم السلب؛ ألنه متعلق 
بجميع أفراد اآللهة، ومتى كان النفي متعلقًا بجميع األفراد بأن تكون القضية دالة على 

كلُّ : نحو/ نفي الحكم عن كل فرد من أفراد الموضوع كان ذلك من باب عموم السلب
نسان لم يقم، فإنه يفيد نفي القيام عن كل فرد من أفراد اإلنسان، بخالفه على األول إ

فإنه من باب سلب العموم؛ ألن النفي متعلق بما عدا موالنا جلَّ وعز من أفراد اآلله، 
ومتى كان النفي متعلق ببعض األفراد بأن تكون القضية دالة على نفي الحكم عن 

لم يقم كل إنسان، فإنه يفيد : لك من باب سلب العموم نحوبعض أفراد الموضوع كان ذ
نفي القيام عن جملة األفراد ال عن كل فرد، وقد علم مما مر أن كالً من القولين 
صحيح، لكن األولى الثاني، أعني كون االستثناء متصالً؛ ألنه المتبادر من كالم 

ع مجاز وال يقدح فيه أن عبادة النحاة، وألن االستثناء حقيقة فيه، وإطالقه على المنقط
المعبودات بحق غيره تعالى تقديرية وعبادته تعالى بحق تحقيقية؛ ألن ذلك ال يضر 

                                                           

  ).عن: (في ن) 1(
  .س: ساقط من) 2(
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 وهو مطلق )1(في االستثناء المتصل بل المدار فيه على مطلق االتحاد في الوصف
العبادة بحق، وأورد على األول أنه إن لم يمكن تسليط العامل في االستثناء المنقطع 

ما زاد هذا المال إال النقص، وجب نصبه على : ى المستثنى كما هنا وكما فيعل
 على البدلية؛ ألن المستثنى )2(]رفعه[االستثناء باتفاق الحجازيين والتميميين، وال يجوز 

ورد بأنه ال يتعين عند الرفع . هنا" اهللا"ليس بعض المستثنى منه، على أنه تواتر رفع 
ه على الخبرية أو غيرها مما مر، وال يجوز أيضا كما قال كونه بدالً، بل يجوز رفع

ال إله معبود : ، والتقدير"لكن"بمعنى " إال" كونه مبتدأ وخبره محذوف، و)3(السيرافي
بحق لكن اهللا معبود بحق، على أن محل وجوب النصب إذا كان االستثناء منقطعا 

  . فيجوز رفعه ونصبهقطعا تاما، أما ما احتمل ذلك واحتمل االتصال كما هنا
االستثناء هنا قسم مستقل ال يتصف بكونه متصالً وال منقطعا : وقال بعضهم  

المستثنى بعض المستثنى منه، وألنه إن كان متصالً لزم أن : أن يقال/ لئال يتوهم
يكون المستثنى منه جنسا ُأخرِج اهللا منه، فيكون نوعا مركبا من ذلك الجنس، وفصل 

، وإن كان  منقطعا لزم أن ال يصدق عليه أنه إله، وال يخفى ضعف آخر وهو محال
هذا القول؛ إذ ال يلزم في االستثناء المتصل كون المستثنى نوعا من جنس، ويكفي في 
االستثناء المنقطع المغايرة بين المستثنى والمستثنى منه في كون األول معبود بحق 

 وأما توهم كونه بعضا فال يضر؛ ألنهم والثاني بباطل وإن أطلق على كلٍّ أنه إله،
صرحوا بتجويز البدلية، وأنه بدل بعض، والمراد بعض من مفهوم المستثنى منه، ولو 

                                                           

  ).الموصف: (في س) 1(
  .ن: ساقط من) 2(
ر إلقراء القراءات والنحو    أبو سعيد السيرافي النحوي، تصد    : الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان، القاضي      : هو) 3(

، وبغيـة   1/348، وإنباه الرواة    266نزهة األلباء   : نظري،  ه 368واللغة والعروض والفقه والحساب، توفي سنة       
  .1/507الوعاة 
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نظر لمثل هذا التوهم لمنع إطالق لفظ االستثناء ؛ ألن معناه اإلخراج، وهو مرفوع 
ا، ومما تصور الدخول، فال يضر توهم البعضية لصحتها هنا بالمعنى الذي تقرر سابقً

يضعف هذا القول إجماع النحاة على أن االستثناء ال يخرج عن المتصل والمنقطع 
على ما في هذا كله بالنظر لما يقتضيه التركيب بحسب الوضع، أما بحسب المقام فقال 

ال إله إال اهللا، ليست على بابها لنفي : في" ال: " في األسرار العقلية ما معناه)1(المقْتَرح
جنس كما يعتقده كل قاصر وإال لزم عليه كفر وإيمان في كل زمان ينطق فيه بهذه ال

إال اهللا، : ؛ ألن نفي اآلله أوال يعم حتى اهللا تعالى، وهذا كفر، وقوله)2(الكلمة
 بها )4(، فيلزم أن كل متلفظ بها مرتد تائب، وهو باطل باإلجماع، وإنما قصد)3(]إيمان[

  )5(:حد أمور ثالثةااليمان، فالمخلص من ذلك أ
فيكون / وما دخلت عليه اسما موضوعا لوحدته تعالى" ال"أن تجعل : األول  

ال إله إال اهللا، : اهللا واحد، واسم مركب وهو: لوحدته تعالى اسمان، اسم بسيط وهو
وداللة المركب عليها أقوى من داللة البسيط؛ ألن األول ينفي التعدد اتصاالً وانفصاالً 

ني على ما قاله بعضهم وحينئذ فاالستثناء على غير ظاهره، ولم يوجد من بخالف الثا
ليس له علي عشرة :  في)1(، ونظير ذلك ما قاله القاضي الباقالني)6(أول األمر اإلثبات

                                                           

مظفر بن عبد اهللا بن علي بن الحسين، أبو الفتح تقي الدين المصري الشافعي، المـشهور بـالمقترح،                  : هو) 1(
ه، 612األسرار العقلية، وشرح اإلرشاد، وغير ذلك، تـوفي سـنة           : لجدل، من تصانيفه  عالم بالفقه واألصول وا   

  .7/256، واألعالم 8/213طبقات الشافعية للسبكي : ينظر
  .75، وشرح أم البراهين للسنوسي ص40األسرار العقلية للمقترح ص: ينظر) 2(
  .ن: ساقط من) 3(
  ).القصد: (في ن) 4(
  .4/1522 شرح األلفية للبرماوي الفوائد السنية في: ينظر) 5(
  ).إال اإلثبات (:في ن) 6(
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سبعة، : إال ثالثة، فإنه جعل ذلك اسما للسبعة، فيكون للسبعة اسمان بسيط وهو
  )2(.عشرة إال ثالثة: ومركب وهو

قرينة على " إال اهللا"نفي اآللهة ما عدا اهللا تعالى و" ال إله"أن المراد بـ: نيالثا  
ليس له علي عشرة إال ثالثة، فإن المراد بالعشرة : ذلك كما قاله أكثر األصوليين في

قرينة إلرادة " إال ثالثة"عندهم في ذلك هو السبعة إطالقًا السم الكل على الجزء، و
  . راج ولم يوجد من أول األمر إال النفيليست لإلخ" إال"ذلك، فـ
عام أخرج منه " اإلله"أن يالحظ االستثناء واإلخراج قبل الحكم، فـ: الثالث  

ثم حكم عليه بالنفي، فلم يتوجه النفي إال على اآللهة ما عداه تعالى كما قال بعض " اهللا"
ها ثم أخرج منها األصوليين في المثال المذكور من أن المراد بالعشرة فيه جميع أفراد

الثالثة فبقي سبعة ثم أسند إليها الحكم أعني النفي فلم يلزم تناقض؛ ألن اإلقرار إنما 
 ما هنا فيالحظ اإلله كليا ثم تصفه بكونه غير اهللا )3(هو بالباقي بعد اإلخراج، وكذلك

ضاح اإلله الموصوف بكونه غير اهللا ليس موجودا، انتهى بإي: ثم تأتي بالنفي، والمعنى
   )4(.وزيادة

                                                                                                                                             

محمد بن الطيب بن محمد البصري، القاضي أبوبكر الباقالني، الفقيه المالكي، عالم بفنـون باألصـول            : هو) 1(
الـديباج  : التقريب واإلرشاد، وشرح اللمع، والتمهيد، وغير ذلك، ينظر       : والعلوم الشرعية والعقلية، من تصانيفه    

  . 3/168، وشذرات الذهب 4/400، ووفيات األعيان 2/328لمذهب ا
، والفوائد الـسنية  2/45، وشرح التلويح للتفتازاني 3/23شرح مختصر المنتهى األصولي     : ينظر قول الباقالني في   ) 2(

سي ، وشـرح أم البـراهين للـسنو   2/14، وحاشية البناني على متن جمع الجوامع        4/1522في شرح األلفية للبرماوي     
  .75ص

  ).كذا: (في ن) 3(
، والبدر الطالع فـي حـل       2/45، وشرح التلويح للتفتازاني     3/23شرح مختصر المنتهى األصولي     : ينظر) 4(

، وتشنيف المسامع بشرح جمـع الجوامـع        311، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ص      1/377جمع الجوامع   
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واعلم أن الكلمة المشرفة تدل بحسب األصل على نفي األلوهية عن غيره   
/ تعالى وإثباتها له تعالى على وجه القصر، إما قصر إفراد إن كان المخاطب بها

مجوسيا أو وثنيا، أو قصر قلب إن كان دهريا أو طبيعيا، أو قصر تعيين إن كان واقفًا 
  .شاكًا في مدلولها

بعرف : بالوضع، وقيل: واختلف في داللتها على المعنى المذكور، فقيل  
الشرع، ومبنى الخالف على أن االستثناء من النفي إثبات وعكسه أولى، وذلك أن 

لإلخراج، وأن المستثنى مخرج، وأن كل " إال"العلماء أبا حنيفة وغيره اتفقوا على أن 
ور متفق عليها، وبقي أمر رابع شيء خرج من نقيض دخل في نقيض، فهذه ثالثة أم

الفعل كالقيام، : قام القوم إال زيدا، مثالً، فهناك أمران: مختلف فيه وهو أنا إذا قلنا
، فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام أو من الحكم به؟ فقال الجمهور )1(]به[والحكم 

: ، فلذا قالوامن القيام، فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام: كالشافعي وأئمة اللغة
هو مستثنى من الحكم : االستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي، وقال أبو حنيفة

فيخرج النقيضة وهو عدم الحكم فيكون غير محكوم عليه بل مسكوتًا عنه، فأمكن أن 
يكون قائما وأن ال يكون، فال يكون االستثناء من النفي إثباتًا ومن االثبات نفيا، فإذا 

ه علي عشرة إال ثالثة، كان انتفاء ثبوت الثالثة عندنا بداللة اللفظ وعنده بحكم ل: قال
ليس له علي عشرة إال سبعة، كان ثبوت السبعة عندنا : البراءة األصلية، وإذا قال

، ال تدل على ثبوت األلوهية هللا تعالى "ال إله إال اهللا"بداللة اللفظ وعنده بالعرف، فعنده 
بعرف الشرع، وعندنا تدل بحسب الوضع على نفي األلوهية عن بحسب الوضع بل 

                                                                                                                                             

، 2/14، وحاشية البناني على متن جمع الجوامـع         4/1522، والفوائد السنية في شرح األلفية للبرماوي        2/738
  75وشرح أم البراهين للسنوسي ص

  .ن: ساقط من) 1(
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[ المنطوق أو بطريق / ، وهل داللتها عليها بطريق)1(غير اهللا تعالى وثبوتها له
 المنطوق في األول والمفهوم في الثاني، خالف عندنا، فذهب )2(]المفهوم، أو بطريق

 في الملخص، )4(لشِّيرازي، والشيخ أبو إسحاق ا)3(إلى األول أبو الحسن بن القطان
: ، والبرماوي شيخ المحلي في شرح ألفيته، قال)6( في قواعده)5(ورجحه القرافي

ما له علي إال دينار، كان ذلك إقرارا بالدينار، ولو كان بالمفهوم : بدليل أنه لو قال((
له مفهوم، ، وال يلزم أن يكون اللفظ )7())لم يؤاخَذ به لعدم اعتبار المفهوم في األقارير

                                                           

، والفوائد السنية في    2/748، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع      3/301البحر المحيط في أصول الفقه      : ينظر) 1(
  .4/1522شرح األلفية للبرماوي 

  .س: ساقط من) 2(
 ،من حفاظ الحـديث، ونقدتـه     ،  بد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان        علي بن محمد بن ع    : هو) 3(

بيان الوهم وااليهام الـواقعين فـي كتـاب    : ، من تصانيفهصل من أهل فاسصولي، عارف بالرجال، قرطبي األ    أفقيه،  
  .  7/213جم المؤلفين ، ومع4/331، واألعالم 5/125شذرات الذهب : ه، ينظر628وغير ذلك، توفي سنة االحكام 

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي، الشيخ اإلمام أبو إسحاق الشيرازي الـشافعي، عـالم بالفقـه       : هو) 4(
 والمهذب في الفقه، والتبصرة في أصول الشافعية، وطبقـات          ،التنبيه: واألصول والتفسير والعربية، من تصانيفه    

: ه، ينظر 479، وغير ذلك، توفي سنة      في الجدل   والمعونة ، والملخص  واللمع في أصول الفقه، وشرحه،     ،الفقهاء
  .3/349، وشذرات الذهب 1/29، وفيات األعيان 4/215الطبقات الكبرى للسبكي 

الشيخ اإلمام أحمد بن إدريس، أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي المالكي، المشهور بـالقرافي، عـالم    : هو) 5(
نفائس األصول شرح المحصول، وتنقيح الفصول وشرحه، واالسـتغناء         : صانيفهبالفقه وأصوله والتفسير، من ت    

، 1/236الـديباج المـذهب     : ه، ينظـر  682في أحكام االستثناء، والدخيرة، والفروق، وغير ذلك، توفي سـنة           
  .1/158، ومعجم المؤلفين 1/94واألعالم 

 اعلَـم َأن    :بات النَّقيضِ في الْمفْهومِ وبين قَاعدة إثْبات الضد فيـه         الْفَرقُ الستُّون بين قَاعدة إثْ    : ((قال القرافي ) 6(
                    كْـمح بِـَأن اءالْقَـض نْدع يهةُ فدْل الْقَاعفَه نْهع كُوتسِللْم ثَابِت رنْطُوقَ غَيالْم كْمالْح ي َأنقْتَضي خَالَفَةالْم ومفْهم

كْـمِ                الْممِ الْحدلَى عع رقْتَصي قُّ بَِأنالْح وي هالثَّانو ،هيضاتَ نَقإثْب َأو بِه نْطُوقكْمِ الْمالْح داتَ ضي إثْبقْتَضي كُوتس
  .2/70الفروق )) الثَّابِت ِللْمنْطُوق ولَا يتَعرض ِلِإثْبات حكْمِ الْمسكُوت َألْبتَّةَ

وممن صرح بِذَِلك َأبو الْحسنِ بن الْقَطَّانِ       : ((، قال العطار  3/1025الفوائد السنية في شرح األلفية للبرماوي       ) 7(
           هتيحِ َألْفي شَرف اوِيمالْبِرو هداعي قَوف يافالْقَر هحجرو ازِياقَ الشِّيرحو ِإسخُ َأبالشَّيقَالَ     قَا ،و لَو ِليِل َأنَّهـا  : َل بِدم
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داللتها على نفي : )3( إلى الثاني، فقاال)2( وشارحه الجالل المحلي)1(وذهب السبكي
، قال شيخ )4(األلوهية عن غير اهللا تعالى منطوق، وعلى ثبوتها هللا تعالى مفهوم مخالفة

وال بعد فيه؛ ألن القصد أوالً وبالذات رد ما خالفنا فيه المشركون ال : ((اإلسالم زكريا
، وأجاب )5())بات ما وافقونا عليه، فكان المناسب لألول المنطوق وللثاني المفهومإث

عن االستدالل بمسألة اإلقرار بأن محل عدم اعتبار المفهوم فيما إذا كان بغير الحصر 
: ، ويؤيد هذا ما قاله السعد في مقام الرد على الحنفية حيث قال)6(كما يفهمه كالمهم

م إال زيد، على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار الضروريات ما قا: لكن إنكار داللة
ال إله : وإجماع أئمة العربية على أن االستثناء من النفي إثبات ال يحتمل التأويل، فنحو

                                                                                                                                             

   ينَارإلَّا د لَيع ا     ،لَهارإقْر ذَِلك ـي                  بالدينار، كَانـومِ ففْهـارِ الْمبتمِ اعـدِلع َؤاخَـذْ بِـهي ومِ لَـمفْهبِالْم كَان لَوو 
البحـر المحـيط   : ، وينظر1/329 حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع   )) .اهـ.الَْأقَارِيرِ

، والثمـار اليوانـع   1/514، وحاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على جمع الجوامع        4/49في أصول الفقه    
  .1/87على جمع الجوامع 

: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين السبكي، عالم بالفقه واألصول والعربية، من تـصانيفه    : هو) 1(
البـدر  : ه، ينظـر  771وشرح مختصر ابن الحاجب، وطبقات الشافعية، وغير ذلك، توفي سـنة            جمع الجوامع،   

  .4/184، واألعالم 5/639، وهدية العارفين 8/389، وشذرات الذهب 415الطالع ص
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، جالل الدين المحلي الشافعي، علم بالفقه وأصوله والتفسير، مـن                 : هو) 2(

شـذرات  : ه، ينظـر  864شرح جمع الجوامع، والقول المفيد، وشرح الورقات، وغير ذلك، توفي سنة            : تصانيفه
  . 5/323، واألعالم 6/202، وهدية العارفين 7/1303الذهب 

  ).فقال: (في ن) 3(
  .1/514حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على جمع الجوامع : ينظر) 4(
حاشية العطار على شـرح الجـالل       ، و 1/515 على جمع الجوامع     حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي     ) 5(

  .1/329 المحلي على جمع الجوامع
، وحاشية العطـار علـى شـرح    1/515حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على جمع الجوامع    : ينظر) 6(

  .1/329الجالل المحلي على جمع الجوامع 
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إال اهللا، يدل بمنطوقه على نفي األلوهية عن غير اهللا تعالى، ويدل بمفهومه على ثبوت 
  .)1(األلوهية هللا، انتهى

كالم الحنفية مراوغة جدلية، والشارع خاطب من ال : )2( دقيق العيدوقال ابن  
وأمرهم بها إلثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم " ال إله إال اهللا"يعرف الشرع بـ

ألمر زائد، ولوال أن اإلثبات فيها معروف بغير الشرع ما / لذلك منهم من غير احتياج
كان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع حسن ذلك، ولو كان وضع اللفظ ال يقتضي ذلك ل

ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج ألمر آخر، فإن ذلك المقصود األعظم في اإلسالم 
األوجه قول طائفة من الحنفية بقول :  منهم)4(ولذا قال الكمال بن الهمام. )3(انتهى

لو : "إن االستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي، قال صاحب الهداية: الجمهور
ما أنت إال حر، يعتق؛ ألن االستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما في : قال

   .)1( انتهى)5("كلمة الشهادة
                                                           

، وحاشية البناني علـى مـتن جمـع         3/41ع الجوامع   اآليات البينات على شرح جم    : ينظر قول السعد في   ) 1(
  ، 1/49 حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، و2/15الجوامع 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع، الشيخ تقي الدين أبو الفتح المـصري الـشافعي، اإلمـام المجتهـد        : هو) 2(
إحكام األحكام، اإللمام بأحاديث األحكـام،      : للغة، من تصانيفه  المشهور بابن دقيق العيد، عالم بالفقه واألصول وا       

، وشذرات الذهب   9/207طبقات الشافعية للسبكي    : وشرحه، وتحفة اللبيب في شرح التقريب، وغير ذلك، ينظر        
  .6/283، واألعالم 6/4
ـ   : ، بتصرف، وينظر أيضا5/174شرح اإللمام البن دقيق العيد     : ينظر) 3( ول الفقـه  البحر المحـيط فـي أص
  .4/1542، والفوائد السنية في شرح األلفية للبرماوي 2/656، وإرشاد الفحول للشوكاني 3/303
إمـام   ،الهمـام   كمال الدين، المعروف بابن، السيواسيابن مسعود محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد  : هو )4(

: ، مـن تـصانيفه     والمنطـق  ، واللغة ،اب والحس ، والفرائض ،والتفسير، علم بالفقه واألصول،     من علماء الحنفية  
، وشـذرات الـذهب     1/166غية الوعـاة    : ه، ينظر 861تحرير األصول، وفتح القدير، وغير ذلك، توفي سنة         

  . 6/255، واألعالم 7/297
  .3/424الهداية شرح بداية المبتدي ) 5(
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 )2(والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، بأن ال يتوقف على واسطة  
   )3(.رأيتُ اليوم أسدا: في" األسد"جاء زيد، ومعنى : في نحو" زيد"كمعنى 

ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق، بأن كان مسكوتًا عنه، فإن : مفهوموال  
وافق حكمه حكم المنطوق به سمي مفهوم موافقة، وهو حجة باتفاق كتحريم ضرب 

، وإن خالف حكمه حكم المنطوق )4(َّ$ $ $ $ٱُّٱ: الوالدين الدال عليه قوله تعالى
 أكثر من ذلك، وهو حجة لغة ال ال: ، أي)5( َّ$ $  $ُّٱ: سمي مفهوم مخالفة، نحو

، وهو االسم )6(شرعا، إال إذا كان لقبا فال يكون حجة مطلقًا خالفًا لجماعة كالدقَّاق
، فإنه )7())مطُْل الْغَنى ظُلْم: ((الجامد أو الذي غلبت عليه االسمية كالغني في حديث

   )8(.في كتب األصولمشتق من الغنى وغلبت عليه االسمية، وتمام الكالم على ذلك 
                                                                                                                                             

  .، بتصرف113كتابه التحرير في أصول الفقه ص: يعني قول ابن الهمام، ينظر) 1(
  ).الواسطة: (في س) 2(
  .22جمع الجوامع ص: ينظر) 3(
  .23: اإلسراء اآلية) 4(
  .4: النور اآلية) 5(
المفاهيم إال اللقب حجة لغة، وقيل شرعا، وقيل معنى، واحتج باللقب الـدقاق والـصيرفي،               : ((قال السبكي ) 6(

فـي روح المعـاني     ، و 24جمع الجوامع ص  )) وابن خُويزٍ منْداد، وبعض الحنابلة، وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا         
 .))واعتبار المفهوم غير مجمع عليه ال سيما مفهوم اللقب، فإنه لم يقل به إال الدقاق وبعض الحنابلـة                 ((: 7/271

، وشـرح أم  130، والغيث الهامع على جمـع الجوامـع ص  1/201البدر الطالع في حل جمع الجوامع  : وينظر
  .70البراهين للسنوسي ص

محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، الفقيه األصولي، الشهير بالدقاق، كان عالما بعلـوم كثيـرة                : قاق هو  والد -
: ه، ينظر 392كتاب في أصول الفقه، شرح المختصر في فقه الشافعية، ت           : خاصة الفقه واألصول، من تصانيفه    

  . 1/253طبقات الشافعية لألسنوي 
  .3/1197تحريم مطل الغني، : اة، بابالمساق: الحيث في صحيح مسلم، كتاب) 7(
، والغيـث الهـامع علـى جمـع         1/201، البدر الطالع في حل جمع الجوامع        22جمع الجوامع ص  : ينظر) 8(

  . 1/88، والثمار اليانع على جمع الجوامع 70، وشرح أم البراهين للسنوسي ص130الجوامع ص
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معبود بحق، وبهذا يجاب عن : محذوف تقديره" ال إله إال اهللا"ثم الخبر في   
أنه ال إله في الوجود إال اهللا، جائز أن يكون إلها في :   أن قوله)1(قول الرازي

ال إله ممكن إال اهللا، فإنه موجود ممكن : اإلمكان، وإن قدر في اإلمكان يصير المعنى
   )2(.باطل فال يتم به التوحيد مع أنه كلمة توحيد اتفاقًا، انتهى/ جميععقالً، وال

                                                           

، أبو عبد اهللا الرازي، فقيه أصولي مفـسر عـالم        هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي، اإلمام فخر الدين          ) 1(
مفاتيح الغيب في التفسير، والمحصول في األصول، والمطالب العالية في علـم الكـالم،              : بالعربية، من تصانيفه  

  . 7/40، وشذرات الذهب 4/248، ووفيات األعيان 5/33طبقات الشافعية : ه، ينظر606وغير ذلك، توفي سنة 
الكالم فيه حـذف وإضـمار      : أن جماعة من النحويين قالوا    : أحدها. في هذه الكلمة أبحاث   و: ((قال الرازي ) 2(

 وذلك ألنك لـو  ،ال إله لنا، أو ال إله في الوجود إال اهللا، واعلم أن هذا الكالم غير مطابق للتوحيد الحق        : والتقدير
:  لإلله المطلق، فحينئذ ال يبقى بـين قولـه         اد ال إله لنا إال اهللا، لكان هذا توحيدا إللهنا ال توحي           :التقدير أنه : قلت

:  فرق، فيكون ذلك تكرارا محضا، وأنه غير جائز، وأمـا لـو قلنـا   ،ال إله إال هو :  وبين قوله  ،وإلهكم إله واحد  
ال إلـه   :  ال إله في الوجود، فذلك اإلشكال زائل، إال أنه يعود اإلشكال من وجه آخر، وذلك ألنك إذا قلنا                  :التقدير

ال إلـه إال    :  كان هذا نفيا لوجود اإلله الثاني، أما لو لم يضمر هذا اإلضمار كان قولك              ،د ال إله إال هو    في الوجو 
اهللا نفيا لماهية اإلله الثاني، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجـود، فكـان إجـراء      

وقد توجـب   : ((قال السيوطي . 4/149لغيب  مفاتيح ا )) الكالم على ظاهره، واإلعراض عن هذا اإلضمار أولى       
أي موجـود،  : إن الخبر محـذوف : "ال إله إال اهللا"صناعة التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه كقولهم في    

هذا كالم ال يحتاج إلى تقدير، وتقدير النحاة فاسد ألن نفي الحقيقة مطلقة أعـم  : وقد أنكره اإلمام فخر الدين وقال  
، فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليالً على سلب الماهية مـع القيـد، وإذا انتفـت مقيـدة بقيـد                      من نفيها مقيدة  

ورد بأن تقديرهم موجود ويستلزم نفي كل إله غير اهللا قطعاً، فإن العدم ال              . مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر      
 دير خبر الستحالة مبتدأ بال خبر ظـاهر أو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة ال مقيدة، ثم ال بد من تق        كالم فيه، فهو  

التجريد فـي   : ، وينظر 3/296االتقان  )) مقدر، وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان المعنى مفهوماً          
  .21إعراب كلمة التوحيد ص
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هذا حاصل ما تيسر جمعه على ما يتعلق بهذه الكلمة المشرفة من اإلعراب   
وغيره مما فتح اهللا تعالى به، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى اهللا 

  .)1( أجمعينعلى سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه
على يد كاتبه الفقير إلى اهللا تعالى عبد اهللا ابن إدريس الذي ولد في بالد   

  ....سميس، وكان الفراغ

                                                           

عـالمين  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمـد هللا رب ال                : (في ن ) 1(
  ).آمين آمين آمين آمين
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  :مةمقد

تركزت عناية القرآن الكريم على مواجهة الفصاحة عند العرب في لغـتهم،              
في المفردة والجملة والتركيب والصورة، وهذا الكتاب المجيد الذي كان يتلقى سماعاً،            
إنما عماده األساس في التبليغ هو الصوت، والمتتبع الدارس يجد من جملة بيانه، أنـه               

ته بتناغم حروفه مراعاة لمخارج الحروف وصـفاتها        يحقق موسيقى األلفاظ في مفردا    
في الكلمة المفردة، ومالءمة التركيب في الجملة من تعادل الوحـدات الـصوتية فـي          

ولهذا تجد الكلمات متوازنة اإليقاع والنبرات، والتراكيب البيانيـة متناسـقة            المقاطع،
 أمر أو نهـي أو      األصوات، فاختار القرآن الكريم لكل قضية مقصودها من توجيه أو         

تحريم أو تحليل ألفاظها المناسبة لها في تناسق البنية الـصرفية للمفـردة وعالقتهـا               
 بالسياق، والتي ال يمكن أن يحل محلها غيرها باسـتبدالها أو تقـديمها أو تأخيرهـا،               
فجاءت األلفاظ متناسبة مع الصور الذهنية، وأصوات هذه األلفاظ متناسقة مع الداللـة             

من هنا تُقبل عليه العاطفة، للذة في السمع، واستساغة في الـنفس، تحققـان             السمعية؛ ف 
رقة وعذوبة، وهو سياق أسلوبي مطرد تتحقق موسيقاه مـن وقعـه الـصوتي فـي                

تشرئب له األعناق، وترتجف له األفئدة، لما        مقاصده؛ فأسلوب الشدة والردع والزجر،    
لعطف واإلرشـاد والتوجيـه،     يحمل من أصوات انفجارية شديدة، وأسلوب الرحمة وا       

تطمئن له القلوب وترتاح له النفوس، لما يغلب عليه من األصوات المهموسة الرخـوة              
المستفالة، وبهذا يستثير القرآن الكريم المشاعر اإلنسانية ضمن االنفعال المترتب على           

                                                           

 . كلية التربية، قسم اللغة العربية–جامعة الجفرة   -∗
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ظ التي تؤدي غرضها في التأثير النفسي سـلباً أم إيجابـاً، فـي األلفـا              اختيار األلفاظ 
بعـضاً مـن آيـات       سـنتناول  هذا بحثنا في ونحن. والتراكيب والصور واألصوات  

الـصوتي لـصفات الحـروف،       المستوى خالل من} .....آمنُوا الَّذين ياَأيها{ :خطاب
  .}يا أيها الذين آمنوا{ونقتصر في إظهار المقاطع الصوتية على تقطيع 

  :النص القرآني والنص اإلنساني
 موسـيقي  جـرس  عن عبارة الواحدة، الكلمة وتناغم المفرد، فظالل إيقاع إن  
 تنبيـه  علـى  يـساعد  المتلقـي،  عنـد  أثر أو األذن، في وقع من يجلبه فيما للصوت

اإلنسانية، ولذا عمد الشعر إلى األوزان التـي تظهـر المقـاطع             النفس في األحاسيس
لـسجع واألمثـال، إذ أن      الصوتية، وإلى القوافي التي تؤدي إيقاعاً مميزاً عن النثر وا         

البيت الشعري يتكون من صدر وعجز وقافية، يوفر موسيقى البحر الذي ينتمي إليـه،             
  . )1("معنى على يدل مقفى، موزون، لفظ، الشعر حد أن هو:" وفسره الزمخشري بقوله

  : كقول المتنبي
  )2("ضاربام السيوف َأمضى الورى فداه... عاتبا اليوم الدولة لسيف ما َأالْ"

 كيـف " :ونهايتها كما في اإلمتـاع والمؤانـسة       الجملة بداية نقول النثر وفي  
 ونظـر  بيدي، أخذَ ثناء، وأحمد شكرٍ بأتم رضاً أرضى: قلتُ الوفاء؟ أبي عن رضاك

  .)1("عهدي ورعى وبشّرني، ونشّطني معاشي، في

                                                           

: المتـوفى  (اهللا جار الزمخشري أحمد، بن عمر بن محمود ، أبوالقاسم 111العروض، ص  علم في  القسطاس -1
 م 1989 هـ 1410 ،2لبنان، ط – بيروت المعارف قباوة، مكتبة الدين فخر الدكتور  تحقيق)هـ538

ـ  449-363 (المعـري  اهللا عبد بن أحمد العالء ، ألبي 72المتنبي، ص  ديوان شرح العزيزي  الالمع -2  )هـ
ـ 1429 األولـى، : اإلسالمية، الطبعة  والدراسات للبحوث فيصل الملك المولوي، مركز  سعيد محمد تحقيق -هـ
  م 2008
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ـ  مرفـوع،  وسقف موضوع، مهاد: "ومن السجع قول قس بن ساعدة        ار وبح
  .)2("أبراج ذات وسماء داج، وليل تروج، وتجارة تموج،

 بطريقـة  القرآن فأتى: "وأما النص القرآني، فال هذا وال ذاك، يقول الرماني          
فهو نظم مـن    . )3("طريقة كل به تفوق الحسن في منزلة لها العادة عن خارجة مفردة

لخطـاب المعهـودة،    الكالم، ولكنه خارج عن وجوه النظم المألوف، ومباين ألساليب ا         
 مـع  متجاوبـاً  السياق هذا في الكريم في القرآن  ما ورد  نجد كل  ومفارق للشعر، لذا  

 الحـروف  ضم من يستنبط خاص، موسيقي بأثر الصوتية، التي توحي   الداللة معطيات
 إلى تشابك الحروف، واختيار تشابكها الـذي       السيما عندما نصغي   إلى بعض،  بعضها
 مـن  نـسقط  أال يجب كما: "النغم والصوت واإليقاع   مجاالت يف متميزاً مدلوالً يعطي
وأمـا فـي القـرآن      . )4("الكلمة داخل في منها كل مكان وال األصوات طبيعة حسابنا

} يـسطُرون  وما والْقَلَمِ ن{: مفرداً كقوله تعالى   الحرف أكان سواء سيان الكريم فاألمر 
، أم في بنية اللفظة أو تركيـب الجملـة          1ق} جِيدالْم والْقُرآنِ ق{ : وقوله تعالى  1القلم

آل } مـسلمون  وَأنْتُم ِإلَّا تَموتُن ولَا تُقَاته حقَّ اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين ياَأيها {: كقوله تعالى 
  102عمران

                                                                                                                                             

ـ 400 نحـو  ت (عباسال بن محمد بن علي التوحيدي، حيان ، أبو 59والمؤانسة، ص   اإلمتاع -1   المكتبـة  )هـ
 .هـ 1424 األولى،: بيروت، الطبعة العصرية،

هارون،  وشرح عبدالسالم  تحقيق) هـ255ت(الجاحظ،   بحر بن عمرو عثمان ، أبو 309/ 1والتبيين،  البيان -2
  م،  1988 ، هـ1418، 6الخانجي، القاهرة، ط مكتبة

 ت (المعتزلـي  الرمـاني  أبوالحسن عبداهللا، بن يعل بن عيسى بن علي ،96ص القرآن، إعجاز في  النكت -3
 م1976 الثالثة،: الطبعة بمصر، المعارف دار سالم، زغلول محمد. د اهللا، خلف محمد: تحقيق) هـ384

 محمـد  الدواخلي،  تعريب عبدالحميد)هـ1380 ت (Joseph Vendryes فندريس ، جوزيف95 اللغة، ص-4
  .م 1950 المصرية، األنجلو القصاص، مكتبة
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فهذا الكتاب الذي أنزله اهللا تعالى على لسان جبريل عليه السالم، على قلـب                
مد صلى اهللا عليه وسلم، ليبلغ الناس كافة، إنما كان مشافهة وتلقياً سـماعياً، أي أن         مح

الصوت هو الركيزة األساس لهذا الكتاب الكريم، وكان النصيب األوفى فيه، للمستوى            
آياته المحكمات في رؤوس اآليات كان لها حظاً وافراً من التنغـيم             الصوتي، وتفصيل 

ف للمخارج الصوتية في كل كلمة منه، تناسب سماعاً القضية          واإليقاع، ومناسبة الحرو  
التي يعالجها أو المسألة التي يطرحها، وقد وضع علماء العـد والـضبط الفواصـل               

 أطلقـوا   حيث )1("السجع وقرينة الشعر كقافية اآلية آخر كلمة وهى: "ورؤوس اآليات 
 الشعر مصطلحات عن لها تمييزاً) رؤوس اآليات  (تسمية القرآنية اآليات نهايات على

والنثر، فكان لصوته وقع في النفوس، وصدى في األفئدة، في البنية والتركيـب وفـي      
  .الصورة والداللة، وفي الصوت واإليقاع

  : آمنُوا الَّذين صوت  ياَأيها
 جماليـة  تجليـات  وهو روحية، فنية لذات وتشاكل صورة إن النص القرآني    
 وصـدى  الـصوت  مـن  يتـشكل  داللي فضاء شكيل، وهو وت وأسلوب لفظية وسمات

 مقومات كل فيحمل ومن المعنى وظالل المعنى؛    اإليقاع، وظل ومن اإليقاع  الصوت،
، )2(المستويات السمعية التي تحمل المتلقي على اإلنـصات والتأمـل          أسمى في التبليغ

ن عاشـور   قال اب . السيما عندما يكون الخطاب إلى طائفة قد رضي اهللا ورسوله عنهم          

                                                           

ـ 794 ت (الزركشي بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين ، بدر 53/ 1القرآن،   علوم في  البرهان -1   تحقيـق  )هـ
 البـابي  عيـسى  العربيـة  الكتب إحياء م، دار  1957-هـ 1376 األولى، : إبراهيم، الطبعة  الفضل أبو محمد
 .الحلبي

  .ةالعربي النهضة ليونز، دار ، جون89اللغة، ص وعلم  ينظر اللغة-2
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 بأن تعريضاً اِإليمان بوصف ناداهم: " في خطاب المؤمنين بصيغة يا أيها الذين آمنوا       
  . )1("بالخير الوعد في قولَه فعلُه يخالف أن عن المؤمن يزع أن شأنه من اِإليمان

  :خصائص الياء واأللف صوتياً
 التـي  هـي : الرخوة والحروف: "الياء من حروف الجهر، وهي حرف رخو        

 بينـه  اللـسان،  وسط"إنتاجه   في  مستفل منفتح مرقق، يشترك    )2("الصوت فيها يجري
 ثنيـه، وتلمـس    عنـد  اللسان وسط في بالضغط فتشعر .)3("األعلى الحنك وسط وبين

 اللـسان  بطـول  طوليـة  فجوة وجود مع العليا، األسنان منبت من يحاذيها ما جوانبه
 ويـنخفض  ،)4(عليـه  العتمادا لضعف تماما المخرج غلق لعدم الصوت، فيها يجري
 التجويـف  ويضيق المخرج، موضع في إال األعلى بالحنك يلتصق وال اللسان أقصى
 الـوتران  ويكون ويخرج، ينحدر بل األعلى الحنك قبة إلى الصوت يصعد وال الفمي

 االعتماد قوة بسبب وذبذبتهما اهتزازهما إلى يؤدي مما وغلق فتح حالة في الصوتيان
 الصوت نحيل مرققًا رخوا مجهورا الحرف فيخرج النفس فينحبس س،النف على مخرج 

    .)5(وسهولة بخفة

                                                           

  .م1997–تونس-والتوزيع للنشر سحنون عاشور، دار بن الطاهر محمد الشيخ-28/174والتنوير،   التحرير-1
 .هـ1380بيروت، –الحياة مكتبة رضا، دار ، أحمد2/568اللغة،  متن  معجم-2

 ،3بالقـاهرة ط   الخانجي التواب، مكتبة  عبد ، رمضان 32اللغوي، ص  البحث ومناهج اللغة علم إلى  المدخل -3
 .م1997-هـ1417

 ،1للماليين، ط  العلم ، دار )هـ1407 ت (الصالح إبراهيم صبحي. ، د 281اللغة، ص  فقه في  ينظر دراسات  -4
 .م1960-هـ1379

-2 طبعـة : الطبعة العربي، الفكر دار السعران، ، محمود 114 ينظر علم اللغة مقدمة للقاريء العربي، ص       -5
  .م1997 القاهرة
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 ألنهـا  رخو، حرف وهي النفس، معها يجري ال بمعنى أنها  ،)1(مجهور حرف واأللف
 .)2("األعلى الحنك إلى استعلت موضعها من خرجت إذا واأللف"والتطويل،   للمط قابلة

ومرققة غالباً، وال تفخم إال إذا سبقت         االستفالة، ألنها من أحرف   مرقق، حرف واأللف
 ال منفـتح  حرف وهي قبلها، الذي للحرف تبع والترقيق هي  التفخيم حيث فمن بمفخم،
 الحنـك،  غـار  قبة مع وأقصاه اللسان طرف بين صوتها ينحصر ال ألنه فيها، إطباق
    .)3(منفتحة مستفلة، مجهورة، رخوة، فاأللف

الطويلة التي ال تكون إال      واأللف المفتوحة الصامتة  الياء وفضالً عن ذلك فإن     
: مطمئناً، يقول ابـن فـارس      صوتياً مقطعاً تشكل التنبيه، خطاب في بانسيابها صائتة

 نحـو  وتلـذذاً  تعجباً يكون وقد زيد، يا نحو للنداء تصلح ياء وهي أداة،: واأللف الياء"
 تمنح الممتدة الطويلة بحركاتها المفتوحة، المقاطع فهذه )4("الفؤاد على بردها يا: قولهم

 ورقة، بلطف السمع بمالمستها القلب في وخشوعاً النفس في طمأنينة الهاديء بصوتها
 وضـوح  معهـا  زاد اللغـوي،  الـصوت  يحملها التي الطاقة مقدار زاد كلما أنه ذلك

  . السمعي الصوت
 يجري التي االستفتاح حروف من جميعها} يا أيها الذين آمنوا   {:       وأما قوله تعالى  

 ضـد  وهو"بالحرف،   النّطق عند الحنك من يحاذيه عما اللسان الرتفاع معها الصوت 
                                                           

 بن اهللا عبد بن الوجيه بن المؤمن عبد بن اهللا عبد محمد، ، أبو 168ص/1ءات العشر،ج  ينظر الكنز في القرا    -1
 المـشهداني،  خالد. د تحقيق) هـ741 ت (الدين نجم ويقال الدين تاج المقرئ الواسطي التّاجر المبارك بن على

 .م 2004-هـ 1425 ،1ط القاهرة–الدينية الثقافة مكتبة

  تحقيـق  )هـ180ت (سيبويه الملقب بشر، أبو بالوالء، الحارثي قنبر بن انعثم بن عمرو ،4/129 الكتاب،   -2
 م1988-هـ 1408 ،3القاهرة، ط الخانجي، هارون، مكتبة محمد السالم عبد

  .381 ينظر دراسات في فقه اللغة، ص-3
  دار هـارون،  محمد عبدالسالم زكريا، تحقيق  بن فارس بن أحمد الحسين ، أبو 6/151اللغة،   مقاييس  معجم -4

 .م1979-هـ1399الفكر، 
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 إطباقـه  وعـدم  بالحرف النطق عند اللسان ظهر النفراج النفس جريان فهو اإلطباق،
 وقد اجتمعت فيه حروف المد واللين، األلف بعد الهاء المفتوحة           )1("األعلى الحنك على
والواو بعد النـون المـضمومة فـي        ) الذين(والياء بعد الذال المكسورة في      ) يهاأ(في  

فضالً عن أنها من أحرف الخفاء، وهذه الخاصية تمنح الصوت لطفـاً ورقـة              ) آمنوا(
: لدى السامع، إضافة إلى أن األلف هو الحرف الوحيد الذي له صفة الهـوي، وهـو               

  .)2("صوت يخرج من أقصى الحلق صاعداً إلى الفم"
  :مقاطع يا أيها الذين آمنوا صوتياً

أما تقطيع يا أيها الذين آمنوا صوتياً، فقد اعتمدنا رأي ابن جني الذي وافـق                 
 الحـروف،  مـن  الحركات محل باب: "فيه سيبويه بأن الحركة حادثة بعد الحرف في       

الصامت، ، وعلى هذا الرأي الذي أخذنا به؛ فإن الكالم يبدأ ب          )3("بعدها أم قبلها أم معها
يـا أيهـا    { :والصائت إنما هو تبع له، وعلى ذلك تكون المقاطع الصوتية لقوله تعالى           

  :على النحو اآلتي} الذين آمنوا
  ).ح ح+ ص: (مقطع متوسط مفتوح، وهو ما يتكون من صامت وحركة طويلة: يا

ص: (مقطع متوسط مغلق، وهو ما يكون من صامتين يتوسطهما حركة قصيرة          : َأي +
  ).ص+ ح 

  ).ح+ ص: ( مقطع قصير، وهو ما يتكون من صامت وحركة قصيرة: يــُـ
  : مقطع متوسط مغلق، وهو ما يتكون من صامتين بينهما حركة قصيرة: هْل

  ).ص+ ح+ ص(

                                                           

  .282اللغة، ص فقه في  دراسات-1
 .  1/169 الكنز في القراءات العشر، -2

 .النجار علي محمد بيروت، تحقيق-الكتب جني، عالم بن عثمان الفتح ، ألبي2/322 الخصائص، -3
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  ).ح + ص : ( مقطع قصير، صامت وحركة قصيرة: َل
  ).ح ح+ ص: (مقطع متوسط مفتوح، وهو ما يتكون من صامت وحركة طويلة: ذي
ح+ ص: ( مقطع قصير، صامت وحركة قصيرة:ن.(  
  ).ص+ ح+ ص: (مقطع متوسط مغلق، وهو صامت وحركة قصيرة وصامت: َأ ْأ
ح+ ص: (مقطع قصير، صامت وحركة قصيرة: م.(  

  ).ح ح+ ص: (مقطع متوسط مفتوح، صامت وحركة طويلة: نو
 :أصوات الصفير

 فـي تأديـة     إن ألصوات الصفير وقع خاص متميز على المستوى الـسمعي           
 وملتقى اللسان طرف ومن:" المعنى، وهذه األحرف قد أحسن وصفها المبرد حين قال        

 والزاي والصاد السين وهي انسالال تنسل حروف وهي الصفير حروف الثنايا حروف
الـذي يكـسب     والصفير وليد االحتكاك  . )1("العليا الثنايا وأطراف اللسان طرف ومن

 من خالل تضييق لمخرج الحـرف يكـسبه هـذه           األصوات التي تحتضنه قوة وحدة    
  .   الصفة

ففـي شـرح      في مخرجها أكثر من علماء النحو،      )2(وقد فصل علم القراءات والتجويد    
طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، قريبة من السفلى            ":مقدمة الجزرية قال  

ـ      : وتخرج منه حروف الصفير وهي     ذه الحـروف   السين والصاد والزاي، وتـسمى ه

                                                           

ـ  العبـاس،  أبو األزدي، الثمالي األكبر عبد بن يزيد بن ، محمد 1/193 المقتضب،   -1  ت (بـالمبرد  روفالمع
  بيروت - الكتب عظيمة، عالم الخالق عبد محمد  تحقيق)هـ285

 محمـد  بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين ، شمس 203/ 1، و 1/49 بنظر النشر في القراءات العشر،       -2
 الكبرى، تـصوير   التجارية  المطبعة )هـ1380 المتوفى (الضباع محمد علي تحقيق. )هـ 833 ت (يوسف بن
 مجاهـد  بـن  العبـاس  بن موسى بن أحمد بكر ، أبو 107القراءات، ص  في وكذلك السبعة . العلمية الكتاب دار

 .القاهرة–المعارف البغدادي، دار التميمي
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وسنتبين أثرها  . )1("باألسلية، مع مالحظة عدم إعمال الشفتين في إخراج حرف الصاد         
ن نستفتح  حونالصوتي في المستوى السمعي فيما نستعرض من آيات بهذا الخصوص،           

} ه مع الصابِرِين  ياَأيها الَّذين آمنُوا استَعينُوا بِالصبرِ والصلَاة ِإن اللَّ       {  :خيراً بقوله تعالى  
إذ المالحظ في هذا اآلية تكرار أحرف الصفير في أربع كلمات، وهـذه             . 153البقرة  

 يضاف إلى ذلـك     ،األحرف تؤدي نوعاً من التنغيم والنبر بما يحمل الصوت من إيقاع          
من بـين   -إن وجود النَّبر والتنغيم بالذات      : "أنها من أحرف الهمس التي تطلق الصفير      

 في الكالم المسموع دون المكتوب يجعل األول أقدر في الكـشف            - المذكورة الظواهر
ولقد حاولت الكتابة أن تستعيض عـن التنغـيم         ، عن ظالل المعنى ودقائقه من الثاني     

 علمـاً أن    )2("ولم يحاول الكاتبون ذلك   ، ولكنها لن تعوض النَّبر بوسيلة أخرى     ، بالترقيم
، وهو من الصفات التـي ال ضـد         لثالثةالصفير صوت زائد يصاحب هذه األحرف ا      

وأصوات الصفير في وضوحها،    . ، وهذا ما يحقق اإليقاع في المستوى الصوتي       )3(لها
وأصداؤها في أزيزها، جعل لها وقعاً متميزاً ما بين األصوات الصوامت، فيما يبـدو              
نتيجة التصاقها في مخرج الصوت، واصطكاكها في جهاز السمع، ووقعها الحاصل ما            

: ن هذا االلتصاق وذلك االصطكاك، هذه األصوات ذات الجـرس الـصارخ هـي             بي
، يلحظ لدى استعراضها أنها تؤدي مهمة اإلعالن الصريح عن          )4(الزاي، السين، الصاد  

المراد في تأكيد الحقيقة، وهي بذلك تعبر عن الشدة حيناً، وعن العناية بـاألمر حينـاً                

                                                           

، صفوت محمود سالم، دار نـور المكتبـات،         8 فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد؛ ص          -1
  .م2003-هـ1424الثانية، : المملكة العربية السعودية، الطبعة-جدة

 .م2006-هـ1427الخامسة : ، تمام حسان، عالم الكتب الطبعة47 اللغة العربية معناها ومبناها، ص-2

محمد عصام مفلح القضاة، دار النفـائس للنـشر والتوزيـع،           . ، د 50 ينظر الواضح في أحكام التجويد، ص      -3
 .م1998، 3األردن، ط

  .282 دراسات في فقه اللغة، صص، س، ز،: وهي ثالثة:  الصفير-4



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 125

وأزيزاً مشدداً لدى السمع، يخلـصان إلـى   آخر، مما يشكل نغماً صارماً في الصوت،     
داللة اللفظ في إرادته االستعمالية، ومؤداه عند إطالقه في ظالل المعنى، حيث يتجلى             

 مجموعـة  بين الفروق فيه تلمح الكريم القرآن  وبيان .ذلك في الخطاب القرآني عامة    
 ألصـوات ا تلك وبين النص، في معينة كلمة كونت والتي إيقاعها، في األصوات هذه
 سـمعية،  صـورة  مـن  لفظ كل يوحيه ما على فيه تتعرف و أخرى، كلمة كونت التي

 المعنـى  وذاك، هذا بين تدرك حتى خشونة، أو رقةً ضعفاً، أو قوة سواها عن تختلف
 متناهيـة،  بدقـة  الطبيعة مواكبة أو الحفيظة، إذكاء أو الفطرة، إثارة به المراد المحدد

 بداللـة  بل وحدها، الكلمة بتناغم أو منفرداً، اللفظ وسيقىبم ال الفهم هذا على ويستعان
ياَأيها الَّذين آمنُوا لَـا تَـدخُلُوا       {:  تعالى هلوق ومن ذلك    .إليه منضمة العبارة أو الجملة

 }علَّكُـم تَـذَكَّرون   بيوتًا غَير بيوتكُم حتَّى تَستَْأنسوا وتُسلِّموا علَى َأهلها ذَِلكُم خَير لَكُم لَ           
   .27النور

       جاء النهي في هذه اآلية من الجانب الصوتي بالالم المرققة واأللـف المديـة،              
وأما ما بين الـشديدة     : "وهذان الحرفان يميالن إلى الضعف أكثر من ميلهما إلى القوة         

لذا يتسع  . )1("ماوالرخوة فتضم الهمزة، والالم، والميم، والراء، والواو، واأللف كألف          
النطق بهما ألن يحمل رفقاً وليناَ، تهيأةً لدخول االستئناس ثم التسليم كما ورد في سياق               

 ومـن خـواص هـذه       )2("مهموسـتان  جميعا والتاء السين فإن:"  قال ابن جني   .اآلية
الحروف أنه ينطلق النفس عند النطق بالحرف، لضعف االعتماد على مخرجه، وكأنك            

 وأما مـن جانـب آخـر، فـإن        ،صوت معنى الصورة، هذا من جانب     تجد في وقع ال   
فهي علـى التـوالي،     ) نسوا+ تَْأ  + تَس  : (المقاطع الصوتية جاءت على الشكل اآلتي     

                                                           

  ، 78 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،ص-1
 . 2/87 الخصائص، -2
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ثم ) تَْأ(، ثم حرفين مهموس ومجهور بمقطع مغلق        )تَس(حرفين مهموسين بمقطع مغلق   
 أنها تتكون من مقطعين،     إال) تسلّموا(وكذلك  ). نسوا( مجهور ومهموس بمقطع مفتوح     

  ).ِلموا(والثاني مقطع مفتوح وهو ) تُسْل(األول مغلق وهو 
ِإن اللَّه وملَاِئكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي ياَأيها الَّذين آمنُـوا صـلُّوا      {: وقوله تعالى   

   56األحزاب} علَيه وسلِّموا تَسليما
فالهمزة من أحرف الشدة والقوة، والنـون مـن         ) إن(كيد  فقد بدأت اآلية بالتو     

أحرف الجهر واإلعالن، وإمالة الهمزة إلى الياء وتداخلها مع النـون المـشددة التـي             
تفيد ) إن(تحمل صفة الغنة؛ منحت صوتهما جزء كبيراً من المعنى، فضالً عن ذلك أن            

ا فتحة صـارت بـين الهمـزة        وإذا كانت الهمزة منكسرة وقبله    : "التوكيد، قال سيبويه  
ثم توالى بعد ذلـك     . )1("والياء الساكنة كما كانت المفتوحة بين الهمزة واأللف الساكنة        

 ذلك أن الصاد حرف   ) يصلُّون، صلُّوا (الصاد، والالم المشددة المفخمة في قوله تعالى        
مهموس مجهور مطبق مستعٍل، فيمكن أن يحبس النفس في الهمس، ويمكن أن يجري             

السين والالم المرققة، والسين    ) وسلِّموا، تسليما ( ثم قوله تعالى     .اإلطباقفي    النفس معه
 -يـصلّون ( في قولـه      صوت الصاد لإلطباق    الالم من أحرف االنفتاح، فناسب تفخيم    

، مع أن كـال     )تسليماً-سلّموا( في قوله     صوت السين لالنفتاح   ها، وناسب ترقيق  )صلّوا
هو "روف الهمس، وليس الهمس ضعف الصوت وإنما         من ح  )السين والصاد  (الحرفين

 وجريان الـنفس    )2("أن يضعف االعتماد على الحرف في موضعه فيجري النّفس معه         
 الذي يؤدي نغمة تستحوذ على المتلقي وتهيمن         للصوت هو الذي يمنح الحرف الصفير    

  .عليه بصفة الهمس الهاديء

                                                           

  ،  542، ص3 الكتاب ج-1
 .1/168 الكنز في القراءات العشر، -2
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} ن تَنْصروا اللَّه ينْصركُم ويثَبـتْ َأقْـدامكُم       ياَأيها الَّذين آمنُوا إِ   {: وقوله تعالى   
ص، + ح  + ص  : ِإن: (في ما يلي المقاطع الصوتية لكل من َإن تَنْـصروا          . 7محمد

رو+ ح + ص : تَنح ح+ ص + ح + ص : ص، ص(   
       )ص+ ح + ص : ص، كُم+ ح + ص : ص، صر+ ح + ص : ين: (ينْصركُم
  : الشديدة االنفجاريةاألصوات
نبين فيما يلي من اآليات، العالقة الصوتية بين الشدة واللـين، وال             نحاول أن   

نقصد به المظاهر الصوتية للحروف الشديدة أو حروف اللين، وإنمـا نبتغـي داللـة               
األصوات للكلمات عندما  تتشكل في سياق يمثل الشدة حيناً، والرقة واللين حينا آخر،              

. تية تشير إلى أحدهما أو كليهما في ذات اللفظ أو فـي جملـة العبـارة               في داللة صو  
السيما أن البناء الصرفي للكلمات والمشتقات منها خاصة تمنح األلفاظ تفاضـالً فـي              
: المعاني مما ينعكس أثره على أصوات تلك األلفاظ في تركيبها وبنيتها، قـال تعـالى              

 بِالْعـدلِ  كَاتب بينَكُم ولْيكْتُب فَاكْتُبوه مسمى َأجٍل ِإلَى بِدينٍ اينْتُمتَد ِإذَا آمنُوا الَّذين ياَأيها{
 ربـه  اللَّه ولْيتَّق الْحقُّ علَيه الَّذي ولْيملِل فَلْيكْتُب اللَّه علَّمه كَما يكْتُب َأن كَاتب يْأب ولَا
 يمـلَّ  َأن يستَطيع لَا َأو ضعيفًا َأو سفيها الْحقُّ علَيه الَّذي كَان فَِإن شَيًئا همنْ يبخَس ولَا
وْل هلمفَلْي هِليِل ودوا بِالْعتَشْهِداسنِ ويشَهِيد نم اِلكُمرِج فَِإن كُونَا لَمنِ  يلَـيجـلٌ  رجفَر 

 ِإحـداهما  فَتُـذَكِّر  ِإحـداهما  تَـضلَّ  َأن الـشُّهداء  مـن  تَرضـون  ممـن  وامرَأتَانِ
 والمفعـولين،  الفاعلين، كأسماء: "  فالبناء الصرفي في سياق اللفظ     282البقرة}الُْأخْرى

ومـشتقاته سـت    ) كتب( لقد تكرر الفعل     )1("الواحد لالسم الجموع واختالف والمبالغة،
 وينـتج : "ارية الثالثة التي يحبس معها مجرى الهواء حبساً تامـاً         مرات بأحرفه االنفج  

                                                           

 ،1األردن، ط –والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  الفكر السامرائي، دار  صالح فاضل. ، د 1/11النحو،    معاني -1
 م،  2000-هـ 1420
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 فجأة، الهوائي المجرى سراح يطلق ثم الهواء، يضغط أن أو الوقف،  الحبس، هذه عن
ومـشتقاته مـنح    ) كتـب ( وهذا التكرير للفظ     .)1("انفجارياً صوتا محدثا الهواء فيندفع

في اآلية الكريمـة    ) ملل( ذلك تكرار  إيقاعه معنى صوتياً في التأكيد على الفعل، ومثل       
: فهذا التكرار من التجانس الـصوتي، ألن      ) يملَّ، فَلْيمللْ  ولْيملِل، َأن : (في قوله تعالى  

 موسـيقى  مظـاهر  مـن  مظهـر  هـو  المتوالية، الكلمات في أكثر أو صوت تكرار"
  .)2("الكالم

 موسـيقي  جـرس  عن ةعبار الواحدة، الكلمة وتناغم المفرد، اللفظ إيقاع إن  
 تنبيـه  علـى  يـساعد  المتلقـي،  عنـد  أثر أو األذن، في وقع من يجلبه فيما للصوت

 مـع  متجاوباً السياق هذا في أوردته اآلية  ما كان لهذا اإلنسانية، النفس في األحاسيس
 األصـوات؛ فتـوحي    طبيعة من وجرسها تستمد نغمتها  التي الصوتية الداللة معطيات

 خـالل  مـن  ويستقرأ لبعض، بعضها الحروف ضم من ستنبطي خاص، موسيقي بأثر
عدة، ثم تبـادل اإليقـاع       مجاالت في متميزاً مدلوالً فيعطي عبارته، في النص تشابك

في اسم الفاعل والصفة المشبهة في مواضع متعـددة مـن           ) فاعل وفعيل (النغمي بين   
ي مواضعها، وقد   اآلية بشكل يظهر التالؤم بين الحروف في مخارجها، وبين األلفاظ ف          

. شـديد  قـرب  أو شـديد  بعد غير من التعديل في والتالؤم:" فصل ذلك الرماني بقوله   
 فـإذا ، الطبـاع  فـي  وتقبلـه ، األسماع في وحسنه، اللسان على بسهولته يظهر وذلك

 اإلعجـاز  ظهـر  الطبقات، أعلى في البرهان صحة في البيان حسن ذلك إلى انضاف
    .)3("لكالما بجواهر البصير الطباع للجيد

                                                           

 .123ص العربي، للقارئ مقدمة اللغة لم ع-1

 عمـل، عـالم    فريـق  بمساعدة عمر، الحميد عبد مختار أحمد ، د 2/1331المعاصرة،   العربية اللغة  معجم -2
 .م2008-هـ1429 ،1الكتب ط

  .  96القرآن، ص إعجاز في  النكت-3
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فالصفة االنفجارية أو االنفجار من المالمح التي تعطي الصوت اللغوي قـوة              
في ذاته؛ فيتميز به مفارقاً األصوات األخرى، ويحمل صفته بنفسه من مدلوله العلمي             

 يحـبس  بـأن  االنفجارية األصوات تتكون: "الذي يوحي بالشدة، حيث يقول السعران      
 هذا عن وينتج المواضع، من موضع في تاماً حبساً ئتينالر من الخارج الهواء مجرى
 فينـدفع  فجأة، الهوائي المجرى سراح يطلق ثم الهواء، يضغط أن الوقف، أو الحبس،
 ت، ب،: هـي  العربية االنفجارية الصوامت انفجارياً، واألصوات  صوتاً محدثاً الهواء

: تالية في قولـه تعـالى  ولنتأمل ذلك في اآليات ال . )1("القطع همزة ق، ك، ض، ط، د،
 ولَـا  النَّاسِ رَِئاء مالَه ينْفقُ كَالَّذي والَْأذَى بِالْمن صدقَاتكُم تُبطلُوا لَا آمنُوا الَّذين ياَأيها{

نْؤمي مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ ثَلُهثَِل فَمانٍ كَمفْوص هلَيع ابتُر هابابِ فََأصٌلو كَها فَتَرلْدلَـا  ص 
ونرقْدلَى يع ءا شَيموا مبكَس اللَّهي لَا ودهي مالْقَو رِين264 البقرة} الْكَاف   

 مـن  الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُوا الَّذين ياَأيها{: وقوله تعالى   
كُملقَب لَّكُملَع لقد طغى على كلمـات هـاتين اآليتـين الـصوامت           . 183 البقرة} تَتَّقُون

الهمزة، والباء، والتاء، والكاف، والقاف، وميزتها أنها تشكل مقـاطع          : مثل االنفجارية
متتابعة، لكل مقطع سماته الصوتية المميزة، ألن التـشكيل الـصوتي الـذي أحدثتـه               

ت، جعل المستوى الصوتي يتـوالى علـى        الصوامت االنفجارية من مقاطع بين الكلما     
نسق معين، أحدث أنواعاً من الموسيقى الداخلية تتناسب مع الفكرة التي تعبر عنهـا،              
ذلك أن المقاطع المغلقة تستغرق زمناً أقل مما تستغرقه المقاطع المفتوحة، ومن هنـا              

يناسـب  كان استخدام المقاطع المغلقة في تناوب الصوامت االنفجارية فـي اآليتـين،             
  .الصورة التعبيرية المقصودة، على عكس المقاطع المفتوحة

                                                           

 . 128العربي،ص للقارئ مقدمة اللغة  علم-1
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  : المجهورة األصوات
 ومنـع  موضعه في االعتماد أشبع حرف أنه معناه والمجهور:" قال الباقالني   

 اإليقاع خاصية فمن. )1("الصوت ويجري االعتماد ينقضي حتى النفس معه يجري أن
 لـصوائت والـصوامت مـن الحـروف،       القرآني أن تنتظم الظاهرة الصوتية فـي ا       

 أي الصوائت هي المجهورة العربية واألصوات: "والواو والياء األلف: والصوائت هي 
 والـواو  األلـف  بهـا  مقصودا واللين المد وحروف العربية الحركات،  نحاة يسميه ما

   .المعتلة غير الصحيحة المعجم حروف بقية والصوامت )2("والياء
 َأن فَتَبينُـوا  بِنَبـإٍ  فَاسـقٌ  جـاءكُم  ِإن آمنُوا الَّذين اَأيهاي{: ففي ذلك قال تعالى     
 فـإذا تأملنـا قولـه       .6الحجرات} نَادمين فَعلْتُم ما علَى فَتُصبِحوا بِجهالَة قَوما تُصيبوا
ن سـاكنة   وَأن تصيبوا، فالهمزة األولى المكسورة المفخمة بعدها نو       -ِإن جاءكم : تعالى

يتبعها فتحة الجيم، والهمزة الثانية المفخمة المفتوحة يتبعها ضمة التاء ذات المقـاطع             
، إال أن اختالف اإليقاع بين      )3(الصوتية المتساوية من حيث الطول والتناسب في النبر       

 ببقيـة  قورن إذا مقطع أو لصوت، نسبي وضوح: "الجملتين الذي نتج عن التنغيم وهو     
 باختالف صوت الفتحة عن صوت الضمة الصائتتين        )4("الكالم في طعوالمقا األصوات

: َأن تُـو  (الذي يتطابق مقطعياً مع     ) ح ح + ص، ص + ح+ ص: ِإن جا (بين المقطعين   
ندرك التشكيل الصوتي وسلوك األصوات في المفاصل       ) ح ح + ص، ص   + ح  + ص

                                                           

 القـاهرة، –المعـارف  القاسم، دار  بن جعفر بن محمد بن الطيب بن حمدم بكر ، أبو 44القرآن، ص   إعجاز -1
  .صقر أحمد السيد: تحقيق

 .115العربي، ص للقارئ مقدمة اللغة  علم-2

 اللغـة   ،أجزائها من حوله ما بقية عن السمع في الكلمة أجزاء من جزء وضوح ازدياد التعريف بحكم  والنبر -3
 .170العربية معناها ومبناها،ص

 المصرية األنجلو حسان ، مكتبة ، تمام160اللغة، ص في البحث اهج من-4
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 وأمـا : " شديد بين الكلمات، فالهمزة الصامتة من حروف الهمس ذات صوت انفجاري         
 والنـون   )1("النت عنها رفِّه فإذا مضغوطة مهتوتة الحلق أقصى من فمخرجها الهمزة

التي تمتاز بغنتها قابلة لتحمل النبر بالضغط على مقطعها الصوتي بعد نطق الهمـزة              
المكسورة في األولى، والمفتوحة في الثانية الذي أدى مهمة التنغيم باختالف اإليقـاع             

  . ن تساوي المقاطع الصوتيةعلى الرغم م
نهاية اآلية وهي الفاصلة القرآنية؛ فالميم والنـون مـن     ) نادمين(وقوله تعالى     

التي صـنفها اللغويـون     ) ياء ساكنة (األحرف ذوات الغنة التي وقع بينهما حرف علة         
 قد أعطى مساحة واسـعة مـن      )2(تحت األصوات االنزالقية وهو شبه صائت مجهور      

 موقع، أي في قصيراً، أم كان طويال علة صوت كل أن بهذا وشبيه: "االمتداد الصوتي 
 ولذلك يمكن   )3("علة صوتي بين الواقع الياء صوت ينتجه مما مساحة أوسع بصمة له

: مده من حركتين إلى ست حركات في القراءة القرآنية كونه من المد العارض للسكون             
  ويجـوز  .الوقـف  بسبب رضاًعا سكوناً ساكن حرف وبعده المد حرف يأتي أن وهو"

  .)4("عليه الوقف عند حركات ست أو أربعاً أو حركتين مده
  :التكرير والترديد

من المالمح التي تشكل العمود الفقري للصوت اللغوي عنـد تكوينـه ملمـح          
التكرار، وصوته العربي المتفرد به هو حرف الراء، ألن التقاء طرف اللسان وحافـة              

ا العليا، يتكرر في النطق، وهي صفة الزمة في الراء في معظـم             الحنك مما يلي الثناي   
                                                           

  مهـدي  .د  ، تحقيق  الهالل ومكتبة الفراهيدي، دار  أحمد بن الخليل الرحمن عبد ، ألبي 52/ 1 كتاب العين،    -1
  .السامرائي  إبراهيم.ود المخزومي

 .150العربي، ص للقارئ مقدمة اللغة  ينظر علم-2

  .115لغة، صال في البحث  مناهج-3
 .79الجزرية، ص المقدمة شرح البرية رب  فتح-4
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 نطقهـا  يتم flap أو trill ترددية أو مكررة اللغات معظم في فهي الراء أما: "اللغات
 اسـم  أحيانـا  عليهـا  يطلـق  الصوتية األوتار في ذبذبة حدوث مع اللسان، مقدمة في

 أو اللـسان  أو الصوتية األوتار في ذبذبة دائما يصاحبه إنتاجها ألن vibrant المهتزة
 وهذه الصفة تمنح الحرف وقعاً متميزاً في األداء الصوتي علـى مـستوى              .)1("اللهاة

:" اللفظ، وهناك تكرير من نوع آخر يتجاوز صفة الحرف حيث ذكره العلماء بقـولهم             
فمنها تكريـر اللفـظ     . )2("االختصار مذاهبهم من أن كما العرب، مذاهب من التكرير

ومنهـا تكريـر    . 3 -1الحاقـة   } الْحاقَّةُ ما َأدراك وما الْحاقَّةُ ما الْحاقَّةُ{: ه تعالى كقول
  . 4-3التكاثر}تَعلَمون سوفَ كَلَّا ثُم  تَعلَمون سوفَ كَلَّا{ :الجملة كقوله تعالى

 قَاَل كَما اللَّه َأنْصار واكُونُ آمنُوا الَّذين ياَأيها{ : ومن التكرير أيصاً قوله تعالى      
 اللَّـه  َأنْـصار  نَحن الْحوارِيون قَاَل اللَّه ِإلَى َأنْصارِي من ِللْحوارِيين مريم ابن عيسى
 فََأصـبحوا  دوهمع علَى آمنُوا الَّذين فََأيدنَا طَاِئفَةٌ وكَفَرتْ ِإسراِئيَل بني من طَاِئفَةٌ فَآمنَتْ

رِينفي ثالثة مواضع من اآلية منـصوبة       ) أنصار( فقد تكررت لفظة     14الصف} ظَاه
وترديد  ومجرورة ومرفوعة، وعند تالوة هذه اللفظة من اآلية تلمس اصطكاك األسنان          

 اللسان بينهما صوت مدي، فالصاد في وقعها الصارخ، والراء فـي ترديـد اللـسان              
 اللغوية، أضفى عليها صيغة الشدة، وجسد صورة التمسك بالموقف دون           وتكرار المادة 

ولـذلك قـال    ) نَـصر ( تصريح، وكان الصوت الطاغي على الحـدث هـو مـادة            
 يكـون  أن يجب:  قلتُ -اهللا إلى أنصاري من- قوله معنى ما: قلتَ فإن:" الزمخشري

                                                           

  .م1998-هـ1419 ،8الكتب، ط عمر، عالم مختار ، أحمد86اللغة، ص علم  أسس-1
. د-خليفـة  عبـدالكريم . د: الـصحاري، تحقيـق   العوتبي مسلم بن ، سلَمة1/137العربية،   اللغة في اإلبانة -2

 والثقافة القومي التراث صفية، وزارة  أبو جاسر. د-عواد حسن محمد .د-جرار صالح. د-عبدالرحمن نصرت
  م 1999 - هـ 1420 ،1عمان، ط سلطنة - مسقط -
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واب من جنس المـادة     فكان الج . )1("اهللا أنصار نحن-الحواريين   لجواب مطابقا معناه
اللغوية، بذات اإليقاع الصوتي الذي يشعر بالحثَّ عليها، وتكرارها مدعاة للتمسك بها            

 ياَأيهـا {: ومن الترديد والتكرار في الراء أيضاً قوله تعالى       . وصوالً إلى الفوز والنجاة   
يننُوا الَّذوا آمبِروا اصابِرصابِطُوا وراتَّقُوا وو اللَّه لَّكُملَع ونحوقد . 200آل عمران } تُفْل

 علَـيكُم  كُتـب  آمنُـوا  الَّـذين  ياَأيهـا { :اجتمع الترديد والتكرار بنوعه في قوله تعالى     
اصصي الْقالْقَتْلَى ف رالْح ربِالْح دبالْعو دبالُْأنْثَى بِالْع178البقرة} بِالُْأنْثَى و     
ر األصوات المتميزة، ال يكفي وحده إلنشاء نص متميز بأصـواته،           إن اختيا   

فال بد لهذا االختيار أن يحكمه تنظيم األصوات وترتيبها، على وجه تبرز قيمتها سواء              
أكان ذلك من الجانب اإليقاعي السمعي، أم من الجانب الداللي الصوري، المبني على             

 األلفاظ التي يتم اختيارها بعناية ورويـة        األلفاظ، وحال األصوات في هذا، ال يخالف      
 مـن  خاصـاً  ضرباً تُؤلَّف حتى تُفيد ال واأللفاظ:" يضمن موافقتها مضمون النصوص   

:  وذلك كقوله تعـالى    )2("والترتيب التركيب من وجه دونِ وجه إلى بها ويعمد التأليف،
 يـِئس  كَمـا  الْـآخرة  من يِئسوا قَد علَيهِم اللَّه ضبغَ قَوما تَتَولَّوا لَا آمنُوا الَّذين ياَأيها{

الْكُفَّار نابِ محورِ َأص13الممتحنة} الْقُب  
  :خالصة

 فـي  والتركيـب  والمفـرد  والصوت اللفظ مستوى على الصوتي إن التناسق   
 كلماته؛ نيةب في التنافر من الكريم ظاهرة شدت انتباه جميع الدارسين، فقد خال        القرآن

 كلمات سجلت فقد آخر جانب ومن جانب، من هذا االئتالف، على قامت كلها فأصواته
                                                           

 بـن  عمرو بن محمود القاسم ، أبو 4/428التأويل،   وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن   الكشاف  - 1
  .هـ1407-3وت، طبير–العربي الكتاب دار ،)هـ538 ت (اهللا جار الزمخشري أحمد،

 ت (الدار الجرجاني األصل، الفارسي محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر ، أبو 4البالغة، ص   أسرار -2
  .بجدة المدني دار بالقاهرة، المدني مطبعة: شاكر، الناشر محمد محمود: عليه وعلق قرأه. )هـ471
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 فـي  واضح جلي  وهذا لها، المرادة والمعاني أصواتها بين التناسق قمة الكريم القرآن
المقـصود   المعنـى  لخدمة الكلمة داخل المفرد الصوت يوظف القرآني بحيث  الصوت

الصوتي لأللفاظ بنظام متجانس غزيـر المعـاني تتـدفق          تشعر به من خالل اإليقاع      
 النظم إعجاز في اعتباراً بهذا وحسبك: "موسيقاه من داخله، وال يكاد السمع ينفلت منه       

هـو   الذي الوجه ذلك على ينفق وال أحد، به يتعلق ال مما وأنه القرآن، في الموسيقي
 ذلـك  ومناسـبة بعـض    ا،ومخارجه أصواتها من باعتبار حروفه لترتيب فيه، إال فيه

والترقيـق؛   والتفخـيم  والرخـاوة  والشدة والجهر، الهمس في طبيعية مناسبة لبعضه
  .)1("والتكرير والتفشي

                                                           

 عبـدالقادر  بن أحمد بن سعيد بن دالرزاقعب بن صادق ، مصطفى 149النبوية، ص  والبالغة القرآن  إعجاز -1
 .م2005-هـ1425-8بيروت، ط–العربي الكتاب  دار)هـ1356 ت(. الرافعي
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���8د+�א���VWو�2א_�� �
  .  القرآن الكريم-
  عبدالكريم .د: تحقيق الصحاري، العوتبي مسلم بن سلَمة العربية، اللغة في  اإلبانة -1

 جاسـر . د عـواد،  حسن محمد. د جرار، صالح. بدالرحمن، د ع نصرت. د خليفة،
ـ 1420 ،1ط عمـان،  سلطنة مسقط، والثقافة، القومي التراث وزارة أبوصفية، -هـ

  .م 1999
  .م1998-هـ1419 ،8ط الكتب، عالم عمر، مختار أحمد اللغة، علم  أسس-2
ألصـل،  أسرار البالغة، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسـي ا            -3

محمود محمد شاكر، مطبعة المـدني      : قرأه وعلق عليه  ) هـ471 ت(الجرجاني الدار   
  .بالقاهرة، دار المدني بجدة

 القاسم البـاقالني،   بن جعفر بن محمد بن الطيب بن محمد بكر أبو القرآن،  إعجاز -4
  .صقر أحمد السيد: تحقيق القاهرة،–المعارف دار

 أحمد بن سعيد بن عبدالرزاق بن صادق مصطفى ،النبوية والبالغة القرآن  إعجاز -5
ـ 1425-8ط بيروت،–العربي الكتاب دار) هـ1356 ت (الرافعي عبدالقادر بن -هـ

  .م2005
 نحـو   ت(اإلمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بـن العبـاس              -6

  .هـ1424، 1طالمكتبة العصرية، بيروت، ) هـ400
 ت(بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهـادر الزركـشي            البرهان في علوم القرآن،      -7

م، دار إحيـاء    1957 -هــ   1376،  1طتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،      ) هـ794
  .الكتب العربية عيسى البابي الحلبي

تحقيق وشـرح   ) هـ355 ت(البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،        -8
  .  م1988هـ، 1418، 6ط ة،عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهر
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-التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع           -9
  .م1997–تونس

 علي محمد تحقيق بيروت،-الكتب عالم جني، بن عثمان الفتح ألبي  الخصائص، -10
    .النجار

ـ 1407 ت(صبحي إبراهيم الصالح    .  دراسات في فقه اللغة، د     -11 علـم  دار ال ) هـ
  .م1960-هـ1379 ،1طللماليين، 

 التميمـي  مجاهـد  بن العباس بن موسى بن أحمد بكر أبو القراءات، في  السبعة -12
  .القاهرة–المعارف دار البغدادي،

 -2طعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار الفكـر العربـي،              -13
  .م1997القاهرة 

رية في علم التجويد، صفوت محمود سـالم،        فتح رب البرية شرح المقدمة الجز      -14
  .م2003-هـ1424، 2طالمملكة العربية السعودية، -دار نور المكتبات، جدة

 الزمخـشري  أحمد، بن عمر بن محمود القاسم أبو العروض، علم في  القسطاس -15
 – بيـروت  المعـارف  مكتبة قباوة، الدين فخر الدكتور تحقيق) هـ538 ت (اهللا جار

  .م1989 هـ 1410 ،2ط لبنان،
 ت(لكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه              ا -16

-هـ1408،  3طتحقيق عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،        ) هـ180
  . م1988

كتاب العين، ألبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار ومكتبة الهـالل،             -17
  .إبراهيم السامرائي. دي المخزومي ودمه. تحقيق د
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبوالقاسم محمود            -18 
بيروت، –، دار الكتاب العربي   )هـ538 ت(بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا        

   . هـ1407-3ط
بـن الوجيـه بـن      الكنز في القراءات العشر، أبو محمد، عبداهللا بن عبدالمؤمن           -19

 ت(عبداهللا بن على بن المبارك التّاجر الواسطي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الـدين               
ـ 1425،  1طالقاهرة  –خالد المشهداني، مكتبة الثقافة الدينية    . تحقيق د ) هـ741 -هـ

 .م2004

الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي، ألبي العالء أحمد بـن عبـداهللا المعـري               -20
 تحقيق محمد سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات          )هـ363-449(

  .م2008- هـ1429، 1طاإلسالمية، 
 عبدالحميد تعريب) هـ1380 ت (Joseph Vendryes فندريس جوزيف  اللغة،-21

  .م1950 المصرية، األنجلو مكتبة القصاص، محمد الدواخلي،
ـ 1427 ،5ط ،لم الكتـب  اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حـسان، عـا         -22 -هـ

  .م2006
  .العربية النهضة دار ليونز، جون اللغة، وعلم  اللغة-23
 مكتبـة  التـواب،  عبـد  رمضان اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم إلى  المدخل -24

  .م1997-هـ1417 ،3ط بالقاهرة الخانجي
–وزيعفاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والت       . معاني النحو، د   -25

  .م2000-هـ1420، 1طاألردن، 
 فريـق  بمساعدة عمر، عبدالحميد مختار أحمد د المعاصرة، العربية اللغة  معجم -26

 .م2008-هـ1429 ،1ط الكتب، عالم عمل،

 . مكتبة األنجلو المصرية،مناهج البحث في اللغة، تمام حسان  -27
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 .هـ1380بيروت، – دار مكتبة الحياة،معجم متن اللغة، أحمد رضا -28

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيـق عبدالـسالم            -29
   .م1979-هـ1399محمد هارون، دار الفكر، 

 محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس العشر، القراءات في  النشر -30
 ى،الكبـر  التجاريـة  المطبعـة  الضباع، محمد علي  تحقيق )هـ 833 ت (يوسف بن

 .العلمية الكتاب دار تصوير

لنكت في إعجاز القرآن، علي بن عيسى بن علي بـن عبـداهللا، أبـو الحـسن                  ا -31
محمد زغلول سالم، دار    . محمد خلف اهللا، د   : تحقيق) هـ384 ت(الرماني المعتزلي   
  .م1976، 3طالمعارف بمصر، 

 للنـشر  لنفائسا دار القضاة، مفلح عصام محمد. د التجويد، أحكام في الواضح  -32
�.م1997 ،3ط األردن، والتوزيع، �
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  :المقَدمة

االختالف النحوي باب واسع فتحه النحاة ولم يوجد من يغلقـه حتـى هـذه                 
لعربـي،  اللحظة، مع ما له من مساوئ على اللغة، وهو اختالف وِلد مع ميالد النحو ا              

بحيث يستحيل فصل النحو المعياري التقليدي عن هذه االختالفات التـي دارت بـين              
  .النحاة

وقد تعددت أوجه االختالف النحوي فشملت كل جزئية من جزيئاته، وشـملت        
أصوله التي بني عليها، وهو اختالف بين النحاة وليس اختالفًا بين مدارس كل منهـا               

  .تنتمي إلى مصر معين
تالف النحاة حول إجازة ُأسلوبٍ معينٍ ومنعه أمر مـشهور فـي النحـو              فاخ  

 –غالبـا –العربي، وعبء إضافي ثقيل باء بأوزاره هذا النحو، وقد اسـتخدم النحـاة              
  .عبارة الجواز أو اإلجازة للداللة على االختالفات النحوية

ـ       ة فاألخفش األوسط مثالً تلميذ سيبويه ومقرئ كتابه، لـه آراء كثيـرة خاص
مبثوثة في المؤلفات النحوية تنبئ عن شخصية سعت إلى التفرد والتميـز وإن خـالف    

ولكـن  ) المقتضب(آراء أستاذه ومدرسته، وكذلك المبرد تلميذ وفي لسيبويه في كتابه           
ذلك لم يمنعه من مخالفة سيبويه والرد عليه في ثنايا هذا الكتاب، وقد ألّف كتابا خاصا                

  ).مسائل الغلط(يبويه أسماه في الرد على س

                                                           

 جامعة المرقب -قصر األخيار /  كلية اآلداب والعلوم -∗
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والفراء نحوي كوفي وتتلمذ على زعيمها الكسائي، ومع ذلك ال يستنكف من              
مخالفة أستاذه ومدرسته، والكسائي نفسه يوافق البصريين في بعض آرائهم النحويـة،            

  .وإن كانت آراؤه النحوية قد عفا عليها الزمن ولم يبق منها إالَّ القليل
ن النحاة حول إجازة أسلوب معين في الكالم ورفضه مع          فصور االختالف بي    

 كثيرة ومتعددة، إذ يندر أن نجد مسألة نحوية لم يدر حولهـا اخـتالف   –توفر السماع   
  .بين النحاة
فمن أسباب االختالف النحوي تعدد القراءات القرآنيـة واخـتالف اللهجـات              

  . سنحاول دراستهالعربية ورواية الشواهد الشعرية بروايات متعددة وهذا ما
  :بعض صور االختالف النحوي

  ): لم( فعل الكينونة المضارع الصيغة المسبوق بـ -
يجوز حذف نونه إذا لم يتصل بضمير نصب أو لم يأت بعده حرف سـاكن،                 

ويونس بن حبيب خالف النحاة في الشرط األخير، فأجاز حذف نون الفعل المـضارع              
نة عند اتّصاله بحرف ساكن مستدالً علـى هـذه          والدال على الكينو  ) لم(المسبوق بـ   

لَم يكُنِ  �:  بها قوله تعالى   )1(اإلجازة بالسماع عن العرب وبقراءة قرآنية، وهي ما قرئ        
 بحذف النون من فعل الكينونة، وقد صفت هذه القراءة بالـشذوذ مـن          )2(�الَّذين كَفَروا 

                                                           

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين عبد         :  لم أقف على هذه القراءة، وقد ذكرها ابن هشام، انظر          -1
ـ  1974،  6محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكـر، بيـروت، ط          :  بن يوسف بن هشام، تحقيق     اهللا  1م، جـ
 271ص

 ). 1( سورة البينة، اآلية -2
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عتبـر مـن قبيـل الـرخص أو         قبل النحاة المانعين، ويرون أن مجيئها في الـشعر ي         
  .)1(الضرورات التي ال تجوز إالَّ في الشعر وحده

ولم نجد من النحاة من تابع يونس بن حبيب في رأيه هذا إالَّ ابن مالـك فـي                    
ويجوز حذف المها الساكن جزما ال يمنع ذلك مالقـاة سـاكن            : "، قال )التسهيل(كتابه  

  .)2("وفاقًا ليونس
 مؤلّفاته إلى أن هـذا االسـتعمال مـن قبيـل            وقد ذهب في مؤلّف آخر من       

  .الضرورة الشعرية
لـم يـك    : ال يقولـون  : "وقد حكم سيبويه على هذا األسلوب بـالمنع فقـال           

، هذا االستعمال الذي أجازه يونس واضطرب ابن مالك بين إجازته وقصره            )3("الرجل
، وإن كان اسـتعماالً     على الضرورة الشعرية يبدو َأنَّه استعمال لم يتوفر له االضطراد         

قد ورد عن العرب، وهذه قضية تتصل بمسألة سماع اللغة وروايتهـا، ونحـن عنـد                
وضع القوانين العامة مع االستعماالت المطردة والكثيرة االستخدام على ألسنة العرب،           
فالقاعدة العامة ال يقدح في صحتها استعمال قليل أو نـادر وإنَّمـا يبـرر وجودهـا                 

  .ووضعها

                                                           

ـ     :  انظر -1 ، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجـامع       271 ص 1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،ج
 – 175محمد فؤاد عبد الباقي، عالم الكتب، بيروت، ص       : قالصحيح، البن مالك محمد بن عبد اهللا الطائي، تحقي        

176 . 

محمد بركـات، دار الكتـاب      :  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، البن مالك محمد بن عبد اهللا الطائي، تحقيق            -2
 .  56م، ص1967العربي للطبع والنشر، بيروت، لبنان، 

 . 184، ص1السالم هارون، دار القلم، جـعبد :  الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، تحقيق-3
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  : المفعول به عند بناء الفعل للمجهول نصب-
 ببنـاء  )1(�ِليجزِي قَوما بِما كَانُوا يكْـسبون    � قرأ أبوجعفر يزيد بن القعقاع المدني،        -أ

، وهي قراءة األعرج وشـيبة المـدنيين        )قوم(للمجهول ونصب لفظة    ) يجزي(الفعل  
  .)2(أيضا

 بإسناد الفعل   )3(�م الْقيامة كتَابا يلْقَاه منْشُورا    ويخْرج لَه يو  �:  وقرأ أبوجعفر المدني   -ب
  .)4()كتاب(إلى الغائب وبنائه للمجهول ونصب لفظة 

 ببنـاء   )5(�وكَذَِلك نُجي الْمـْؤمنين   �:  قرأ ابن عامر وعاصم وأبوبكر قوله تعالى       -ج
  .)6()المؤمنين(الفعل للمجهول ونصب لفظة 

قرآنية التي جاءت ببناء الفعـل للمجهـول ونـصب          وغيرها من القراءات ال     
  .المفعول به أو نائب الفاعل، كما هو اصطالح النحاة المتأخرين

وتذكر المؤلّفات النحوية َأن النحاة ال يجوز عندهم نيابة غير المفعول به مـع                
وجوده في أسلوب ما لم يسم فاعله، وذكروا َأن الكوفيين يجـوزون هـذا االسـتعمال        

ا، وَأن األخفش قد أجازه بشرط تقدم النائب على المفعول بـه، وقـد جـاء مـا                  مطلقً

                                                           

 ).14( سورة الجاثية، اآلية -1

سعيد األفغاني، مطابع الشروق، بيـروت،      : حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق        :  انظر -2
، الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر،              469م، ص 1974،  1ط
 . 162، ص16م، جـ1967، 3ط

 ). 13( سورة اإلسراء، اآلية -3

محمد بن العباس بن شقرون، مطبعة الـسعادة،        : البحر المحيط، محمد بن يوسف األندلسي، تصحيح      :  انظر -4
 .15، ص6هـ، جـ1328، 1ط

 ). 88( سورة األنبياء، اآلية -5

 . 162، ص16، والجامع ألحكام القرآن، جـ469حجة القراءات، ص:  انظر-6



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 143

اشترطه األخفش في شواهد شعرية، وفي قراءة أبي جعفر الثانية ولكنَّه لم يستدل بهـا               
  .وإنَّما استدل بالشعر

والباحث المدقِّق يثبت َأن أهل الكوفة وأهل البصرة في منع هـذا االسـتخدام                
  .هم يلجأون إلى تأويل ما ورد على منوالهسواء، وأنَّ
جاء في تفسير القرطبي َأن الكسائي قال مؤوالً لقراءة َأبـي جعفـر األولـى                 

  .)1()ِليجزى الجزاء قَوما(
وهو في الظاهر   " ِليجزى قَوماً "وقد قرأ بعض القُراء فيما ذُكر لي        : قال الفراء   

ِليجزى ذلك الجزاء قوما فهو     .. .فعالً يقع به الرفع   ) يجزى(لحن، فإن كان َأضمر في      
  .وجه

بنونٍ واحدة، ونصب   " نُجي"وقد قرأ عاصم فيما َأعلم      : وقال عن قراءة عاصم     
كَأنَّه احتمل اللحن، وال نعلم له وجهة إالَّ تلك؛ ألن ما لم يسم فاعله إذا خال                " المؤمنين"

" المـؤمنين "فنوى به الرفع ونصب     " نُجي"مصدر في   باسمٍ رفعه ِإالَّ أن يكون َأضمر ال      
ضـرِب زيـداً،    : ضرِب الضرب زيداً، ثم تكني عن الضرب فتقـول        : فيكون كقولك 

  .)2(نُجي النجاء المؤمنين: وكذلك
وهذا هو صنيع جميع النحاة، فهذه الشواهد ال تُقْبـل إالَّ بعـد التأويـل أو أن          

  .تحمل على الشذوذ
أي األخفش في هذه المسألة فقد ذكره ابن جنِّي في الخـصائص حيـث              َأما ر   

ضرِب الضرب الشديد زيداً ودفع الدفع الذي تعـرف         : وأجاز أبو الحسن األخفش   : قال

                                                           

 .  162، ص16الجامع ألحكام القرآن، جـ:  انظر-1

محمد علي النجار، وأحمد نجاتي، عالم الكتب، بيروت،        : معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء، تحقيق      :  انظر -2
 . 210، ص2، جـ46، ص3م، جـ1980، 2ط
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هو جائز  : إلى محمد ديناراً، وقُتَل القتُل يوم الجمعة أخاك، ومثل هذه المسائل، ثم قال            
  .)1(الفي القياس وِإن لم يرد به االستعم

فهذه أمثلة مبنية على االفتراض وال تخرج عن التأويالت التي ذكرها كلٌّ من               
الفراء والكسائي لتأويل قراءة أبي جعفر وعاصم، ويكفي هذا التعقيب الذي ذكره ابـن              

هو جائز في القياس وإن لم يرد به االستعمال، فاألخفش يجيز هذه المسائل بناء              : جنِّي
  .من غير ما سند من الرواية والسماع والنقلعلى القياس وحده 

فإن النحاة جميعا متفقون على منع ما جاء في هذه اآليات من نصبٍ للمفعول                
به مع بناء فعله للمجهول، وأن النائب عن الفاعل كما تقرر طبيعة األسـلوب المبنـي          

جدوا مفعوالً بـه    للمجهول وكما هو فهم النحاة مفعول به في المعنى، ولكنَّهم عندما و           
صريحا منصوبا في هذه الشواهد مالوا إلى القول بأنَّه ليس النائب عن الفاعـل فيهـا                
وإنَّما النائب عن الفاعل مقدر بناء على التأويل من خالل األسـلوب، خاصـةً إذا لـم      
يفصل بين الفعل المبني للمجهول وبين مفعوله المنصوب، فإذا فصل بينهما بـالظرف             

ر والمجرور قال النحاة بنيابة الظرف أو الجار والمجـرور عـن المفعـول              أو بالجا 
الموجود صراحةً في األسلوب؛ والسبب في كل هذا التأويل َأن النائب عـن الفاعـل               
حكمه الرفع عند النحاة، فلما جاء منصوبا في هذه القراءات وغيرهـا مـن الـشواهد          

على أصله مع حذف الفاعل، وإنَّما افترضوا       الشعرية لم يقولوا إن المفعول به قد جاء         
  .وجود نائب آخر عن الفاعل ال وجود له إالَّ في أذهان النحاة ومخيالتهم

                                                           

 دار الهدى للطباعـة والنـشر،       محمد علي النجار،  : الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جنِّي، تحقيق      :  انظر -1
 . 397، ص1، جـ2بيروت، ط
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  : جواز إعراب وبناء ظروف الزمان المضافة إلى الجملة جوازا-
    أثار النحاة خالفًا شديدا حول إجازة إعراب وبناء الظروف الزمانية المضافة إلـى             

يـوم  : الواقعة بعدها الجمل مثـل لفظـة  : وازا، كما يقول النحاة وبمعنى أدقّ  الجمل ج 
  .وحين

إن هذه الظروف تُبنى وتالزم حركة واحدة عندما تـأتي بعـدها            : قال النحاة   
جمل فعلية مصدرة بفعٍل ماضٍ أو مضارعٍ مبني لعارض، وهو اتّصاله بنون النـسوة              

  .أو نون التوكيد
إن البناء في هذه الحالة أرجح من اإلعراب ولـيس          : لوخالفهم ابن مالك فقا     

  .)2(، وأجاز الرضي إعرابهما وبناءهما)1(بناؤها الزما
وأوجب أهل البصرة إعراب هذه الظروف عندما تقع بعـدها جملـة فعليـة                

  .مصدرة بفعل مضارع معرب، أو جملة اسمية
ي هـذه الحالـة أيـضا       وخالفهم ابن هشام فقال ِإن بناء هذه الظروف جائز ف           

  .)4(، وأسند الرضي هذا الرأي إلى أهل الكوفة، وبعض البصريين)3(وليس واجبا

                                                           

محمد محيي الدين عبد الحميـد، دار الطالئـع للنـشر           : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تأليف       :  انظر -1
 . 28، ص3والتوزيع، القاهرة، جـ

رحمن خليفـة،  عبد ال: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن االسترابادي، تصحيح          :  انظر -2
 . 181، ص3م، جـ1926مطبعة محمد علي صبيح، 

محمد محيي الـدين عبـد      : مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد اهللا بن يوسف األنصاري، تحقيق          :  انظر -3
 .  512، ص2الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، جـ

 . 28، ص3 شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، جـ-4
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وأجاز الفراء إعراب هذه الظروف وبناءها، سواء أوقعت بعدها جملة فعليـة              
مصدرة بفعل ماضي أو مضارع مبني، أو مصدرة بفعل مضارع معـرب أو جملـة               

  .)1(اسمية
النحاة المختلفة والمتباينة حول مسألة بناء ظروف الزمـان         هذه وجهات نظر      

وإعرابها إذا تلتها الجمل قد تترك دارسي النحو العربي في حيرة، ولكن تتبـع ورود               
هذين الظرفين في القرآن الكريم وفي قراءاته، نصل إلى حقيقة علمية ال لبس فيها وال               

  :غموض
 الفعلية المصدرة بفعٍل مـضارعٍ معـرب         في القرآن الكريم نجد َأن مجيء الجملة       -1

  .بعد لفظة يوم المنكَّرة أمر شائع وكثير الورود فيه
 لم تأت الجملة الفعلية المصدرة بفعٍل مضارع متصل بنون النسوة أو نون التوكيد              -2

  .بعد لفظة يوم المنكَّرة في القرآن الكريم
) يوم(ك الجملة االسمية بعد لفظة       جاءت الجملة الفعلية المصدرة بفعٍل ماضٍ، وكذل       -3

  .المنكَّرة في آيات قليلة من القرآن الكريم
فلم يْأت بعدها في القرآن الكريم الجملة الفعلية المـصدرة بفعـٍل            ) حين( أما لفظة    -4

  .)2(مضارعٍ معرب
بعد الجملـة   ) يوم(ولم يختلف النقل عن القُراء في إجماعهم على نصب لفظة             

  :درة بفعٍل مضارعٍ إالَّ في موضعينالفعلية المص

                                                           

1-  ـ          شرح المفص ـ      91، ص 4ل، يعيش علي بن يعيش، عالم الكتب، بيروت، جـ ، 1، ومعـاني القـرآن، جـ
 . 327 – 326ص

 – 775م، ص 1981،  2المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، ط           :  انظر -2
780 ،222–223 . 
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 ببنـاء  وحـده  المدني نافع قرأها ،)1(�هذَا يوم ينفَع الصادقين صدقُهم    �:  قال تعالى  -أ
  .)2(بالرفع الباقون وقرأها الفتح، على) يوم (لفظة

 برفـع  عمرو وأبو يركث ابن قرأها ،)3(�شَيئاً لِّنَفْسٍ نَفْس تَملك لَا يوم�: تعالى قال -ب
  .)4(بالفتح والباقون ،)يوم (لفظة

 ينقل فلم اسمية، جملة أو ماض، فعلها فعلية جملة قبل) يوم (لفظة مجيء أما  
 لفظـة  وكـذلك  الفـتح،  على بناؤها التزم وإنَّما القراء، عن جاءت قراءة في إعرابها

  .مضارع بفعٍل المصدرة عليةالف الجمل بعد الفتح على بناءها القراء التزم فقد) حين(
  :من خالل أسلوب القرآن الكريم وقراءاته نستطيع أن نقول وصفاً لالستعمال  

مبنية دائما على الفتح إذا وقعت بعدها الجملة الفعليـة المـصدرة            ) حين( إن لفظة    -1
  .بفعٍل مضارع

 الفعلية المصدرة بفعٍل    تُبنى على الفتح بعد الجمل االسمية، والجمل      ) يوم( ِإن لفظة    -2
ماضٍ أو مضارع، إالَّ َأنَّه قد ورد إعرابها بعد الجمل الفعلية المصدرة بفعٍل مضارع،              

  .وهذا اإلعراب إذا قسناه بالبناء غلب جانب البناء ورجح
فاالستعمال المطرد والغالب هو بناء هذه الظروف عندما تقع بعدها الجمـل،              

ذه المسألة مجرد اخـتالف شـكلي يجـب أن يـدرس            ويصبح اختالف النحاة حول ه    
  .منفصالً عن مادة النحو

في أشعار العرب، وقد وقعت بعدها الجمل الفعليـة         ) حين(هذا وجاءت لفظة      
المصدرة بفعٍل مضارعٍ مبني التّصاله بنون النسوة، وكذلك المصدرة بفعٍل ماضٍ، كما            

                                                           

 ). 119( سورة المائدة، اآلية -1

 . 242حجة القراءات، ص:  انظر-2

 ). 19( سورة االنفطار، اآلية -3

 . 754 – 753حجة القراءات، ص:  انظر-4
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 الشواهد على الفتح إالَّ في شاهد واحد        جاءت بعدها الجمل االسمية، وقد بنيت في هذه       
  .روي فيه إعرابها وبناؤها

  ]:الطويل [ قال النابغة من 
ازِعو بوالشَي حا تَصبا       فَقُلْتُ َألَملَى الصع يبشتُ الْماتَبع ينلَى ح1(ع(  

قبل فعٍل ماضٍ، وقد أجاز الفـراء بناءهـا علـى الفـتح            ) حين(وقعت لفظة     
  .وإعرابها بالكسر

  ]:الوافر[ وقال الشاعر من   
  )2(تَذْكَّر ما تَذْكَّر من سلْيمى        علَى حين التَّواصُل غَير دانِ

  .في هذا الشاهد جملة اسمية وقد التزم بناؤها على الفتح فيه) حين(وقعت بعد   
سألة الخالفية، ودفعا النحـاة     ِإن القياس والعلة قد لعبا دورا كبيرا في هذه الم           

  .إلى تجاهل السماع والتحكم في توجيهه وجهة عقلية خالصة
فالقياس ِإن ظروف الزمان الواقعة بعدها الجملة الفعليـة المـصدرة بفعـٍل               

مضارعٍ مبني التصاله بنون النسوة أو نون التوكيد، يلزم بناؤها على الفتح قياسا على              
لجمل الفعلية المصدرة بفعٍل ماضٍ؛ الشتراك كال الفعلين في البناء،          وقوعها مبنية بعد ا   

مع َأن هذا االستعمال لم يرد في القرآن الكريم وإنَّما جاء في بيت من الشعر مجهـول              
) حـين (القائل وفي حالة واحدة هي اتصال الفعل المضارع بنون النسوة، وبعد لفظـة      

  .خاصة
 الظروف واجبة اإلعراب بعد الجمل االسمية قياسا        ِإن هذه : وفي القياس َأيضا    

على وقوعها معربة بعد الجمل الفعلية المصدرة بفعٍل مـضارعٍ معـرب؛ الشـتراك              

                                                           

 . 53 ديوان النابغة الذبياني، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص-1

 . 201، ص2أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جـ:  بدون نسبة في-2
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الجملتين في اإلعراب مع َأن االستعمال القرآني والوارد على ألسنة العـرب يـدحض     
  .هذا القياس وينقضه

وأخواتها معا، وأجـازه    ) ِإن(ن بعد   نصب االسمين الواقعي  :  أجاز بعض أهل الكوفة    -
خاصة، وجمهور النحاة ومنهم الكـسائي الكـوفي، علـى َأن هـذا             ) ليت(الفراء في   

االستعمال غير جائز، وإذا ورد في كالم منقول عن العرب فهو مؤول ومخرج علـى               
  .)1(أو أخواتها منصوب بإضمار فعل) ِإن(َأن خبر 
فاتهم عدة شواهد جاءت بنصب االسمين التـاليين لــ          وقد نقل النحاة في مؤلّ      

)   وليت ولعل وكأن نسب إلى عمر بن أبي ربيعـة ولـيس فـي              ) ِإنمثل البيت الذي ي
  ]:الطويل [ ديوانه، من 

  ِإذَا اسود جنْح اللَّيِل فَلْتَْأت ولْتَكُن        خُطَاك خفَافاً، وِإن حراسنَا ُأسدا
، )لعـل (ل يونس بن حبيب َأن بعض العرب ينصب االسمين التاليين لـ            ونق  

  .لعل أباك منطلقًا: وحكى عنهم قولهم
ليـت  : خاصةً وحكوا عـنهم   ) ليت(ونسبوا إلى تميم نصب االسمين معا بعد          

  ]:الرجز[زيدا قائما، ونُسب الشاهد التالي إلى رؤبة التميمي وإلى أبيه العجاج، من 
  )2(لَيتَ َأيام الصبا رواجِعا.        ...........

عن شاعر عباسي هو الراجـز أبـو        ) كَأن(ونقلوا أيضا نصب االسمين بعد        
  ]:الرجز[نخيلة إذ أنشد الرشيد قوله، من 

  )3(كََأن ُأذُنَيه ِإذَا تَشُوفَا        قَادمةً َأو قَلَّما محرفَا
                                                           

 فخر الدين قباوة، ومحمد فاضل      :الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق         :  انظر -1
 .61، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص394م، ص1983، 2نديم، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

 .  243، 242، ص10، جـ167، ص4خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، جـ:  انظر-2

 . 842: ، شاهد237، ص10المصدر السابق، جـ:  انظر-3
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 اتهم الشاعر باإلساءة في هذا البيت، وعملوا على تغييـر        وقالوا ِإن الرشيد قد     
  .)1(تخال ُأذُنَيه: الرواية بحيث أصبحت

  .فلم يثبت عن العرب نصب االسمين بعدها) لكن(َأما   
وهذا االختالف متصل بمسألة سماع اللغة وروايتها عن العرب، فغالب النحاة             

ما خالفها يؤول حتى يستقيم مـع الجـادة         يرون بناء القاعدة على االستعمال المطرد و      
ويطرد مع القاعدة العامة، والتأويل مبدُأ ال يقره المنطق اللغوي، واالستعمال الكثيـر             

  .يوجد ما يشذُّ عنه ويخرج عن اطراده وال يعد خلالً في القاعدة أو نقصا الطرادها
ـ             مع عـن   وبعض النحاة يرون صحة القياس ووجوب التعقيد لكل ُأسلوب س

العرب، وذلك مما يجعل القاعدة مختلة مضطربة، فلو التزمنا كل سماع عن العـرب              
  ):إن وأخواتها(لكان لنا أن نصوغ ثالث قواعد متناقضة مضطربة تنظم أحكام 

  . نصب االسم ورفع الخبر بعد هذه األدوات-1
  . نصب االسمين معا كما في الشواهد السابقة-2
  .)2(�ِإن هذَانِ لَساحرانِ�: كما ورد في قوله تعالى رفع االسمين معا -3

، وكُلُّهـا قواعـد     )ِإن وأخواتها (هذه ثالث قواعد متصلة ببابٍ واحد هو باب           
  مبنية على السماع عن العرب، لو أخذنا بها جميعا فماذا سيصبح نحونا العربي؟

السـتعمال الكثيـر    السماع يجب أن ينظم والقاعدة يجب أن تصاغ بمراعاة ا           
والمطرد، وال مانع من إيراد ما يشذُّ عنها من استعماالت دون لجوء إلى تأويل ودون               

  .إلزام المتكلمين بمراعاتها والقياس عليها في كالمهم
                                                           

محمـد محيـي   : عن كتب األعاريب، ابن هشام عبد اهللا بن يوسف األنصاري، تحقيـق      مغني اللبيب   :  انظر -1
ـ    –الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيـروت          ، وشـرح   286 – 285 – 193 – 37، ص 1 لبنـان، جـ

 . 104، ص1المفصل، موفق الدين بن يعيش الحلبي، عالم الكتب، بيروت، جـ

 ). 63( سورة طه، اآلية -2
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وإذا كان ما أجازه هؤالء المجيزون في هذين المثالين مبنيا علـى الـسماع                
ن أجاز استخدام بعض األسـاليب قياسـا        والرواية عن العرب، فإن هناك من النحاة م       

  .دون استناد على سماع مهما كان حظه من الشذوذ والندرة أو حتى اللحن والخطأ
والفعل المضارع بالظرف مـع بقـاء       ) ِإذن(فابن عصفور أجاز الفصل بين        

الفعل منصوبا، وأجاز ابن بابشاذ الفصل بينهما بالنداء والجملة الدعائية مـع احتفـاظ              
لـم  : " بنصبه، وقد عقَّب المرادي على ما أجازه ابن عصفور وابن بابشاذ بَأنَّـه             الفعل

  .)1("يسمع شيًئا من ذلك فالصحيح منعه
وسيبويه والمبرد لم يرويا في كتابيهما إالَّ الفصل بينهما بالقسم مع بقاء نصب               

 الفصل بين   ، فجاء بعدهما ابن عصفور وابن بابشاذ فقاسا على ذلك         )2(الفعل المضارع 
  .وبين الفعل المضارع بالظرف والنداء والجملة الدعائية) إذن(

َأبتع، أكتـع،   : ونظير هذا ما أجازه الكوفيون واألخفش من تثنية ألفاظ التوكيد           
أكتعان، أبصعان، أبتعان، جمعاوان، كتعوان،     : أبصع، أجمع، للمذكر والمؤنث، فنقول    

، وإنَّما قاسوه على مجيء هذه      )3(العرببصعوان، بتعوان، وكل ذلك غير مسموع عن        
  .األلفاظ مجموعة في التوكيد

   األخفش قد أجاز لنا أن نقول : ويقول الرضي اختصم الزيـدان كالهمـا،   : ِإن
، والحق َأن الرضي لم يكن مدقِّقًا في نسبة هذا الرأي إلـى       )4(وهو مردود بعدم السماع   

و أقرب به عهـدا َألن ُأسـتاذيه الجرمـي           وه –األخفش، فاألخفش كما يقول المبرد      
                                                           

 . 46، ص4، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب، جـ362الجنى الداني، ص:  انظر-1

ـ :  انظر -2 عبد الخالق عضيمة،   : ، والمقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق        12، ص 3الكتاب، ج
 . 11، ص2عالم الكتب، بيروت، جـ

 . 371، ص2شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، جـ:  انظر-3

 . 372، ص2مصدر السابق، جـال:  انظر-4
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 ال يجيز هذا األسلوب، وهو ُأسلوب كما قـال المبـرد          –والمازني قد تتلمذا على يديه      
  .)1(يستخرج بالتفتيش والقياس وال دخل للسماع فيه

االختالف النحوي باب طويل متشعب األطراف وثيق الصلة بالـسماع عـن              
لسماع، وقد عبر عنه النحاة غالبا بلفظ اإلجازة، والقاعـدة  العرب، وبالقياس المردود با   

ال يمكن أن تصاغ بناء على االستعمال القليل، واألساليب المجازة قياسا مردودة بعـدم        
  .السماع

  : االختالف اللهجي-
جاء هذا المصطلح وما اشتق منه داالً أو مرادفاً لكلمة لهجة أو لغة كما هـو                  

  .لقدامىتعبير النحاة ا
  .)2("وأجازت هذيل في ألف المقصور قلبها ياء: " جاء في أوضح المسالك-1
 َأما ما جاء في لهجة بني يربوع كسر الياء عند إضافتها إلى جمع المذكر الـسالم                 -2

مثل قراءة حمزة ويحيى بن وثاب وسليمان بن مهران واألعمش ومهران بـن أعـين               
 بكسر الياء المضافة إلى جمع المذكر، وقد        )3(� ِإنِّي بِمصرِخي�: وجماعة من التابعين  

وقد حكى هذه اللغة الفراء وقطرب وأجازها عمرو بن         : "قال ابن هشام عن هذه اللهجة     
  .)4("العالء

يرى َأن هذه القراءة من وهمِ القُراء ممـن         ) معاني القرآن (والفراء في كتابه      
  .ما يسلمون من الوهمهم في طبقة يحيى بن وثاب، وهو قلَّ

  ]:الرجز[من : وقد ذُكر َأنَّه سمع إنشاد هذا البيت عن العرب بكسر الياء  
                                                           

 . 242، ص3المقتضب، جـ:  انظر-1

 . 198، ص3 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جـ-2

 ). 50( سورة إبراهيم، اآلية -3

 . 197، ص3 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جـ-4
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يرضا َأنْتَ بِالْمم قَالَتْ لَه         يا تَافي ْل لَكا ه1(قَاَل لَه(  
فإن يك ذلك صحيحا فهـو ممـا        ) تَافي(فخفض الياء من    : "وعقَّب عليه بقوله    

، فهو يشكك في صحة رواية البيت ويؤوله        )2(" من الساكنين فيخفض األخر منهما     يلتقي
  .على وجه آخر هو التقاء الساكنين، ولم يذكر َأن ذلك لهجة عن العرب

ولم تشر المصادر إلى ذكر إجازة أبي عمرو بن العالء لهذه اللهجـة إالَّ مـا                
ن الجعفي سـأل عمـرو بـن     ِإ: "، حيث جاء فيه   )حجة القراءات (ذكره صاحب كتاب    

  .)3("ِإنَّها حسنة: العالء عن هذه القراءة بخفض الياء فقال
وإجازة أبي عمرو هذه متعلقة بصحة القراءة ال بنسبة القـراءة إلـى بنـي                 

  .يربوع
  :من خالل البحث والدراسة نخلص إلى النتائج اآلتية  

قياس المردود بالـسماع،     االختالف النحوي وثيق الصلة بالسماع عن العرب، وبال        -1
  .وقد عبر عنه النحاة غالبا بلفظ الجواز أو اإلجازة

 يجب تنقية النحو العربي من االختالفات المتصلة بالجوازات النحويـة بنوعيهـا             -2
  .السماعية والقياسية

 القاعدة النحوية ال يمكن أن تصاغ بناء على االستعمال القليل، واألساليب المجازة             -3
  .سا مردودة بعد السماعقيا

                                                           

 . 431، ص4 لألغلب العجلي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، جـ-1

 . 76 – 75، ص2رآن، جـ معاني الق-2

سـعيد األفغـاني، مطـابع الـشروق،        :  حجة القراءات، أبوزرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق          -3
 . 278م، ص1974، 1بيروت، ط
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 القاعدة يجب أن تصاغ بمراعاة االستعمال الكثير والمطرد، وال يمنع ذلـك مـن               -4
إيراد ما يشذ عنها من استعماالت دون اللجوء إلى تأويلهـا ودون إلـزام المتكلمـين                

  .بمراعاتها والقياس عليها في كالمهم
ُأسلوب سمع عـن العـرب       بعض النحاة يرون صحة القياس ووجوب التعقيد لكل          -5

  .وذلك مما يجعل القاعدة مختلفة مضطربة



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 155

�א�85د+�وא25א_^
  . القرآن الكريم-
: ، عبد اهللا بن يوسـف األنـصاري، تحقيـق   )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   ( -1

  .م1974، 6محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ط
محمد بن العباس بن    :  يوسف األندلسي، تصحيح   ، محمد بن  )تفسير البحر المحيط   (-2

  .هـ1328، 1شقرون، مطبعة السعادة، ط
محمـد  : ، محمد بن عبـد اهللا الطـائي، تحقيـق         )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ( -3

  .م1967بركات، دار الكتاب العربي للطبع والنشر، بيروت، 
تاب العربـي للطباعـة     ، محمد بن أحمد القرطبي، دار الك      )الجامع ألحكام القرآن   (-4

  .م1967، 3والنشر، ط
فخـر  : ، الحسن بن القاسم المـرادي، تحقيـق       )الجنى الداني في حروف المعاني     (-5

  .م1983، 2الدين قباوة، ومحمد فاضل نديم، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط
عبد العـال   . د: ، الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق      )الحجة في القراءات السبع    (-6

  .م1974، 4م مكرم، دار الشروق، طسال
سـعيد األفغـاني،    : ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيـق        )حجة القراءات  (-7

  .م1974، 1مطابع الشروق، بيروت، ط
، عبد القـادر بـن عمـر البغـدادي، دار     )خزانة األدب ولب لباب لسان العرب     (-8

  ).ت.د(، 1صادر، بيروت، ط
محمد علي النجار، دار الهـدى      :  بن جني، تحقيق   ، أبو الفتح عثمان   )الخصائص (-9

  ).ت.د(، 2للطباعة والنشر، بيروت، ط
  .، دار مكتبة الحياة، بيروت)ديوان النابغة الذبياني (-10
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: ، محمد بن الحسن االسترابادي، تحقيق     )شرح الرضي على كافية ابن الحاجب      (-11
  .يوسف حسن عمر، مطابع الشروق، بيروت

، عبد اهللا بن عقيل، مطابع الهيئة المصرية        )ل على ألفية ابن مالك    شرح ابن عقي   (-12
  .م1972العامة للكتاب، 

  .، يعيش علي بن يعيش، عالم الكتب، بيروت)شرح المفصل (-13
، محمد بـن عبـد اهللا       )شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح      (-14

  .، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي، عالم الكتب: الطائي، تحقيق
عبد السالم محمد هارون، دار القلم،      : ، عمر بن عثمان سيبويه، تحقيق     )الكتاب (-15

  .م1966
محمد علـي النجـار، وأحمـد       : ، يحيى بن زياد الفراء، تحقيق     )معاني القرآن  (-16

  .م1980، 2نجاتي، عالم الكتب، بيروت، ط
ـ    )المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم     (-17 د البـاقي، دار إحيـاء      ، محمد فؤاد عب

  .التراث العربي، بيروت
: ، عبد اهللا بن يوسـف األنـصاري، تحقيـق         )مغني اللبيب عن كتب األعاريب     (-18

  .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان
محمد عبد الخالق عـضيمة، عـالم       : ، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق     )المقتضب (-19

�.تالكتب، بيرو �
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  :مقدمة

 والمرسـلين  األنبيـاء  أشرف على والسالم والصالة ،العالمين رب هللا الحمد  
  : وبعد ،الدين يوم إلى بهديهم اقتدى ومن وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا

، والتمييـز  ،الحال: (عشر خمسة وهي المنصوبات، من حالوال التمييز يعتبر  
 واسـم  ،بليس المشبهات ،)وإن والت وال ما (وخبر ،كان وخبر،  والمنادى،  والمستثنى

المنـصوب  المـضارع  والفعـل ،  المنـصوب  والتـابع ،  للجنس النافية ال واسم،  إن ،
 فيـه  والمفعول ،هألجل والمفعول،  معه والمفعول به، المفعول وهي الخمسة والمفاعيل

  . )1()المطلق والمفعول ،الظرف وهو
 الحـال  بـين  يكون ما وأكثر ،إعرابها في المنصوبات هذه بين التشابه ويقع  
 المنـصوبات  (سماه باباً مغنيه في هشام ابن عقد وقد المفاعيل، بعض بين أو والتمييز

) فتـيالً  (ذلك من. وجه من أكثر إعرابها في يحتمل المنصوب أن فيه ذكر) المتشابهة
 تُنقـصون  وال: أي به مفعوالً يعرب أن فجاز) 2(�فتيالً تُظْلمون وال�: تعالى قوله في

 تُظلمـون  ال والمعنى الصفة فيه نابت المطلق المفعول عن نائباً يكون أن وجاز،  خيراً

                                                           

 .مسالته / والعلوم اآلداب كلية  -∗

 .278ص: هشام البن الذهب شذور شرح ينظر -1

 .49: النساء -2
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 اختياري وقع المنصوبات هذه ولتشابه) 2(الشيء من الحقير :اللغة في والفتيل،  )1(ظُلماً
 وتـدور  ،)والحـال  التمييـز  (وهما ،المنصوبات من اثنين دراسة على البحث هذا في

  :اآلتية التساؤالت على اإلجابة حول البحث هذا أهداف
  المنصوبين؟ هذين حول النحاة بين دار الذي النحوي الخالف أسباب أهم ما –1
 ابتعدوا أم المنصوبين هذينب المتعلقة النحوية بالقاعدة والمفسرون النحاة التزم هل -2

  ؟عنها
   المنصوبين؟ هذين إعراب في الراجح الرأي ما –3
  ؟االحتمالين هذين من أكثر المتشابهة للمنصوبات هل –4

  :تمهيد
تُذكّر وتؤنّث وتُجمع على أحوال، وأحولة واألخير شاذ؛ ألن أفْعلة ال يكسر            :  الحال –أ

: فلـك أن تقـول    . مذكّراً فجاز تذكير معناه أو تأنيثه      وإذا كان لفظ الحال   . )3(عليها فَعل 
وإذا كان لفظه مؤنّثاً فال مناص مـن        . هذا حاٌل وهذه حال، وحاله حسن وحاله حسنة       

هذه حالته منذُ كذا    : أعجبتك حالته، وفي اإلشارة تقول    : تأنيث الفعل المسند إليها، فيقال    
  . )4(وكذا

ضلَةٌ مسوقٌ ِلبيانِ هيَئة صاحبِه أو تَأكيـده        وصفٌ فَ "وعرف النحاة الحال بأنّه       
      لَهقَب ملَةون الْجمضم أو هلامع يدتأك فه عبـاس حـسن بقولـه       )5("أووصـفٌ، : " وعر 

أو مفعول، أو منهما معاً أو من غيرهما         منصوب، فضلة، يبين هيئة ما قبله من فاعل،       
                                                           

 .1/729: هشام البن اللبيب مغني ينظر -1

 ).فتل: (منظور البن العرب لسان ينظر -2

 ).حال: (منظور البن العرب لسان ينظر -3

 ).الحاشية. (2/247: هشام البن المسالك أوضح ينظر -4

 .316ص:هشام البن الذهب شذور شرح -5
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تي الحال منتقلة ومشتقة نحو جاء زيد ضاحكاً، ومعنى         وغالباً تأ  .)1"(وقت وقوع الفعل  
  :أالّ تكون مالزمة للمتصف بها، وقد تقع الزمة في مسائل منها: االنتقال

 وقولـه   )2(�فَتَبسم ضـاحكاً  �: إما لعاملها نحو قوله تعالى    :  أن تكون الحال مؤكّدة    -1
لَآمن من في   �: ها، نحو قوله سبحانه    وإما مؤكدة لصاحب   )3(�ويوم ُأبعثُ حيا  �: سبحانه

زيـد أبـوك   : وإما مؤكدة لمضمون جملة قبلها، نحو قـولهم  )4(�الَْأرضِ كُلُّهم جميعا
  .عطوفاً

خلق اهللا الزرافـة يـديها أطـول مـن          ( أن يدل عاملها على تجدد صاحبها نحو         -2
افة مخلـوق متجـدد     وهي مالزمة لها؛ ألن الزر     حاٌل من الزرافة،  : فأطول). رجليها

  .العامل في الحال) خلق(ودّل على ذلك الفعل 
واتّفق النحاة علـى  . )5(دعوت اهللا سميعاً:  في أمثلة مسموعة ال ضابط لها، كقولهم    -3

  : مجيء الحال جامدة مؤولة بمشتق في أربع مسائل هي
  .مسعراً بدرهم:  داللتها على سعر نحو بعته مداً بدرهم أي-1
  .متقابضين:  على تفاعل نحو بعته يداً بيد أي داللتها-2
  .شجاعاً:  داللتها على تشبيه نحو كر زيد أسداً أي-3
 )1(وقد جعل ابن هشام    .مرتبين:  داللتها على ترتيب نحو ادخلوا األول فاألول أي        -4
وجـاءت الحـال    . )2(بعته مداً بدرهم حاالً جامدة غير مؤولة بمشتق       : في قولهم ) مداً(

  : )3( في مسائل منها–على خالف بين النحاة–جامدة غير مؤولة بمشتق 
                                                           

 .346- 2/345: حسن عباس، الوافي النحو -1

 .30: مريم -2

 .19: النمل -3

 .99: يونس -4

5- 2/244: األلفية على عقيل ابن شرح نظري.. 
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وهي االسم الجامد الموصوف بـصفة      . " إذا وصفت وتُسمى حينئذ بالحال الموطّئة      -1
هي الحال على وجه التحقيق، فكأن االسم الجامد قد وطّأ الطريق ومهـده لمـا هـو                 

 فبشر اسم جامد مهد لما هو حاٌل في         )5(�شَراً سوِيا فَتَمثََّل لَها ب  �:  كقوله تعالى  )4("حاٌل
وسـوياً نعـت     ،إنّها حاٌل منصوبة من الملك    : وفي اإلعراب نقول  . الحقيقة وهو سوياً  

  .)7(، وصح مجيء الجامد حاالً؛ ألنّه وصف بما يجوز أن يكون حاالً)6(منصوب لبشر
  .)8(�فَتَم ميقاتُ ربه َأربعين لَيلَةً�: لى أن تكون الحال دالة على عدد، نحو قوله تعا-2
  .هذا بسراً أطيب منه رطَباً:  أن تدل الحال على طورٍ فيه تفصيل، نحو قولهم-3
هذا مالك ذهباً، أو تكون الحال فرعـاً        :  أن تكون الحال نوعاً من صاحبها، كقولك       -4

هـذا  : ل أصال لصاحبها، كقولـك    هذا حديدك خاتماً، أو تكون الحا     : لصاحبها، كقولك 
  .)9(� َأَأسجد ِلمن خَلَقْتَ طيناً�:خاتمك حديداً، وكقوله تعالى

ويسمى التبيين والمبين، والتفسير والمفسر، وهو كلُّ اسم نكرة، متضمن          :  التمييز -ب
  : مبين إلبهام اسم أو نسبة، وينقسم إلى قسمين) من(معنى 

                                                                                                                                             

 سـنة  بمـصر  ولـد  األنصاري هشام بن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن الدين جمال عبداهللا محمد أبو هو -1
 ونحـن  زلنا ما: "حيان أبو عنه قال لهم ين المشهود العربية أئمة من وهو) هـ672( سنة بها وتوفي) هـ608(

: بينهـا  مـن  كثر مؤلفات وله "سيبويه من أنحى هشام ابن له يقال بالعربية لمعا بمصر ظهر أنه نسمع بالمغرب
 .4/147 :للزركلي األعالم ينظر. األعاريب كتب عن اللبيب ومغني ،مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح

 .251-2/250: هشام البن المسالك أوضح و،2/245: األلفية على عقيل ابن شرح ينظر -2

 ).الحاشية( .2/247: األلفية على عقيل ابن شرح في مسائلال هذه ينظر -3

 ).الحاشية. (2/251: هشام البن المسالك أوضح -4

 .17: مريم -5

 .16/282: صافي الرحيم عبد بن محمود، القرآن إعراب في الجدول ينظر -6

 .5/472: درويش، وبيانه القرآن إعراب ينظر -7

 .142: األعراف -8

 .61: اإلسراء -9
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 الذي أشرتُ إليه في التعريف بكلمة اسم، ويقـع بعـد المقـادير              وهو:  تمييز ذات  -أ
 .كالممسوحات والمكيالت والموزونات نحو له شبر أرضاً، وقفيز براً، ومنوانِ عـسالً           

أو بعد ما يشبه المقادير نحو صببتُ عليـه   . أو بعد األعداد نحو عندي عشرون درهماً      
 أو بعد فرعٍ عـن      )1(�مثْقَاَل ذَرة خَيراً  �: عالىذنوباً ماء، واشتريت نحياً سمناً،وقوله ت     

لي خاتم حديداً وجبة خزاً، فإن الخاتم فرع الحديد كمـا أن الجبـة              : التمييز نحو قولهم  
  .فرع الخزِ

ما تعلّق به العامل من فاعل أو مفعول نحو          وهو الذي يوضح ويبين   :  تمييز نسبة  –ب
تمييز منقوٌل من الفاعل واألصـلُ   ) نفساً(فـ.  شجراًطاب زيد نفساً، وغرسنا األرض    

  .  )2(طابت نفْس زيد، وشجراً منقول من المفعول واألصُل غرسنا شجر األرضِ
فمن اشـتراكهما أن    . ويشترك الحال والتمييز في أمورٍ، ويختلفان في غيرها         

ويختلفان فـي   . بقكالً منهما يأتي اسماً، وفضلة، ونكرة، ومنصوباً، ودافعاً إلبهام سا         
  : بعض األمور من ذلك

  . أن التمييز ال يكون إالّ مفرداً، والحال قد تكون مفردة أو جملة، أو شبه جملة-1
  . التمييز يكون مبيناً للذوات، والحال مبيناً للهيئات-2
 التمييز ال يكون إالّ فضلة، أما الحال فقد يتوقف عليها المعنى األساسي للجملـة،               –3

امتداحي الغالم مؤدبا؛ فإن المعنى األساسـي       : دونها ال يتم المعنى كما في قولهم      فمن  
فامتداحي .  مؤدباً -إذ أو إذا كان   -امتداحي الغالم   : والتقدير. هنا لن يتم إال بذكر الحال     

علـى  ) إذا(على تقدير الماضـي، أو      ) إذ(مبتدأ ومضاف إليه، والخبر محذوف وهو       

                                                           

 .7: الزلزلة -1

 . 2/302: هشام البن المسالك وأوضح ،2/286: األلفية على عقيل ابن شرح في ذلك تفصيل ينظر -2
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ان مبنيان على السكون في محل رفع خبر، وقد ُأضيفا إلى           تقدير المستقبل، وهما ظرف   
  .كان التامة، ومؤدباً حال من فاعل كان وهو الضمير المستتر فيها

والتمييز ال يأتي إالّ جامداً، وإن أتى مشتقاً فهو نـادر           .  الحال تأتي جامدة ومشتقة    -4
  .)1(هللا دره فارساً: كما في قولهم

  :وب حاالً أوتمييزاً في كتب النحاة احتمال مجيء المنص:أوالً
 جامـداً، والحـال     -حسب القاعدة النحوية  -مما سبق ذكره فإن التمييز يأتي         

هـذا  : فيأتي الحاُل جامداً والتمييز مشتقاً كما في قـولهم         منتقالً مشتقاً، وقد يتعاكسان،   
 التمييز أو على    مالُك ذهباً، وهللا دره فارساً، وهنا يحتمل في االسم الجامد النصب على           

  .)2(الحالية
أنـت الرجـُل علمـاً،    : فمن ذلك قولهم في مسألة مجيء الحال مصدراً نكرة     

أنت الرجُل الكامل في حال علـمٍ،  : فنصبها النحاة على الحالية، والتقدير   . وأدباً، وحلماً 
 )4("أي أنت الرجُل في هذه الحـال      : ")3(أو في حال حلْمٍ، أو في حال أدبٍ، قال سيبويه         

وهذه المصادر  : والمسوغ إلعرابه حاالً وقوعه بعد خبرٍ مقترن بأل الدالة على الكمال          
عالماً، حال من الضمير في الرجل؛ لتأوله       "أنت الرجُل علماً أي     : مؤولة بمشتق فقولهم  

 وأجاز آخرون نصبها على التمييـز       )5("بالمشتق إذ معناه الكامُل، والعامل فيها الرجل      
                                                           

 عبـدالرحيم  بـن  محمود،  القرآن إعراب في والجدول. 1/522. 2/429: حسن عباس،  الوافي النحو ينظر -1
 .27/68 صافي

 .1/603:هشام البن اللبيب مغني ينظر -2

 كتابـه  فيه وصنّف،  النحو بسط من أول،  النحاة إمام بسيبويه الملقب قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو هو -3
 بهـا  وتُـوفي  ،بفارس شيراز قرى بإحدى ولد حبسة بلسانه وكانت،  مثله يصنّف لم قيل،  سيبويه بكتاب المسمى

 .5/81: للزركلي ماألعال ينظر. الزنبورية بالمسألة المسماة الكسائي مع الشهيرة مناظرته بعد

 .1/384: الكتاب -4

 .2/285: لأللفية األشموني شرح على الصبان حاشية -5
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 حيـث  )1(أنت الكامُل أدبك كما هو مذهب أبـي حيـان    : لفاعل، والتقدير المنقول عن ا  
أنت الكامُل أدباً أي أدبك، فَحول إلى       : ويحتمل عندي أن يكون تمييزاً كأنّه قال      : "يقول

أن يرتفع عبد اهللا على الفاعليـة       (الرجل بمعنى الكامل، كما أجازوا في أرجٌل عبد اهللا          
  .)2("؛ ألنّه لم يرد أن يستفهم عن عبد اهللا أرجٌل هو أو امرأة)بمعنى أكامٌل عبد اهللا

كرم زيـد   : ومن هذا القبيل المثال الذي يسوقه النحويون في باب التمييز وهو            
فـإن  "ضيفَاً، فيحتمل أن يكون ضيفٌ حاالً أو تمييزاً، واالحتكام في ذلك إلى التقـدير               

 الفاعل، ويمتنع أن تدخل عليـه مـن،         قُدر أن الضيف غير زيد فهو تمييز محول عن        
 ويقول  )3("وإن قُدر نفسه احتمل الحال والتمييز وعند قصد التمييز فاألحسن إدخال من           

إذا ُأريد أن زيداً هو الـضيف جـاز أن يكـون ضـيفاً              : ")4(السيوطي مرجحاً التمييز  
ز حينئـذ   ويجـو ) من(منصوباً على الحال لداللته على هيئة، وعلى التمييز لصالحية          

ابـن   و)5("معه وهو األجود رفعاً لتوهم الحالية نحو كرم زيد من ضـيف  ) من(إظهار  

                                                           

 أحـد ،  الجيـاني  األندلسي الغرناطي حيان ابن يوسف بن علي بن يوسف بن الدين أثير محمد حيان أبو هو -1
 بهـا  وتُوفي مصر إلى رحلو) هـ645 (سنة بغرناطة ولد،  واللغات والتراجم والحديث والتفسير العربية علماء

، التـصريف  فـي  والمبـدع ،  التفـسير  فـي  المحيط البحر التصانيف من له) هـ745 (سنة بصره كفّ أن بعد
 .7/152: للزركلي األعالم ينظر. العرب لسان من الضرب وارتشاف

 . 1572/ 3: األندلسي حبان ألبي الضرب ارتشاف -2

 .2/297: مالك ابن أللفية األشمونى شرح على الصبان حاشية -3

 سـنة  بالقـاهرة  ولد السيوطي الخضيري الدين سابق ابن محمد بن بكر أبي بن الدين جالل عبدالرحمن هو -4
 ينظر. مصنف 600 بلغت مصنّفات له مؤرخاً وحافظاً وأديباً إماماً وكان) هـ911 (سنة بها وتُوفي) هـ849(

 .3/301: للزركلي األعالم

 .342 – 2/341 :للسيوطي الهوامع همع -5
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واألرجح التمييز للسالمة به من جمود الحال ولزومهـا أي عـدم            : "هشام أيضاً فيقول  
  .)1("انتقالها ووقوعها من نكرة

ب سـيبويه    هذا خاتم حديداً، وهذه جبة خزاً، حيث يذه        -أيضاً-ومن أمثلتهم     
إلى أن حديداً، وخَزاً منصوبان على الحالية، وليس على التمييز، وإنّما نصبهما علـى              
الحالية فراراً من الرفع على النعت؛ ألنهما جامدان، وال يوصفُ بالجامد بل ما اُشـتقّ         

ما ينتصب ألنّـه قبـيح أن       (من الفعل، ونص كالمه يدلُّ على ذلك حيث قال في باب            
وإن شئت قلت راقـود     . هذا راقود خَالّ، وعليه نحي سمناً     : وذلك قولك ): "يكون صفة 

وإنما فررتَ إلى النصب في هذا الباب، كما فررت إلى الرفـع            . خٍل وراقود من خلٍ   
بصحيفة طين خاتَمها؛ ألن الطين اسم وليس مما يوصف به، ولكنه جـوهر           : في قولك 

  . هذا وما أشبههفهكذا مجرى. يضاف إليه ما كان منه
. هذا راقود خلٌّ، وهذه صفّةٌ خز     : مررتُ بصحيفة طينٍ خاتَمها قال    : ومن قال   

. وهذا قبيح أجرى على غير وجهه، ولكنه حسن أن يبنى على المبتدأ ويكـون حـاالً               
وال يكون صـفةً    . جبتُك خز : هذه جبتك خَزاً والمبني على المبتدأ قولك      : فالحال قولك 

. ألسماء التي أخذت من الفعل، ولكنهم جعلوه يلي ما ينصب ويرفع وما يجـر             فيشبه ا 
والمبني على  . فأجره كما أجروه، فإنما فعلوا به ما يفعل باألسماء، والحال مفعوٌل فيها           

المبتدإ بمنزلة ما ارتفع بالفعل، والجار بتلك المنزلة، يجري في االسم مجرى الرافـع              
:  موضحاً مذهب سيبويه وانفراده عن جمهور النحاة       )3(ول ابن مالك  ويق،  )2("والناصب

                                                           

 .1/732: اللبيب مغني -1

 .118 -2/117: لسيبويه والكتاب -2

 ،باألنـدلس  بجيـان  ولـد ،  العربيـة  أئمة أحد ،الجياني مالك بن عبداهللا بن الدين جمال محمد أبوعبداهللا هو -3
 يـة والكاف،  وشـرحه  والتـسهيل ،  والصرف النحو في األلفية مؤلفاته وأشهر) هـ672 (سنة وتوفي) هـ600(

 .6/233: للزركلي األعالم ينظر. الشافية
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ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة توقِّي الوصـف بمـا ال يـصلح للوصـفية           "
هذا خاتم حديداً، وعندي راقود خال، ظاهر كالم سيبويه أن المنـصوب فـي              : كقولهم

 سوغ ذلك مع تنكير ما قبلـه        هذين المثالين وأشباههما منصوب على الحال، وأن الذي       
التخلص من جعله نعتاً مع كونه جامداً غير مؤول بمشتق، وقد تقدم أن ذلك يغتفر في                
الحال ألنّه باألخبار أشبه منه بالنعوت، والمشهور في غير كالم سيبويه نصب ما بعد              

 نحو هـذا    خاتم وراقود وشبههما على، التمييز فلو كان ما قبله معرفة لم يكن إالّ حاالً             
  .)1("خاتمك حديداً وهذه جبتُك خزاً

وما أشبههما أحواٌل، وحجته في     ) حديداً(و) جبةً(والخُالصة أن سيبويه يعرب       
 وجمهور النحاة يرجح أنّهـا تمييـز،    )2(ذلك؛ أنّها لم تقع بعد مقدارٍ أو ما يشبه المقدار         

  : لسببين
واألصل فـي الحـال أن يكـون مـشتقاً      جمود مثل هذه األسماء ولزومها،       :األول -

  . ومتنقالً
  .)3(مجيء صاحب الحال نكرة من غير مسوغ فاألولى جعله تمييزاً: الثاني -

) خـزاً (و) حديداً(حيثُ يذهب إلى أن    )4(ونرى في مقابل ذلك أبا لعباس المبرد        
مييـزان،   ت–وهما من أمثلـة سـيبويه  -هذا خاتمك حديداً وهذه جبتُك خزاً    : في قولهم 

وحجة المبرد فـي ذلـك هـي        . وهما عند عامة النحاة أحوال، لوقوعهما بعد معرفة       

                                                           

 .2/250: مالك البن التسهيل شرح -1

 .2/118: لسيبويه الكتاب، و)الحاشية (2/306: هشام البن المسالك أوضح ينظر -2

 )الحاشية. (2/306: هشام البن المسالك أوضح ينظر -3

ـ 210 (سـنة  ولـد ،  بـالمبرد  المعروف ياألزد الثمالي األكبر عبد بن يزيد بن محمد العباس أبو هو -4 ) هـ
 ينظـر . والمؤنـث  والمذكّر،  األدب في والكامل،  المقتضب مؤلفاته من) هـ286 (سنة ببغداد وتوفي،  بالبصرة
 .7/144: للزركلي األعالم
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: جمودهما، واألصُل في الحال أن تأتي مشتقة ال جامدة، وقد نص على مذهبه بقولـه              
وإنّما أجاز سيبويه هذا خاتمك حديداً، وهو يريد الجوهر بعينه؛ ألن الحـال مفعـوٌل               "

ولة، وال تكون نُعوتاً حتّى تكون تحلية، وهـذا فـي تقـدير             فيها، واألسماء تكون مفع   
هـذا زيـد    : العربية كما قال، ولكن ال أرى المعنى يصح إالّ بما اُشتقّ من الفعل نحو             

وإذا قال هذا خاتمك حديداً، فالحديد الزم، فليس للحال ها هنا موضع بين، وال               ...قائماً
  .)1("بيين إنّما هو باألسماء فهذا الذي أراهأرى نصب هذا إالّ على التبيين؛ ألن الت

وفَجرنَـا  �: واآليـة  غرسنا األرض شـجراً،   : ومن أمثلتهم في باب التمييز      
غرسـنا شـجر األرض،     :  وهما محوالن عن المفعول، واألصـل      )2(�الَْأرض عيونًا 

فعول بـه،  وفجرنا عيون األرض، وقد أنكر بعض النحاة مجيء التمييز منقوالُ عن الم           
وذهبوا إلى أن شجراً، وعيوناً في موضع نصب على الحالية المقدرة كما هو مـذهب               

في هذا حـاالً، أي     ) عيوناً(ويجوز أن يكون    : " الذي يقول  )3(األستاذ أبي علي الشلوبين   
إن األرض في حـال التفجيـر ليـست         : فجرنا األرض في حال أنّها عيون، فإن قلت       

أنّه ال يبعد أن تُسمى قبل كونها عيوناً        : ن بعد التفجير، فالجواب   بعيون، وإنّما هي عيو   
 )4(�إنّي أراني أعصر خَمراً   �: بذلك، ويكون ذلك من باب التسمية بالحال كقوله تعالى        

فإن الحال ال تكون إالّ مشتقة أو في تأويل المشتق، فكيف تأويل االشـتقاق              : فإن قُلت 

                                                           

 .3/272: للمبرد المقتضب -1

 .12: القمر -2

 ولـد  ولغوي نحوي عالم ،النسب بياء لوبينيالش أو الشلوبين عبداهللا بن محمد بن عمر علي أبو األستاذ هو -3
 غير هومن وقيل،  العالم هذا إليها نُسب األندلس جنوب حصن اسم وشلوبينية. هـ645 باألندلس بإشبيلية وتوفي

 ينظـر . النحو في الجزولية وشرح،  سيبويه كتاب على وعلّق،  التوطئة له،  واألبيض األشقر: ومعناه النسب ياء
 .5/62: األعالم

 .36 :يوسف -4
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وفجرنا األرضين محالَّ بالماء، أو حوامل      :  هذا على تأويل   إنّه قد يكون  : هنا فالجواب 
مع التفجير كانت المحـاّل أو الحوامـل        ) محاّل الماء (للماء، ونحن إذا قلنا ذلك أعني       

 وهذا المسلك الذي سلكه األستاذ أبو علي فيه الكثير من التكلّف بحيث ال              )1(... "عيوناً
  . يخفى

  هذه األلفاظ متوقفة على آراء النحـاة فيهـا،         ومما سبق يمكن القوَل أن مثل       
  .فتحتمل النصب على الحالية تارة، أو على التمييز تارة أخرى

  : احتمال مجيء المنصوب حاالً أو تمييزاً في كتب إعراب القرآن الكريم:ثانياً
إذا ما استعرضنا ما دونه معربي القرآن الكريم ومفسريه،فإنّنا نلحـظ هـذين            

  :ندهم أيضاً من ذلك على سبيل التمثيل ال الحصراالحتمالين ع
 فيذهب بعض النحاة إلـى أن       )2(�َأَأسجد ِلمن خَلَقْتَ طيناً   �:  في قوله تعالى  ) طيناً (-1
خلقته طيناً، وجاز وقوع الحال جامدة لـداللتها        : حال من عائد الموصول، أي    ) "طيناً(

 )5( في تبيانه  )4( وهو أحد آراء أبي البقاء     )3("متأصال من طين  : على األصالة، كأنه قال   
، والتقدير لمن خلقته مـن طـينٍ وهـو رأي           )من(ويجوز أن يكون تمييزاً، لتضمنه      

  .)1(، وبعضهم نصبه على نزع الخافض)6(الزجاج
                                                           

 .314ص: للشلوبين التوطئة -1

 .61: اإلسراء -2

 .1/288: الخراط، الكريم القرآن إعراب مشكل -3

، ببغـداد  ولـد ) هـ616–538( البغدادي، العكبري عبداهللا بن الحسين بن الدين محب عبداهللا البقاء أبو هو -4
، والحساب والفرائض واألدب باللغة حاذقاً انوك،  بصغره عمي،  انتسب وإليها دجلة على بليدة عكبرا من وأصله

 ينظر. واإلعراب البناء علل في واللباب،  جنّي البن اللمع وشرح،  القرآن إعراب في التبيان بينها من مؤلفات له
 . 4/80: للزركلي األعالم

 .2/826:للعكبري، القرآن إعراب في التبيان ينظر -5

 .3/249 :للزجاج وإعرابه القرآن معاني ينظر -6
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  .)2(�وتَمتْ كَلمةُ ربك صدقًا وعدال� :في قوله تعالى) صدقاً وعدالً (–2
 ويـرى   )4( تمييزاً، وتبعهما السيوطي   )3(اء العكبري والطبري  أعربهما أبو البق    
 علـى الحاليـة،      أنّهما مصدران نصباً   -)6( وابن عطية  )5(ومنهم الزمخشري –غيرهم  

 وقد رد ابن عطية قول مـن قـال أنّهمـا            )7(مؤوالن بمشتق، والتقدير صادقة وعادلة    
، والتمييز إنّما يفـسر مـا       أن كلمات اهللا من شأنها الصدق والعدل      "تمييز، وسبب ذلك    

 ويحتمل أن يكونا نعتين لمصدر محذوف أي تمام صدق          )8("انبهم، وليس في ذلك إبهام    
  .)9(وهو مرجح عند بعضهم تفادياً للتأويل وعدٍل، أو قد نُصبا على نزع الخافض،

  .)10(�فَاللَّه خَير حافظًا�: في قوله تعالى) حافظاً (–3

                                                                                                                                             

 . 2/826: للعكبري القرآن إعراب في التبيان ينظر -1

 .115: األنعام -2

 وبها بغداد إلى ورحل بطبرستان ولد) هـ310 - هـ224 (الطبري يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو هو -3
 العلـم  فـي  قامـة  أنّه تبين ومؤلفاته،  ثقة مؤرخ أنّه عنه ذُكر،  فصيحاً،أعين،  الجسم نحيف،  أسمراً وكان،  تُوفي

 .6/65: للزركلي األعالم ينظر. مجلداً ثالثين في يقع القرآن تفسير في البيان بجامع المسمى كتفسيره

 .182ص: للسيوطي الجاللين وتفسير ،1/534: للعكبري والتبيان ،12/62:للطبري البيان جامع ينظر -4

 ولـد ) هـ538 – 467 (الزمخشري الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن اهللا جار محمود القاسم أبو هو -5
، التفـسير  فـي  الكـشاف  المؤلفات من له،  واآلداب واللغة التفسير أئمة من وهو،  خوارزم قرى إحدى بزمخشر
 .7/187: للزركلي األعالم ينظر. البالغة وأساس، األنموذج وكذلك النحو في والمفصل

ـ 542- هـ481 (المحاربي عطية بن نالرحم عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو هو -6  فـي  فقيـه ) هـ
: للزركلـي  األعالم ينظر ز الكريم القرآن تفسير في الوجيز المحرر صنّف. باألندلس غرناطة أهل من،  التفسير

3/282. 

 .13/125: للرازي الكبير والتفسير ،2/337: عطية البن الوجيز المحرر ينظر -7

 .3/204: درويش الدين محي ،وبيانه القرآن إعراب -8

 .3/204: درويش الدين محي، وبيانه القرآن إعراب و،2/177: للشوكاني القدير فتح ينظر -9

 .64: يوسف -10
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 وللقراءتين توجيهاتٌ نحوية من     )1(من غيرها ) وحفْظَاً(لف  باأل) حافظاُ(قُرِئ    
   فْظاً(ذلك أنباأللف حاٌل الزمة من اسـم      ) حافظاً(منصوبة على التمييز ال غير، و     ) ح
وحفظـاً  ). حافظًـا (وتقـرأ  : "، وبقراءة األلف أجاز الزجاج االحتمالين فقال      )2(الجاللة

لى الحال، ويجوز أن يكون حافظاً علـى        منصوب ع ) حافظًا(منصوب على التمييز، و   
صـفة  ) خير(ألنّنا لو اعتبرنا "، والراجح نصبه على التمييز ال الحال؛   )3("التمييز أيضاً 

اسم ) خير(ولو اعتبرنا   ... مشبهة باسم الفاعل فيصبح نصب االسم بعدها على التمييز        
السـم بعـده،    تفضيل فهو ينصب ما بعده على التمييز، فهو وجه من وجوه إعراب ا            

وقد اشترط النحاة في االسم الـذي يلـي اسـم           " فالن أكرم نفساً وأجمل وجهاً    : كقولنا
فُالن كرمـتْ   :  والتقدير ،التفضيل حتى ينصب على التمييز أن يكون فاعالً في المعنى         

هَل وجهموج ،ه4(نفْس(.  
ـ            )5(وإلى هذا ذهب الثعلبي      وه  وغيره من النحاة، حيث ذكـر بـأن أحـد وج

هو : اإلعراب هو نصبه على التمييز وذلك إذا قُرئ باأللف أي خيركم حافظاً كما يقال             
 وإذا صح وقوعه تمييزاً فجازت إضافته       )6(خير رجالً أي خيركم فحذفت الكاف والميم      

                                                           

: مجاهـد  البـن  القـراءات  في السبعة ينظر. الجمهور قرأ غيرها ومن حفص، والكسائي حمزة قرأ باأللف -1
 .350ص

: عاشـور  بـن  الطاهر محمد للشيخ والتنوير التحرير، و 11/146: عادل البن الكتاب علوم في اللباب ينظر -2
12/15. 

 .3/118: للزجاج وإعرابه القرآن معاني -3

 .2/307: هشام البن المسالك أوضح ينظر -4

 تـوفي . التفـسير  في والبيان الكشف له نيسابور أهل من الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو هو -5
 .1/212: للزركلي ماألعال ينظر. هـ427. سنة

 .13/22: صافي الرحيم عبد بن محمود، القرآن إعراب في الجدول -6
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   حافظ والوجه اآلخر في قراءتهـا مـن دون ألـف نـصبه علـى               )1(وقد قُرئ خير 
والصواب من القول في ذلك أنهمـا قراءتـان         : "بري قال أبو جعفر الط    )2(المصدرية

مشهورتان متقاربتا المعنى قد قرأ بكل واحدة منهما أهل علمٍ بالقرآن، فبأيتهمـا قـرأ               
وذلك أن من وصف اهللا بأنه خيرهم حفظًا فقد وصفه بأنـه خيـرهم              . القارئ فمصيب 

  .)3("حافظًا، ومن وصفه بأنه خيرهم حافظًا، فقد وصفه بأنه خيرهم حفظًا
  .)4(�وَأحصى كُلَّ شَيء عدداً�: في قوله تعالى) عدداً (-4

مـصدراً منـصوباً علـى      ) عدداً(فيحتمل في أحد وجوه اإلعراب أن يكون          
، وهو مؤول بمشتق، والتقدير معدوداً أو محصوراً وهـو رأي           )كّل شيء (الحالية من   

: ل عن المفعـول والتقـدير      أو يكون منصوباً على التمييز المنقو      )5(ذكره الزمخشري 
  .)6(أحصى عدد كل شيء، وهو أحد الوجوه اإلعرابية للعكبري

  .)7(�ولَن تَبلُغَ الْجِباَل طُوالً �:في قوله تعالى) طوالً (–5
لن يبلـغ  : يجوز فيه النصب على التمييز المحول عن الفاعل، والتقدير       : طوالً  

لغ طوَل الجبال، ويحتمـل النـصب علـى         لن تب : أو المفعول، والتقدير   طولك الجبال، 
:  وأجاز العكبري هذين الوجهين وأضـاف آخـرين        )8(الحالية من الفاعل أو المفعول    

مفعول : واآلخر. أنّه مفعول مطلق ناب عن المصدر، أي تطول الجباَل طوالً         : أحدهما
                                                           

 .11/146: عادل البن الكتاب علوم في اللباب ينظر. األعمش قرأ بها -1

 .5/236: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي -2

 .161 / 16/160: للطبري البيان جامع -3

 .28: الجن -4

 . 4/635:للزمخشري شافالك ينظر -5

 .2/1245: القرآن إعراب في التبيان ينظر -6

 .37: اإلسراء -7

 .5/436: درويش الدين محي، وبيانه القرآن إعراب -8
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 النصب على الحالية، أو المفعولية، وضـعف أن يكـون           )2( وأجاز ابن عادل   )1(ألجله
  .)3(مفعوالً ألجله، أو تمييزاً لعدم صحة المعنى

  .)4(�وحسن ُأولَِئك رفيقاً� -6
المراد به األنبياء والصديقين والشهداء، وهو اسم جمع يطلـق علـى     : الرفيق  

              احب، وهـو اسـمالمفرد والمثنى والجمع، وإذا كان بمعنى المفرد فتأويله يكون بالص
 ولذلك جاز نصبه على الحال وهـو  )5(ويجمع على رفَقَاءعلى فعيل مشتق من الرفق،      

؛ ألن العرب   )من(، ويحتمل النصب على التمييز لتضمنه       )6(رأي منسوب إلى األخفش   
  .)7(تقول حسن أولئك من رفقاء ونُسب هذا الرأي إلى الكوفيين

، وإذا نُـصب    )أولئـك (على الحال فصاحبه اسم اإلشارة      ) رفيقاً(وإذا نُصب     
فيحتمل أن ال يكون منقوالً، فيجوز دخـول مـن عليـه، ويكـون هـو         "على التمييز   

: ويحتمل أن يكون منقوالً من الفاعل، فال يكون هـو المميـز والتقـدير             ..... المميز
  .)8("وحسن رفيقُ أولئك، فال تدخل عليه من

                                                           

 ) الهامش( .15/45: صافي محمود القرآن إعراب في والجدول. 2/822 :القرآن إعراب في التبيان ينظر -1

) الكتـاب  علـوم  في اللباب (الكبير التفسير صاحب،  الحنبلي دمشقيال عادل بن علي بن عمر حفص أبو هو -2
 .5/58:للزركلي األعالم ينظر. هـ880 سنة توفي

 .12/288:عادل البن الكتاب علوم في اللباب ينظر -3

 .69: النساء -4

 ).رفق: (منظور البن العرب لسان ينظر -5

 له. سيبويه عن العربية أخذ،  والنحو باللغة عالم ،سطاألو باألخفش المعروف مسعدة بن سعيد الحسن أبو هو -6
 .3/101: للزركلي األعالم ينظر ).هـ 215 (سنة توفي مطبوع وهو القرآن معاني المصنفات من

 . 1/469: النحاس جعفر ألبي القرآن إعراب ينظر -7

 .3/301: حيان ألبي المحيط البحر -8
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  .)1(�َأذِلك خَير نُزلًا َأم شَجرةُ الزقُّومِ� -7
بضمتين أو بضم فسكون هو الطّعام المعد للضيف، وقيل هو المنـزل            : النُّزُل  

وانتصب علـى التمييـز مـن خيـرٍ، وقـال           ) 2(وما هيئ للضيف ويجمع على أنزال     
أثمر النخلة خير بلحاً أم رطباً؟ يعنـي أن   : ولك أن تجعله حاالً كما تقول     : "الزمخشري

زلهم شجرة الزقوم، فأيهما خير في كونه       وأهل النار ن  . الرزق المعلوم نُزل أهل الجنة    
بِوزنِ اسمِ التَّفْضيِل فَحـذفَت الْهمـزةُ       ) َأخْير(اسم تَفْضيٍل، وَأصلُه    : "، وخير )3("نزالً؟

  .)4("ِلكَثْرة اِلاستعماِل
  .)5(� فَتَم ميقاتُ ربه َأربعين لَيلَةً� -8

: ربعين في اآلية انتصب على الحالية من ميقات، وليلـة يذهب النحاة إلى أن أ     
تمييز، ويعدونها من الشواهد على مجيء الحال جامدة غير مؤولة بمـشتق؛ لـداللتها              

تَم بالغاً هـذا    : نُصب على الحال أي   ) أربعين(أن  : ، وقد ذكر الزمخشري   )6(على عدد 
ـ   )7(العدد معدودين هـذا   : عشرين رجالً، أي  تم القوم   : كقولهم) معدود( وقدره غيره ب

 وقـدره العكبـري    )1( هذا الرأي إلى أبي علي الفارسي      )8(العدد، ونسب السمين الحلبي   

                                                           

 .62: الصافات -1

 )نزل: (رمنظو البن العرب لسان -2

 4/48: الكشاف -3

 .335 /13: والتنوير التحرير -4

 .142: األعراف -5

: الـصبان  وحاشـية .2/251: هـشام  البـن  المسالك وأوضح،  2/247: ينظر شرح ابن عقيل على األلفية      -6
2/254 . 

 . 2/151: ينظر الكشاف للزمخشري -7

  5/447: ينظر الدر المصون للسمين الحلبي -8
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 )2(معنـى بلَـغ  ) تم(، وذكر وجهاً آخر وهو نصبه على المفعولية إذا ضمن   )كامالً(بـ
فقـال  منصوباً على التمييز المنقول من الفاعـل        ) أربعين(ورجح أبو حيان أن يكون      

فَعلَى هذَا لَا يكُون الْحاُل َأربعين بـِل الحـال هـذا            : "معترضاً على رأي الزمخشري   
  لَهل من الفاعل وأصله فتم أربعون          ... المحذوف فينافي قَومحو والذي يظهر أنه تمييز

 وقـد  )3("أي كملت ثم أسند التمام لميقات، وانتصب أربعون على التمييـز       ميقات ربه، 
ال تنافي فيه ألن النحاة لـم يزالـوا ينـسبون الحكـم             : "ضه السمين الحلبي فقال   اعتر

زيد فـي الـدار أو      ( :للمعمول الباقي بعد حذْف عامله المنوبِ عنه، وله شواهد منها         
الجار والظرف خبر، والخبر في الحقيقة إنما هـو الحـدثُ المقـدر             : فيقولون) عندك

، والحال إنما هـو العامـل       )حال(بثيابه  ) جاء زيد بثيابه  (: وكذا يقولون . العامُل فيهما 
وهذا الذي قاله وجعلَه هو الذي يظهر يشكل بما ذكره هو فـي             .... فيه، إلى غير ذلك   
 كذلك ينبغي   )5()إن الثالثين لم تكن ناقصةً فتتم     : (، حيث قال هناك   )4(الرد على الحوفي  

                                                                                                                                             

فارسي األصـل،   ) هـ377-288(لي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، أحد أئمة العربية،            هو أبو ع   -1
التعليقة علـى كتـاب   : من مؤلفاته. قدم إلى بغداد،ثم إلى حلب وصحب سيف الدولة الحمداني ثم عاد إلى فارس            

 . 2/189: ينظر األعالم للزركلي. سيبويه، واإليضاح، والتذكرة، والمسائل العسكريات وغيرها

 .1/593: ينظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري -2

 .5/161: البحر المحيط ألبي حيان األندلسي -3

 الحـوف  أهـل  مـن  والتفسير النحو علماء من) هـ430 (الحوفي سعيد بن إبراهيم بن عليهو أبوالحسن    -4
 األعـالم  ينظـر . العـين  كتـاب  صرومخت النحو، في والموضح ،القرآن تفسير في البرهان كتبه من ،بمصر

 .4/250: للزركلي

5-      ويـرى   )واعـدنا : (عائدة إلى المواعدة المفهومة من قوله     ) وأتممناها بعشر (في  ) الهاء(يرى أبو حيان أن ،
 .5/160:ينظر البحر المحيط. الحوفي أنّها عائدة على الثالثين، وهنا مكان االعتراض
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؟ )فتم أربعون ميقـات ربـه  (صةً فتتم، فكيف يقَدر أن يقاَل هنا إن األربعين لم تكن ناق 
  .)1("فإن أجاب هنا بجواب فهو جواب هناك ِلمن اعترض عليه

  : أهم نتائج البحث
 ال يكون صاحب الحال إالّ معرفة، وال يأتي نكرة إالّ بمسوغات ذكرهـا النحـاة                -1

فيحتمـُل أن يكـون   . اتم حديداًهذه جبة خزاً، وخ   : أن تكون الحال جامدة كقولهم    : منها
الجامدان وما شابههما تمييزاً وهو مرجح عند سائر النحاة وعلـى رأسـهم المبـرد،               

ألنّها لـم تقـع بعـد        ويحتمل أن تكون حاالً؛   . وحجتهم في ذلك جمودها وعدم انتقالها     
المقادير وأشباهها، وال يجوز أن تكون نعوتاً لجمودها، وجاز جرها باإلضـافة وهـو            

  . مذهب سيبويه وقد انفرد به
على ) أربعين( انفراد بعض النحاة بآرائهم كأبي حيان األندلسي الذي رجح نصب            -2

  .التمييز المنقول عن الفاعل، ويعربها النحاة حاالً
كعدم موافقتهم لسيبويه في مجيء الحـال مـن   .  التزم أكثر النحاة بالقاعدة النحوية    -3

  . منتقلةالنكرة، أو مجيئها جامدة غير
فما احتمل أن   .  تعددت الوجوه اإلعرابية للمنصوبات المتشابهة في السياق القرآني        –4

  .يكون حاالً أو تمييزاً جازت فيه احتماالت أخرى كالمفعولية أو التبعية
  :ام إن من أهم أسباب الخالف النحوي القائم حول هذين المنصوبين يرجع إلى سببين ه–5
 للقاعدة النحوية، كمجيء الحال جامداً والتمييز مشتقاً، أو وقوع           مخالفة الباب  :األول -

  . الحال من نكرة وغير ذلك من الصور التي خالف فيها هذان البابان أحكامهما
يرجع إلى اختالف التفسير الذي بدوره يؤثر على المعنى وعلـى القاعـدة             : الثاني -

  . النحوية
                                                           

 .447 – 5/446: الدر المصون -1
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�א�85د+�وא25א_^ �
  . سورية-ه،محي الدين درويش، دار اإلرشاد إعراب القرآن وبيان-1
زهيـر   . إعراب القرآن أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيـق د             –2

 .، بيروت/م 1988-غازي زاهد، عالم الكتب

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري، ومعه عدة السالك إلـى               -3
محمد محي الدين عبدالحميـد، دار الطالئـع،        تحقيق أوضح المسالك، تحقيق وتأليف      

 . م2009القاهرة، 

  . 1 القاهرة، ط– دار الحديث ، تفسير الجاللين لجالل الدين السيوطي-4
رجب عثمـان   . د:  ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي، تحقيق         -5

                       .               م1998: مكتبة الخانجي رمضان عبد التواب،. محمد، ود
أحمـد محمـد شـاكر،    : جامع البيان في تأويل القرآن ألبي جعفر الطبري، تحقيق   -6

  .م2000-هـ1420، 1مؤسسة الرسالة، ط: الناشر
.                              حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان-7
محمـد بـدوي    . عبد الرحمن الـسيد، د    : بن مالك، تحقيق   شرح تسهيل الفوائد ال    -8

).                                           م1990-هـ1410(، 1المختون، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد،  دار                 -9

  .م1985دمشق، -الفكر
عبد الغنـي الـدقر، الـشركة المتحـدة         :  شرح شذور الذهب البن هشام،تحقيق     –10

  .م1984، 1للتوزيع، دمشق، ط
مؤسـسة  :  ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمود عبد العزيز النّجار، الناشر          -11

  . م2001-هـ1422، 1الرسالة، ط
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، محمد بن علي بـن   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  -12
.                                                 بيروت-دار الفكر : محمد الشوكاني، دار النشر

  .1بيروت، ط– لسان العرب البن منظور، د ار صادر-13
مازن المبارك، ومحمد    .د: البن هشام، تحقيق    مغني اللبيب عن كتب األعاريب،     -14

.                                             م1985 ،6بيروت، ط-ر الفكردا: الناشر. علي حمد اهللا
.                                           مشكل إعراب القرآن الكريم، أحمد بن محمد الخراط، د ن-15
عبد الحميـد هنـداوي،     :  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق        -16

  .  مصر- المكتبة التوفيقية
  .م1988-هـ1408، 1بيروت، ط– معاني القرآن وإعرابه للزجاج، عالم الكتب-17
 األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمـشقي،               -18

  .م2002، 15ط دار الماليين،
 -الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود       :  البحر المحيط ألبي حيان األندلسي، تحقيق      -19

 -2زكريا عبد المجيد النوقي     .  د -1( :علي محمد معوض، شارك في التحقيق     الشيخ  
بيروت                                  / م، لبنان2001-هـ 1422، دار الكتب العلمية، )أحمد النجولي الجمل. د

علي محمد البجـاوي،    :  التبيان في إعراب القرآن، ألبي البقاء العكبري، تحقيق        -20
  .ي الحلبي وشركاهعيسى الباب

 - التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع           -21
  .م1997–تونس

   بيروت-للرازي، دار إحياء التراث العربي ) مفاتح الغيب( التفسير الكبير أو -22
  .هـ1420 -3ط

  .ن. يوسف أحمد المطوع، د. د:  التوطئة ألبي علي الشلوبين، تحقيق-23
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 الجدول في إعراب القرآن، محمود بن عبد الرحيم صافي، دار الرشيد مؤسـسة              -24
  . هـ1418، 4 دمشق، ط–اإليمان

أحمـد محمـد    :  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق         -25
  .الخراط، دار القلم

لتميمـي   السبعة في القراءات، ألبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ا             –26
  هـ1400، 2القاهرة، ط/ شوقي ضيف، دار المعارف .د: البغدادي، تحقيق

عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،         :  الكتاب لسيبويه، تحقيق   -27
  . م1988- هـ1408، 3ط

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التأويل،للزمخـشري،             –28
  .بيروت–ي، دار إحياء التراث العربيعبد الرزاق المهد: تحقيق

 اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي               -29
الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود، والـشيخ علـي محمـد           : الدمشقي النعماني، تحقيق  

  .م1998، 1لبنان، ط/  بيروت -معوض، دار الكتب العلمية 
عبـد الـسالم   :  تحقيـق ،الكتاب العزيز البن عطيـة  المحرر الوجيز في تفسير    -30

                        . هـ1422-1 بيروت ط–دار الكتب العلمية : عبدالشافي محمد، الناشر
  . م1994محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة :  المقتضب للمبرد، تحقيق-31
�.15دار المعارف، ط:.  النحو الوافي، عباس حسن-32 �
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†@Nõbîš@á�bu@‡à«@ïšaŠ∗  

  
  : التي ال محل لها من اإلعرابالجمل

 ولذا تقدم ذكـر الجمـل       ،)1( في الجمل أنها تخلو من الوظيفة النحوية       األصل  
 الكلمات في    يؤتى به لتبيين العالقات بين     - فاإلعراب -التي ال محل لها من اإلعراب       

 وليس للجمل هذه العالقات، ولكن يحدث أن تتحمل الجملة التأويـل            ،)2(الجملة الواحدة 
 ،)3( فيكون لها المحل اإلعرابي نفسه يتخذه المفرد وظيفة نحويـة          -أي الكلمة -بالمفرد  

وقـد  . وعليه فإن محلها هذا هو الذي يؤهلها ألن تصبح لها حالة، أو وظيفة نحوية ما              
التي ال محل لها من اإلعراب في القران الكريم،         ) الفعلية واالسمية ( الجمل   وردت هذه 

واألحاديث الشريفة، وأشعار العرب ونثرهم، وسأتتبع بعض ما ورد من القسم الثـاني             
في شعر الفرزدق، على وفق ما قرره النحاة        ) الجمل االسمية (من هذه الجمل، وأقصد     

  .من أنواعها
خضع لعوامل اإلعراب؛ ألنها مركبة ال يمكنهـا أن          في الجمل، أال ت    فاألصل  

تظهر عليها حركات اإلعراب، وهي تالزم هذا األصل، ما لم تقع في موقع المفـرد،               

                                                           

 .هون - اآلدابِ كُليةُ / الجفرة جامعةُ  -∗

   .22 / 2، واألشباه والنظائر،للسيوطي، 382 / 2مغني اللبيب، :  انظر-1

 .69اإليضاح في علل النحو، : انظر -2

 .211، والجملة العربية، 66 / 2حاشية الدسوقي على المغني، :  انظر-3
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وتقم مقامه، وقد جمع النحاة المواضع التي فيها الجمل على ذلـك األصـل، ال يحـل               
  .)1("فكان بينهم خالف في تعدادها"محلها مفرد، أو ال تؤول به، 

 ،)2(ابن هشام فيرى أن الجمل التي ال محل لها من اإلعراب هـي سـبع               أما  
ـ    الجمل التي ال محل لها من اإلعراب       لنحاةوقد أجمل ا  " :يقول فاضل السامرائي    بـ

 وجملـة  المعترضة، والجملة المفسرة،     ل، والجم االستئنافيةالجمل االبتدائية، ويسمونها    
 جواب الشرط الجازم إذا     وجملة مطلقاً،  الشرط غير الجازم   جوابجواب القسم، وجملة    

 بعد حروف الشرط غيـر      الواقعة الشرط وجملة - وال بـ إذا الفجائية    ءلم تقترن بالفا  
 أما أبو حيان فيراهـا اثنتـي        ،)3(" صلة الموصول اإلسمي أو الحرفي     اً وأخير ،العاملة

  .)4(عشرة جملة
  :  الجملة االبتدائية-أ

، )أخوك مـسافر  ( نحو   ،)5(لمعنىي أوله تامة ا    المفتتح بها الكالم فتكون ف     هي  
 ولكـن   ،)6(، وقد عد ابن هشام الجملة المستأنفة ابتدائية، وبه قال النحاة          )بك مررتُ (و

 هـي جملـة   االستئنافيةالراجح ما ذهب إليه فخر الدين قباوة، وهو الفصل بينهما ألن     
حروف االستئناف، فهي فـي     تأتي في أثناء الكالم منقطعة عما قبلها، وقد تسبق بأحد           

                                                           

، لثالثـة ة، منشورات دار اآلفاق الجديدة،بيروت، الطبعـة ا       فخر الدين قباو  .  الجمل وأشباه الجمل، د    إعراب -1
 .م1981 - هـ 1401

 .427 مغني اللبيب، -2

، 191،192،193،  190،  189،  188،  187فاضل صالح الـسامرائي،     .  الجملة العربية تأليفها وأقسامها، د     -3
194. 

 .18، 17 / 2 والنظائر، األشباه -4

 .22 / 2شباه والنظائر، ، واأل382 / 2مغني اللبيب، :  انظر-5

 .2/22، واألشباه والنظائر، 69، واإلعراب عن قواعد اإلعراب،البن هشام،382/ 2مغني اللبيب، : انظر -6
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 وقد وردت هذه الجملة فـي ديـوان الفـرزدق فـي             ،)1(االبتدائيةحقيقتها مختلفة عن    
  :مواضع عدة، منها قوله

  )2( ابن العاصمين بني تَميمٍ،   إذا ما َأعظَم الحدثانِ نابا َأنا
  : وقوله

  )3(من ساكنٍ ال يُؤودها  البحر والبر اللَّذانِ تَجاورا،   ومن فيهِما لَنا
  :وقوله

اللّه القَلَم هفي لَوح لَه ى بِذاكرج   ،هظَّمعاً، ودمق فّه4( شَر(  
  :وقوله

  )5( السالمةُ بعدما تَيمتني،   وتَركت قَلبي مثَل قَلبِ األيهمِ كَيفَ
  :وقوله

اُهللا (و) لَنـا البحـر   ( و )اصـمين أنـا ابـن الع    ( الجمل االسمية االبتدائية     فـ  
ليس لها محل مـن اإلعـراب، ألن األصـل أال تقـدر             )كيفَ السالمةُ (و....) يسمع ،

بالمفرد، أي ال تنوب عن عنصر نحوي مفرد، وقد جاءت مكونة من المبتدأ والخبـر               
، وكان المبتدأ فـي الجملـة       )ابن العاصمين (وخبره  ) أنا(فـ المبتدأ في الجملة األولى      

وهو شبه جملة من الجار والمجرور، أمـا        ) لنا(وخبره المتقدم   ) البحر(الثانية متأخراً   
، وأما خبـره فــقد جـاء جملـة فعليـة            )اُهللا(مبتدأ الجملة الثالثة فهو لفظ الجاللة       

                                                           

 . 215فاضل السامرائي، . ، والجملة العربية، د34فخرالدين قباوة، . إعراب الجمل وأشباه الجمل، د: انظر 1-

الم واعترى، شرح ديوان الفرزدق، ضـبط معانيـه         : الخطوب، ناب :انالمانعين والحامين، الحدث  : العاصمين -2
 .166 / 1م، 1995وشروحه وأكملها، إيليا الحاوي، الطبعة الثانية،الشركة العالمية للكتاب، 

 .270 / 1يضنيها، شرح الديوان :  يؤودها3-

 .18 /2، واألشباه والنظائر، 382 / 2المغني، : انظر 4-

 .429 / 2مس في عقله، شرح الديوان، المصاب ب:  األيهم5-
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)فهوهـو   )كيف(، أما في البيت الرابع فكان خبر الجملة االسمية االبتدائية           .....)شر ،
فقد ورد متأخراً وهو معرفة، وما جاء من نصوص         ) السالمةُ(مها  اسم استفهام، أما اس   
  .متفق وآراء النحاة

  : الجمل المستأنَفَة-ب
 الجمل التي تأتي منقطعة عما قبلها صناعياً الستئناف كالم جديـد، وال             وهي  

 - كما أسـلفنا  - ،)2(االبتدائية وقد عدها النحاة من الجمل       ،)1(بد أن يكون قبلها كالم تام     
ن الحقيقة أنها قسم قائم بنفسه، وهي تختلف عن االبتدائية، إذ أنها يستأنف بها كالم               ولك

 يبتدأ بها الكالم، وال شيء يسبقها، وكذلك        يةجديد، قبله كالم تام، على حين أن االبتدائ       
الواو، والفاء، وثم، وحتـى     ( تدخل عليها حروف االستئناف كـ       االستئنافيةفان الجملة   

، وكـذلك تكـون     ) المنقطعة، وبل، ولكن عند تجردها من الواو العاطفة        االبتدائية، وأم 
يا عجباً، حتى أخي هجرني، ومالك، مبذّر       ( :، نحو االستفهام جواباً للنداء أو     االستئنافية

  . وهذا كله ال يحدث للجمل االبتدائية، فضابطها أن يبتدأ بها الكالم،))3(للمال؟
فخـر الـدين قبـاوة،      . ذا ما ذهب إليه د     نميل إلى الفصل بينهما، وه     وعليه  

  .)4(وفاضل السامرائي متابعاً له 
 في ديوان الفرزدق فـي مواضـع        االستئنافية وردت الجملة المستأنفة أو      وقد  

  :عدة، منها قوله
  )5(، ولَم يعقد ِلسيف حمالَةً،   ولكن عصام القربتَينِ حماِئلُهجبانَاً

                                                           

 .أي على وفق صناعة أهل النحو ):صناعيا( بـ قصود، والم34إعراب الجمل وأشباه الجمل،:  انظر1-

 .215 - نقد وتوجيه–، وفي النحو العربي 18 /2، واألشباه والنظائر، 382 / 2مغني اللبيب :  انظر-2

 .215جملة العربية ، وال34إعراب الجمل وأشباه الجمل، : انظر -3

 .215 انظر الجملة العربية، -4

 .345 / 2ما يحمل به السيف، شرح الديوان، : حبل تحمل به القربة على العنق، الحمالة: العصام -5
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  :وقوله
  )1(تَّى كُلَيب تَسبني،   كََأن أباها نَهشٌَل أو مجاشع  عجبي، حفَيا

 مر جملتان استئنافيتان ال وظيفة نحوية لهمـا، أو ال محـل لهمـا مـن             فيما  
التصدر بأحد حروف   : )2(اإلعراب، والجملتان قد توافر فيهما شرطا االستئناف وهما         

عـصام  ( صـناعياً، فجملـة      االستئناف، وإن تسبق بجملة تامة المعنى مقطوعة عنها       
وهي مـسبوقة بجملـة تامـة       ) لكن( حرف االستئناف    ها، قد تصدر  )القربتينِ حمائلُه 
ولكـن  : (، فإن الشاعر استأنف كالماً جديداً فقال      )ولم يعقد لسيف حمالةً   (المعنى وهي   

، وال شك أن الواو ليست عاطفة ألن المعنى الـدقيق للجملـة             )عصام القربتينِ حمائلُه  
ـ يريك   مخففة غير عاملة، وتعرب الجمل التي بعدها حسب موقعها مـن           ) لكن(هذا، ف

 حين اقترانها بالواو عاطفة جملة      االكالم ألنها جمل مستأنفة، وزعم ابن أبي الربيع أنه        
 وهذا غير متفق ومـا ورد فـي         ،)3(على جملة وهذا الرأي نقله ابن هشام في المغني        

، ونجد أنها تدل    أخرىالمخففة في دراسة    ) نلك(النصوص، ألننا سنقوم بعرض أنماط      
على االستدراك والتوكيد، واالستدراك نوع من أنوع االسـتئناف، فتكـون نـصوص             

  .الديوان متفقة وآراء النحاة
الذي هو من حروف االستئناف     ) حتى( الجملة الثانية فقد صدرت بالحرف       أما  

، ولكـن   )فيا عجبـي  (هي  أيضاً، ومعناه واضح ال لبس فيه حيث سبقت بجملة تامة و          

                                                           

 .72 / 2 شرح الديوان، -1

 .34إعراب الجمل وأشباه الجمل، :  انظر-2

 .504المغني، :  انظر-3
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ـ     ) حتى( جعل الجملة التي بعد      )1(بعض النحاة  ، وخـالفهم   )حتـى (في محل جـر بـ
) حتـى (بعـد  ) إن( الن حروف الجر ال تعلق عن العمل، ولوجوب كسر      ،)2(الجمهور

) حتى(فتحت همزتها، وهذا يدل على أن       ) إن(على حين أن حرف الجر إذا دخل على         
  .)3(ليس حرف جر

  :معتَرِضة الجملة ال-ج
 الجملة الواقعة بين شيئين يحتاج كل منهما إلى اآلخـر غيـر معمولـة               هي   

 وإنما يؤتى بها إلفادة الكالم تقوية أو تحـسيناً، أو  ،)4(لشيء من أجزاء الجملة األصلية   
 فهي تكون بين المبتدأ وخبره، والشرط وجوابه، والقسم         ،)5( حال، أو تسديداً   علىتنبيهاً  

 ،)6(، ويجوز االعتراض بأكثر من جملـة واحـدة        لخا......  ومفعوله وجوابه، والفعل 
الواو، والفاء، أو التنفـيس، أو لـن إذا كانـت           (ويجوز اقتران جملة االعتراض بـ      

 ويمكن االستغناء عن جملة االعتـراض،       ،)8()ثُم( ولكنها ال تقترن بـ      ،)7(......)فعلية
د تنبيها على حال ال يمكـن االسـتغناء         ولكن هذا ليس مطرداً، إذ أن من الجمل ما يفي         

، فالجملـة   ) من أصحاب الجنـة    -في حالة طاعة ربك   -أنت  : (عنها، وذلك نحو قولنا   

                                                           

الجملة الفعلية في صحيح البخاري دراسة نحوية لألحاديث المرفوعـة،          :  هما الزجاج وابن درستُويه، انظر     -1
، رسالة ماجستير تقدم بها الباحث محمد هادي عبد اهللا العيساوي، إلى كلية التربية،جامعة بابل، إشراف                36ص  

 . م2002الدكتور علي ناصر غالب 

 .71اإلعراب عن قواعد اإلعراب، :  انظر-2

 .72 المصدر السابق، -3

 .22 / 2األشباه والنظائر، : انظر -4

 .34، وإعراب الجمل وأشباه الجمل، 246 / 1، وهمع الهوامع، 386 / 2مغني اللبيب، :  انظر-5

 .387 / 2مغني اللبيب، :  انظر-6

 .74،واإلعراب عن قواعد اإلعراب، 338 / 1الخصائص، :  انظر-7

 .217الجملة العربية،، و10 / 1 على شرح األشموني، صبانحاشية ال:  انظر-8
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 وعلى كل حال هي ال محـل   ،)1(المعترضة بين المبتدأ وخبره ال يمكن االستغناء عنها       
  .لها من اإلعراب

لكـن فـي     تشابه الجملة المعترضة في بعض األوجه الجملة الحاليـة، و          وقد  
 قـد الحقيقة بين الجملتين فروقاً عدة، منها أن المعترضة ال يمكن تأويلها بمفرد، وأنها              

إن " وذكر ابن جني     ،)2(الخ...... تكون غير خبرية أيضاً، وأنها تتصدر بدليل استقبال       
االعتراض جار عند العرب مجرى التأكيد، فلذلك ال يشنع عليهم وال يستنكر عنـدهم،              

الفعل وفاعله، والمبتدأ، أو خبره، وغير ذلك مما ال يجوز الفصل فيه            أن يعترض بين    
:  وعرف أبو حيان األندلسي الجملة االعتراضـية قـائال         ،)3("بغيره إال شاذاً أو مؤوالً    

 التنبيه علـى حـال مـن        وبأنها جملة المناسبة للمقصود، بحيث تكون كالتوكيد له، أ        "
  .)4("أحواله

كون في الجمل االسمية والفعلية، والذي يعنينـا         المعلوم أن االعتراض ي    ومن  
  :هو االعتراض في الجمل االسمية، وقد ورد في ديوان الشاعر، ومنها قوله

  )5( فَعلنا حسبنا اللَه وانتَهوا    جديلَةَ َأمرٍ يقطَع الشَك عازِمِ فَقالوا
) فعلنـا ( األولـى    معترضة بين الجملة الفعليـة    ) حسبنا اهللاُ ( االسمية   فالجملة  

  .....).وانتهوا(والجملة الفعلية الثانية 
  

                                                           

 .217 العربية، الجملة انظر -1

 .248 / 1 الهوامع، وهمع، 395 م 2مغني اللبيب، :  انظر-2

 .335 / 1، الخصائص -3

دكتور مصطفى احمـد    :  هــ، تحقيق  754 الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي، تاريخ          ارتشاف -4
 .373 / 2 م، 1987األولى، مصر  عةالنحاس، الجزء الثاني، مطبعة المدني، الطب

 .503 / 2، شرح الديوان، النقاشطلبوا التخلي الجل و: يقول -5
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  :وقوله
  )1(    وطء الحصاد وهن لَسن بِصيمِ - وهن عوابِس - الكُماةَ بِنا تَطَُأ

) تطـأ الكمـاةَ   (معترضة بين الجملة الفعلية     ) وهن عوابس ( االسمية   فالجملة  
  ).لحصادوطء ا(وبين مفعولها المطلق 

 أفادت الجملتان النصين توضيحاً في المعنى وتسديداً في التوجيه، غيـر            وقد  
متأثرتين باإلعراب الذي يعم الجملتين اللتين سـبقتهما، وهمـا ال محـل لهمـا مـن                 

  .اإلعراب
  : الجملة المفسرة-د

احتـرازاً مـن    ) فضلةال( وقيدناها بـ    ،)2( الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه     وهي  
 َأنَـا  ِإنَّه{ : نحو قوله تعالى   ،)3(فسرة لضمير الشأن فإن لها موضعاً باإلجماع      الجملة الم 

اللَّه زِيزالْع يمك( إذ إن جملة     ،)4( }الْح   يمكالْح زِيزالْع لـضمير الـشأن     تفـسير ) َأنَا اللَّه 
  .، وهي خبره)اءاله(

اب، وقـد    المشهور في الجملة المفسرة أنها ال محل لها مـن اإلعـر            والرأي  
خالف بعض النحاة ذلك، إذ يرون أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان لهـا                

 والقول أن الجملة المفسرة ال محل لها من         ،)5(محل من اإلعراب فهي كذلك، وإال فال      
 محددة في السياق تشبه التوكيد      يفةاإلعراب هو المشهور ألن الجملة المفسرة تقوم بوظ       

                                                           

 .433 / 2إن خيلهم كانت تطأ الهامات بهم،وكأنها تطأ السنابل، شرح الديوان، :  يقول-1

 .2/22، واألشباه والنظائر، 2/399مغني اللبيب،  : انظر-2

 .2/402المصدر السابق،  :انظر 3-

 .9: النمل -4

 .2/375،وارتشاف الضرب، 402 /2، ومغني اللبيب، 76اإلعراب عن قواعد اإلعراب،: انظر -5
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إن : " مالك ذلك بقولـه    ن وقد وضح بدر الدين اب     ،)1(بيان أو النعت  أو البدل أو عطف ال    
الجمل متى نزلت مما قبلها منزلة العارية عنه، ألنه أريد قطعها عنه، أو إبدالها منـه                
أو منزلة نفسه لكمال اتصالها به لكونها موضحة له، أو مبنية، أو مؤكـدة لـم تكـن                  

 وبين األولـى جهـة جامعـة لكمـال          موضعاً لدخول الواو، وكذلك إذا لم يكن بينها       
 وهذا يلتقي مع تعريف الجملة المفسرة من أنها الفـضلة الكاشـفة             ،)2("انقطاعها عنها 

  .لحقيقة ما تليه بما تفتقر إلى الكشف
 لم تركب في موضعها تركيب إفراد يسلبها تمام فائدتها، بـل           رة المفس فالجملة  

تعرضوا لها، ولهذا فإن حقها هـو       هي في موضع الفضالت، كما عرفها النحاة الذين         
  .حق الفضالت في اإلعراب

  : هذه الجمل إلى قسمينوتنقسم  
 الَّـذين  النَّجـوى  وَأسرواْ{ : هو ما تجيء فيه مجردة من حروف التفسير نحو        : األول
نجوى، وهـل   إذا اعتبرنا جملة االستفهام مفسرة لل     "،  )3( }مثْلُكُم بشَر ِإلَّا هذَا هْل ظَلَمواْ
  .)4("للنفي

  : نحو قول الشاعر،)5()أي(ما تجيء به الجملة مقرونة بـ :  الثانيوالقسم
  َأنتَ مذنب    وتَقلينَني لكن إياك ال قَلى:  بِالطَرف، َأيوتَرميني

                                                           

 .126محمد محمد أو موسى،. د  خصائص التراكيب دراسة بالغية،-1

مكتبـة اآلداب   ، حسني عبد الجليـل     . د: تحقيق، بدر الدين بن مالك     ،  في المعاني والبيان البديع      المصباح -2
 .58 م، 1989بمصر 

 .3:  األنبياء-3

أميرة علـي توفيـق، الجيـزة العامـة مطبعـة البرلمـان،             .  الجملة االسمية عند ابن هشام األنصاري، د       -4
 .213م، 1971-هــ1319

 .400المغني، :  انظر-5
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ال محل لها من اإلعـراب،   ) أنت مذنب ( يصح أن نعتبر الجملة االسمية       حيث  
) ترمـي (أما لو اعتبرنـا أن الفعـل        "،  )ترمينني بالطرف (ألنها تفسر وتوضح معنى     

   .)1("فان الجملة تعرب بدالً) تقول(بمعنى 
  : وردت الجملة االسمية تفسيرية في ديوان الفرزدق، ومنها قولهوقد  

جفاءظامِ- عالع ةعارِي-ثّارها العدجمانِ، وثُ الزدها    ح2( َأصاب(  
  : وقوله

  )3(هل َأنتَ قاِئم؛   وهل َأنا إالّ مثُل آخر قاعد: حداد لي اليقُوُل
  :وقوله

تَعلَماً- سالثّرى    قَديم ينِ لَهيالواد ورِ الخَضارِمِ-أيحأولى بِالب4( و(  
ال باعتبـار مـا     ) عجفـاء (تفسير لـ   ) عارية العظام (.....  البيت األول    في  

 امرأة ضعيفة، بل باعتبار المعنى أي أن شأن هذه          يعطيه ظاهر لفظ الجملة من كونها     
المرأة لو قدر لها أن تبعث من قبرها وهي واهية ضعيفة، وقد نزل بها ويل الزمـان،                 
وكبا بها حظها لخاطبتكم ببني الحرام مما أصابكم بالعار، وبالتالي هي ال محل لها من               

  .اإلعراب
لة اسمية مفـسرة لمـا قـال        هي جم ) هل أنتَ قائم  ( في البيت الثاني فـ      أما  

فهي جملـة   ) أي الواديينِ له الثرى قديماً    (الحداد، ال محل لها من اإلعراب، أما جملة         
علـى  ) لـه (وخبره الجملة االسمية ذات الخبر المقـدم        ) أي(اسمية مكونة من المبتدأ     

ذلك ألن  ال محل لها من اإلعراب، و     .....) ستعلم(تفسير لقوله   ) الثرى(المبتدأ المؤخر   
                                                           

 .213 الجملة االسمية عند ابن هشام األنصاري، -1

 .606 / 1الحظّ، شرح الديوان،: الضعيفة، الجد:  العجفاء-2

 .1/226 يقول أن السجان يطلب منه أن يقف،ولكنه ال قبل له بالوقوف من ثقل القيد، شرح الديوان، -3

 .564 / 2إنهم األكثر عددا منذ القدم وإنهم يزخرون كالبحور،شرح الديوان، :  يقول-4
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 هو إثبات المعنى للشيء من غير أن يقتضي ذلـك تجـدده             يةاألصل في الجملة االسم   
 أصبحت هي المعول األساس في التعبير عن الحقائق الثابتـة التـي   ،)1(شيئاً بعد شيء  

تقتضي بدورها اتصاف المسند إليه بالمسند اتصافاً ثابتاً، ويمكن مالحظة ذلـك مـن              
  .خالل ما مر من نصوص سابقة

  : جملة صلة الموصول-هـ
 الموصولة أسماء ناقصة الداللة، ال يتضح معناهـا إال إذا وصـلت             األسماء  

  .)2(بالصلة فهي مفتقرة إلى تلك الصلة
 كل جملة تصلح أن تكون صلة الموصول االسمي، وعليـه فـإن لهـا      وليس  

ون معناها   وان يك  ،)4( ومنها كونها خبرية لفظاً ومعنى     ،)3(شروطاً يجب أن تتحقق فيها    
 للمخاطب، أي معلومة للمخاطب، إذ أن فائدة الصلة هي رفع اإلبهـام عـن    )5(معهوداً

الموصول وتوضيحه للمخاطب، فإذا كانت الصلة مبهمة أيضاً عنـد المخاطـب فمـا              
  الفائدة من اإلتيان بها؟

  يجب أن تكون الصلة مشتملة على ضمير يعود على االسم الموصول           وكذلك  
، وهذا الضمير يـسمى     )أنا الذي سافرتُ   (: نحو  يعود على غيره جوازاً     إذ قد  -غالباً-

 وهو يجب أن يطابق العائد عليه لفظاً ومعنى، أو في إحداهما، وفي التـذكير            ،)6(العائد

                                                           

 .35، والداللة الزمنية في العربية، 133دالئل اإلعجاز، :  انظر-1

 . 1/128، ومعاني النحو،413 م، وشرح جمل الزجاجي،البن هشا3/150ل، شرح المفص: انظر -2

 .374 / 1،والنحو الوافي، 34أوضح المسالك، :  انظر-3

 .155 /1شرح ابن عقيل، :  خالفاً للكسائي وابن هشام،انظر4-

 .34أوضح المسالك، :  إال في مقام التهويل والتفخيم، فيحسن إبهامها،انظر-5

 .63، والمقرب، 183 / 1شرح الجمل، : ئد في بعض أحواله،انظر يجوز حذف العا6-



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 189

والتأنيث، واإلفراد والتثنية والجمع، وهذا في الموصوالت المختصة، أما المشتركة فال           
  .يجب ذلك إال إذا خيف اللبس

 إلّـا   ،)1(فصل بين الصلة والموصول بأجنبي، وهو ما ليس من الـصلة           ي وال  
  .)2(الزائدةببعض األشياء، مثل الجملة االعتراضية، والقسم، والنداء، والحال، وكان 

  على هذا فإن الموصول ال يتبع بأي تابع، وال يخبر عنه، وال يـستثنى               وبناء 
 الصلة ال محل لها من      جملة و )4(افهذه شروطه التي يتصف به    . )3(منه، قبل تمام صلته   

اإلعراب، إذ الموضع اإلعرابي للموصول فقط، بدليل ظهور اإلعراب علـى االسـم             
  ).سلمتُ على َأيهم متقدم: ( نحو،)5(الموصول
 الموصول االسـمي فـي      ة وردت الجملة االسمية الخبرية التي هي صل       وقد  

  :ديوان الفرزدق على النحو اآلتي
  : جملة الصلة االسمية) + الذي(م الموصول  االس: األولالنمط

جملة الصلة االسـمية، فـي مواضـع مـن          ) الذي( االسم الموصول    تصدر  
  :الديوان، منها قوله

  )6( زهد ما ال يستَطيع فَعالَه    لَئيم وال الكَسب الّذي هو كاسبهَأرى

                                                           

   .65المقرب، : انظر1-

 .378 / 1النحو الوافي، : انظر -2

 .67: المقرب:  انظر-3

 .378 / 1النحو الوافي، :  هناك شروط أخر،انظر-4

 .409 / 2، ومغني اللبيب، 39 / 2شرح الرضي على الكافية، : انظر -5

 .101 / 1شرح الديوان، األسد،:  الزهدم6-
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كونة من المبتدأ المعرفـة     الم) هو كاسبه (الجملة االسمية   ) الذي( االسم الموصول    تقدم
على المفرد المـذكر    ) الذي(، وقد دلت    )الهاء(المقترن بالضمير   ) كاسبه(والخبر  ) هو(
  . العاقليرغ

 جملة الصلة اسمية مثبتة، وصلة الموصول ال محل لها          ورود) 1( النحاة   أجاز  
  . وهذا متفق مع داللتها في النص،)2(من اإلعراب

  :الجملة االسمية) + ما(ل  االسم الموصو: الثانيالنمط
  :الجملة االسمية في مواضع من الديوان، منها قوله) ما (تصدرت  

  )3( علَى سعد بِما هي َأهلُه،    وخَير َأحاديث الغَريبِ صدوقُهاوَأثني
المقترنة ) هي أهلُه (وتصدرت الجملة االسمية    ) الباء(بأداة الجر   ) ما (اقترنت  

) مـا ( صفة العاقـل،     ىعل) الذي(التي هي بمعنى    ) ما(، ودلت   )الهاء(بالضمير العائد   
عليها، وجملة صلة الموصول ال محل لها       ) الباء(هما في موضع خبر لتقدم أداة الجر        

  . )4(من اإلعراب 
  : الجملة االسمية) + من( االسم الموصول : الثالثالنمط

  :الجملة االسمية في قوله) من( االسم الموصول تقدم  
  )5( مقلَتَيهِما    شفاء ِلنَفسٍ، فيهِما، وسقامهافي بِمن عيناه فَكَيفَ

                                                           

 .151، 3/150 المفصل، شرح -1

 .2/471 اللبيب، مغني -2

 يطلب من الناقة أن تثني على بني سعد،وهم من هم،و خير أحاديث الرجل ما يصدق فيها، شرح الـديوان،                    -3
2/132. 

 .2/471مغني اللبيب، : انظر -4

 .2/435 يقول إن عينيها تسقمانه وتبرئانه،شرح الديوان، -5
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التـي بمعنـى    ) مـن (، دلت   )عيناه في مقلتيهما شفاء   (الجملة االسمية   ) من (تصدرت
  .على العاقل) الذي(

إذا كانت اسمية،   ) ما(و) من( إلى أن جملة الصلة الواقعة بعد        )1( سيبويه أشار  
  ). من(و) ما( وردت فيهما ينكر المبتدأ، وقول سيبويه مطابق للنصين اللذفاألحسن ذ

  : الجملة االسمية) + اللّذان( االسم الموصول : الرابعالنمط
الجملة االسمية في مواضع من الديوان، منهـا        ) اللّذان( الموصول   االسم تقدم  

  :قوله
  )2(ي َأعلى السماء المحلِّق جبال اِهللا اللّذانِ ذُراهما   مع النَّجمِ فهما

الدال على المثنى جملـة الـصلة االسـمية         ) اللّذان( الموصول   االسم تصدر  
  . ذُراهما مع المجد، وجملة الصلة االسمية ال محل لها من اإلعراب(

  : الجملة االسمية) + الالئي( االسم الموصول : الخامسالنمط
سمية في مواضع من الـديوان، منهـا         االسم الموصول الالئي الجملة اال     تقدم  

  :قوله
جتَرهِليظاِئرلَيكُم حاللّائي ع فالجِي نم   أى بارِزاً لَهنكُم إن ر3( م(  

جملـة الـصلة    -الدالة على جمـع اإلنـاث       ) اللّائي( االسم الموصول    تصدر  
، ) حظـائره عليكم(االسمية ذات الخبر شبه الجملة المتقدم على المبتدأ المؤخر المعرفة    

. المؤدي إلى ربط الصلة بـاألداة     ) الهاء( العائد   روقد اشتملت جملة الصلة على الضمي     

                                                           

 .400 / 2 الكتاب، 1-

 .137 / 2 الفرزدق، ان ديوشرح -2

 .414 / 1يأكل، شرح الديوان، : يجتر -3
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 الجملـة   فأنأما من الناحية اإلعرابية     . على جمع المؤنث  ) اللّائي( داللة   )1(ذكر النحاة 
  .)2(االسمية صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب

  : ملة الصلةج) + اّلتي( االسم الموصول : السادسالنمط
جملة الصلة االسمية في مواضع من الديوان،       ) التي( االسم الموصول    تصدر  
  :منها قوله

  )3( اُألم، تَغشى كُلَّ فَرخٍ منَقنقي إليها من معاوِيةَ الّتي   هحملنا
، كمـا أفـاد االسـم    )هـي اُألم (الجملة االسمية ) التي( االسم الموصول  تقدم  

، وقـد وقـع االسـم       )العاقلة أو غيرها  ( الداللة على المفردة المؤنثة      )التي(الموصول  
) الّتـي ( ورود   ،)4(، أجاز النحاة  )معاوية( المعرفة المجرور قبله     لالسمالموصول صفة   

دالة على معنى ما ال يعقل من المؤنثين، وهذا مطابق للنص، أما من الناحية اإلعرابية               
  .)5(لها من اإلعرابفالجملة االسمية صلة الموصول ال محل 

  :الجملة االسمية المنسوخة) + التي( االسم الموصول : السابعالنمط
  :، في قوله)كان(الجملة االسمية المنسوخة بـ ) التي( االسم الموصول تصدر  

  .)6( دنا رأس الّتي كُنتُ خاِئفاً، وكُنتُ أرى فيها ِلقاء ِلزامِولَما

                                                           

 .188، 351 ارتشاف الضرب، -1

 .2/409، والمغني، 2/271األصول في النحو، : انظر -2

وان، المـصوت، شـرح الـدي     : الدماغ، المنقنـق  : هي أم الدماغ أي الجلدة التي تغشى الدماغ، الفرخ        :  األم -3
2/135. 

 .1/85 الجمل، شرح 4-

 . 2/271األصول في النحو، : انظر -5

 .2/407الموت، شرح الديوان، : لزاملقاء -6
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عاقلـة أو   (لدالـة علـى المفـردة المؤنثـة         ا) الّتي( االسم الموصول    تصدر  
، وجملة صلة   )كنتُ خائفاً : (وهي) كان( الصلة االسمية المنسوخة بـ      جملة) 1()غيرها

  .الموصول ال محل لها من اإلعراب
  : جملة الصلة) + الّذين( االسم الموصول : الثامنالنمط

حفَأصب في القَومِ الّذين دمحملحن يمم،وأخوه    ساِلم 2(ق بِهِم فَهو(  
التي احتوت  ) محمد أخوهم (متصدراً جملة الصلة    ) الّذين( اسم الموصول    وقع  

  .على جمع المذكر العاقل) الّذين(، ودل )الهاء(الضمير العائد 
 عطف جملة أخرى علـى جملـة الـصلة، ومنـع            )3( النحاة البصريون  أجاز  
لبصريين أقرب إلى الواقع اللغوي، أمـا       إال إذا فصل بينهما، ورأي ا     . ذلك )4(الكوفيون

 لرفـع في ا -على جمع العقالء    ) الّذين( إلى داللة    )5(من الناحية الداللية فقد أشار النحاة     
  .-هنا-  وهذا مطابق لداللتها-وغيره
  الجملة االسمية المنفية ) + الذي( االسم الموصول : التاسعالنمط

  :سمية المنفية في قولهجملة الصلة اال) الذي( االسم الموصول تصدر  
  )6( المولى الّذي لَيس دونَه    ولي، ومولى عقدة من يجيلُهاولكنَّني

                                                           

عماد زكي البـارودي، المكتبـة      :يقالسيد احمد الهاشمي، تحق   : القواعد األساسية للغة العربية، تأليف    :  انظر 1-
 .هـ1420التوفيقية، القاهرة، 

 .2/468 شرح الديوان، 2-

 .1/87 الهوامع، همع 3-

 .1/87 السابق، المصدر -4

 .351، ارتشاف الضرب، 1/524، اللباب، 1/271 في النحو، األصول -5

 . 2/177 شرح الديوان، ،،وهو الذي يعقد لها ويفك عنهااهيعقدها،يقول إنها ولته أمرها من دون سو: يجيلها -6
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  (جاء متصدراً الجملة االسمية المنفية      ) الّذي( االسم الموصول    فإن   دونـه ليس
ـ  ) الّذي(العائد على االسم الموصول     ) الهاء(، والتي تضمنت الضمير     )ولي ى الدال عل

  .المتقدم عليها) المولى(المفرد المذكر العاقل، ويعرب هنا صفة لالسم المعرفة 
 أنه ال فرق    )2(بالنفي، كما ذكر ابن يعيش    ) الّذي( تصل   أن) 1( ابن السراج  أجاز  

بين أن تكون جملة الصلة إيجاباً أو سلباً، وال محل لها من اإلعراب، وقـول النحـاة                 
  . متفق مع النص

  : الجملة االسمية المنفية) + من(االسم الموصول  : العاشرالنمط
  :الجملة االسمية المنفية في قوله) من (تصدر  

  )3( بيتَ الملك من لَيس َأهلَه،   وريشُ الذُّنابى قَبَل ريشِ القَوادمَِأتُدخُل
 المقترنة بالضمير ) لَيس أهلَه (الدالة على العاقل الجملة المنفية      ) من (تصدرت  

هنا في موضع نصب على المفعولية، وجملة الصلة ال محل لها           ) من(، وتعرب   )الهاء(
  .من اإلعراب

  : شبه الجملة+  االسم الموصول : الحادي عشرالنمط
  :شبه الجملة في قوله) ما( االسم الموصول تقدم  

  )4(فُ في فُؤادينا من الهم والهوى    فَيبرُأ منهاض الفُؤاد المسقَّبِما

                                                           

 .2/276 األصول في النحو، 1-

 . 3/151 المفصل، شرح -2

 يقدم ريش الذنب الذي ال جدوى منه على ريش القوادم أي على             وإنه األدنى إليه من دون البعيث،       إنّه: يقول -3
 .2/495، شرح الديوان، لفرزدقا

 .116 / 2المجبور من تحطمه، شرح الديوان، : الكبير، المسكّف:  المنهاض4-
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االسـم  + أداة الجـر    : المكونة مـن  ) في فؤادينا (شبه الجملة   ) ما (تصدرت  
) مـا (هنا للعاقل وغير العاقل، وموضـع  ) ما(وداللة ) نا(المجرور المقترن بالضمير   

  ).الباء(هنا الجر القترانها بأداة الجر 
وما  النحاة ورود شبه الجملة صلة، بشرط أن تكون تامة، أي بها فائدة،              أجاز  

  .ذكروه متفق مع النص
  :  جملة جواب القسم–و

 نحو قولـه    )1(الجملة التي تلي ألفاظ القسم    :  بجملة جواب القسم هي    المقصود  
 ِإنَّـه  والَْأرضِ السماء فَورب{ : وقوله )2( }الْمرسلين لَمن ِإنَّك الْحكيمِ والْقُرآنِ{ تعالى  

  .، هما جوابا القسم)ِإنَّه لَحقٌّ وك لَمن الْمرسلين،ِإنَّ(، فجملتا )3( }لَحقٌّ
 جملة جواب القسم اسمية أو فعلية، والذي يعنينا هـو كـون الجملـة               وتكون  

 جواب القسم، وذلك إذا دل عليه كـالم قبلـه، أو وقـع القـسم                )4(اسمية، وقد يحذف  
 وإنما وجب الحـذف     ،)5()أنتَ صادقٌ واهللاِ  : (ك متالزمين نحو قول   جزأينمعترضاً بين   

  .في مثل هذا ألن الكالم قد أغنى عن ذكره
، )1( }الـذِّكْرِ  ذي والْقُرآنِ{ :  نحو قوله تعالى   )6( إذا حذف لدليل كالم بعده     أما  

، بدليل قولـه    )ِإنَّك لَمن الْمرسلين  ( من تقدير في المعنى، دون اإلعراب والجواب         فالبد
  .)2( }كَذَّاب ساحر هذَا افرونالْكَ وقَاَل{ : تعالى

                                                           

 .78ب،  اإلعراقواعد، واإلعراب عن 403 / 2مغني اللبيب : انظر 1-

 .3، 2: يس-2

 .23:  الذاريات3-

 .718المغني، : انظر 4-

 .88إعراب الجمل وأشباه الجمل، :  انظر-5

 .452المغني، : انظر -6
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 ولَو{ :  تحذف جملة الجواب جوازاً في المعنى واإلعراب نحو قوله تعالى          وقد  
منُواْ َأنَّها آمةٌ واتَّقَوثُوبلَم نم نداللَّه ع رفـالجواب محـذوف لداللـة الجملـة         ،)3( }خَي 

لَو َأنَّهـم َآمنُـوا     (، والتقدير واِهللا    االسمية عليه وهي جواب لقسم محذوف قبل الشرط       
رخَي اللَّه نْدع نةٌ مثُوبا لَماتَّقَو4()و(.  

فقد عدها فاضل السامرائي من بـاب       ) المقسم به ( الجمل التي يحذف منها      أما  
  .)5(التأكيد وليس هناك قسم

لقـسم   جملة جواب القسم في حال كونها خبرية هو األصل فيها، ويسمى ا            أما  
، ومجيء جملة القسم إنشاء فهو في مجـال القـسم           )غير استعطافي (عندها خبرياً أو    

 عليك  باِهللا: (، فيتلقى باألمر والنهي واالستفهام، كقولك في األمر       )االستعطافي(الطلبي  
 والذي تقدم فـي     ،)6()باِهللا عليك هل من رحمة بنا؟     : (، وباالستفهام كقولك  )ارحم زيداً 

حال كونها مثبة، فإن كانت منفية فان القسم يجاب عنه في النفي بـ              هوجملة الجواب   
  .)7(، سواء ذلك في الجملة االسمية أو الفعلية)، أو ال، أو إنام(

 إلى أن من صفات جملة جواب القسم أنها ال محل لها من             ير علينا أن نش   بقي  
 هـذا األمـر      وذهب بعضهم إلى القول أن     ،)8(اإلعراب، وهذا هو الذي قال به النحاة      

                                                                                                                                             

 1:  ص-1

 4: ص -2

 103: البقرة -3

 .221، وما بعدها،والجملة العربية 555 / 4معاني النحو، :  انظر-4

 .221جملة العربية، ، وما بعدها، وال558 / 4معاني النحو : انظر -5

 42.1، 41، وهمع الهوامع، 374 / 2شرح الرضي على الكافية، : انظر -6

 .555 / 4، ومعاني النحو، 375 / 2شرح الرضي على الكافية، :  انظر-7

 .78اإلعراب عن قواعد اإلعراب : انظر -8
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وال بد للقسم مـن   "،)1(يحتاج إلى دقة، فقد يكون لجملة جواب القسم محل من اإلعراب    
جواب ألنه به تقع الفائدة، ويتم الكالم، وألنه هو المحلوف عليه، ومحال ذكـر حلـف    

  .)2("بغير محلوف عليه
  : تقسيم جملة جواب القسم كما وردت في الديوان إلىويمكن  

 مواضـع مـن     يف) إن( القسم جملة اسمية مثبتة مصدرة بـ         جاءت جملة جواب   -1
 :الديوان، منها قوله

كمرلَع ! تَقاربها ميتفي ب دقعلَفي م    هُأمو ماَألص3(إنِّي و(  
  :وقوله  

  )4( نار ابنِ المراغَة إنَّها    لَأَألم نارٍ مصطَلين وموقدابتَ علَِئن
، وقد أكد النحـاة     )إن(جملة جواب القسم مثبتة مصدرة بـ        البيتين جاءت    في  

على أن جملة جواب القسم إما اسمية، أو فعلية، واإلسمية أما مثبتة أو منفية، فالمثبتـة     
  .)6(، وجملة جواب القسم ال محل لها من اإلعراب)5(ومخففةمشددة ) إن(تصدر بـ 

  :في، منها قوله جاءت جملة جواب القسم منفية بإحدى أدوات الن-2
كمررِلَعذَافن خَوانِ العاً مخُبز ا   بِأكثَراكتياِله وم1( ما اَألرزاقُ ي(  

                                                           

 .193فاضل السامرائي،.  انظر الجملة العربية، د-1

ـ 337ت(د الرحمن بن اسحق الزجاجي       أبو القاسم عب   الالمات -2 مازن المبـارك، المطبعـة     . د: ، تحقيق ) ه
 .78 م، 1969الهاشمية، دمشق، 

 .113 / 1 الديوان، شرح 3-

 .306 / 1 الديوان، شرح 4-

ـ 645ت(، ألبي علي الشلوبين     التوطئة 5- يوسف احمد المطوع، دار التـراث العربـي، الطبـع          : تحقيق)  هـ
 .152تسهيل الفوائد : ، وانظر237 م،1973والنشر القاهرة 

 .527المغني، : انظر -6
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النافية ) ما(مصدرة بـ   .....) األرزاقُ يوم اكتيالها  ( جملة جواب القسم     وردت  
  .)2(التي تدل على الحال

  : اجتماع الشرط والقسم– 3
  : ديوان، منها قوله الشرط والقسم في مواضع من الاجتمع  

  )3( لَئن أصبحتُ في السيرِ قاصداً    لَقَد كان يحلُوا لي لعيني جاِئرهلَعمري
 آراء النحاة في تحديد جملة الجواب في حالة اجتماع الشرط والقـسم،           اختلفت  

وقد يجتمع الشرط والقسم، وتدخل الالم على حرف الشرط مؤذنة بان           :"يقول الجرجاني 
إذا اجتمـع شـرط     : " وذكر ابن الشجري في اآلمالي     ،)4("ا جواب قسم مضمر   ما بعده 

وقسم، ولم يسبقهما ما يحتاج إلى خبر، فالجواب للمتقدم، ويحـذف جـواب المتـأخر               
، ورأى ابن الشجري على أن الجواب هو للقسم لكون الـالم      )5("استغناء بجواب المتقدم  

ه الالم مضمرة أو مظهـرة ألنهمـا        متقدمة على الشرط وهي الم القسم، والبد من هذ        
 وكما جاءت آراء النحاة مختلفة في الجواب اختلفوا في هـذه الـالم فهـي                ،)6(لليمين

، )1( وعند بعـضهم الم االبتـداء      ،)8( وللقسم عند الزجاجي   ،)7(للتوكيد عند ابن السراج   

                                                                                                                                             

 عذافر التميمي،ويقول إن األرزاق كلها إذا كيلت،فإنها تقل عما يكون منها على مائدة عذافر التميمـي،      يمدح -1
 .519 / 1شرح الديوان، 

 .334 / 2، المقتضب -2

 .356 / 1ديوان، السير الظالم الشديد، شرح ال: المعتدل، جائره:  القاصد3-

 .2/659م، 1986إبراهيم األنباري، دار الكتاب اللبناني، بيروت :  القرآن المنسوب للزجاج، تحقيقإعراب -4

،وشـرح المفـصل،    8 / 2، والبيان في غريب إعراب القرآن،البن األنبـاري،         1/240 الشجرية،   اآلمالي -5
 .382 / 2، وشرح ابن عقيل، 7/57

 .66 / 3، الكتاب -6

 .173 / 2 في النحو، األصول -7

 .160، للزجاجي، الالمات -8
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ة ومن خالل هذه اآلراء المتضاربة يمكن أن نخرج برأي واحد هو ما ذهب إليه النحا               
في تقديرهم قسما مضمراً بعد الالم، وتوثيق ذلك اجتماع الشرط والقسم الظـاهر فـي    

  .النص المتقدم
 المتقدم ال محل    مهي جملة جواب القس   ) أصبح( االسمية المنسوخة بـ     فالجملة  

  .)2(لها من اإلعراب
  : جملة جواب الشرط غير الجازم–ز

 ويـأتي الـشرط     ،)3(ع ونحوه إلزام الشيء والتزامه في البي    :  في اللغة  الشرط  
العالمة واإلمارة، فكأن وجود الشرط عالمة لوجود جوابـه، ومنـه أشـراط             "بمعنى  

  .)4("الساعة، أي عالماتها
 أي أن الـشرط أسـلوب       ،)5("وقوع الشيء لوقوع غيره   " : اصطالحا فهو  أما  

 فوجود  منزلة المسبب، : منزل منزلة السبب، والثاني   : األول.. لغوي يبنى على جزأين   
  .اآلخر معلق على وجود األول

إن جاء محمد قام زيد، فإن قيام زيد متوقف على مجيء محمد،            :  نقول فعندما  
فيتحقق بتحققه وينعدم بانعدامه، اذاً فاألصل في أسلوب الشرط أن يتألف من عبـارتين   

  .)6(ال استقالل إلحداهما عن األخرى

                                                                                                                                             

ـ 702ت  ( المباني ألحمد بن عبد النور المالقي        رصف -1 احمد محمد الخراط، مطبعة زيـد بـن        : تحقيق)  ه
 .112م، 1975ثابت، دمشق 

 .95 إعراب الجمل وأشباه الجمل، انظر -2

 ).شرط(، مادة 329 / 7 العرب، لسان -3

 . 41 / 7 المفصل، شرح -4

 .46 / 2، المقتضب -5

 .284 - نقد وتوجيه -في النحو العربي :  انظر-6
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 مـسبباً عـن األول وال متوقفـاً          يخرج األصل عن ذلك فال يكون الثاني       وقد  
 ،)2(}يلْهث تَتْركْه َأو يلْهثْ علَيه تَحمْل ِإن الْكَلْبِ كَمثَِل فَمثَلُه{: تعالى  نحو قوله  ،)1(عليه

فلهث الكلب ليس متوقفاً على الحمل عليه أو تركه، فهو يلهث في كل حـال، وعليـه                 
 أن يكـون    يـه ب دوماً، وإنما األصل ف    فليس الشرط على هذا من باب السبب والمسب       

  .)3(كذلك
قد ال يكون مضمون الشرط والجزاء متعقباً لمضمون الشرط،         : " الرضي قال  

إن (، و )إن كان هناك نار كان هنـاك احتـراقٌ        : ( يكون مقارباً له في الزمان نحو      بل
  لمذكور هو  لكن التعقب ا  ) إن كان اإلنسان ناطقاً، فالحمار ناهقٌ     (، و )احتراق فهناك نار

  .)4("األغلب
 أدوات مختلفة، منها حروف، ومنها أسماء، وهي تنقسم على أدوات           وللشرط  

، والذي يعنينا في هذه الفقرة هـي األدوات غيـر           )5(تعمل الجزم، وأدوات غير عاملة    
، لم تعمـل  )لو يذهب محمد أنا ذاهب: (نحو قولنا....) لو، لوال، لما، إذا  : (العاملة مثل 

  .شرطية أي عمل سوى داللتها على اقتران فعل الشرط بجوابهال) لو(
انـا  ( فان المقصود بجملة جواب الشرط غير الجازم في قولنا الـسابق   وعليه  

لفعل الشرط) ذاهب الجملة التي تأتي جواباً أو جزاء.  
 اختلف العلماء في عد أسلوب الشرط مكوناً من جملة واحدة أو جملتـين،        وقد  

، مدخالً ضمنه جملتي    )الجزاء(ابعه أطلق على أسلوب الشرط مصطلح       فسيبويه ومن ت  
                                                           

 .432 / 4: معاني النحو: انظر -1

 .176: األعراف -2

 .433 / 4معاني النحو، : انظر 3-

 .417 / 1 شرح الرضي على الكافية، -4

 . وما بعدها240، أوضح المسالك 300المقرب، : انظر -5
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على الجزء األول من التركيـب      ) الشرط( وأطلق بعضهم مصطلح     ،)1(الشرط وجوابه 
على الجزء الثاني منه، وبذلك فإنهم جعلوا الشرط مؤلفاً         ) الجزاء(الشرطي، ومصطلح   

  .من جملتين هما جملة الشرط وجوابه
، والراجح  )2(ين إلى عد جملة الشرط وجوابه جملة واحدة        بعض المحدث  وذهب  

وهذا هو المفهـوم مـن      ) الشرط وجوابه أو جزاؤه   (أن الشرط يتكون من جملتين هما       
  .، فما دام هناك جزاء فالبد من وجود سبب له)الجزاء(كالم سيبويه إذ سماه 

 قد تكون اسـمية وقـد تكـون         -الجازم وغير الجازم  - جواب الشرط    وجملة  
علية، وقد تكون خبرية، وقد تكون إنشائية، والذي يعنينا في هذه الفقـرة هـو جملـة        ف

جواب الشرط غير الجازم خبرية اسمية، إذ أن خبرية أسلوب الـشرط، أو انـشائيته               
 كان خبراً كان الشرط خبراً، وإن كان إنـشاء كـان الـشرط              فإنتعتمد على جوابه،    

أي  ،)4(زم ال محل لها من اإلعـراب مطلقـاً         وجملة جواب الشرط غير الجا     ،)3(إنشاء 
سواء اقترنت بالفاء وإذا الفجائية أم لم تقترن، وسنعرض لجواب الشرط غير الجـازم              
بحسب نوعية األداة، وقد وردت جملة جواب الشرط غير الجازم في ديوان الفـرزدق              

  :على وفق ما يأتي
  : جملة جواب الشرط غير الجازم مطلقاً. 1

 جواب الشرط غير الجازم في مواضع عدة من الديوان، منها            وردت جملة  قد  
  :قوله

                                                           

 .134  /1الكتاب : انظر -1

 .284 نقد وتوجيه، –في النحو العربي :  انظر2-

 .204الجملة العربية، : انظر -3

 .2/23، واألشباه والنظائر، 2/409مغني اللبيب، :  انظر-4
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  )1( حاتماً َأزمان لَو شاء حاتم   من الماِل واَألنعامِ كان لَه وفروال
  :وقوله

  )2( دفاعك عنهم عارِضاً ِلجِباً    لََأصبحوا عن جديد اَألرضِ قَد ذَهبوالَوال
  :وقوله

  )3(فَلَيس لَهن حين يقَعن واق   يوفَ بنو لُجيمٍ     سلَّ السِإذا
وهي حرف جملة الشرط الفعلية، ثم      ) لو( النص األول تقدمت أداة الشرط       في  

) لـو (، ولم يقترن جواب )كان له وفر) (كان( الجواب اسمية منسوخة بـ   ةجاءت جمل 
  . )4(ترانه بالالمالشرطية بالالم على أن الكثير في جوابها المثبت هو اق

، وهي حرف االسـم المعرفـة       )لوال( النص الثاني تصدرت أداة الشرط       وفي  
مقترنـة  ) أصبح(، أما جملة الجواب فقد جاءت اسمية منسوخة بـ          )دفاعك(المرفوع  

النافيـة، تـؤدي   ) ال) + (لـو ( أداة مركبة من   -هنا-) لوال(، و .....)ألصبحوا(بالالم  
تناع الشيء لوجود غيره، أما الالم المقترنة فقد أفادت ربط          معنى الشرط الدال على ام    

  .)5(ما بعدها بما قبلها لتوكيد معنى التركيب
يعرب مبتدأ،  ) لوال(الواقع بعد   ) دفاعك( من الناحية اإلعرابية، فان االسم       أما  

  إلى أن خبر المبتدأ الواقـع    )6(عليه، أشار بعض النحاة   ) لوال(استغنى عن الخبر لداللة     

                                                           

 .1/273 الديوان، شرح -1

 .1/84الجيش ذو الجلبة والكثرة، شرح الديوان، :  العارض اللجب2-

 .2/52 شرح الديوان، -3

 .251، وأوضح المسالك، 9/22فصل، شرح الم:  انظر-4

 .123، معاني الحروف، 3/77المقتضب، . 23، 9/22شرح المفصل، : انظر -5

 .1/1/273، المغني، 77، 3/76، المقتضب، 3/239، 2/129 الكتاب، -6
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 فمنعوا رفع االسم الواقـع  )1(محذوف لداللة السياق عليه، وخالفهم الكوفيون  ) لوال(بعد  
 الرفـع   )2( مقدر، وعند الفراء   بفعلعلى االبتداء، فهو مرفوع عند الكسائي       ) لوال(بعد  
المتقدمة عليه، والظاهر أن النحاة متفقون على ورود االسـم الواقـع بعـد              ) لوال(بـ  

  .ا قريب من الواقع النحوي للنصمرفوعاً، وهذ) لوال(
 في النص الثالث فقد تصدرت األداة المتضمنة معنـى الـشرط الجملـة              أما  

الشرطية المبدوءة بالفعل الماضي، أما جملة الجواب فقد جاءت اسمية مقترنة بالفـاء             
، )لَهن حـين يقعـن واق     (مكونة من الخبر المقدم والمبتدأ والمؤخر       ) ليس(منفية بـ   

  .ربط ما بعدها بما قبلها لتقوية معنى الشرط) الفاء (وأفادت
 إلى ضرورة وقوع الفاء متصدرة الجملة االسمية الواقعة جواباً          )3( النحاة أشار  

للشرط، وهذا متفق مع تركيب النص، وجمل الجواب السابقة جميعها ال محل لها مـن     
  .)4(اإلعراب

  :الفجائية) إذا(أو ) اءالف(جملة جواب الشرط الجازم غير المقترنة بـ . 2
 الجزم وأدوات غيـر عاملـة،       عمل فيما مر أن للشرط أدوات عاملة ت       عرفنا  

) الفاء(واألدوات العاملة إذا جاءت في سياق الشرط ال بد لجملة الجواب أن تقترن بـ               
في مواضع معروفـة ضـابطها أن الجـواب ال يـصلح أن يكـون          ) إذا الفجائية (أو  

                                                           

، 1/273، المغنـي،  294، رصف المبـاني،   80،  70) 10(، اإلنصاف، م  212،  210 / 2 الشجرية،   آمالي -1
 .1/104كافية، ، شرح ال274

مطبعـة  ، احمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجـار       : تحقيق) هـ207ت  ( القرآن ألبي زكريا الفراء      معاني -2
 .1/404م، 1955الطبعة األولى ، دار الكتب المصرية 

 .164، 1/163، المغني، 276، 1/275، المقرب، 1/321، المفصل -3

 . 214ابن هشام األنصاري،، والجملة االسمية عند 2/470المغني، : انظر -4
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جوز فيها الوجهان، وفي هذه المواضع التي يجـوز فيهـا            وهناك موضع ي   ،)1(شرطاً
فإن الجواب ال محل لـه مـن        ) إذا الفجائية (أو  ) الفاء(الوجهان عند عدم اقترانها بـ      

 وقد وردت في    )3( وذلك ألن محل الجزم يكون للفعل وليس لجملة الجواب         ،)2(اإلعراب
  : في مواضع عدة، منها قولهدقديوان الفرز

  )4( تُعطي يمينُك ما غَال    وِإن عاقَبت كانَت شَديداً عقابها امرٌؤوَأنتَ
  :وقوله

  )5( َأنا قاتلُهي كُلُّ من يظُّنَّني َأنا معتب    وال كُلُّ من قَد خافَنفَما
الجملة الفعلية، ثـم جـاءت جملـة        ) إن( النص األول تقدمت أداة الشرط       في  

مكونة من المبتدأ المعرفة المتأخر     ) كان(ة بـ   جواب الشرط االسمية المنسوخة مصدر    
الواردة في هـذا    ) إن(، وقد أفادت أداة الشرط      )شديداً(والخبر النكرة المتقدم    ) عقابها(

  .النص ربط جملتي التركيب الشرطي
جملـة  ) من( في النص الثاني فقد تصدرت أداة الشرط الدالة على العاقل            أما  

ارع في األولى والفعل الماضي في الثانية، أما جملتـا          الشرط الفعلية ذات الفعل المض    
مكونتـان مـن    ) أنا قاتلُه (وفي الثانية   ) أنا معتب (الجواب اإلسميتان فهما في األولى      

وفـي  ) معتب(أما الخبر فقد جاء نكرة في األولى        ) أنا(المبتدأ المعرفة في الموضعين     
  ).قاتلُه(الثانية معرفة 

                                                           

 .248، سالك، وأوضح الم301المقرب، :  انظر-1

 .2/409المغني، : انظر 2-

 .67، واإلعراب عن قواعد اإلعراب، 2/409مغني اللبيب، : انظر 3-

 .1/87الهواري، .  دالديوان -4

 .2/97الهواري، . يتهمني، الديوان د:  يظنني-5
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) إذا(أو ) الفـاء (رن جواب الشرط الجـازم بــ       مر من نصوص لم يقت     فيما  
  .)1(الفجائية، وعليه فان جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب

  : الجملة التابعة لما ال محل له من اإلعراب-ح
 الجمل التي عطفت على جمل قبلها عطف نسق، وذلك في مثـل قـول               هي  
  :الفرزدق

  )2(شُد ونَبني بِالوفاء حبالَها كَلب ونَحن َأخوهم    نَوِإخوتُنا
إذا عطفت الجملة على    "،  )إخوتُنا كلب (معطوفة على   ) نحن أخوهم ( جملة   فـ  

  : وقوله .)3(" محل له، من اإلعراب، فهي مثله أيضاً ال محل لهاالما 
حالشَماالفََأصب تَّبِعالريحِ ي باءوا    هَأضحاَألعلى و ك4( كَعب(  

، ال محل   )أضحى(جملة اسمية منسوخة بـ     ....)  الريحِ ءَأضحوا هبا (: فقوله  
فََأصبح (لها من اإلعراب، ألنها معطوفة على ما ال محل له من اإلعراب، وهو جملة               

 وكان حرف العطف هـو      ،)5()أصبح(، ووهي جملة اسمية منسوخة بـ       )كَعبك األعلى 
  ئين من غير للجمع بين الشي(وهو كما قرر النحاة ) الواو(

العاطفة فـي الجملـة   ) الواو( والذي نلحظه في   ،)6() لترتيب وال مهلة   تعرض  
السابقة أنها دلت على الترتيب، فعندما أصبحت السيادة للممدوح كانوا هبـاء، وعليـه              

                                                           

 .214السمية عند ابن هشام األنصاري، ، والجملة ا2/470المغني، : انظر -1

 .2/63، يالهوار.  دالديوان -2

 . 122 الجمل وأشباه الجمل، إعراب 3-

 .2/66الهواري، .  دالديوان -4

 . 122إعراب الجمل وأشباه الجمل، : انظر -5

 .251 المقرب، -6
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فإن الواو جاء للترتيب، وهذا يعني أن قول النحاة أنها ال تفيد الترتيب ليس معناه أنها                
  .)1(ب ألبتة، بل قد تأتي للترتيب وقد تأتي لغيرهال تفيد الترتي

  :الخاتمة
 كان هدف هذه الدراسة التي قامت على نص لغوي من النصوص الـشعرية              لقد  

المهمة، هو تسليط الضوء على الجهد الكبير الذي بذَلَه نُحاةُ العربية في استقصاء ظـواهر               
بناء الجمـل التـي ال محـل لهـا مـن      هذه اللغة الكريمة من خالل تقديم دراسة تحليلية ل   

 وضعت ديوان الفرزدق في إطار آراء النحـاة العـرب           وقد.  في شعر الفرزدق   إلعرابا
توثيقاً لعدد منها وترجيحاً بالشواهد لعدد آخر، لكي يسهم هذا البحـث فـي دراسـة لغـة                  

وفي وضع أحكام النحاة العرب في مواضعها، وإلقـاء الـضوء علـى الجوانـب             الشعر،
  .فية عندهم لتفهم الوصول إلى أحكام وقواعد أكثر مالءمة لواقع اللغة قدر اإلمكانالخال

 التي ال محل لها من اإلعراب سواء عند علمـاء           مل تعرض البحث للج   حيث  
مـن أهـم     و النحو القدماء أو المعاصرين، مما جعل دراستها متعددة المـصطلحات،         

ادة واالستقالل واإلسناد مما يؤسـس      األسس والمعايير التي تصنف بها الجملة هي اإلف       
لمفهوم نظري كان يمكن أن يكون لو طبق لمفردات النحو العربي بحيث منـه تبـدأ                

عد ابن هشام أن الجملة المستأنفة هي ابتدائية، وبه قـال النحـاة، ولكـن               . واليه تعود 
 وغير  أثبتت الحقائق أنها قسم قائم بنفسه، وقد أفادت الجملة المعترضة توضيح المعنى           

متأثرة باإلعراب، واختلف النحاة في عطف جملة أخرى على جملة الـصلة فأجـاز              
، ومنع الكوفيون ذلك، وفي الجمل التي يحذف منها جواب القسم فقد عـدها              بصريونال

فاضل السامرائي من باب التوكيد، وليس هناك قسم، واختلف النحاة في حالة اجتمـاع              
ب، وقد وجدت ما جاء في الديوان مطابقـاً لمـا           الشرط والقسم في تحديد جملة الجوا     

  .ذهب إليه النحاة

                                                           

 .211 / 3معاني النحو، : انظر -1
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�א25א_^�وא�85د+ �
  . الكريمالقرآن -
ـ 754ت(ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي،          -1 : ، تحقيق ) هـ

الدكتور مصطفى أحمد النحاس، الجزء الثاني، مطبعة المدني، الطبعة األولى، مـصر            
 . م1987

طه عبدالرؤوف سـعد،  : والنظائر في النحو لجالل الدين السيوطي، تحقيق     األشباه   -2
 .م1975شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة 

عبدالحـسين  . د:  هـ، تحقيـق   316 األصول في النحو ألبي بكر بن السراج ت          -3
م، الجزء الثاني، مطبعة    1973الفتلي، الجزء األول، مطبعة النعمان، النجف األشرف        

 .م1973ن األعظمي، بغداد، سلما

 دار اآلفاق الجديـدة،     وراتفخر الدين قباوة، منش   .  إعراب الجمل وأشباه الجمل، د     -4
 . م1981- هـ1401 الطبعة الثالثة ،بيروت

إبراهيم األنباري، دار الكتاب اللبنـاني،      :  إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق     -5
 .م1986بيروت 

ـ  761ت  (اب، بن هشام األنـصاري       اإلعراب عن قواعد اإلعر    -6     : ، تحقيـق  ) هـ
 . م1970-هـ1390رشيد عبدالرحمن العبيدي، دار الفكر، بيروت، الطبعة  .د

) ابـن الـشجري   ( بــ    شهيرأبو السعادات هبة اهللا بن علي ال      :  اآلمالي الشجرية  -7
 ).ت. د( بيروت -، طبعة دار المعرفة )هـ542(

كمـال الـدين    : النحويين البصريين والكـوفيين    بين الخالف   سائل اإلنصاف في م   -8
محمد محيي الـدين    : أبوالبركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري، تحقيق        

 .م1953الطبعة الثانية، مطبعة حجازي بالقاهرة، ، عبدالحميد
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محمد محيـي   :  البن هشام األنصاري، تحقيق    الكإلى ألفية ابن م   :  أوضح المسالك  -9
  . م1967يد، مطبعة السعادة، الطبعة الخامسة، مصر الدين عبدالحم

 ،محمد كامل بركـات   : تحقيق) 672( المقاصد البن مالك     ل وتكمي ئد تسهيل الفوا  -10
 . م1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر 

ـ 645ت( التوطئة، ألبي علي الشلوبين      -11  المطوع، دار   أحمديوسف  : تحقيق)  هـ
 . م1973ع والنشر القاهرة  الطب،التراث العربي

أميرة علي توفيق، مكتبة الجيـزة      .  الجملة االسمية عند ابن هشام األنصاري، د       -12
 . م1971 - هـ 1319العامة مطبعة البرلمان، 

 تأليف الدكتور فاضل صالح السامرائي، الطبعة       ها، الجملة العربية، تأليفها وأقسام    -13
  .هـ1422-م2002 دار الفكر ،األولى

  ).ت.د( الدسوقي على المغني، الدسوقي، مكتبة ومطبعة المشهد الحسني، مصر يةحاش
ـ 392ت  ( الخصائص ألبي الفتح ابن جني       -14 محمـد علـي النجـار      : تحقيق)  ه

  .م1952مطبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثانية، القاهرة 
.  أولـى  ، طبعـة  منـصوري  جابر ال  علي. د:  الداللة الزمنية في الجملة العربية     -15

  . م1984مطبعة جامعة بغداد، 
 مكتبـة محمود محمـد شـاكر،      : تحقيق دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر الجرجاني،       -16

  . المدنيمطبعةم، 1992-هـ1413  الثالثة،الطبعة للطباعة والنشر، الخانجي
عبداهللا بن إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي،      :  ديوان الفرزدق، شرح وتحقيق    -17

 .هـ1936طبعة األولى، القاهرة، ال

 دار الكتـب    ، وقدم له، األستاذ علـي فـاعور       بطه، شرحه وض  فرزدق ديوان ال  -18
 .م1968العلمية، بيروت، 
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 الـدين   صـالح . د ديوان الفرزدق، قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسـه،           -19
  .م2007الهواري، دار ومكتبة الهالل، بيروت، الطبعة األولى، 

أحمـد محمـد   : تحقيق) هـ702ت(بن عبد النور المالقي      مد رصف المباني ألح   -20
  .م1975الخراط، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق 

محيي الـدين   : تحقيق) 769ت( شرح ابن عقيل لبهاء الدين بن عبد اهللا بن عقيل            -21
  .م1964مصر ، الطبعة الرابعة عشرة ، مطبعة السعادة ، عبد الحميد 

  . عمر، منشورات جامعة بنغازيسنح شرح الرضي على الكافية، من عمل -22
ـ 643ت  ( شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش        -23 مطبعة عالم الكتب، بيروت    )  ه

  . ت.د
، )ـه669–597 (اإلشبيلي ور، البن عصف  )الشرح الكبير ( شرح جمل الزجاجي     -24

  .هــ1419الدكتور صاحب أبو الجناح، عالم الكتب، الطبعة األولى : تحقيق
 الطبعـة   ، وشروحه وأكملها، إيليا الحـاوي     ه الفرزدق، ضبط معاني    شرح ديوان  -25
  . م1995،الشركة العالمية للكتاب، ثانيةال

مطبعـة دار   ) هـ686ت   (سترآباديلرضي الدين األ  :  شرح كافية ابن الحاجب    -26
  . م1985الكتب العلمية بيروت 

 للطباعـة   ةيمهدي المخزومي المطبعة المصر   .  في النحو العربي نقد وتوجيه د      -27
  .م1964والنشر، الطبعة األولى، صيدا، لبنان 

عماد زكـي  :  تحقيق،السيد أحمد الهاشمي: يف القواعد األساسية للغة العربية، تأل  -28
  . هـ1420، القاهرة، التوفيقيةالبارودي، المكتبة 

:  وشـرح  تحقيق) هـ180ت(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر        كتاب سيبويه،  -29
   .م1966محمد هارون، دار القلم عبد السالم 
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ـ 337ت( الزجـاجي    حاق الالمات أبو القاسم عبدالرحمن بن إس      -30     : ، تحقيـق  )هـ
  . م1969مازن المبارك، المطبعة الهاشمية، دمشق، . د

: أبو الفضل جمال الدين محمد بن المكارم األنصاري       ( لسان العرب البن منظور      -31
سة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر      المؤس/ طبعة مصورة عن طبعة بوالق      

  ).ت.د( القاهرة جامعة-بكلية اآلدا-مكتبة
حـسني  . د: تحقيـق ، بدر الدين بن مالك   ،  المصباح في المعاني والبيان والبديع     -32

  .م1989 اآلداب بمصر مكتبة، عبدالجليل
ـ 384ت( الحسن الرماني    ي معاني الحروف ألب   -33 ، ماعيلعبدالفتاح إس : تحقيق)  ه

  .م1973القاهرة ، مطبعة دار العالم العربي
 يوسـف نجـاتي   حمـد أ: تحقيق) هـ207ت ( معاني القرآن ألبي زكريا الفراء    -34

  م 1955الطبعة األولى،  ،مطبعة دار الكتب المصرية، ومحمد علي النجار
، بيت الحكمة للنشر والترجمـة والتوزيـع      ، فاضل السامرائي . د:  معاني النحو  -35

  . م1991الموصل ، ة دار الحكمة للطباعة والنشرمطبع
محمـد محيـي الـدين      : تحقيـق ،  مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام         -36

  .ت. المكتبة التجارية، د، عبدالحميد
دار الحـديث   ، للدكتور محمد عبدالخالق عظيمـه    ،  المغني في تصريف األفعال    -37

  ).ت.د(
ـ 285ت  ( العباس المبرد    ألبي:  المقتضب -38 محمـد عبـدالخالق    : تحقيـق ، ) هـ

  .ت.بيروت د–عالم الكتب، عضيمة
، اهللا الجبـوري عبـد أحمد عبد السكر الجواري و  : تحقيق،  المقرب البن عصفور   -39

  .م1971بغداد ، الطبعة األولى، مطبعة العاني
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مـصر  ، الطبعـة الثانيـة   ، مطبعة دار المعـارف   ، عباس حسن :  النحو الوافي  -40
  .م1963

أربعة ( مكرم   المعبد العال س  : تحقيق،  في شرح الجوامع للسيوطي    امع الهو  همع -35
  ). م1979( ،بيروت، )أجزاء

  : واألطاريح الجامعيةالرسائل
 الفعلية في صحيح البخاري دراسة نحوية لألحاديـث المرفوعـة، رسـالة             الجملة -

ة، جامعة بابـل   إلى كلية التربي  عيساويماجستير تقدم بها الباحث محمد هادي عبداهللا ال       
�.م2002 علي ناصر غالب /إشراف الدكتور �
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فرنسا بالحركة السنوسية يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع           ن اهتمام إ  
ـ      ا 1860عشر، عندما أصبحت الحركة منذ سـنة          وداي  سلطنةلـشريك الـسياسي ل

  .أبشة-الكفرة-وسيطرت على الطريق التجاري الجديد بنغازي
عالمة فارقة في تاريخ الحركة السنوسية عنـدما قـرر          م  1895شكلت سنة     

المؤسس الثاني للسنوسية السيد محمد المهدي السنوسي االنتقال من المعقـل الـرئيس             
 ثم إلى زاوية قرو في عام       لى الكفرة اوالً  للحركة في الجغبوب واالتجاه نحو الجنوب إ      

1899 .  
ن أخذ مشروع السيد المهدي يرى النور؛ والرامي إلى تثقيف المجتمعات           إما    

األفريقية الصحراوية، ونشر اإلسالم بينها، وتطوير اقتصاديات هذه الـشعوب عبـر            
اية القرن  تأمين الطرق التجارية، وتشجيع التعليم والزراعة حتى، وجدت نفسها في نه          

 محاصرة من القوى االستعمارية التي أخذت في التقدم السريع نحو بحيرة            تاسع عشر ال
 فأصبحت  م أفريقيا، 1899 مارس   21تشاد، خاصة بعد االتفاق الفرنسي اإلنجليزي في        

  .)1(فرنسا والسنوسية وجها لوجه على ضفاف بحيرة تشاد
                                                           

 Tamemnajm@yahoo.com زيبنغا جامعة اآلداب، التاريخ، كلية قسم  -∗

 مـارس  21 بتسوية وبريطانيا فرنسا بين األزمة احتواء ، بعد حادثة فاشودة تم    1899 مارس   21جاء اتفاق    -1
 بحقـوق  الفرنسية الحكومة اعترفت وبمقتضاها لندن في الفرنسي السفير وكامبون سالزبري وقعها التي 1899
 حصلت وبالتالي. النهر غرب الواقعة المناطق في فرنسا يد اطالق تم بينما،  كله النيل وادى في وبريطانيا مصر

 نفـوذ  كمنطقة النيل وأدى بوحدة االحتفاظ وهو ولمصر لنفسها تتمناه كانت ما كل على االتفاق هذا من بريطانيا
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ماس مباشر مع القوات     ت  م في  1901عام  السنوسية نفسها في    الحركة  وجدت    
الفرنسية القادمة من الجنوب لالستيالء على االراضي التي منحتهـا لهـم االتفاقيـات            

-1901الدولية، لم يكن هناك خيار أمام السنوسية سوى الحرب التـي امتـدت مـن                
الفرنـسية  " لألسطورة الـسوداء  "في الواقع أن الحركة السنوسية هي ضحية        . 1914

ا حاقدة وأن اخوان السنوسية مثال للمسلم الـشرير والمـؤذي           والتي صورتها على أنه   
وأنها قادرة على تحريك وتحريض المؤسسات الدينيـة المـسلمة فـي المـستعمرات              

سوف تتعرض السنوسية لخطـر دبلوماسـية القـوى         . الفرنسية في الصحراء الكبرى   
 الـسياسة،   ستكون فرنسا أهم الفاعلين في هـذه      والعظمى بعد الحرب العالمية الثانية      

فكار أحد محركات السياسية الخارجية الفرنسية تجاه السنوسية؟         كانت هذه األ   ولكن هل 
  وهل حاولت فرنسا حرمانها من الوصول إلى الحكم في ليبيا؟ 

، وافقت الحركة السنوسية على الدخول في مفاوضـات مـع        م1911في سنة     
للحرب في الشمال ضد القوات     فرنسا على أمل الحد من تقدم القوات الفرنسية والتفرغ          

 مـن جديـد بعـد هزيمـة         هافئنااستتم   و م1913، غير أنها توقفت في سنة       اإليطالية
 مثـل شـيخ     المفاوضـات  هـذه  في. )1(1914السنوسية وسقوط زاوية قرو في سنة       

 الجديد السيد أحمد الشريف السنوسي الذي خلف عمه السيد محمـد المهـدي              ةالطريق
كانت هذه المفاوضات فرصـة للـسيد محمـد         .  أمام فرنسا  م الحكرة السنوسية  1902

 للتدخل في رسم سياسيات مستقبل الحركة الـسنوسية فـي منـاطق             إدريس السنوسي 
                                                                                                                                             

 فتـرة  استمرت والتي النيل حوض في وفرنسا طانيابري بين الدولي التنافس مرحلة انتهت وبذلك .مصرية أنجلو
  .طويلة

-1901 أحمد امراجع نجم، القيادة السياسية والعسكرية للسيد أحمد الشريف السنوسي للحرب ضـد فرنـسا     -1
 أكتـوبر   04-03م نـشأته وجهـاده،      1933-1873، بحث قدم الي ندوة السيد أحمد الشريف السنوسي          1914
 .مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية: بلس، تحت رعايةطرا-م، فندق باب البحر2016
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خاصة عندما اخفقت المفاوضات بسبب تشدد السيد أحمد الـشريف          . جنوب الصحراء 
ـ              وذ فيما يخص مسألة الحدود بين مناطق نفوذ السنوسية في أندى وبركو ومناطق النف

، بـصفته وريـث الـسيد       1913 أبريل   13الفرنسي، فخاطب الحكومة الفرنسية في      
المهدي وطرح نفسه كبديل للسيد أحمد في المفاوضات مع فرنـسا، وتأكيـده علـى               

 السيد أحمد الشريف    أتبعهمواصلة التفاوض ونبذ الحرب ورفض النهج السياسي الذي         
سالة تمت بالتفاهم مع الـسيد أحمـد        ال نعلم على وجه التحديد هل هذه الر       . السنوسي

هجـوم   بعـد    الرجلين، خاصة الشريف أم هو بداية الصراع على زعامة الحركة بين          
نباء  األ اردتو و  اطوير على أم العظام المعسكر الفرنسي،      عبداهللا زاوية عين كلك     شيخ

 قائد القوات الفرنسية في تشاد للزحف على        (Largeau) على استعداد الجنرال الرجو   
الذى أنهى الوجود السنوسي في شـمال تـشاد          و خر الزوايا السنوسية في شمال تشاد     أ

  .)1(1914بسقوط زاوية قرو في يد القوات الفرنسية سنة 
غير أن الحرب العالمية الثانية فتحت صفحة جديدة في العالقـات الـسنوسية              

فـي مـارس    الفرنسية، خاصة بعد انتصار قوات فرنسا الحرة بقيادة الجنرال لوكلير           
 مـع   فبدأت االتصاالت السنوسية الفرنسية   .  ة في الكفرة   اإليطالية على القوات    1941

                                                           

أرسل االمير محمد إدريس السنوسي رسالة إلى وزير المستعمرات الفرنـسية عـن              1913 ابريل   18  في    -1
. طريق وسيط يدعى عبداهللا الكحال بخصوص تحديد الحدود بين فرنسا والسنوسية في تشاد بمنطقـة عراضـة                

سبب تشدد السيد أحمد الشريف السنوسي بخصوص مسألة الحدود أرسـل محمـد             وعندما اخفقت المفاوضات ب   
، إلى السلطات الفرنسية يقترح فيها تجاوز السيد أحمـد          1913 يونيو   24ادريس السنوسي رسالة أخرى بتاريخ      

 اغـسطس   24الشريف والدخول في مفاوضات مباشرة معه، كما أرسل السيد محمد إدريس رسالة أخرى فـي                
 هجوم عبد اهللا اطوير على أم العظام، يؤكد فيها على التزام مبدا الحوار والمفاوضات ويشجب فيها                 ، بعد 1913

  : للمزيد من المعلومات أنظر. الهجوم على أم العظام ويؤكد ان ذلك تم بدون أذن منه وال موافقة
Jean-Louis TRIAUD, Les relations entre La France et la Sanusiyya, Thèse de Doctorat 

, Université, Paris VII, 1991, PP 1169, 1170; 1231. 
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المهاجرين الليبيين في تشاد لتنظيم الصفوف واالنضمام للتحالف الـدولي ضـد دول             
 الليبيين المهاجرين في تشاد مع      هجانة هذه المحاوالت بدخول قوة من ال      انتهتالمحور  

، ومساهمة فرق االسـتطالع الليبـي فـي تقـديم           1943سنة  قوات لوكلير إلى فزان     
 بقيادة  1942 في مايو    جنوب طبرق خدماتها لقوات فرنسا الحرة في معركة بير حكيم         

 وبنهاية الحرب أصـبحت فرنـسا       .)1( مع القوات البريطانية   Koenigالجنرال كوينيغ   
نسج األميـر   .  الدولية أحد أهم الفاعلين الدوليين في تسوية المسألة الليبية في المحافل         

 ،إدريس السنوسي عالقته بفرنسا خالل هذه الحرب للتحالف ضد الفاشـست الطليـان            
الطريـق  ستكون هذه التفاهمات وغيرها من المفاوضات مع فرنسا والقوى الدوليـة            و

التي سوف تقود األمير محمد إدريس السنوسي إلى تأسيس المملكة السنوسية في ليبيـا         
، وتسهيال للدراسة تـم تقـسيم البحـث إلـى           حليل في هذا المبحث   محور النقاش والت  

  : العناصر التالية
  تحالف السنوسية مع فرنسا خالل الحرب العالمية الثانية�

  1949 يونيو برقة واستقالل  فرنسا�
 إدريس السنوسي األمير مع الفرنسية والمفاوضات  االستقالل�

 األميـر  مـع  فرنـسا  أجرتها لتيا واالتصاالت العالقات الدراسة هذه تعالج  
 التـي  العالقة ماهية متابعة ومحاولة،  1951 إلى 1941 الفترة خالل إدريس السنوسي 

 العالقـة  إشكالية دراسة إلى تسعى كما،  1941 القاهرة في ديجول شارل أسسها وضع
 وحليـف  قـديم  عدو وهو ليبيا؛ لحكم قوي كمرشح إدريس السنوسي  األمير بروز بين

  .فزان إقليم في الفرنسية استراتيجية-الجيو المصالح وبين متحدةال للمملكة

                                                           

1- Jean-Pierre Bénard, Bir Hakim 1942, nouvel éditions latine, 2002,p 62-70. 
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 إدريـس  األميـر  تجاه الفرنسية السياسية في التحول البحث هذا يطرح سوف  
 عالقـة  لبنـاء  العمل إلى رايته تحت استقاللها ليبيا منح ورفض التعنت من السنوسي

 الـسنوسية  والحركة ياليب في السياسي النظام لمستقبل فرنسي تصور على تقوم جديدة
 أرشـيف  مـن  أوليـة  مصادر إلى أساساً الدراسة تستند. الفرنسية المصالح ضوء في

 القـضية  لحـل  وتصورهم ليبيا، في فرنسا ممثلي تقارير وبخاصة الفرنسية الخارجية
  .فرنسا ونفوذ الفرنسية، المصالح على الحفاظ وكيفية الليبية

  :العالمية الثانيةتحالف السنوسية مع فرنسا خالل الحرب 
كانت الحرب العالمية الثانية منعطفاً حاسما بين مرحلتين كبيرتين في تـاريخ              

الحركة السنوسية، مرحلة التأسيس والصراع المسلح مع القوى العظمـى، ومرحلـة            
صارت فيها حليفةً لهذه القوى ليصبح أميرها وشيخ الطريقة محمد إدريس الـسنوسي             

ولكـن كيـف اسـتطاع      . ليبيا الحديثة ل اًين باسم ليبيا ومؤسس   أبرز المدافعين والمتحدث  
األمير محمد إدريس السنوسي نسج خيوط هذا التحالف؟ ربما نعـرف الكثيـر عـن               

، ولكن طبيعة   1940 اغسطس   9تحالف األمير مع االنجليز خاصة اجتماع القاهرة في         
مـوض ويعـزى    التحالف والتعاون بين السنوسية وفرنسا ما يزال يحيط بها بعض الغ          

ذلك لصمت المصادر الكالسيكية عن هذه العالقة وربمـا لقلـة أهميتهـا أمـام دور                
االنجليز ودعمهم الكبير لتأسيس القوة العربية الليبية والدعم السياسي الذي حضي بـه             

  .األمير إدريس من قبلهم
ال شك ان األمير محمد إدريس السنوسي وبعض زعماء ليبيا فـي المهجـر                

 وقوفهـا إلـى جانـب       إيطاليـا عالن  إخاصة بعد   -لحرب العالمية الثانية    وجدوا في ا  
 ولهذا السبب لم يجد األمير من       اإليطالي،فرصة لتحرير بالدهم من االستعمار      -المانيا

ن الليبيين على تـم     إ ألخباره ب  1940 يوليو   22حرج في االتصال بالجنرال وفير في       
  . معهماالستعداد للوقف إلى جانب الحلفاء والقتال 
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 الليبيين بقيادة البي    هجانةولذا فان عند الحديث على مشاركة قوة رمزية من ال           
 وتقـديم   1943أحمد سيف النصر إلى جانب قوات فرنسا الحرة في تحرير فزان سنة             

 هل هذه المـشاركة     ، مما يطرح سؤاالً   1941الدعم اللوجستي في تحرير الكفرة سنة       
 تشاد تمت في إطار الجهود المبذولة من قبل األميـر      العسكرية للمهاجريين الليبيين في   

 أم هـي    اإليطـالي إدريس السنوسي والزعماء المهاجرين لتوحيد الجهود ضد العـدو          
  .؟مبادرة فردية من قبل البي أحمد سيف النصر

في واقع األمر أن أبرز رواية هي التي ذكرها السيد عثمـان الـصيد فـي                  
دريس السنوسي طلب منه الجنرال ديجول عن طريق        ن الملك إ  أب: (مذكراته عندما قال  

قليم فزان مـساعدة قـوات      إالسفارة الفرنسية في القاهرة الطلب من الليبيين في تشاد و         
  .)1()االستعمار اإليطاليفرنسا الحرة في حربها ضد 

، المقيم   بالشيخ عبد الجليل سيف النصر     أتصلمير إدريس السنوسي بدوره     األ  
، وعضو لجنة تجنيد جيش التحريـر       ،1940 اغسطس   9تماع  أحد زعماء اج   و بمصر

، طلب منه االتصال بشقيقه     1940الليبي المنبثقة عن مؤتمر غاردن ستي بالقاهرة سنة         
البي أحمد سيف النصر في تشاد والتنسيق مع العقيد لوكلير وتقديم المساعدة لـه فـي                

الجوف في   و لى الهواري لهذا عندما دخل لوكلير خلسة إ      و ،اإليطاليةحربه ضد القوات    
 ن العشائر والقبائل في الكفرة طلبا للمساعدة والدعم كـا     شيوخاتصل ب  و ،1941فبراير  

 شيوخ القبائل للتعاون مع لوكليرو      يحث فيها يحمل رسائل من البي حمد سيف النصر        
 لم تتدخل في هذه الحرب بل      و هو ما حصل عليه عندما وقفت هذه القبائل على الحياد         

                                                           

  .1996محمد عثمان الصيد، محطات في تاريخ ليبيا الحديث، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء،  -1
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 كان الوسيط بـين قـوات       "البهرجانمحمد صالح    ":دى عشائر قبيلة زوية    شيخ أح  أن
  .)1( المتحصنة في قلعة التاج بعد استسالمهااإليطاليةالقوات  وفرنسا الحرة

 سيف النصر بـذلك بـل خـرج مـع القـوات             عبد الجليل  الشيخ   ولم يكتف   
 نخبـة   لتقاء مع واال اإليطاليةالبريطانية الصحراوية الكتشاف الخطوط الخلفية للقوات       

  .)2(1942 ماسو سنة Jacques Massuبتن امن القوات الفرنسية بقيادة الك
الترجيح الثاني لمساهمة الليبيين في هذه الحرب ان تكون قوات فرنسا الحرة              
 بالبي أحمد سيف النصر وطلبت منه مساعدة الليبيين في حربهم ضـد          اتصلتهي من   
  . اق تم شفاهه ة، وان هذا االتفاإليطاليةالقوات 

ننا نرجح رواية بن عثمان لألسـباب التـي سـبق ذكرهـا هـو دور                أغير    
التحرك مع القوات البريطانية فـي جنـوب         و عبدالجليل سيف النصر في لجنة التجنيد     

اتصاله بشقيقه ليكون لهم دور فيما بعد فـي مـستقبل فـزان         و الصحراء الليبية كدليل  
اقعيته اال اننا لم نعثر فـي        و لثاني على الرغم من   مناطق نفوذهم السابقة، أما الخيار ا     

زارة الخارجية الفرنسية او وزارة الدفاع او ارشيف جان موالن في باريس             و ارشيف
 أو طلب من الجنرال لوكلير للبي أحمد للمساهمة في الحرب كل ما تـم      اتفاقعلى أي   

ـ  وسرةرير تفيد بدور هذه األاالعثور عليه هي تق   ب قـوات فرنـسا   مساهمتها إلى جان
ربما االشارة الوحيدة هي اللقاء الذي جمع لوكلير بالبي أحمد          . الحرة في تحرير فزان   

 بين الرجلين لالستفادة من خبرة البي حمـد سـيف النـصر             1940سيف النصر سنة    
  .دالءأوالحصول على 

                                                           

1- http://www.fondation-leclerc.com/117/leclerc  

2- Jacques Massu, Sept ans avec Leclerc, librairie Plon, 1974, P 20,21. 



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 219

 فـي سـنة مـارس       اإليطاليةوعند انتصار قوات فرنسا الحرة على القوات          
 أبريـل   11 رسالة إلى الجنرال ديجـول فـي         إدريس السنوسي مير  ، أرسل األ  1941
السالم مقابل تقـديم    والصداقة  ومن ضمنها   مقترحات دقيقة،   من خاللها   ، وقدم   1941

درت من قبـل القـوات      والدعم للزوايا السنوسية، ورد الممتلكات السنوسية والتي ص       
، واإلذن  على االيطـاليين   اثناء الزحف الفرنسي      للسنوسية في منطقة الكفرة    اإليطالية

ربما هذه المطالب التـي عرضـها       . تشاد والنيجر بتعيين شيوخ الزوايا السنوسية في      
األمير إدريس على ديجول هي أقرب لشروط المصالحة مع فرنـسا مقابـل الـسالم               

 أرسل األمير رسالة أخرى إلى الجنرال شارل ديجـول          1944في ديسمبر   . والصداقة
من نسية في القاهرة يحثه فيها على العمل على عودة الالجئين           رة الفر اعن طريق السف  

 العتبـارات أمنيـة     إليها غير ان هذه الطلبات لم ينظر        .)1(أخوان السنوسية إلى تشاد   
في واقع األمر ما    . وخوف فرنسا من عودة نشاط الزوايا السنوسية في تشاد من جديد          

قترحات وهذا الطلب ما لم يكن قد       كان األمير إدريس السنوسي يقدم على تقديم هذه الم        
 بن عثمان وتكون هذه المقترحات ضمن       إليه أشاروعد بها ربما في لقائه األول الذي        

  . إيطالياشروط صفقة انضمام المتطوعين الليبيين لقوات فرنسا الحرة في حربها ضد 
أما سبب تجاهل فرنسا للمطالب السنوسية فيعود إلى الـسياسة التـي تبنتهـا                

 تجاه تسوية القضية الليبية خاصة بعد اختالف الرؤى بين القوى العظمى حـول              فرنسا
أضافة إلى العداء والكراهية التي طالما ظلـت قائمـة    .اإليطاليةمصير المستعمرات 

قناصل فرنـسا    و مبعوثو و كالء و بينهم، خاصة بعد حملة الشيطنة السنوسية التي قادها       
 قنـصل فرنـسا فـي    Eugène Ricard),،1866-(1895خاصة إيجان ريكـارد  

                                                           

1- Jacaues Schrick, Une confreie religieuse musulmane, la Senoussia, et la politique 

internationale, école nationale d'administrion, 1947, P 56.  
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طرابلس، عملوا علـى   في فرنسا قنصل) Léon Roches  1852-1855(بنغازي،
بفضلهم خلقوا منها خطـراً يهـدد نفـوذهم فـي            و تسميم العالقات السنوسية الفرنسية   

الجزائر وأفريقيا جنوب الصحراء، هذا المفهوم الخطير للعالقة مع السنوسية سيصبح           
  .)1(اسية الفرنسية لقرن من الزمانعقيدة تتحكم في السي

، طالب وزير الخارجية الفرنسي بيـدو بوضـع         1945ففي مؤتمر لندن سنة       
، صرح شارل ديجول بتأييده     1945 ديسمبر   13 وفي   ،)2(اإليطاليةليبيا تحت الوصاية    

ة إيطاليـة، وأن   باعتبار البالد مستعمراإليطاليةلرجوع طرابلس وبرقة إلى االستعمار    
اثار تصريح  .  ساهمت في جهود دول الحفاء في القضاء على الفاشية         الحالية ةالحكوم

وكذلك األحزاب الطرابلسية والتي     ديجول احتجاج وامتعاض األمير إدريس السنوسي     
  .)3(شنت حملة شرسة على الوجود الفرنسي في فزان

ـ    إيطالياأكدت النخب البرقاوية حقها في االستقالل ورفضها لعودة            ا  إلـى ليبي
قد استقر الـرأي    : " بعثوا بمذكرة إلى السلطات البريطانية جاء فيها       1946وفي مارس   

                                                           

1- Jean-Louis TRIAUD, La légende noire de la Sanûsiyya. Une confrérie musulmane 

saharienne sous le regard français (1840-1930), Paris, Éditions de la Maison des 

Sciences de l'Homme, 1995, tome.1,P4.3 ،2   

2- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n°3, lettre n°63 le 22 octobre 1945 de Raoul Le Bourgois, 

vice-consul du France à Tripoli, à Ministre des Affaires étrangères à Paris  
3- Guillen Pierre. « De Gaulle et l'Italie, de la Libération à son départ du pouvoir 

(1944-1946) ». n: De Gaulle et l’Italie. Actes du colloque de Rome, 1er-3 mars 1990. 

Rome: École Française de Rome, 1997. pp. 45-64. Pour la protestation d'Idris Voir 

aussi -Jacaues Schrick, Une confreie religieuse musulmane, la Senoussia, et la politique 

internationale, école nationale d'administr510n, 1947, P114. 
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على أن نطالب نحن ممثلي األمة البرقاوية مجلس هيئة األمم المتحدة بتحقيق مطالبنـا              
، تاركين للشعب الطرابلسي الـشقيق      الغاليةالوطنية واهدافنا القومية وحقوقنا الشرعية      

 :لتي يرغب بها إلى سمو األمير الجليل محمد إدريس السنوسيبدوره تقديم مطالبه ا

استقالل البالد سياسيا وإداريا تحت إمارة سمو األمير الجليل السيد محمد إدريـس              -1
  .المهدي السنوسي

  .تكوين حكومة دستورية وطنية تدير شؤون البالد -2
 ينتخبها سـمو    قبول هيئة وطنية تمثل الشعب في مؤتمر الصلح للدفاع عن قضيته           -3

  .األمير الجليل
  .)1("منح البالد حقها بالتعويض عن األضرار التي لحقت بها من جراء الحرب -4

، 1947 فبرايـر    10 في   اإليطاليةن توقيع معاهدة الصلح مع الحكومة       أغير    
 عن حقها في المستعمرات االفريقية، شـجع        اإليطاليةوالتي بموجبها تنازلت الحكومة     

، رسالة إلى وزير الخارجية     1947 مارس   17ة البرقاوية بأن ترسل في      الجبهة الوطني 
الفرنسي السيد بيدو تحثه فيها على مساعدة سكان برقة على االستقالل تحـت أمـارة               
السيد محمد إدريس السنوسي تتويجا لكفاح الـشعب البرقـاوي مـن أجـل الحريـة                

2(تقاللواالس لعهود الحكومات العظمى بالحرية واالستقالل ووفاء(.   
وخالل اجتماع مجلس نواب وزراء خارجية الدول الكبرى في لنـدن خـالل           

 للبث في مصير البالد وأحقية أهلهـا فـي          1947 أكتوبر   20 أكتوبر إلى    3الفترة من   
                                                           

، رسالة دكتوراه غيـر     1952-1890، استقالل ليبيا  ودوره في  االمير ادريس السنوسي      النعيمي،  هند عادل  -1
  :266، ص 2009 الحسناوي، قسم التاريخ، جامعة بغداد، منشورة، تحت اشراف ظاهر محمد صكر

2Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n49, Lettre n° 66 du M. Le Président du Front national de 

Benghazi au Ministres des Affaires étrangères, le 17 mars, 1947.  
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 إلـى   1947  أكتوبر 17الحرية واالستقالل؛ أرسل األمير إدريس السنوسي رسالة في       
ف إلى  و، يحث فيها على الوق    1947 لندن    مؤتمر الفرنسي في مساعد وزير الخارجية    

  .)1(نب الشعب الليبي في سعيه للحرية واالستقالل ورفض مشروع الوصايةاج
بررت اإلدارة الفرنسية مخاوفها من تأسيس إمارة سنوسية في برقة باألسباب             

  : التالية
  تعتقد فرنسا أن قيام دولة سنوسية عامل هدم إلمبراطورتيهـا االفريقيـة، وذلـك              -1

بسبب انتشار االتباع والزوايا السنوسية في كامل الصحراء الكبر خاصة عند الطوارق            
في غدامس وغات والهجار كل هؤالء كان لهم دور فـي الحـرب العالميـة الثانيـة                 

ـ  ة بأوامر شيخ الطريق األمير إدريس السنوسي و        اإليطاليةوتحركوا ضد القوات     م دع
سنوسية إلى برقة واستقاللها سوف يؤثر علـى        أن عودة ال   و من المخابرات االنجليزية  

 .)2(هؤالء ويطالبون باالستقالل في إطار السنوسية

قيام دولة سنوسية في برقة سوف تكون أداة في يد بريطانيا ضد            أن   تخشى فرنسا    -2
 . الوجود الفرنسي في فزان

 سيكون من الصعب على فرنسا الدفاع عن وجودها في اقليم فزان وستكون خطوة             -3
نحو استقالل كامل التراب الليبي، سيما وان هناك قبوال لألمير إدريس في طـرابلس              

                                                           

1Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n49, Lettre n° 120 ; Lettre de Gilbert ARVENGA, 

ambassadeur de France en Egypte au Ministre des Affaires étrangères M. Georges 

BIDAULT, le 18 octobre 1947. 

2- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n49, Lettre n° 124; Lettre du Gouverneur général de 

l'Algérie au ministre des Affaires étrangères, sur la propagande de la Senoussiste au 

Fezzan, le 6 octobre 1944. 
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وفزان وأن البي أحمد سيف النصر وهو حليف فرنسا أحد أتباع الحركة السنوسية في              
  .فزان

كانت هذه المخاوف الفرنسية من وصول الحركة السنوسية إلى سدة الحكـم،              
ا في اإلدارة العسكرية في ليبيا المملكة المتحـدة،        كتهيباإلضافة إلى عدم اتفاقها مع شر     

  .حول مصير ليبيا
 والساعي للحصول على استقالل برقة      اإلمارة السنوسية راقبت فرنسا حراك      

  . إدريس السنوسيتحت إمارة األمير 
  :م1949فرنسا واستقالل برقة يونيو 

مير إدريس  بل كان طموحا راود األ    م،  1949ليده سنة    و لم يكن استقالل برقة     
اتفاقيـة   و ، بعد التوقيع على اتفـاق عكرمـة       1917  سنة السنوسي منذ حكومة اجدابيا   

 علـى    اميـراً  إيطاليا بالسيد محمد إدريس الـسنوسي      اعترفت   ، والتي 1920الرجمة  
 إدريـس الـسنوسي تأسـيس       األمير حلمالواحات الداخلية لبرقة منذ ذلك التاريخ كان        

 سـنة   حلفاء على يد قوات ال    إيطالياه الفرصة بعد هزيمة     قد حانت ل   و البرقاوية،أمارته  
  .)1(تحرير كامل التراب الليبي و1943

ربما كانت أول مطالبة رسمية من األمير باستقالل برقة عن طريـق عمـر                
 أرسل الكيخيا رسـالة     1945 يونيو   18ففي  أحد أعيان مدينة بنغازي،     منصور الكخيا   

 يطلب فيهـا  األوسط،ر بريطانيا في الشرق  وزيEdward Graigإلى ادوارد غريغ 
  : التاليمن الحكومة البريطانية 

  . على برقةتعترف بريطانيا بالسيد إدريس أميراً -1

                                                           

، انظر كذلك نقوال زيـادة  .374، ص1936 محمد الطيب األشهب، برقة العربية بين األمي واليوم، القاهرة،     -1
  .96-94،، ص1950برقة الدولة العربية الثامنة، دار العلم للماليين، بيروت،
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يعترف ببرقة بالدا مستقلة، على ان تكون الحكومة تمثيلية ديمقراطيـة، يعاونهـا              -2
  .مستشارون بريطانيون

ش وبناء سكة حديد على الساحل وتقديم       تقدم بريطانيا لبرقة المساعدة في تنظيم جي       -3
  .الماليةالمساعدة 

يعطى لبريطانيا حق االحتفاظ بقوات في برقة لمدة معينة على ان تسلم بريطانيـا               -4
  . لبرقة عند جالئهاوالمؤسساتجميع األبنية 

  .)1(تكون برقة حليفا لبريطانيا -5
 لم يكن مناسـباً  يةاإليطالن الوضع الدولي الخاصة بتسوية المستعمرات   أغير    

 الموضوع فالقضية الليبية انتقلت من النقاش بين الحلفاء من          الكي تبث بريطانيا في هذ    
بعد فشل الحلفاء   م   1948 إلى أروقة األمم المتحدة في سنة         م 1945مؤتمر لندن سنة    

غير ان فشل بريطانيا في تمرير مشروع بيفن        . في إيجاد تسوية سياسية للمسألة الليبية     
 في الجمعية العامة لألمم المتحدة، اضطرها إلعادة التفكير          م 1949 في أبريل    ارزسفو

  .في خيار منح برقة الحكم الذاتي
 الـوطني  المـؤتمر    إدريس السنوسي  دعا األمير    1949في األول من يونيو       

البرقاوي لالنعقاد في قصر المنـار، بحـضور الـسيد دي كانـدول رئـيس اإلدارة                
وقد رد دي كاندول على خطـاب األميـر         . ، وأعلن استقالل برقة   البريطانية في برقة  

إن الحكومة البريطانية تعترف باألمير رئيساً للحكومـة      : " قائالً إدريس السنوسي محمد  
البرقاوية باعتباره الزعيم الذي أختاره شعبه اختياراً حراً، كما تعترف رسمياً برغبـة             

                                                           

؛ عزالـدين عبدالـسالم     247، ص 1969يبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام         بروشين، تاريخ ل  . إ . ن -1
 الليبيـين للدراسـات التاريخيـة، طـرابلس،         واالجتماعي، مركز العالم، تاريخ ليبيا المعاصر السياسي       مختار

 .290ص
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 التدابير إلنشاء حكومة برقاوية لتـولي       البرقاويين في الحكم الذاتي وسوف تتخذ كافة      
مسؤولية الشؤون الداخلية، وتدعو األمير إلى زيارة لندن لبحث الموضـوع، وأخيـراً            

أقدمت على هذه الخطوات تود التأكيد بأنه لن يتخذ أي إجراء يمكن أن يـضر             فإنها إذ 
  .)1("بمستقبل أوضاع ليبيا ككل

عظم الدول العربية فحـين رفـضته        وقبوال من م   اًلم يجد إعالن برقة ترحيب      
  .)2(مصر والجامعة العربية وعدته دول أخرى تمزيقا لوحدة البالد

رسائل ال داً من ن رئيس الحكومة البرقاوية السيد فتحي الكيخيا أرسل عد        أغير    
ومن بينها   والحكومة البرقاوية  االعتراف باستقالل برقة     لطلب الدول العظمى    لرؤساء
 إلـى الـرئيس الفرنـسي    إدريس الـسنوسي  باسم األمير    1949 يونيو   14في  رسالة  

  .)3( على برقةباإلمارة السنوسية لالعتراف
عالن استقالل برقة من طرف األميـر       إحددت الخارجية الفرنسية موقفها من        

  : التاليةدون الحصول على اجماع دولي بالنقاط 
ة وان هـذه هـي      أن قضية استقالل برقة يجب ان تحل عن طريق األمم المتحـد            -1

 الطريقة التي تمت بها تسوية المسألة كما ان فرنسا تتحفظ على قرار االستقالل

                                                           

بـده بـن     دي كاندول، المصدر السابق، الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره، تعريب ونشر محمد بن ع               -1
 .98ص. 1989غلبون، منشستر، 

، قسم التاريخ، جامعة    1952-1890 هند عادل اسماعيل النعيمي، إدريس السنوسي ودوره في استقالل ليبيا            -2
 .296-295ـ ص 2009بغداد، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

3- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n49 télégraphique de l'Emir Idris Assanoussi au President 

France Republic, le 14 juin 1949. 
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 تكون في اجتماع الجمعيـة العامـة لألمـم          أنأن الموافقة على االستقالل يجب       -2
  .)1(المتحدة وعند طرح هذه القضية سوف ننظر فيها مع اعضاء الجمعية العامة

اركـة  ب برقـة بم   إدريس واستقالل  تأييد األمير    لم تحظ الخطوة البريطانية في      
 حريصة على عدم استقالل برقة فقط، ولكنهـا عملـت            التي كانت  الحكومة الفرنسية، 

وذلـك األسـباب    . على رفض كل ما من شأنه ان يؤدي إلى استقالل ليبيا ووحـدتها            
  : الرئيسية

 قواعـد   استراتيجية لفزان فهي تحتوي علـى خمـس       -األهمية العسكرية والجيو   -1
عسكرية وحلقة وصل بين المستعمرات الفرنسية في وسط وشمال القارة وحزام امـن             

   .فريقياألمستعمراتها في شمال 
تخوف فرنسا من نمو الشعور القومي في بلدان المغرب العربي بـسب حـصول               -2

  .ليبيا على استقاللها مما يؤدي ذلك إلى موجات من المد القومي في مستعمراتها
 إلى خوف فرنسا من حصول الشيوعيين السوفييت على موطئ قـدم فـي              إضافة -3

  .ليبيا مما يشكل خطراً كبيراً على مستعمراتها
تخشى فرنسا من ان منح برقة االستقالل ما هو اال محاولة بريطانية لفرض امـر           -4

  .واقع جديد للسير بليبيا نحو االستقالل التام، مما يفقدها نفوذها ووجوده في فزان
ال تحبذ فرنسا أي حل للمسألة الليبية اال في إطار شامل للقـضية الليبيـة وبمـا                  -5

  .استراتيجة في المنطقة-يضمن لها مصالحها الجيو

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n49, lettre du Directeur d'Afrique-Levant au ministre 

français des Affaires étrangères, à l'Emir Idris Assanoussi, réponse au message, le 15 

juin 1949 
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 عن رفض الحكومة الفرنسية الستقالل برقة وتنصيب األمير إدريس          اًوتعبير  
يـس   لألمير إدر  البريطانية بالسماح السنوسي أمير على برقة، رفضت طلب الحكومة        

السنوسي بالسفر إلى لندن عبر األراضي التونسية والجزائر ثم االنتقال عـن طريـق              
البحر إلى فرنسا في الطريق إلى لندن، وقد برر السيد بيدو وزير الخارجية الفرنـسي               

 األهـالي  قـد يثيـر احتجاجـات        هوجودأن  رفضه لمرور األمير إدريس عبر تونس       
ومؤيدو السنوسية واتباعها سواء     بالحكم الذاتي    والحركة الوطنية التونسية التي تطالب    

 في تونس، باإلضافة إلى الدعايـة وتحـشيد         ةو اتباع الطريق  أمن المهاجرين الليبيين    
  .)1(االنصار الذي قد يصاحب المرور عبر االراضي التونسية

غيرت الحكومة البريطانية خط سير رحلة األمير إدريس السنوسي بعد رفض             
ة مرور األمير إدريس عبر مستعمراتها في شمال افريقيا، فتقـرر ان            الحكومة الفرنسي 

رسليا في فرنـسا    ايغادر األمير من طرابلس عبر بارجة حربية بريطانية إلى ميناء م          
  .مباشرة

 سفر األمير إدريس عبـر    على الرغم من عدم رضاء الحكومة الفرنسية على           
، على مرور األمير    1949 يونيو   13 في   تنها وافق أال  إفريقيا  أمستعمراتها في شمال    

خالل زيارته للمملكة المتحدة فـي إطـار        الجمهورية الفرنسية    عبر   إدريس السنوسي 

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n49 Télégrammes du Massigli au Département 

d'Afrique-Levant, au ministre des Affaires étrangères le 16juin 1949. 

، خاصة بعد رسـالة    1950كانت السلطات الفرنسية تخشى من وقوع مظاهرات في تونس في يونيو              
يها بالحكم الذاتي لتونس، للمزيد مـن     ، الى رئيس الجمهورية الفرنسية يطالب ف      1950الحبيب بورقيبة في أبريل     

، 1956-1946أسماء قسطالي، الحركة الوطنية فـي تـونس         : المعلومات عن الحكرة الوطنية في تونس أنظر      
   52.، ص2017رسالة الماستر في التاريخ جامعة الجياللي، الجزائر، أشراف بليلة عبداللطيف، 
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إدريـس  ، وصل األمير    1949 يوليو   10في   تسوية عملية نقل السلطة المحلية لألمير     
 إلى طرابلس، بصحبة نائب رئيس الوزراء فتحي الكيخيا والـسيد ابـراهيم             السنوسي
   .)1(عضاء المؤتمر الوطني البرقاويأظر الخاصة األميرية ومجموعة من الشلحي نا
واألحزاب  األمير من قبل المؤتمر الوطني العام بقيادة بشير السعداوي           أستقبل  

طـرابلس  " فقد وصف المنير برشان في افتتاحية صـحيفة          ، بحفاوة كبيرة  الطرابلسية
 بينما وصـفه بـشير بـك        )2("ميوم تاريخي عظي  "زيارة األمير إلى طرابلس     " الغرب

  .)3("ميرهاأمة الليبية  تستقبل فيه األ.التاريخي اليوم"بأنه السعداوي 
احتجت السلطات الفرنسية رسمياً عن طريق السيد مسجلي السفير الفرنـسي             

في لندن لدى وزارة الخارجية البريطانية، على هذا الوصف يوم تاريخي عظيم وأنـه              
 خطوة سياسية تمهيدا لرسم واقـع سياسـي جديـد، وان            ليس الوحيد، واعتبرت ذلك   

سلطات اإلدارة البريطانية في طرابلس هي المسؤولة عن ذلك على اعتبار ان صحيفة             
  .)4(طرابلس الغرب ممولة من قبل اإلدارة

ن وقع الحملة االعالمية التي رافقت األمير إدريـس الـسنوسي فـي             أيبدو    
 الفرنسية والتي كانت تخـشى هـي وحليفتهـا          زيارته إلى طرابلس قد اقلق السلطات     

ن أن تكون زيارة األمير إلى طرابلس تمهيد لضمها إلى اإلمارة البرقاويـة و            أ ب إيطاليا
ال لتحضير الراي العام ليكون األمير إدريس اميراً على القطـرين           إهذه الحملة ما هي     

                                                           

  .1949 يوليو 10 صحيفة طرابلس الغرب،السنة السابعة -1

  1949 يوليو1851،11 طرابلس الغرب، السنة السابعة العدد، -2
  1949 يوليو12 1852 طرابلس الغرب، السنة السابعة،العدد،-3

4- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n8 Télégrammes du Massigil ambassadeur de France à 

Londres à M. Robert Schuman ministre des Affaires Etrangères, le 22 juillet, 1949. 
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ريطاني السيد  برقة وطرابلس، ولذلك رفعت مستوى االحتجاج إلى وزير الخارجية الب         
بيفن، حيث ناقش معه السفير الفرنسي في طرابلس السيد مسجلي ملف االعالم وكيف             

ن راديو طرابلس وصحيفة طرابلس الغرب تسير بتعليمات من بشير السعداوي، على            أ
نها تدار من قبل جهاز المخابرات البريطاني في طرابلس، عبر السفير عن            أالرغم من   

 عـن   ت وتحدث ا على ليبيا كله   نه أمير أاالعالم هذه وصفت ب   ن وسائل   أقلق فرنسا من    
نها تجاوزت ذلك بمطالبة استقالل     إالوحدة واالستقالل تحت تاج اإلمارة السنوسية، بل        
  .عرب شمال افريقيا مما يهدد المستعمرات الفرنسية

كرر السفير الفرنسي مطالبه بان المسألة الليبية هي االن في األمـم المتحـدة         
  .ان يكون الحل عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة وليس عبر وسائل االعالمويجب 

تعهد الوزير بيفن بالنظر في االحتجاج الفرنسي وأكد على أن بالده ملتزمـة               
ولتطمـين   .)1(بحل القضية الليبية عبر األمم المتحدة واالتفاق بـين القـوى العظمـى       

رنسية تعليمات مـشددة لـرئيس اإلدارة        الفرنسية أرسلت وزارة الخارجية الف     الحكومة
لتفسير ما نـشرته  ) Robert Blackly(البريطانية في طرابلس السيد روبير بالكلي 

 والتـي   وراديو طرابلس  عن المصبوعات    وبمسؤولية اإلدارة صحيفة طرابلس الغرب    
  .)2(هي تحت اإلدارة البريطانية

اثناء عودتـه    و 1949أنهى األمير زيارته إلى المملكة المتحدة في اغسطس           
عن طريق فرنسا، استغل رئيس وزراء إمارة برقة فتحي الكيخيا، المناسـبة لزيـارة              

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n8, Note pour le ministre, le 22 juillet 1949. 

2- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n8 Télégramme consul de France à Tripoli M. Chambard 
au Ministre des Affaires étrangères, le 27 juillet 1949 
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لمعرفـة   و وزير الخارجية الفرنسية السيد كوف دو مورفيل لمناقشة القـضية الليبيـة           
ير الموقف الفرنسي الرافض االستقالل     يوجهة نظره في استقالل برقة لعه ينجح في تغ        

، استقبل السيد بيدو فتحي الكيخيا الـذي        1949غسطس  أ 5في  . دبرقة من طرف واح   
عبر عن عظيم امتنانه للحكومة الفرنسية وعلى حفاوة االستقبال خالل مرور األميـر             

وطلب من وزير الخارجي الفرنسي المساعدة في حـل القـضية           . ضي الفرنسية الألر
ه من مسألة استقالل    الليبية وعبر وزير الخارجية الفرنسي كوف دو مورفيل عن موقف         

برقة بان هناك تباين في وجهات النظر بخصوص استقالل برقة، ولكن من الـصعب              
 كانت الحكومة الفرنسية تخشى من استقالل       .)1(ايجاد حل مرضي فيما يتعلق بطرابلس     

 ،والًأفريقيا  أو مستعمراتها في شمال     أ يترتب عليه من مطالبة مماثلة في فزان         مابرقة  
عض المسائل العالقة في برقة مثل الوجود العـسكري الفرنـسي فـي             وعدم تسوية ب  

 الوزير كوف   هاالكفرة، قضية الحدود بين تشاد وبرقة، كل هذه القضايا ربما لم يطرح           
 مباشـرة   م مناقشتها دو مورفيل مباشرة مع رئيس حكومة برقة ولكنها مسائل سوف ت          

  .  بعدإدريس فيمامع األمير 
 كل ما من شأنه ان يؤدي إلى استقالل ليبيا خالل           عارضت الحكومة الفرنسية    

خوفها وخشيتها  لوذلك  تحت حكم األمير إدريس السنوسي؛      ،  1949-1945فترة من   ال
 وقدرتـه   ابعاد أخرى أكثر من كونها سياسـية      من   ولما له  اإلمارة السنوسية من تيار   

 س الـسنوسي  إدري، كان البعد الديني الحاضر بقوة في شخص األمير          على توحيد ليبيا  
 مـن   ولذلك تخشى باعتباره سليل مؤسس الحركة السنوسية محمد بن على السنوسي،          

وقدرة اتباع الطريق على التحرك     تأثيره على اتباع الحركة في مستعمراتها االفريقية،        
  .في منطقة نفوذها فزان وغدامس وغات

                                                           

1- Not pour le ministre, le 6aout 1949, dossiers n°8, doc n° 181.  
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فـي  عملت فرنسا خالل فترة تداول القـضية الليبيـة          لهذه األسباب وغيرها      
 على الحيلولة دون حصول ليبيا على استقاللها        1949 إلى   1945المحافل الدولية من    
إلى مستعمراتها وتارة أخرى إلى الوصاية الدولية إلى فشل         إيطاليا  ونادت تارة بعودة    

إلى رفـض اسـتقالل     و،  1949مشروع بيفن سفورزة بتقسيم الوصاية على ليبيا مايو         
اسـتراتيجية  -عتبارات عدة ليس أقلها األهمية الجيو     الووذلك  . 1949برقة في يونيو    

، وخوفها مـن انتقـال حمـى        1943إلقليم فزان الذي سيطرت عليه فرنسا منذ عام         
 وجود نفـط    باحتماليةاالستقالل إلى مستعمراتها في شمال افريقيا، واطماع اقتصادية         

  .في جنوب ليبيا
الدول العظمى الداعمة   والمستقلة   نجحت الدول العربية     1949 نوفمبر   21في    

الستقالل ليبيا بالتصويت على مشروع قرار المقدم للجمعية العامة من اللجنة السياسية            
 9 صوتاً ضد ال شيء وامتنـاع  49على  بالحصول  حظي مشروع القرار    و 289برقم  

  .عن التصويت من بينهم فرنسا
  :إدريس السنوسياالستقالل والمفاوضات الفرنسية مع األمير 

دور قرار األمم المتحدة، بنيل ليبيا استقاللها أجبر السلطات الفرنـسية           أن ص   
ير أدوات وأشكال الصراع في ليبيا، فلجأت الحكومة الفرنسية إلـى سياسـة             يعلى تغ 

 في فزان والتي لم يكـن لهـا مـشروع            المحلية واستخدمت القوى التفاهم مع الحلفاء    
خدمـةً  سية حيال المسألة الليبية و    وطني واضح سوى التحرك في إطار السياسية الفرن       

 في محاولة للوصول إلى صـياغة لمفهـوم         ألهداف بعض الزعماء في القيادة والحكم     
  .وشكل الدولة المقبل، وذلك لضمان استمرار نفوذها في المنطقة

، علـى   1949 نوفمبر   21 الصادر بتاريخ    289نص قرار األمم المتحدة رقم        
، وعلى تشكيل مجلس استشاري لمـساعدة       1952اير  استقالل ليبيا في موعد أقصاه ين     

. الليبيين في نقل السلطة من دولتي اإلدارة فرنسا وبريطانيا إلى حكومة ليبية دستورية            
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وقع االختيار على السيد أدريان بلت ليكون مندوباً للجمعية العامة لألمم المتحدة فـي              
 هـي بريطانيـا     :ليبيا كما نص القرار على تشكيل مجلس استشاري ضم سـت دول           

 باإلضافة إلـى ممثـل     وإيطالياوفرنسا والواليات المتحدة االمريكية وباكستان ومصر       
  .)1( الثالثة وممثل عن األقلياتالليبية اليمواحد عن كل إقليم من األق

تمكن السيد بلت في أول جلسة للمجلس االستشاري التابع لألمم المتحدة فـي               
 إلقـرار افقة المجلس علـى خطـة زمنيـة         ، من الحصول على مو    1950 أبريل   25

  :التالي إلى حكومة دستورية في ليبيا وتنص الخطة على ونقل الحكمالدستور 
انتخاب المجالس المحلية في كال من طرابلس وبرقة وفزان خالل شـهر يونيـو               -1

1950.  
 شهر يوليـو    تتجاوزاختيار اعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية في مدة ال           -2

1950 . 

 .1950انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية ودعوتها إلى االجتماع في خريف  -3

 1951 الجمعية الوطنية لحكومة مؤقتة في أوائل  تأليف-4

 .1951إقرار الجمعية الوطنية الدستور وشكل الحكومة الليبية خالل سنة  -5

  .)2(1952إعالن استقالل ليبيا وتشكيل حكومة ليبية دائمة قبل أول يناير  -6

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n 77; Texte de la Résolution adoptée le 21 novembre 

1494 par l’Assemblée générale des Nation Unies concernant le sort des anciennes 

colonies italiennes, Doc n° 264, K 166-15 

، تحت اشراف الدكتور عبدالجليل     1911-1951إبراهيم أحمد أبوالقاسم، المسألة الليبية والسياسة المصرية         -2
 .315-314،ص 1997التميمي، قسم التاريخ، جامعة تونس األولى، 
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 جورج باالي ممثـل فرنـسا فـي المجلـس     Georges Balayأبدى السيد   
االستشاري قلقه من أن يتمكن المجلس االستشاري من تنفيذ خطة السيد بلت بـسرعة              

يتم تحديد شكل الدولة الليبية التي قد تكون موحـدة           و وأن يتم انتخاب الجمعية الوطنية    
  .)1(وهو ما يتعارض مع المصالح الفرنسية

وفي هذا السياق أعطيت تعليمات وزير الخارجية الفرنـسي الـسيد شـومان        
Robert Schuman للسيد باالي بالعمل على تأخير تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم ،

ن تصبح ليبيا دولة موحدة أو مركزية، حتى تتمكن         أ، والحيلولة دون    289المتحدة رقم   
ضمن لها حقوقها ومصالحها االستراتيجية     الحكومة الفرنسية من الوصول إلى صيغة ت      

  .)2(في المنطقة
وبعد عدة مداوالت بين اعضاء المجلس االستشاري حول الطريقة التي يـتم              

، مقترح تقـدم    1950 الثالث، أقر في الرابع عشر من يونيو         األقاليمبها اختيار ممثلي    
 الثالثـة   األقاليمبه ممثل باكستان ينص المقترح على اختيار سبعة ممثلين عن كل من             

التي تتألف منها ليبيا لالجتماع في لجنة مؤلفة من واحد وعـشرين عـضواً مهمتهـا                
وضع خطة يجتمع بموجبها ممثلون عن سكان برقة وطرابلس وفـزان فـي جمعيـة               

  .كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة في فقرته الثالثة وطنية،

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n 13 Télégramme du M. Balay représentant de la France 

au Conseil des Dix au Département français des Affaires étrangères, le 10 juin t 1950, , 

Doc, n°06, K.166.1  

2- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n 13  Note pour le ministre français des Affaires 

étrangères, le 3 juillet 1950, dossier n° 13, Doc, n° 53. K.166.1       
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 وفزان منـاط بـاألمير محمـد        ن اختيار ممثلي برقة   أشار القرار إلى    أكما    
مر إلـى    سيف النصر، أما ممثلي طرابلس فقد ترك األ        والسيد أحمد إدريس السنوسي   

على ان تجتمع هـذه     . طرابلسية في اختيار ممثليهم   الالسيد بلت للتشاور مع األحزاب      
  .)1(1950اللجنة في طرابلس في األول من يوليو 

ن لم تصوت له، ذلك     إ الباكستاني و  أبدت الحكومة الفرنسية ارتياحها للمقترح      
أن اختيار سبعة ممثلين عن كل إقليم من شأنه تمكين ممثلي فزان، وإذا تم التعاون مع                

 لفكرة  ون ومعظم زعماء برقة معارض    إدريس السنوسي ممثلي برقة خاصة إن األمير      
 الوحدة الكاملة وسيطرة إقليم طرابلس على ليبيا لعرقلـة أي اتجـاه إلقامـة الوحـدة               
الكاملة، بذلك تخسر فرنسا نفوذها في فزان لـصالح بريطانيـا والواليـات المتحـدة               

  .االمريكية والتي وجدت موطأ قدم لها في قاعدة المالحة في طرابلس
 للحكومة الفرنسية االتجاه الـذي سـوف يـسير فيـه التطـور              كان واضحاً   

طرابلس فـي لجنـة   ن ممثلي يالدستوري في ليبيا، خاصة بعد نجاح السيد بلت في تعي       
 فـزان فـي اللجنـة       و وتجاوز عقبة االنتخاب التي أصر عليها السيد باالي وممثل         21

حيث بين لحكومته أن هذه اللجنة تعتبر خطوة نحو استقالل ووحدة ليبيـا              التحضيرية
كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستواجه العديد من الـصعوبات فـي طريقهـا لتحقيـق                 

باالي وضح للخارجية الفرنسية مواطن الضعف في تكـوين         االستقالل غير أن السيد     
وطريقة عمل اللجنة التحضيرية ذلك أن االغلبية المطلوبة للموافقة علـى القـرارات             
المهمة في اللجنة التحضيرية تتطلب الحصول على خمسة عشر صوتاً ممـا يعطـى              

تعاونا سـريعا   عمليا ممثلي فزان حق النقض، كما اشارة إلى أن البريطانيين اقترحوا            

                                                           

، ، دار ومكتبة الشعب   1963 1939 جل االستقالل والوحدة  أجيلة، كفاح الشعب الليبي من       محمد الهادي أبوع   -1
 .389ص 
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بين ممثلي برقة وفزان مما سيساعد في إحباط طموحات الطرابلسيين بتحقيق وحـدة             
 .)1(ليبيا

  : في واقع األمر لم يكن امام فرنسا سوى خيارينو  
ما دعم وتأييد التيار الوحدوي والقومي والذي تقوده األحـزاب الطرابلـسية            إ  

يع اجزاء الوطن، أو االتفاق مع تيـار         والذي يدعو إلى الوحدة الكاملة بين جم       اليمنية
 وال يحبـذ فكـرة الوحـدة        اإلقليمياإلمارة السنوسية والذي يؤمن بفكرة االختصاص       

الكاملة بين الواليات الليبية فزان برقة طرابلس وهو العرض الذي تقدمت به بريطانيا             
  .  محليةللمضي قدما في عملية التطور الدستوري في ليبيا وانتقال السلطة إلى حكومة

أقترح السيد مسجلي السفير الفرنسي في لندن على حكومته تأييد التعاون بين              
 الطرف  اويينممثلي برقة وفزان في اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية، باعتبار البرق         

 والحكومات المحلية، غير أنه اشترط أن يتم ذلـك عبـر            الفدراليةاألكثر ايماناُ بفكرة    
ي كاندول المقيم البريطاني في برقة والسيد بالكلي رئـيس اإلدارة           التنسيق مع السيد د   

  .)2(البريطانية في طرابلس

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n13 Télégrammes du Massigil au Département des 

Affaires étrangères à M. Balay, le 20 juillet 1950, dossier n° 13, Doc, n° 75, K.166.1. 

Voir aussi télégramme de M. Chambard, consul de France à Tripoli à M. Balay 

représentant de la France au Conseil des Dix, le 23 juillet 1950, dossier n° 13, Doc, n° 

93. 

2- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n13 Télégrammes du Massigil au Département des 

Affaires étrangères à M. Balay, le 24 juillet 1950, dossier n° 13, Doc, n° 97, K.166.1 
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ن التنسيق مع اإلدارة البريطانية وحدها بخـصوص ممثلـي          أفي واقع األمر      
برقة ال يكفي من وجهة نظر الحكومة الفرنسية، كما أقرت بان الوقت قد حان للدخول               

إدريس السنوسي أمير برقة المرشح االوفـر حظـا         في مفاوضات مباشرة مع األمير      
 18 يلزعامة ليبيا، خاصة بعد االجتماع الطويل بينه وبين بشير السعداوي في بنغـاز           

 وإمارة الـسيد إدريـس      الفدرالية، برعاية بريطانية وموافقة األخير على       1950يوليو  
حيال القضايا التـي     إدريس السنوسي ها األمير   ا والمرونة الكبيرة التي أبد    .)1(السنوسي

زيارة التي قام بها السيد باالي إلى برقـة رفقـة الـسيد      التقلق اإلدارة الفرنسية خالل     
، كل هذه األمور شجعت اإلدارة الفرنسية علـى حـسم           1950ادريان بلت في يونيو     

هذه المفاوضـات   . أمرها والدخول في مفاوضات مباشرة مع األمير إدريس السنوسي        
  .1950، والثانية في أكتوبر 1950حلة األولى في يونيو مرة بمرحلتين المر

  :1950يونيو من المفاوضات المرحلة األولى 
ـ        أحاولت اإلدارة الفرنسية       ر التقريـر   اال تضفي عليها طابعا رسـميا إذ أش

المحال لوزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان، بأن السفير جورج باالي هو مـن             
س السنوسي دون تكليف رسمي من قبل إدارة الـشؤون          تفاوض مع األمير إدري   بالقام  

االفريقية في الخارجية الفرنسية، وعلى الرغم من ذلك ومن خالل دراسة تقرير السيد             
باالي للخارجية الفرنسية تفيد بأن إدارته على علم بكل ذلك ولكن يبدو ان الخارجيـة               

ى يتم التفاهم علـى     الفرنسية رأت ان تكون المرحلة األولى غير ذات طابع رسمي حت          

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n13 Télégrammes du Massigil au Département des 

Affaires étrangères, le 29 juillet 1950, dossier n° 13, Doc, n°125, K.166.1 
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ما يقلق الحكومة الفرنسية طبيعـة الـدور الجديـد للحركـة             و النقاط الرئيسية خاصة  
  : التاليالسنوسية خاصة إذا أصبح األمير إدريس ملكا على ليبيا والتي حددتها في 

  .المصالح الفرنسية في فزان -1

  .طبيعة وشكل الدولة الليبية الجديدة -2

  .بي أحمد سيف النصرموقف األمير من ال -3

أبدى السيد باالي لألمير إدريس قلق اإلدارة الفرنسية من أن رئـيس الدولـة                
 بعـين   إليهـا المقبلة أي األمير هو في ذات الوقت شيخ الطريق السنوسية التي ينظر             

الريبة والشك خاصة لدورها في مقاومة فرنسا في افريقيا جنوب الصحراء غيـر أن              
الي بأن الزمن قد تغير وان الوقـت الـذي كانـت فيـه الحركـة      األمير أكد للسيد با  

السنوسية المتعصبة ومعادية لألجانب قد تجاوزه الزمن كما نوه أنه إذ طلب منـه أن               
، كمـا أن علـم      فيدراليـة يكون ملكاً على ليبيا فأنه سيوافق في حالة كان الحكم دولة            

  .السنوسية األسود لن يكون علماً للدولة الجديدة
 فيما يتعلق بإقليم فزان فقد أوضح األمير أن البي أحمـد سـيف النـصر                أما  

سيكون هو حاكم اإلقليم كما تعهد األمير بعدم إثارة اي نشاط معادي لفرنسا في إقلـيم                
  .)1(فزان أو شمال افريقيا وإفريقيا الغربية

أدركت الحكومة الفرنسية من خالل تقرير باالي بإن األمير إدريس السنوسي             
ـ           يبح  عنهـا  اث عن زعامة سياسية وأن الزعامة الدينية والتي تشبث بها أسالفه قد عف

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n13, Note pour M. Schuman ministre français des 

Affaires étrangères, le 3 juillet 1950, , Doc, n°53, K.166.1 
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أن الزمن قد تغير ولم تعد الحركـة الـسنوسية متعـصبة            "الزمن وذلك بقول األمير     
  ". ومعادية لألجانب

 على وعداً من األمير إدريس الـسنوسي        حصولنجح المبعوث الفرنسي في ال      
إقليم فزان وإسدال الستار علـى الـصراع الفرنـسي          بمراعاة المصالح الفرنسية في     

السنوسي في ليبيا وافريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك عندما عقدت وزارة الخارجيـة            
 لمناقشة التطور الدستوري في ليبيا بعد تأسيس        1950 يوليو   27 في   اًالفرنسية اجتماع 

 األميـر إدريـس     اللجنة التحضيرية وبناء على اللقاء الذي تم بين السيد بـاالي مـع            
وبعد دراسة الموضوع بعناية وتحديد المصالح الفرنسية في فـزان قـدمت            . السنوسي

  :الحكومة رؤيتها للتطور الدستوري في ليبيا وذلك على النحو االتي
 الـثالث  األقـاليم  هو المناسب لليبيا إذ أن هذا النظـام يمكـن       الفدراليإن النظام    -1

م شبه ذاتي مما سيـسمح لفرنـسا الحفـاظ علـى            طرابلس برقة فزان من التمتع بحك     
  .مصالحها العسكرية واالستراتيجية في إقليم فزان

 السنوسي هو أكثر شخصية مرشحة لتـولى رئاسـة ليبيـا            إدريس محمد األمير   -2
لى اسيكون ملك ليبيا وتكون له عاصمتان طرابلس وبنغازي ويمثل في كل مقاطعة بو            

  .وسيكون في فزان أحمد سيف النصر
الهالل بل علم   وأن طرابلس وبرقة وفزان لن تكون تحت راية السنوسية السوداء            -3

  .جديد سيقرره البرلمان الليبي المنتخب

 ومهما كان مصير طرابلس فأن فزان وبرقة ال تزاالن تحت نوع مـن الحمايـة                -4
 . الفرنسية واالنجليزية
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اللجنـة االستـشارية    ومع كل ذلك على السيد باالي ان يعمل على عرقلة عمـل              -5
 .)1(بالتعاون من السيد شمبار قنصل فرنسا في طرابلس

 عقدت لجنة الواحد والعشرين أول اجتماع لها بحـضور    1950 يوليو   27في    
السيد أدريان بلت بطرابلس وفي نفس االجتماع تم اختيار مفتى طرابلس محمـد أبـو               

خليل القالل مقرراً ثم تـم       و اًاالسعاد العالم رئيسا للحنة ومحمد عثمان الصيد سكرتير       
  .تشكيل لجنة لوضع الالئحة الداخلية للجنة التحضيرية

، وافقت اللجنة على إنشاء جمعية وطنية تتكـون مـن           1950غسطس  أ 7في    
ستين عضواً وأقرت مبدأ التساوي في التمثيل بين اإلقليم الثالث بحيث كل إقليم مـن               

 كبيراً بـين     وجدالً رت هذه المسألة نقاشاً   ن ينتخب أو يعين عشرين عضواً، أثا      أشأنه  
عضاء اللجنة التحضيرية، أذ أن ممثلي برقة وطرابلس والمندوب الدولي يؤيدون مبدأ            أ

عضاء الجمعية بحيث يختار األمير محمد إدريس الـسنوسي ممثلـي           أاالختيار لتعيين   
قـوائم  البي أحمد سيف النصر ممثلي فزان، وأن تقدم األحـزاب الطرابلـسية              و برقة

جـراء انتخـاب ممثلـي      إمرشحيها بينما عارض وفد فزان هذا الطرح إذ أصر على           
طرابلس، احتكم الطرفان للتصويت فكانت النتيجة أربعة عشر صـوتا مؤيـدا لمبـدأ              

  .التعيين ضد سبع أصوات لالنتخاب
لمدة شهرين أصر وفد فزان في لجنة الواحد والعشرين وبناء علـى أوامـر                

أحمد سيف النصر والقنصل الفرنسي السيد شـمبار، علـى مبـدأ            الباي   صريحة من 
  . انتخاب ممثلي طرابلس في الجمعية الوطنية

                                                           

1-  Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n13 Note pour M. Schuman ministre français des 

Affaires étrangères, sur la conférence interministérielle tenue le 27 juillet 1950 sur la 

Libye, le 31 juillet 1950, Doc, n°135, K.166.1,  
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أثارت اعتراضات وفد فزان في اللجنة التحضيرية انتقاد السيد ادريان بلـت              
واإلدارة البريطانية، والتي عبرت على لسان وزير خارجيتها عن قلقها مـن موقـف              

يـر  يطلبت من الحكومة الفرنسية ممارسة ضغط عليـه، لتغ        البي أحمد سيف النصر و    
  .)1(ينيمبدأ التعبوجهة نظره والقبول 

بعثة األمم المتحدة أدركت الحكومة الفرنسية انه لم         و أمام الضغوط البريطانية    
 السياسية وعرقلة عملية استقالل ليبيا، وعليها قبل        ة متسع من الوقت للمناور    ايعد امامه 

ن تـدخل فـي     إعضاء طرابلس فـي الجمعيـة الوطنيـة،         أدأ تعيين   الموافقة على مب  
مفاوضات مباشرة مع األمير إدريس السنوسي لضمان مصالحها االسـتراتيجية فـي            

هو مـا    و البي أحمد سيف النصر    و تأطير التحالف بين األمير إدريس السنوسي      و فزان
 إذا ما قـدر     سيكون الحلف الذي سوف تواجه به ممثلي طرابلس في الجمعية الوطنية          

  . القومي الوصول للجمعية الوطنية والنصار التيار الوحدوي
  :1950المرحلة الثانية من المفاوضات أكتوبر 

بناء على تعليمات وزير الخارجية الفرنسي السيد روبت شمان، وصل الـسيد      
 8سـبتمبر إلـى     28باالي إلى بنغازي لمقابلة األمير إدريس السنوسي خالل الفتـرة           

، فـي   1950 أكتـوبر    2، أول جولة في هذه المفاوضات كانـت فـي           1950أكتوبر  
 أكتوبر، كان خاللهـا الـسيد علـى         3البيضاء مقر األمير استمرت المباحثات حتى       

، وتم االتفاق على محضر اجتماع      إدريس السنوسي الجربي مترجماً ومستشاراً لألمير     

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n14 Lettre de M. Massigli à Londres au Département des 

Affaires étrangères, le 23 Septembre 1950, Doc n° 187, K.166.1 
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 إلى الـسيد أحمـد سـيف         رسالة ؛رسائلوتبادل بنوده على شكل      انووقع عليه الجانب  
  .)1( السيد بااليوأخرى إلىالنصر 

 على تطلعـه لبنـاء عالقـات        إدريس السنوسي خالل االجتماع، أكد األمير       
ن أبـاالي  ذكـر  من جانبـه  . متميزة مع فرنسا، خاصة مع جيرانها في شمال افريقيا     

  . فرنسا تسعى إلقامة عالقات متميزة مع إمارة برقة وأميرها
ـ       إدريس السنوسي االي لألمير   برر السيد ب     ن ي الذي كان من أنصار مبدأ التعي

ممثلي طرابلس في الجمعية الوطنية، وجهة نظر السيد أحمد سيف النصر بخـصوص             
 فزان يرى أن مبدأ االنتخاب سيمنح سكان طرابلس         يلامبدأ االنتخاب أو التعيين، أن و     

تكبت في اختيـار ممثلـي      تمثيل حقيقي كما أنه ال يرغب في تكرار األخطاء التي ار          
ومن ناحيته أكد األمير    ،  طرابلس في لجنة الواحد والعشرين بسبب القبول بمبدأ التعيين        

إدريس السنوسي لممثل فرنسا في اللجنة االستشارية أنه لن يقبل تولى الحكم إال فـي               
، وأن الحكومة المركزية فيها ال يسمح لها سوى بـإدارة           فدراليدولة شكل الحكم فيها     

رة ا الثالث سوف يسمح لها بـاد      األقاليملشؤون الخارجية والجيش والتعليم العام، أما       ا
كما كرر أمير برقة التعهدات السابقة فـي يونيـو          . كل شؤونها المحلية بمرونة كبيرة    

 بخصوص احترام المصالح الفرنسية في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء وتشاد           1950

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n14 Compte-rendu de l’entretien entre l’Emir Idriss el-

Senoussi et M. Balay, le 3 octobre 1950, dossier N°14 Doc n° 298, K.166.1 
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عن الحكم، كما أبدى استعداده تأكيد تـصريحاته        وعدم المساس بها، وفصل السنوسية      
  .)1(بخطاب رسمي موجه للحكومة الفرنسية

والواقع أن الفرنسيين على قدر تخوفهم من تطور العملية الدستورية في ليبيا              
فأنهم كانوا يرون أن مصالحهم السياسية واالستراتيجية محفوفة بالمخاطر فـي ظـل             

 من كمال سليم مندوب مصر       طرابلس ومساندة كلٍ   تنامي التيار السياسي الوحدوي في    
 خان مندوب باكستان لزعيم حزب المؤتمر الوطني بـشير الـسعداوي            وعبد الرحمن 

 سيف النصر   إدريس وأحمد لذلك كان الساسة الفرنسيون يعتقدون إن تحالفا بين األمير          
يع جلى تش عامل مهم لحماية مصالحهم في إقليم فزان، لهذه االعتبارات عملت فرنسا ع           

  . وتطوير العالقات بين القيادتين
إدريـس  ، أرسـل األميـر   1950 أكتوبر3وفي هذا اإلطار وبناء على اتفاق    
 فزان السيد أحمد سيف النصر لتأكيـد        يلا في الثامن من أكتوبر رسالة إلى و       السنوسي

األميـر  التحالف بين الطرفين وبناء أسس العالقات المستقبلية بين الجانبين، وقد اختار            
اإليطـالي  عنوان الرسالة إشادة بدور أسرة سيف النصر في جهادها ضد االسـتعمار             

  : التالينذكر منها . 1943-1941 التحرير في سنة وحرب
 عائلتكم فإننا نؤكد    اإليطالي ونضال تقديراً لدوركم في الجهاد ضد االستعمار        ":أوالً -

بل في ظل ليبيا االتحادية كما اننا       على مكانتكم ودوركم الذي سوف تلعبونه في المستق       
متأكدون ان المجتمع الفزاني سوف يدعمك ويواصل العمل معكم مثل ما فعـل مـع               

  ".سالفكمأ

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n14, Compte-rendu de l’entretien entre l’Emir Idriss el-

Senoussi et M. Balay, le 4 octobre 1950, Doc n°.303, K.166.1  
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إننا نتفهم طلبكم ورغبة سكان فزان في إدارة إقليمهم بأنفسهم دون تعليمـات             : ثانياً -
  .ين إقليم فزان كما نثمن طلبكم إقامة عالقات مباشرة بيننا وبة،من أي إدارة مركزي

   .فدرالينحن نقدر مخاوفكم ونتفق معكم بخصوص شكل الدولة المقبلة وسيكون : ثالثاً - 
نحن نتفهم صداقتكم لفرنسا والتي ولدت باسم إخوة الـسالح والمـساعدات            : رابعاً -

القيمة التي قدمتها فرنسا لكم في سبيل تحرير فزان، لهذا نحن ال نـرى عائقـا لهـذه             
  .)1("رها في المساعدات المتبادلةينسعى إلى تطوالصداقة بل س

 إلى الـسيد أحمـد   إدريس السنوسيرأت الحكومة الفرنسية في رسالة األمير         
 له أمام ناخبيـه وسـكان        ودعماً الفدرالية لموقف البي من قضية      سيف النصر تعزيزاً  

ن شأنه أن   فزان، كما أن هذه الرسالة هي من قبل أمير برقة وملك ليبيا المقبل وهذا م              
  .يضفي مزيدا من الشرعية على البي

يبدو أن التقاء وجهات النظر الفرنسية والبريطانية مع المواقـف البرقأويـة              
والفزانية حيال شكل الدولة المقبل وتفهم الجانب الليبي للمصالح الفرنسية فـي إقلـيم              

 الموقـف  فزان، قد ساهم في تطور العالقات بين إمارة برقة وفرنسا من جهة وتغيـر       
الفرنسي من العملية السياسية في ليبيا التي أبدت حسن نواياها تجاه أمير البالد إدريس              

مـن  . السنوسي وأعربت عن رغبتها في االحتفاظ بأفضل العالقات مع حكومة برقـة          

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n14 Lettre de l’Emir Idriss el Senoussi au Bey Ahmed Sif 

el-Nacer, le 8 octobre 1950, dossier n°14, Doc n° 308, K.166.1 

 البـي  للمزيد من المعلومات حول عالقة البي أحمد سيف النصر بفرنسا، أنظر أحمد امراجع نجم، عالقـة                 
  بحـث  )الفرنـسية  الخارجيـة  وزارة وثائق في قراءة(،  1954- 1943 فزان في الفرنسية السلطاتب النصر سيف حمد
 والدراسـات  للمحفوظـات  الليبي بالمركز المنعقدة النصر سيف حمد / الشيخ حول العلمية الندوة أعمال ضمن من ألقي

   .2013 ديسمبر 4 االربعاء بتاريخ بطرابلس التاريخية
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في أن تساعد هذه الصداقة في تطوير العالقات بين البلـدين فـي             (جهته عبر األمير    
  .)1()والتعاون المشترك مان حسن الجوار واالحترام المتبادلالمستقبل ومؤكداً على ض

 يشير فيها إلـى متانـة      إدريس السنوسي من جهته وجه السيد باالي رسالة إلى األمير         
 إدريس السنوسي  األمير   ويدعو فيها  تطويرها   والعمل على العالقات الفرنسية البرقاوية    

  .)2(إلى زيارة فرنسا
ية والتفاهمات على قبول السيد أحمد سيف النصر        ساعدت هذه االجواء اإليجاب     

 الموافقة على مبدأ التعيـين      إدريس بخصوص ، لوساطة األمير    1950 أكتوبر   12في  
والعـشرين  ، أقرت لجنة الواحـد      1950 أكتوبر   30بالنسبة ألعضاء طرابلس، وفي     

 ، عقدت الجمعية الوطنيـة    1950 نوفمبر   25 المرشحين للجمعية الوطنية، وفي      قائمة
 1950 ديسمبر   2أول اجتماع لها وتم انتخاب محمد أبو االسعاد العالم رئيسا لها وفي             

 وملكية دسـتورية  ،  فدرالياًأقرت الجمعية شكل الدولة والحكم على ان يكون اتحادياً و         
  .تحت تاج الملك إدريس السنوسي

عبرت الحكومة الفرنسية عن ارتياحها لمخرجات الجمعية الوطنية في رسالة            
 وعلى الرغم ممـا اثارتـه قـرارات         .)3(ى رئيس الجمعية محمد ابو االسعاد العالم      إل

                                                           

1- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n° 14 Lettre de l’Emir Idriss el Senoussi au M Balay le 8 

octobre 1950, , Doc n° 311, K.166.1, 

2- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n14 Lettre de M Balay à l’Emir Idriss el Senoussi au le 3 

octobre 1950, , Doc n° 310, K.166.1,  
3- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies 

italiennes 1944-1952, dossier n15 Message du Gouvernement de la République 

Française, Doc n°190, K.166.1  
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ال أنها نجحـت  إ، بالفدراليةالجمعية من ردود فعل كبير في طرابلس ومظاهرات تنديد       
في تجاوز كل هذه الصعاب وذلك بتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمود المنتصر فـي           

 العمليـة   وتوجـت هـذه   . 1951توبر   أك 7 في   واعتماد الدستور ،  1951 مارس   29
 توقيع المعاهدة   اليومو في نفس    1951 ديسمبر   24عالن استقالل ليبيا في     االدستورية ب 

  .الليبية الفرنسية
  ..نستنتج مما سبق

كانت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول مهمة في تاريخ العالقات الـسنوسية              
  .بصفة خاصةالفرنسية عامة واألمير إدريس السنوسي وفرنسا 

تميزت فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها وحاجة فرنسا الملحـة لحـشد               
الجهود وتعبئة الراي العام المحلي لصالح قوات فرنسا الحرة في زحفها من تشاد نحو              

نفوذاً في منطقـة     و لما كانت السنوسية العدو القديم هي األكثر تنظيما        و الكفرة، و فزان
وملتزمة بموجب اتفاق القـاهرة اغـسطس       " وغدامس والكفرة فزان وغات   "الصحراء  

، على الدخول إلى جانب الحلفاء في الحرب بقياد األمير إدريس السنوسي، ضد             1940
دول المحور، لم تجد فرنسا غضاضة في طلب الرغم من مـساعدة األميـر إدريـس         

ء الفهم مـن  والتحالف مع المهاجرين الليبيين في تشاد، على الرغم من التحفظات وسو         
الجانب الفرنسي والذي كان واضحا في عدم رد الجنرال ديجول على طلبات األميـر              

  . 1941،1944إدريس السنوسي في سنة 
، 1949-1945بعد طرح القضية الليبية في محيط الحلفاء خالل الفترة مـن              

سة أصبح األمير إدريس السنوسي وبحكم األمر الواقع فاعال ومحدداً بشكل كبير للسيا           
المحلية في برقة، ويسعى بشكل مستقل للحصول على استقالل برقة تحت إمارته حتى             

، غير أن الحكومة الفرنـسية والتـي        1949اعترفت به الحكومة البريطانية في يونيو       
كانت منذ البداية ضد كل السبل التي تؤدي إلى استقالل ليبيا والعمل على عودة إيطاليا               
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شكل قاطع استقالل برقة، وأصرت بأن ذلـك يكـون          إلى برقة وطرابلس، رفضت وب    
  .عبر األمم المتحدة ووفقاً لتسوية دولية

كان التاريخ وما فيه من تهم التعصب والتآمر والتخريـب المـسوم بعمـل                
السنوسية والخوف من تأثير ذلك على المستعمرات الفرنسية ومصالحها فـي فـزان             

  . البرقاويةالسبب الرئيس في رفض التطبيع وقبول اإلمارة
، 1949 نوفمبر   21 باستقالل ليبيا في   289غير أن صدور القرار األممي رقم         

أحدث طفرة في عالقة فرنسا باألمير إدريس السنوسي، خاصة وان كـل المؤشـرات            
كانت تصب في صالح توليه عرش ليبيا، باإلضافة إلى خوف فرنـسا مـن سـيطرة                

  . قد يفقدها نفوذها في فزانأنصار الوحدة والتيار القومي على ليبيا مما
أن المخاوف المشتركة بين األمير إدريس وفرنسا، قرب من وجهات النظـر              

بين الطرفين، خاصة عندما قررت فرنسا طي صفحة الماضي ونسج عالقة جديدة مع             
استراتيجية والسياسية الفرنسية في فـزان،      -ملك ليبيا المقبل في ضوء المصالح الجيو      

، الذي حدد االطـر     1950، ثم توقيع اتفاق أكتوبر      1950ات يونيو   والتي بدأت بتفاهم  
تسوية مسألة النفوذ الفرنسي فـي فـزان وأخيـراً           و العامة للمصالح الفرنسية في ليبيا    

 بشقيها المالي والعسكري وتكون االطار      1951 ديسمبر   24توقيع المعاهدة المؤقتة في     
ة في المرحلة الالحقـة حتـى نهايـة         العام الذي سوف يحدد العالقات الليبية الفرنسي      

  .1956الوجود الفرنسي في فزان سنة 
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 א�85د+�وא25א_^

  :مصادر أجنبية:  أوالً-
   أرشيف وزارة الخارجية-1

Archives de MAE La Courneuve           Affaires Consulaires, série 
Afrique Levant sous-série anciennes colonies italiennes 1944-
1952,  
Dossier n°3  
Dossier n°49  
Dossier n°8  
Dossier n°77  
Dossier n°13  
Dossier n°14  
Dossier n°15  

  :المراجع: ثانياً
 : مراجع عربية-1

 تحـت  ،1911-1951 والسياسة المـصرية   الليبية المسألة أبوالقاسم، أحمد  إبراهيم -
 1997 األولى، تونس جامعة يخ،التار قسم التميمي، عبدالجليل الدكتور إشراف

 فـي  الماسـتر  رسـالة  ،1956-1946 تونس في الوطنية الحركة قسطإلى،  أسماء -
  .2017 عبداللطيف، بليلة اشراف الجزائر، الجيإللى، جامعة التاريخ

العسكرية للسيد أحمـد الـشريف الـسنوسي         و أحمد امراجع نجم، القيادة السياسية     -
السيد أحمد الشريف الـسنوسي   حث قدم إلى ندوة، ب1914-1901للحرب ضد فرنسا 

 -م، فنـدق بـاب البحـر      2016 أكتـوبر    04 -03م نشأته وجهـاده،     1873-1933
 . مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية: طرابلس، تحت رعاية

 فـزان  فـي  الفرنـسية  بالسلطات النصر سيف حمد البي عالقة نجم، امراجع  أحمد -
 ضـمن  مـن  ألقي بحث) الفرنسية الخارجية وزارة وثائق في قراءة (،1943-1954
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 الليبـي  بـالمركز  المنعقـدة  النـصر  سـيف  حمد / الشيخ حول العلمية الندوة أعمال
 .2013 ديسمبر 4 االربعاء بتاريخ بطرابلس التاريخية والدراسات للمحفوظات

 محمد عثمان الصيد، محطات في تاريخ ليبيا الحديث، مطبعة النجاح الجديد، الـدار             -
 1996البيضاء، 

 .1936إلىوم، القاهرة،  ومحمد الطيب األشهب، برقة العربية بين األمي -

  1969بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام . إ .ن -

 واالجتماعي، مركز عزالدين عبدالسالم مختار العالم، تاريخ ليبيا المعاصر السياسي          -
 ، طرابلس، الليبيين للدراسات التاريخية

دي كاندول، المصدر السابق، الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعـصره، تعريـب              -
 . 1989ونشر محمد بن عبده بن غلبون، منشستر، 

-1890هند عادل اسماعيل النعيمي، إدريس السنوسي ودوره في اسـتقالل ليبيـا              -
 2009، قسم التاريخ، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه غير منشورة، 1952

-1939(الوحـدة    و محمد الهادي أبوعجيلة، كفاح الشعب الليبي من اجل االستقالل         -
 ، دار ومكتبة الشعب،)1963

 .1950 نيقوال زيادة، برقة الدولة العربية الثامنة، دار العلم للماليين، بيروت،-

   :جنبيةأمراجع  -2
- Guillen Pierre. « De Gaulle et l'Italie, de la Libération à son 
départ du pouvoir (1944-1946) ». n: De Gaulle et l’Italie. Actes du 
colloque de Rome, 1er-3 mars 1990. Rome: École Française de 
Rome, 1997. pp. 45-64 
- Jacaues Schrick, Une confreie religieuse musulmane, la 
Senoussia, et la politique internationale, école nationale 
d'administr510n, 1947, P 56.  
- Jacques Massu, Sept ans avec Leclerc, librairie Plon, 1974, P 
20,21. 
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- Jean-Louis TRIAUD, Les relations entre La France et la 
Sanusiyya, Thèse de Doctorat , Université, Paris VII, 1991, PP 

1169, 1170; 1231. 
- Jean-Pierre Bénard, Bir Hakim 1942, nouvel éditions latine,2002. 

  : صحف ومجالت-3
 ، 1949 يوليو 10صحيفة طرابلس الغرب،السنة السابعة  -

  1949 يوليو1851،11طرابلس الغرب، السنة السابعة العدد،  -
 1949 يوليو12 1852طرابلس الغرب، السنة السابعة،العدد، -

  :رونيةلكتإمواقع  /ثالثا
- http://www.fondation-leclerc.com/117/leclerc  
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[)�������Yא���- �א$��0jJ� ��7ل��������F(4א����אو/���kא�0 �
"1884�−�1911"  

†@Nïi‹ÈÛa@�“jÛa@åí‡Ûa@‹—ã∗@@ @

  
د أن تراثه هذا ما هو إال نتيجة لجهـود           القاري لتاريخ ليبيا المعاصر، يج     إن  

ونضال وتضحيات قدمها أبناؤها من أجلها، وبذلك تركوا لنا بصمات من نـور فـي               
مسار حركة الجهاد والمقاومة بأشكالها الثقافية والسياسية، باعثين نهـضة أمـة فـي              
 مجاالت شتى أهمها التصدي للتغلغل السلمي للخطط االستعمارية ذات الوجهين لعملة           

  .واحدة، إيطالية كانت أو أوروبية
 فإن البحث في تراجم السير واألعالم يعتبر من أهم الـسبل لدراسـة              وعليه  

المجتمعات وتاريخها، خاصة تلك التي تندمج في إطار الطبقة المثقفة، والتـي تـشكل              
 من عدة عوامل أهمها ذلـك       نزلتهعماد المسألة التاريخية، فالفاعل االجتماعي يفتك م      

ز الذي تشكل فيه، وإذا ما وجهنا نظرنا حول هذه المسألة المتعلقـة بالمناضـلين               الحي
 وقادة الجهاد فإننا نجدهم اللبنة األساسية الصانعة لشرارة حركة الجهاد ضد            اءوالزعم

 نتاج لهم، وهنا يتجلـى لنـا        إالاالستعمار اإليطالي، وحركة الجهاد والمقاومة ما هي        
كة لهذا الحدث المحوري لتاريخ ليبيا والمتمثلة في الكشف         أهمية دراسة التراجم المحر   

عن الحقائق الغامضة، وإزالة الغبار حول القضايا واألحداث التـي تـشكل الـسجل              
  .التاريخي لليبيا

                                                           

 .ب المرقجامعة  -∗
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 ليبيا ما هو إال انعكاس لمواقـف نـضالية وسياسـية للعديـد مـن                فتاريخ  
هذه األخيرة تعتبر خزينـة     الشخصيات سواء كانت في قائمة الشهداء أم المجاهدين، و        

 ويالت االستعمار اإليطالي فترة زمنية طويلة       ى لتاريخ بلد عان   بةلتراث تاريخي بالنس  
 سنة، راح ضحيتها عشرات اآلالف من الشهداء، شهد علـى مـواقفهم             30تجاوزت  

 سـليمان   : رأسهم وعلىالبطولية ثلة من المجاهدين من خالل شهاداتهم التي أدلوا بها           
 وعبد النبي بالخير، ورمضان الـسويحلي، وأحمـد المـريض، وفرحـات             ،نيالبارو

القاضي، وبشير السعداوي، هذا األخير اخترته كموضوع للمشاركة به بالندوة العلمية           
موقف بشير الـسعداوي مـن      : "ـالرابعة لمؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي والموسوم ب      

  ".1911-1884"التغلغل السلمي اإليطالي الحتالل ليبيا 
 موضوع هذه الشخصية في هذه الجزئية انطلقت من إشكالية عامـة          ولمعالجة  

إلى أي مدى أسهم بشير السعداوي كرجل مثقف ومناضل سياسي في التصدي            : مفادها
لمشروع التغلغل السلمي اإليطالي في ليبيا؟ تفرعت عنها عـدة أسـئلة واسـتفهامات              

سعداوي؟ وكيف أتـرث البيئـة       من يكون بشير ال    :فرضت نفسها في هذا السياق وهي     
 في تكوين شخصيته النضالية؟ وما هو الدور الذي قام به مـن أجـل               االتي يعيش فيه  

 .التصدي للتغلغل السلمي قبيل االحتالل اإليطالي، وأثناء االحتالل؟

 وهي الفتـرة    1911 و 1884 المرحلة التي أتناولها بالدراسة تنحصر بين        إن  
ي بمدينة الخمس، وبداية االحتالل اإليطالي للبالد أكتوبر        المحددة بميالد بشير السعداو   

 اتبعت أكثر من مـنهج      الت، ولإللمام بأطراف الموضوع واإلجابة على التساؤ      1911
  :في هذه الدراسة وهي كاآلتي

اتبعته في رصد جل األحداث والعمل على ترتيبها ترتيباً         :  المنهج التاريخي الوصفي   -
  .طة البحثكرونولوجياً ووصفها حسب خ
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اعتمدت عليه في دراسة وتحليل الوقائع واآلثار التي صاحبت هذه          :  المنهج التحليلي  -
  .الشخصية، وصوال الستنتاج الحقائق العلمية

يظهر ذلك من خالل مقارنتي بين المصادر والمراجع وما تحويـه           :  المنهج المقارن  -
  .من تضارب في المادة العلمية

  :حثين تليها خاتمة وجاءت على النحو التالي بحثي إلى مقدمة ومبوقسمت  
بشير السعداوي، نسبه، مولده، ونشأته، وتكوينه العلمي       "جاء بعنوان   :  المبحث األول  -

  ".والثقافي والسياسي
بشير السعداوي ونضاله للتغلغل السلمي اإليطـالي       : "اخترت عنوانه :  المبحث الثاني  -

  ".وتزعمه لحركة النضال
مة استعرضت فيها األحداث التي مرت بها بدايـة حركـة           بحثي بخات  وأنهيت  

الجهاد والمقاومة، والتي كانت لها انعكاسات في تكوين شخصية بـشير الـسعداوي،             
  .وجعلته يكتسب القدرة والحنكة في حل المشاكل ومواجهة التحديات

VW���אLولא5 �
d���������و!)���gو����-��و�#� �

طاب مدينة الخمس البارزين ومن القادة       بشير بن إبراهيم السعداوي من أق      هو  
األوائل الذين وقفوا ضد التغلغل السلمي اإليطالي في ليبيا، وسلكوا مسلك التحـريض             
والجهاد ضد التدخالت اإليطالية بالشأن الليبي، حيث لعب دوراً كبيراً في الدعوة إلـى              

ا تقـوم بـه     عقد المؤتمرات والمظاهرات وتنوير أبناء الشعب الليبي بمدى خطورة م         
  .السياسة اإليطالية باألراضي الليبية، فمن يكون؟ وكيف تكونت شخصيته؟
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  :مولده ونشأته. أ
 بمدينة الخمس في أواخر سني القرن التاسـع         لسعداوي بشير بن إبراهيم ا    ولد  

، أي في العقود األخيرة من العهـد        1884 الموافق   ـه1310عشر الميالدي في سنة     
يخ ليبيا، نشأ وترعرع في بداية حياته ومطلعها بمسقط رأسـه           العثماني الثاني في تار   

بمدينة الخمس، وينتسب إلى عائلة السعداوي التي ترجع أصولها إلى قبيلة غاللبة نسبة             
 أسسوا دولتهم   الذين )1( القبيلة إلى بني األغلب    هذهإلى جدهم عبد الغالب، وينتهي نسب       

رن الثالث الهجري والتاسـع المـيالدي،       في الق " تونس-القيروان"في الشمال األفريقي    
وتعلم بمسقط رأسه، حيث توفي والده وعمره سنتين فتـولى أمـره عمـه الـصادق                

 عـاش   ،)2(يـز  به ورباه تربية إسالمية حسنة حتى بلغ سن التم         اهتمالسعداوي والذي   
 وعاصر من تاريخ ليبيا الحديث أربعة عهود سياسية مختلفـة، فقـد أدرك              السعداوي
 من عام   استمرتلعهد العثماني، الذي انتهى باالحتالل اإليطالي لليبيا، والتي         أخريات ا 

 إلى عـام  1943 بعدها عهد اإلدارة البريطانية من عام    ليصل ،1943 إلى عام    1911
 إذ تـوفي فـي      1969 إلـى عـام      1952 العهـد الملكـي مـن عـام          تاله 1952

17/1/1957)3(.  

                                                           

حكمت في  ) 909-800/ـه997–184(ساللة إسالمية، مؤسسها إبراهيم بن األغلب       " األغلب بنو  "األغالبة -1
المنجـد فـي اللغـة      :  أنظـر  ،زيد عهد الخالفة العباسية، للم    يبالد شمال أفريقيا وكانت عاصمتها القيروان، ف      

 .52، ص1986، دار المشرق، بيروت، 28واألعالم، ط 

، المركز الليبي   1957–1884 محمد علي قناوي، بشير السعداوي ودوره في الحركة الوطنية الليبية            ارويعي -2
 .44، ص2014للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس، 

 .45 نفسه، صالمرجع -3
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  :تعليمه. ب
 تحفيظ  مع الكتابة والقراءة    مبادئ صار يلقن    لتميزوا بلغ سن اإلدراك       عندما  

كتاب اهللا المبين وذلك ببلدة الخمس في كتاتيب مساجدها، وواصـل تعليمـه وتعلمـه               
 لم نهتد إلى معلومات وافرة عن       أننا واللغوية عن شيوخها الفضالء، إال       الفقهيةللعلوم  

 وما توصلنا إليه أنه في      شخصية معينة أو أسماء ألحد الشيوخ الذين تلقى عنهم العلم،         
بداية مشواره العلمي تلقى العلم بكتاتيب مدينة الخمس، ومكث بها فترة غيـر يـسيرة               

  .)1(يحتى أنهى تعليمه األول
 توديع الكتاب القرآني وقضاء الوطر منه اشتاقت نفسه التواقـة للمعـالي             بعد  

 بلدة سرت التـي      فشد الرحال إلى   ؛ونيل الشرف العلمي لالغتراف من جداول العرفان      
انتقل إليها رفقة شقيقه األكبر نوري السعداوي الذي تولى مدير مـال قـضاء سـرت           
والتحق بكتاب الزاوية السنوسية الالمعة الذكر، والتي بها أخذ على فقهائها البـارزين،        
وأكمل حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو في الثالثة عشر من عمره وذلـك فـي                

 وواصل تعليمه لألمـور الـشرعية       الخمسا إلى مسقط رأسه      بعده رجع،  1897عام  
واللغوية المتمثلة في الفقه والميراث والتفسير والحديث والنحو والـصرف والبالغـة            

 والدراسـة قـصد     بالعلم العامرة، ونظراً لرغبته الجامحة في التعمق        بزواياهاواألدب  
ع على المناورات الداخلية    المدرسة الرشيدية بالخمس، وقد مكنه هذا األمر من اإلطال        

والخارجية التي كانت تعصف بليبيا، كما كانت له فرصـة التـشبع بعلـوم التـاريخ                
 باإلضافة إلى مطالعته لكتب األولـين ككتـاب النهايـة ألبـن األثيـر       ،)2(والجغرافيا

 والشعر مثـل ديـوان   ب وكذلك كتب اللغة واألدجبيروالطبقات البن سعد ورحلة ابن    

                                                           

 .47، 46 ص نفسه،المرجع -1

 .47 المرجع السابق نفسه، ص-2
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 وشرحه، فضالً عن إطالعه على كتابات بعض المعاصرين مـن           رانيغالمتنبي والط 
 الذين ظهـروا وتميـزوا بأفكـارهم النيـرة          األعالم من   وغيره ،)1(أمثال محمد عبده  

  .المتجددة
 صالح الذي تمحورت أفكاره حول اإل     )2( ما كتبه جمال الدين األفغاني     وكذلك  

 تعرف على آثـار محمـد       كمام،  الديني والرد على المستشرقين الذين هاجموا اإلسال      
 صاحب مجلة المنار التي نبهت المسلمين إلى حاجتهم لإلصالح الـديني          )3(رشيد رضا 

                                                           

ـ 1323–1866" (الشيخ " محمد عبده بن حسن خير اهللا      -1 ، أحـد أبـرز رواد اإلصـالح     )1925-1849/ـه
من أعمال مديرية البصرة، تعلـم بالجـامع   " شبراحنيت"بمركز " محلة نصر"والتجديد في اإلسالم، ولد في قرية       

" مـصرية الوقـائع ال  "، حرر جريدة،    الصحافةعليم، تم انتقل إلى عالم           ثم األزهر، اشتغل بالت    ،األحمدي بطنطا 
 أن التحق    بثإلى بيروت، تم ما ل    " أحمد عرابي " لوقوفه إلى جانب الثورة العرابية       – نفيجاهر بعدائه لالنجليز، ف   

وقفـت عـن   التـي ت " 1883/ ه 1301"عـام  " العروة الوثقى" جريدة  معاًبأستاذه األفغاني في باريس ليؤسسا          
الصدور في السنة نفسها، تم عاد أدراجه إلى بيروت ليشغل بالتدريس والتأليف، تم سمح له بدخول مصر، فعـاد   

وهجر الـسياسة   " 1899/ ه  1317"وتقلد مناصب عدة أهمها مفتي الديار المصرية عام         " 1888/ـه1306"عام  
تعليم حتى وفاته، من أهـم مؤلفـات الـشيخ    وعاد إلى مواصلة معركة اإلصالح والتجديد عن طريق التربية وال    

محمد عمارة، سيرة الشيخ    : عبده، رسالة التوحيد، وشرح نهج البالغة، اإلسالم والرد على منتقديه، للمزيد أنظر           
 .253–252، ص1974، بيروت، لنشرمحمد عبده وترجمته، المؤسسة العربية للدراسات وا

فيلسوف اإلسالم في زمنه، ولد فـي       ) 1897 - 1838/ ه  1315 – 1254( الدين األفغاني الحسيني     جمال -2
 عرفه الشرق والغرب جواالً ثائراً مصلحاً، واسع الثقافة غزير العلم، خطيبـاً مفوهـاً               أفغانستانأسعد أباد، في    

ـ                " العـروة الـوثقى    "دةداعياً إلى الوحدة اإلسالمية، أقام في باريس وأنشأ فيها مع تلميذه الشيخ محمد عبده جري
 المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر،    –محمد عمارة، جمال الدين األفغاني، األعمال الكاملة : مزيد، أنظر  لل

 جمال الدين األفغاني، محمـد عبـده،   –قدري قلعجي، ثالثة من أعالم الحرية       : م، وكذلك أنظر    1979بيروت،  
 .9ت، ص.سعد زغلول، دار الكتاب العربي، بيروت، د

محمد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهـاء            " 1935-1865/ـه1354–1282" رشيد رضا    -3
الدين القلموني، البغدادي، األصل، الحسيني األصل، صاحب مجلة المنار دائعة الصيت والسمعة، أحـد أبـرز                

ل علماء الدين اإلسالمي المرموقين، الذين اشتهروا بعلم الحديث واألدب والتاريخ والتفسير، وأحـد أهـم رجـا                
 عـصر  حوراني، الفكر العربي فـي       ألبرت: اإلصالح والفكر اإلسالمي في مصر والعالم العربي، للمزيد أنظر        
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واالقتصادي واالجتماعي، باإلضافة إلى انتشار أفكار المنور العربي عبـد الـرحمن            
 لـشديد  الذي كان يقف مع الفقراء والمستضعفين ضد االستبداد، وتـأثره ا           )1(الكواكبي

ساتذته بالمدرسة الرشيدية المعلم حقي شيناص والذي كان لـه دور كبيـر فـي    بأحد أ 
، كل هذه الظروف بمدرسة الرشيدية بمدينة الخمس أثـرت          داوياالهتمام ببشير السع  

  .   السعداوي في بناء الفكر والنهضة الوطنية الليبيةإسهاماتتأثيراً كبيراً في 
ن وظفهما في مالحظاته وتجاربه      السعداوي بذكائه ونشاطه الكبير اللذي     عرف  

، وال سيما أثناء دراسته بالمدرسـة الرشـيدية         لنضاليةالثقافية واالجتماعية والدينية وا   
بمدينة الخمس، فقد كان وهو طالب على مقاعد الدراسة، أو موظفاً بالوظيفة مـدركاً              

الغربيـة  وواعياً لألحداث السياسية التي تمر بها ليبيا من حيث تتبعه ألطماع الـدول              
 ،)2( سيما ما كانت تقوم بها إيطاليا مـن خطـوات وتحركـات سياسـية              واللوطنه،  

                                                                                                                                             

، 1977، دار النهـار للنـشر، بيـروت،         3 العربية، كريم عزقـول، ط     إلى ه، ترجم "1939 - 1798"النهضة  
 .260ص

ـ " 1903-1854/ـه1320–1271" عبدالرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي        -1 د مـن رواد اإلصـالح      رائ
العرب المسلمين ورموز نهضتها الحديثة، من الكتاب واألدباء  المرموقين، ولد وتعلم في حلـب، أسـس فيهـا                   

التي ما أن رأت النور حتى أجهضتها السلطات، تكالـب عليـه            " الشهباء"صحافة الخاصة، منها جريدته األولى      
 االسـتبداد،   ع أم القرى، وطبائ   الهيها إلى أن توفي من أعم     أعداء اإلصالح والتغيير، فهاجر إلى مصر، واستقر ف       

 في دراسة اإلسالم الحديث، ترجمة      إسهام–، الكواكبي المفكر الثائر   "الفرنسيالمستشرق    "نوربيرو  : للمزيد أنظر 
 . وما بعدها82، ص1981، دار األدب، بيروت، 2علي سالمة، ط

تلك االتفاقيات والمعاهدات مع الدول األوروبية الكبرى، فقـد   وهنا نقصد بالتحركات السياسية اإليطالية، هي  -2
 والذي أكد بموجبه على احترام إيطاليا لمصالح فرنسا في المغرب،           1902قامت بتوقيع اتفاق مع فرنسا في عام        

 فرنـسا  اسـتغناء  والذي تم بموجبـه  1907مقابل تنازل فرنسا عن كافة نشاطاتها بليبيا، وجدد هذا االتفاق عام           
 تعهـدت   1902صالح إيطاليا عن أية مطامع في طرابلس، وكذلك قامت إيطاليا بتوقيع اتفاق مع بريطانيا عام                ل

ـ                     يفيه إيطاليا بأنها لن تقوم بعقد أي اتفاق ضد مصالح بريطانيا في البحر المتوسط وأن تساند إيطاليا بريطانيا ف
 ليبيا، كما أنها قامت بالـدخول       باحتالليطاليا  قضية احتالل مصر مقابل الموافقة على إعطاء الضوء األخضر إل         
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 ودورها في التغلغل السلمي بليبيا قبيـل الوصـول إلـى            )2(واجتماعية ،)1(واقتصادية
  .الخطوة العسكرية واالحتالل

  :وظائفه اإلدارية. جـ
س، التـي   ثمرة من ثمار المدرسـة الرشـيدية بـالخم         سعداوي بشير ال  يعتبر  

اكتشفها واهتم بها األستاذ التركي حقي شيناص، الذي توسم فيـه النباهـة والنبـوغ                
 من مؤسسات الدولة العثمانية بعد أن ظهـرت بـوادر   هوالجدية والمثابرة فقربه مجلس  

                                                                                                                                             

 فـي أي    اإلذن إيطاليـا    إلعطاءفي الحلف الثالثي مع النمسا وألمانيا والذي تنص المادة الرابعة في هذا الحلف              
، أما روسيا فكانت أخـر      1902 وتم تجديده في عام      1892تحرك عسكري الحتالل طرابلس والذي تم في عام         

 راكونجي والـذي    بمدينة  1909حول موضوع طرابلس، فقد تم االتفاق معها في أكتوبر          القوى التي استشيرت    
 العثمانية، نظير موافقـة     المضايقتم بموجبه إعطاء الوعود من قبل اإليطاليين بمساندة روسيا في طموحها في               

طالية في ليبيا واتفاقها     اإلي األطماع  العربي،    الديننصر: روسيا إليطاليا باحتالل طرابلس الغرب، للمزيد أنظر        
دراسة تاريخيـة، مركـز البحـوث والدراسـات     " 1911-1881"مع الدول الكبرى بشأن التمهيد الحتالل ليبيا     

 وما بعدها، وكذلك مصطفى حامد رحومة، المقاومة الليبية التركية الغـزو            25، ص 2013األفريقية، طرابلس،   
  وما بعدها 53، ص1988إليطالي، طرابلس، اإليطالي، مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو ا

 االجتماعية التي قامت بها إيطاليا على األراضي الليبية أثناء فترة التغلغل السلمي كانت من خالل                التحركات -1
ما قامت به من إجراءات متمثلة في حل مشكلة المهاجرين وتوجهيهم إلى ليبيا بدالً من األمريكتين، واالهتمـام                  

، حيث بلغ عـدد أفـراد الجاليـة    ومالجيحتياجات الالزمة والضرورية من مدارس ومستشفيات     بهم وتوفير اال  
 1100 نسمة وارتفع ليصبح     714 حسب ما جاء في تقرير القنصل اإليطالي ميدانا          1902 عاماإليطالية في ليبيا    

 المبـشرين   وإرسـال يـاً،   نسمة قبيل االحتالل، وكذلك تشجيع إرسال البعثات االستكشافية إلى ليبيا ودعمها ماد           
، وكذلك مصطفى حامـد     80،  79نصر الدين العربي، المرجع السابق،      : وغيرها من اإلجراءات، للمزيد أنظر      

 .92رحومة، المرجع السابق، ص

 وفـتح   1907 دي روما الذي تم افتتاحه في طرابلس عـام           بنك التحركات االقتصادية فكانت متمثلة في       أما -2
دن ليبية أخرى والذي يعتبر النواة األولى واألداة التي يمكـن أن تحقـق بهـا التغلغـل     عدة فروع له في عدة م     

 المـواطنين السلمي اإليطالي بإيالة طرابلس الغرب وبرقة من خالل المشاريع وتمويلها وشراء األراضي مـن               
نـصر  : ، للمزيد أنظر  يةالستثمارالليبيين وإعطاء القروض ألبناء الجالية اإليطالية، والعمل على قيام المشاريع ا          

 . وما بعدها83الدين العربي، المرجع السابق، ص



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 258

 اصطحبه أستاذه   1904موهبته ورجاحة عقله، واجتهاده العلمي، فبعد تخرجه في عام          
 منه تعينه فـي إحـدى       باًطال" خلوصي بك " " والمدير مالحاك ")1(إلى متصرف الخمس  

وظائف الحكومة، فاستجاب المتصرف لطلبه واستلم أول منصب بالنـسبة لـه وهـو              
وعمله يتعلق بالضرائب النوعيـة، وهـذه الوظيفـة ال تمـنح إال             " مأمور أعشاري "

قلـم  ألشخاص تتوفر فيهم شروط المسؤولية باعتباره منصباً سياسياً، تم منـشئاً فـي              
التحريرات في الخمس، ونظراً لما أظهره من إخالص وثقة في أداء عمله على أحسن              

 في القائمقاميـات التابعـة      األعشاروجه انتدب لمرافقه قائمقام مصراته للتفتيش على        
 وزيـارة   األعشار، وذلك للتفتيش على     1908–1904لمتصرفية الخمس ما بين سنتي      

 بتقـدير دة للتفتيش علـى الهيئـات التـي تقـوم           الحقول واألراضي في األودية البعي    
  .)2(المحاصيل وقيمة الضرائب في تلك القائم مقاميات

 السياق نفسه فإن الطريقة المتبعة في تخريص األعشار من األهالي عن            وفي  
أمثال السعداوي كانوا يقومون بتقدير الكمية كيف يـشاؤون،         " مأمور األعشار "طريق  

 العشر من ذلك الزرع     وأخذالخاص بهذه األعشار،    " الدفتر"ويقومون بقيدها في السجل     
والزيتون وغيره من المحاصيل، وهذه الطريقة غالباً ما يتضرر منها األهالي بـسبب             

  .)3(ظلم التخريص الواقع عليهم

                                                           

تضم أقضية الخمس، مسالته، زليطن، مصراته، سرت، باإلضافة        "  ألف نسمة  130" متصرفية الخمس    كانت -1
م بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عا         . أ. ن: إلى  ناحيتي تاورغاء، وطمينة، للمزيد أنظر      

 التاريخيـة،  سـات  جهاد الليبيـين للدرا مركز ، حاتم، مراجعة ميالد المقرحي  ن ترجمة وتقديم عماد الدي    ،1969
 .51، ص2005طرابلس، 

دراسة في األوضـاع الـسياسية      " 1911 - 1835" غيث عبد اهللا العربي، مسالته في العهد العثماني الثاني           -2
 .131، ص2010وطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس، واإلدارية واالقتصادية والثقافية، المركز ال

 .132 صنفسه، المرجع -3
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 هذا كفاءة نادرة في تسير أمور التفتيش فـي          به السعداوي في منص   ر أظه لقد  
وهي ذات صـلة وثيقـة      " اإلحصاءمصلحة  "ر النفوس   تلك الفترة، تم عين مفتشاً لدوائ     

بعمل المحاكم الشرعية، وعلى أثر ذلك داع صيته وخاصة أنه أصـبح يجيـد اللغـة                
التركية قراءة وكتابة، فقد تم تعينه محققاً المحاكمـة المـوظفين المخـالفين للقـوانين           
 التركية، وفي عهد رشيد بك الذي تولى منـصب متـصرفية الخمـس، تـم اختيـار                

لمجلس إدارة الخمس، ونظراً لقـوة شخـصيته وحنكتـه          " باشكاتباً"السعداوي ليكون   
 م بين أهالي تاورغـاء بـسبب تقـسي        حدثتالسياسية استطاع أن يحل الخالفات التي       

 البراعة استطاع أن يصل إلى مبتغاه، وأن يستلم أعلـى           هذهاألراضي هناك، وبفضل    
مـديراً  " 1911 - 1909"مشير أدهم باشا    المناصب السياسية بتعينه في عهد والية ال      

 مباشرة وهو أول مواطن ليبي يتولى ذلك        األستانةللتحريرات بموجب قرار صادر من      
المنصب اإلداري المرموق، وبذلك يدخل السعداوي ميدان المسؤولية الكبرى كرجـل           
 دولة لما أثبته من كفاءة ميدانية على جميع األصعدة، وقد كانت سنوات توليـه هـذا               

  .)1(1911 أكتوبر 5المنصب، حتى وقع الغزو اإليطالي على إيالة طرابلس في 
 مع القوى   تينة فترة توليه هذه المناصب اإلدارية كانت تربطه عالقة م         وطيلة  

الحاكمة المتمثلة في العثمانيين، ليس بمتصرفية الخمس فحسب، إنما بالنسبة للعديد من            
 الـسعداوي علـى توحيـد    حـث ة يقوم على مناطق الوطن، إذ كان أساس هذه العالق 
 تحركاته إلى العديد من المنـاطق مثـل         وصلتالصفوف، ضد التغلغل األجنبي، وقد      

طرابلس والخمس ومسالته وتاورغاء إلعالن ومقاطعة تحركات اإليطاليين داخل إيالة          
طرابلس الغرب، وهذه المواقف الشجاعة والتي كانت بدعم من الـسلطات العثمانيـة،             

                                                           

 .51، 50 محمد علي قناوي، المرجع السابق، صارويعي -1
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 إليه، فزادوا من قوته وعزيمتـه علـى دحـر           التي اكسبته ثقة األهالي، وانظمو    هي ا 
  .محاوالت اإليطاليين رغم ما أتوا به من قوة
VW���א��Z! א5 �

��Yא���- א����אو/��  )1(�و��(�k���1א�0
 طريق البعثات االستكـشافية     ن أن اتضح نشاط اإليطاليين االستعماري ع      بعد  

 المواطنون ضرورة الوقوف في     أيت متعددة، ر  ومصرف روما وفروعه في محاوال    
 إلى ذلك سبيال، وهنا بـرز دور الـسعداوي         واوجه هذا التغلغل والحد منه ما استطاع      

الذي تنبه إلى البعثات االستكشافية اإليطالية التي جاءت إلى المنطقة وما تـشكله مـن      
  . ي الفترة المواليةخطر، وما ستخلفه كتاباتهم التي ستصبح أداة للتغلغل االستعماري ف

  :سيفورزا السعداوي من بعثة الرحالة موقف
 إيفاد الرحالت والبعثات االستكشافية بدوافع متعددة من قبيل الرغبة في           ارتبط  

 1904ركوب المجهول واكتشاف عوالم المجهول والغرائب، ولعل ما قام به في سنة             
لة الموظف االستعماري كابتن     مرافقة الرحا  ساديالرحالة اإليطالي البروفسور ورفنيا     

هوجو فراندي بدراسات على طول الساحل الطرابلسي، والذي زار فيه الخمس ولبـدة             
 علـى المنطقـة     الجيولوجية، والذي كان دافعه الفضول والكتابة       )2(وعاد إلى طرابلس  

                                                           

 موري، الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى االحـتالل اإليطـالي،               اتيليو -1
فرانـشيكو  : ، وكذلك أنظـر  108 – 106، ص1971بة الفرجاني، طرابلس، ، مكتالتلييسيتعريب خليفة محمد   

، المنشأة العامـة للنـشر والتوزيـع    التلييسي، تعريب وتقديم خليفة محمد      يكورو، ليبيا أثناء العهد العثماني الثان     
 .146، ص1984واإلعالن، طرابلس، 

 إلى القاموس السياسي في أواخـر القـرن    التغلغل السلمي هو من المصطلحات السياسية الحديثة التي دخلت      -2
التاسع عشر وأوائل القرن العشرون، بالنسبة لليبيا هو اصطالح قصد به واضعوه من رجال االسـتعمار ذلـك                  

 د لخلق شبكة من المبادرات والمصالح االقتصادية التي تـساع ومواطنوها االستعمارية  الدولةالمجهود الذي تبدله    
 



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 261

والتي استفادت منه السلطات اإليطالية، وكذلك هناك من جملـة الرحالـة مـن كـان         
ـ       ميفع البحث العل  محكوماً بدا   الرحالـة األلمـاني     ل والرغبة في معرفة األخر من قب

 علـى رأس    1874–1873 الذي قام بزيارة ليبيا عبر رحلة في سنة          رولفس ردغيرها
ثالثـة  : "فريق عمل اشترك فيه جيولوجي وعالم نبات ومصور وأصدر كتابه بعنوان          

 المال والبحث عن الثراء      كان منهم من دفعه حب     كما،  )1("شهور في الصحراء الليبية   
لركوب المغامر  ألجل الفوز بجوائز الشركات والجمعيات مثل الرحالـة النمـساوي             

 والذي قام برحلة في خليج سرت في اليوم األول من شـهر أبريـل           )2(لودفيغ سلفاتور 
 يونيـو مـن   15 وانتهت بحلق الواد في تونس يوم اإلسكندرية والتي بدأها من     1873

 ومراسيه والتأكيد   الشاطئلذي كان حريصاً بالدرجة األولى على وصف        نفس العام، وا  
 شـاطئ من الرؤوس والخلجان والمراكز العمرانية على امتداد الساحل وزار خاللها           

  .)3(تاجوراء والخمس ولبدة
 من معطيين اثنين أولهما فـي نـشاط         ين حركة الرحالة والمستكشف   واستفادت  

في إيطاليا وغيرها من الدول المتطلعـة للتـراب         وحركة الجمعيات الجغرافية سواء     
الليبي، وثانيهما جلب المعلومات والتقارير التي يتم كتابتها وترجمتها، وهكذا فقد مثـل      
                                                                                                                                             

، والعمل على ضمها دون القيام بأي عمـل         ها الخفي للبالد المراد استعمار    دريجيلتعلى االمتصاص واالبتالع ا   
، تعريب خليفة   1912-1911 السياسية والعسكرية لحرب ليبيا      األسرارجوفاني جوليتي،   : حربي، للمزيد أنظر    

 .11، 10، ص1986،  دار النشر والتوزيع واإلعالن، مصراته، التلييسيمحمد 

رحلة إلى الكفرة، ترجمة عماد الدين غانم، مركز جهاد الليبيين للدراسـات التاريخيـة،               رولفس،   غيرحارد -1
 .33، ص2000طرابلس، 

الرحلـة البحريـة    :  في فلورنسا عاصمة توسكانة، للمزيد أنظر        1847 أغسطس   4 لودفيغ سلفاتور في     ولد -2
ترجمة عماد الدين غـانم، مركـز جهـاد          التونسية، دراسة و   يبيةلألمير النمساوي لودفيغ سلفاتور، السواحل الل     

 .20، ص2005الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 

 .35 السابق نفسه، صلمرجع ا-3
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هؤالء الرحالة طيلة القرن التاسع عشر مصدر المعلومـات المتاحـة عـن مختلـف               
قعها الكبير علـى     و لها كانالمناطق المستكشفة، وما قدمته معلوماتهم وكتاباتهم التي        

توجيه السياسات االقتصادية ومن تم على المخططات االسـتعمارية بالمنـاطق التـي            
ستعطيها هذه الدراسات، وعليه سنحاول في هـذا المبحـث مالمـسة بعـض مـن                
المخططات اإليطالية التي كانت تستهدف جزءاً من التراب الليبي، خاصة منه مدينـة             

 ثـة  بالحديث عن بع   –هنا–لتوسع لذا سنكون ملزمين      بنوع من ا   قاربهاالخمس، والتي ن  
  : والتي جاءت للمنطقة وكان لمترجمنا موقف منهاسيفورزاالرحالة 
 بشير السعداوي إلى الخطر الذي تشكله البعثات االستكـشافية اإليطاليـة            نبه  

الكونـت سـكاتيو    "سيفورزا بعثةالتي جاءت لمنطقة الخمس، وأشهرها على اإلطالق       
التي أوهمت السلطات العثمانية بأنها جاءت للقيـام برحلـة أثريـة            " ورزاسيفميشيل  

 عملها  داية الموافقة على عملها، وحددت موعد ب      فأعطتهاوللكشف عن معدن الفوسفات     
 قـف ، ولكن بشير السعداوي كان له رأي أخـر ومو )1(واألماكن التي سيتم البحث فيها 

 لـن   لطرابلسيين بأن ا  وأندره سيفورزا من هذه البعثة والتصدي لها، وسعى إلى مقابلة       
 من اللهجـة    سيفورزا الكونت   وفوجئ عن آبائهم وأجدادهم،     وهيفرطوا في تراب ورث   

  . )2( في الجواب عليهيتلطف مقابلته، وصار تهالتي خاطبه بها بشير السعداوي، وأدهش
فمن خالل هذا الموقف المتصلب الذي أقدم عليه السعداوي، والذي كان على              

 مثل هذه الرحالت إلى ليبيا، والتي ترجع فـي معظمهـا إلـى              دوافع مناك تام،   إدر
الدوافع السياسية والحصول على أكبر كم من المعلومات والتقارير عن كافة األوضاع            
في ليبيا، ويعي السعداوي جيداً مدى أهميتها واالستفادة منها في اإلعـداد العـسكري              

                                                           

 .64 محمد قناوي، المرجع السابق، صرويعي ا-1

 .64 السابق، صالمرجع -2
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مليات العسكرية، وكذلك فإن إيطاليا لم تكتفي بمـا         والجانب االستخباراتي عند قيام بالع    
، إنما يعتقد أنها قد كلفت أشخاص أخـرين         سيفورزاأخذته عن الرحالة أمثال الكونت      

  :بمثل هذه األعمال والرحالت لسبيين
 سـيفورزا  عن الرحالة أمثال     تقهاالتأكد من صدق المعلومات التي اس     :  األول السبب -

  .فة والمفاجأةحتى ال تقع تحت رحمة الصد
الوقوف على التطور الذي حدث والتغيير في تلك المعلومات بعمليـة           :  الثاني السبب -

  .التصحيح لها والتأكد من صدقها وواقعيتها في خدمة الجانب العسكري
 السعداوي كان على علم ويقين تام ما تهدف له زيارة           ن السببين نجد أ   ولهذين  
 البحر المتوسط وكان    شاطئ التي حط رحاله على       منذ اللحظة األولى   سيفورزاالكونت  

 من خالل المحادثة التي جرت بينهما، وهـذا         ةالستعماله نبرة التهديد واالندار واضح    
يعود لوعي السعداوي وإدراكه لمجريات األحداث وما كان يجري على الساحة الليبية،            

لية وطنية تجـاه    ولم يكن السعداوي ليتوقف عند هذا الحد وهو يشعر بأنه يحمل مسؤو           
فـي  " رشـيد بـك   "وطنه، لذلك تباحث بشير السعداوي مع متصرف الخمس الدكتور          

إمكانية عقد مؤتمر وطني يحضره مندوبون عن األقضية التابعة لمتـصرفية الخمـس      
  .للتنديد بما يقوم به اإليطاليون من تدخالت في الشأن الليبي

  : من بنك دي روماالسعداويموقف . 2
 في تنفيذ مخططها عن طريق التغلغل الـسلمي االقتـصادي،           اإيطالي شرعت  

 هو النواة األولى واألداة التي يمكن أن تحقق هـذا التغلغـل،             )1(وكان مصرف روما  
                                                           

ض النـبالء    بإيطاليا بناء على مبادرة بع     نريو في مدينة ال   1880 مارس سنة    19 ي مصرف روما انشيء ف    -1
الرومانيين الكاتوليك ومنهم فرانشيسكو بورجيس، وسيجموند وجوستناني بانـديتي وجوليـو ميريقـي وبيتـرو             

 مليـون ليـرة   100 رأس ماله إلى ازداد مليون ليرة فقط، تم  3بريللسي، وكان رأس مال المصرف عند إنشائه        
 وذلك بتأسيس فرع له     1907 سنة   15/4  رسمياً في والية طرابلس الغرب يوم      ف وبدء نشاط المصر   1910سنة  
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خاصة وأنها كانت في طرابلس تمتلك تحت تصرفها مؤسسة ماليـة مماثلـة للبنـك               
  .)1(رب، وبنك باريس واألراضي المنخفضة في المغورياالروسي في منش–الصيني

 مصرف روما بتنفيذ الخطة المكلـف بهـا وهـي إنـشاء المـشاريع               شرع  
 وعةاالقتصادية وأولها شراء األراضي والمزارع والممتلكـات بطـرق غيـر مـشر       

ـ              صرفوملتوية وكذلك عن طريق اإلغراء المالي بمضاعفة األسعار، حيث قـام الم
ام بأول عملية شـراء     بالشراء وبالسطو وبطرق عديدة على الكثير من األراضي، إذ ق         

 فـي الـبالد، وقـد اشـترى     ه خالل شهور فقط من فتحه لفرع     1907لألراضي عام   
 األرض من بعض أفراد األقليات األجنبية غير اإليطالية ممن لم يتمكنوا            هذهالمصرف  

 العالية التي كان يقدمها المصرف، لقد كان المـصرف          المالية اإلغراءاتمن مقاومة   
 فهذه السياسة التـي     ،)2( القيمة الحقيقية لألرض   عاف ثالثة أض   بعض الحاالت  ييدفع ف 

كان يتبعها مصرف روما، إنما كانت بداية االرتكاز على السند القانوني مـن خـالل               
  .شراء تلك األراضي وتمليكها للرعايا اإليطاليين

 كان السعداوي يدرك أهمية وخطورة ما يقوم به مـصرف رومـا مـن               لقد  
ب األحداث ويتفاعل معها، وينقل هذا التفاعـل إلـى زمالئـه            أعمال، ويراقب عن كث   

ورفاقه، ولم يقف موقف المتفرج بانتظار النتائج فتباحث بشير السعداوي مع متصرف            
                                                                                                                                             

 والخمـس  رةفي طرابلس، وفيما بعد افتتحت فروع تجارية أخرى له في بنغازي ودرنة وسرت ومصراته وزوا              
 أثناء العهـد اإليطـالي،      يامحمد مصطفى الشركسي، لمحات عن األوضاع االقتصادية في ليب        . وزليطن وطبرق 

 .14، 13، ص1976 تونس، –الدار العربية للكتاب، ليبيا 

 فرانسيس ماكوال، حرب إيطاليا من أجل الصحراء شاهدات المراسل البريطاني مع اإليطاليين في طرابلس،               -1
، مركز جهاد الليبيين للدراسـات التاريخيـة،        منسيترجمة عبد المولى صالح الحرير، مراجعة، محمود  حسن          

 .39، ص1991طرابلس 

لمي اإليطالي ودور مصرف روما في تنفيذها من خالل الوثـائق، مجلـة             خليفة الدويبي، سياسة التغلغل الس     -2
 .399، ص1990، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 4الوثائق والمخطوطات، عدد 
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في إمكانية عقد مؤتمر وطني يحـضره منـدوبون عـن           "  رشيد بك " الدكتور   خمسال
الـشيخ عبـد    االقضية التابعة  لمتصرفية الخمس، فتقدم كل من بـشير الـسعداوي و            

 فوافق  المواطنينالرحمن الزقلعي بمقترح يقضي بعقد المؤتمر في مكان عام يحضره           
المتصرف على ذلك، وعلى الفور تمت دعوة المندوبين عن االقضية فحـضر عـن              

وعن سـرت محمـد     "   األكبر ويشقيق بشير السعدا  "مصراته محمد نوري السعداوي     
، ومثـل الخمـس     "رئيس البلدية "بن قدارة    رومن زليتن عم  " رئيس البلدية "المحمودي  

الشيخ  عبدالسالم بن يونس، وإبراهيم بن خليفة، ومحمـد الترجمـان وحـضر عـن          
 بن صـالح، وعـن      سي، ومفتاح التريكي والشيخ السنو    يمسالته الحاج فرحات القاض   

 الـسعداوي،   ير بن هنيدي، وعن تاورغاء بـش      الصادق" من ضواحي الخمس  "سيلين  
ميدان سوق الخميس وتبادل المجتمعون وجهات نظرهم حول مخاطر         وعقد االجتماع ب  

  ).1(التغلغل اإليطالي السلمي في الوالية
 حركة األحداث وتسارعها وآثارها ومعطياتها على الساحة الليبية في تلك           إن  

 كبيرة، فقد كانت االتفاقيات تعقـد مـا بـين          لياتالفترة فرضت على السعداوي مسؤو    
 انتشرت فـي  والمالجئاألوروبية الكبرى، والمدارس والمستشفيات     اإليطاليين والدول   

جل المدن الليبية، وأبناء الجالية اإليطالية في توافد مستمر، ومصرف روما يـشتري             
األراضي ويقدم القروض ويقوم بإنشاء المشاريع  االقتصادية، كل هـذه المؤشـرات             

وفي حياة المجتمع الليبـي      الشخصي،   وىكانت نقاطاً مهمة لدى السعداوي على المست      
على المستوى الوطني، أنه كان يتحسس الخطر الداهم من ذلك التغلغل الـسلمي مـن               
قبل اإليطاليين، وبحكم قربه وعمله مع السلطات العثمانية التي كانـت رافـداً مهمـا               

                                                           

 .65، 64ارويعي محمد قناوي، المرجع السابق، ص -1
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لحركة ونشاطاته، فقد وفرت له اإلمكانيات لعقد هذا المؤتمر، وبعد عدة نقاشات خرج             
  :ون بالقرارات التاليةالمجتمع

   منع التعامل مع بنك روما وخاصة فيما يتعلق ببيع األراضي واقتراض األموال منه -
 على ظهر سفينة تركية بدالً من السفينة اإليطاليـة          األستانة المطالبة بإحضار بريد     -

  .التي تحضره في العادة
  . المطالبة بتجنيد الطرابلسيين بكل سرعة-
  .بأيدي األهالي للدفاع عن بالدهم األسلحة ابقاء -
 مطالبة األهالي بمقاطعة المدارس اإليطالية في طرابلس والخمـس، وقـد ابـرق              -

 يمزالمندوبون بتلك القرارات إلى بعض الصحف األوروبية المهمـة كـصحيفة التـا            
 لإلطالعاللندنية، وصحيفة الطان الباريسية، وحملوا نسخة منها إلى متصرف الخمس           

  .)1(ديم المساعدة الالزمة لتنفيذهاعليها وتق
 هذا المؤتمر تنادى أعيان وعلماء وأهالي لواء الخمس وخرجـوا فـي             وبعد  

مسيرة شعبية كبيرة معبرين عن استياءهم للخطط التي تتبعهـا إيطاليـا فـي تملـك                
 على التجارة وإقامة المشاريع االستعمارية      واستحواذهااألراضي الزراعية والعقارات    

 ربيـع األول  27 صاحب جريدة أبو قشه بتاريخ   إلىد، وخرجوا ببيان أرسلوه     في البال 
 ملحـق   –تلغراف خطيـر  - : جاء فيه  )2(ه عقب اجتماعهم بميدان سوق الخميس     1329
 التالي من علمـاء لـواء الخمـس وأعيانـه     لغرافالت- : من جريدة أبو قشة    57لعدد  

                                                           

 .66، 65 ارويعي محمد قناوي، المرجع السابق، ص-1

، مركز جهاد الليبيين للدراسـات التاريخيـة، طـرابلس، شـعبة الوثـائق      57 ملحق للعدد  أبو قشة،  جريدة -2
 .3والمخطوطات، ملف وثائق التمهيد للغزو، ص
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ص ويتعلـق عليـه شـرحاً       وأشرافه، ونظراً ألهمية بادرنا إلصداره في هذا الخصو       
  :ضافياً بعددنا الثاني

ه إلى جريدة أبو قشة البهية تفتت أكبـاد         1329 ربيع األول    27 في   الخميس"  
 من الخطة التي ال تزال تتبعها جارتنا إيطاليا فـي           ميتناغيرتنا، بل تقطعت أوصال ح    

 واذهااسـتح  زيادة عـن     لة استفادة من بقائها مهجورة معط     كنااستهالك أراضينا وأمال  
على تجارتنا تحت ستار إعمار البالد، وحيث أن أهالي هذه الوالية الحبيبة مرتبطـون             

 اإلسالمية بدرجة يفذون بها أنفسهم ونفيـسهم        الخالفةبالسلطنة العثمانية الحائزة على     
 نسمة مجتمعين مـن أهـالي األربعـة         أالففقد قررنا عقد مظاهرة مؤلفة من عشرة        

تدارك تجارتنا البحرية في سواحل الوالية بباخرة تحـت          ومن مقتضى قرارها     أقضية
 األجنبي واسترحام المقامات العالية فـي     أسارة وانقادنا من يد     المحبوبعلمنا العثماني   

  .استكمال أسباب ذلك واتخاذ الجرائد العثمانية واسطة لتحريك عروق الحمية في الملة
  . ختما35ً اإلمضاء
  .")1(اء تعيش الحمية رشيد بك تعيش أهالي اللويعيش  
 المؤلفة من أالف المـواطنين   ظاهرات الرغم من ذلك المؤتمر وتلك الم      وعلى  

 األربعة التابعة لها والبيانـات المنـددة لـذلك          واألقضيةمن أهالي متصرفية الخمس     
التغلغل وما يقوم به مصرف روما من نجاحات في شراء األراضي وتمويل المشاريع             

لك كله لم يكن ليرضي الطموح المعول عليه فـي اتخـاذ تلـك              االستثمارية، إال أن ذ   
االنجازات كذريعة للتدخل العسكري، مما دفع بالساسة اإليطاليين إلى المجاهرة بـأن            

 تعادي الرعايا اإليطاليين الموجودين على األراضي الليبية وبالتالي خلـق ذلـك         تركيا
حد سواء، ذلك أن تلك النشاطات       على   واألتراكشعوراً مناوئاً لإليطاليين لدى العرب      

                                                           

 . الخميس إحدى نواحي مدينة الخمس، وتبعد عنها بمسافة عشرة كيلو متر تقريباًسوق -1
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التي يقوم بها اإليطاليين ولدت استشعار الخطر الذي بدء يتهددهم جراء األعمال التي              
يقوم بها مصرف روما، وخاصة بعد تحركات السعداوي  ورفاقـه مـن المناضـلين               

 المنددة لتلك األعمال والتي من ضمنها المطالبة        المظاهرات و وقيامهم بعقد المؤتمرات  
 الذي بدء يلوح    اإليطاليدريب األهالي على استعمال السالح لمواجهة خطر العدوان         بت

في األفق، وبذلك لم يتورع اإليطاليون في وصف الدفاع عن الحق بأنه عداء صـرح               
 التركية وصلت حدها في المدة الواقعة ما بـين          العداوةبأن  : "بذلك أحد مؤرخيهم بقوله   

  . اإليطالي في غزو ليبيا ليبرر في العدوان)1("1910-1911
 بدء القصف المدفعي على مدينة طـرابلس والـذي      1911 أكتوبر   3 وبتاريخ  

 الدفعات التركية واحتاللها نهائيـاً بتـاريخ        إسكاتاستمر لمدة يومين متتاليين حتى تم       
 اإليطالي ورفعت رايتها على قـصر      األسطول بحاراً من    1739 وإنزال 5/10/1911

  .الحكومة
 ورفاقه بعد االحتالل، نجده ذهب من الوهلة األولى ولبـى         السعداوي دور   أما  

نداء الجهاد في متصرفية الخمس، وتولى مع رفقة القومندان خليـل بـك باالتـصال               
بزعماء المقاومة في المناطق القريبة من متصرفية الخمس وحثهم على الجهاد، والذي            

مناطق زليتن ومصراته ومسالته    بدورهم لبوا الدعاء وتقاطروا على ميدان الجهاد من         
وترهونة والعلوص والقره بولي، وسرت، وتجمعوا على الـساحل للتـصدي للغـزو             

 وضـابط،  أتـراك  مواجهات ومعارك شرسة أسفرت عن استشهاد ثالثة جنود     ودارت
 فيها السعداوي   شارك ،)2(وخمسة عشر مجاهداً، وجرح جنديان، وثالثة عشرة مجاهداً       

                                                           

، تـونس  - يبيا، الدار العربية للكتاب، ل  ريبو مالجيري، الحرب الليبية اإليطالية، تعريب وهبي ال       فرانشيسكو -1
 .33، ص1980

 .75، 74 ارويعي محمد قناوي، المرجع السابق، ص-2
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ة قتالية عالية إلى جانب القوات العثمانية ونؤكد أخيراً علـى أن            ورفاقه وأظهروا كفاء  
السعداوي نجح في بعث مشروع الكفاح الليبي ضد االستعمار اإليطـالي الـذي بـدء               
بالدعوة إلى عقد مؤتمر متصرفية الخمس والمشاركة في المظاهرة الحاشـدة بميـدان             

ب الليبـي، وحقـق نتـائج       سوق الخميس ضد مشاريع التغلغل السلمي اإليطالي بالترا       
 به إيطاليا من مـشاريع      تقومسياسية باهرة، خاصة في تنوير الناس بمدى خطورة ما          

استثمارية وشراء األراضي والعقارات، وقد كان له الدور الرئيسي في وضع اللبنـات            
  .األول لحركة الجهاد المسلح ضد االستعمار اإليطالي في ليبيا حتى نيل االستقالل

  :الخاتمة
 لالعتبارات التي أدليت بها سابقاً في بحثي هذا المتواضع، وسعياً منـي             نظراً  

الستسقاء بعض الحقائق التاريخية في مسار حركة الجهاد، وما اقترن بها من جهـود              
قطب بارز بين المجاهدين، وهو بشير بن إبراهيم السعداوي، وإبراز دوره في حركة             

ة من االستنتاجات التي أخالها بالغة األهمية،       الجهاد وخدمته لوطنه، ترامت أمامي جمل     
 وعارض التغلغل الـسلمي     نبهإذ نبعت عن قناعتي في كون السعداوي من أوائل من ت          

اإليطالي من خالل المشاريع االستثمارية، وفتح مصرف رومـا وفروعـه، وقيامـه             
 ، على التـراب الليبـي فعـالً       تكشافيةبشراء األراضي من المواطنين، والبعثات االس     

بشهادة التاريخ وشهادة من معه وبالتـالي يمكننـي اسـتعراض هـذه االسـتنتاجات               
  :المستخلصة من مضمون الدراسة على النحو التالي

 المناضل بشير السعداوي البد أن يقر بأنه أحد قادة الجهاد األوائل            لحياةإن المتتبع   . 1
حمن الزقلعـي، وعمـر     في ليبيا إلى جانب رفاقه من المجاهدين أمثال الشيخ عبد الر          

 وضـعف الدولـة     انهيـار النعاس، فقد برز في الساحة الليبية التي كانت تعيش فترة           
العثمانية، وبداية تكالب الدول االستعمارية األوروبية على ليبيا، وبالنظر إلى الوسـط            

 ومغـديات فكريـة     ،الذي نشأ وترعرع فيه استفاد من ظروف بيئية وأسرية متميـزة          
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 دلـت   البـدايات ية وثورية متنوعة ساهمت في تكوين شخصيته، فهذه         وتربوية وأخالق 
 مبـادئ  والنضالية، فقـد لقنتـه   يةعلى مستقبل ثري في كافة الميادين الثقافية والسياس  

 استطاع بشير السعداوي أن يـصبح       ةالتربية الدينية والخلقية بمثل هذه القاعدة الرصين      
  .مناضالً سياسياً

 التي حصل   لثقةب المهمة بالقرب من السلطات العثمانية وا      توليه الوظائف والمناص  . 2
  .، ساهمت في بروزه ودعمه مادياً ومعنوياً في تلك الفترةالعثمانيينعليها من 

 في الخمس هي النواة األولى التي ولـدت فيـه الـروح             الرشيديةكانت المدرسة   . 3
 الـذي   طاليار اإلي الثورية وهو ما يزال طالباً بها للوقوف في وجه مخططات االستعم          

  .بدء بالتغلغل السلمي
يعتبر بشير السعداوي من أوائل الزعمات الليبية القالئل الذين كـان لهـم فـضل               . 4

  .وشرف التنبه لمخاطر المخططات االستعمارية اإليطالية في ليبيا والتصدي لها
بده ظهور العديد من الشخصيات العربية التي تبنت النضال والكفاح أمثال محمد ع           . 5

 له أثره في تمكنه مـن       كان في تلك الفترة وتأثر السعداوي بهم،        واألفغانيوالكواكبي  
  .مواقفه السياسية

أصبح للسعداوي صيت وإشعاع كبير في األوساط الليبية بصفة عامـة، وأصـبح             . 6
 حتى يتولـوا حركـة      هايتقاسم األدوار مع رفاقه المجاهدين بمتصرفية الخمس ونواحي       

  . األول لقيادة المجاهدين في المنطقةالمسئول القيادة، ليصبح
 وتهديده له بمخاطر ما كان يقوم به من أعمال لصالح           سيفورزاموقفه من الرحالة    . 7

  . داللة على إدراكه المبكر لدوافع هذه الرحالتوإنذارهالحكومة اإليطالية، 
ـ              . 8 م كرس بشير السعداوي جهوده منذ شبابه في سـبيل محاربـة االسـتعمار، رغ

المصاعب والمشاق التي واجهته، وكان من الرواد الذين رافقـوا سـير التحركـات              
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السياسية في ليبيا بداية من التغلغل السلمي اإليطالي وحتى إعـالن االسـتقالل ولـم               
  .تزعزعه الحوادث

 بشير السعداوي دور هام وريـادي فـي         لمناضل نستطيع القول أن ل    وأخيراً  
سلمي اإليطالي في ليبيا وإعالنه عن نفسه أنه لن يرضخ          المواجهة والتصدي للتغلغل ال   

  .ولن يرضى باالستعمار على أرض ليبيا
 هذا العمل مجهود متواضع تم إنجازه لفتح آفـاق دراسـية ألبحـاث              ويبقى  

  .ودراسات علمية أكاديمية مستقبلية
  . والحمد له وحده أوالً وأخيراً، نسأل اهللا سداد الرأي والرويةوختاماً  
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†@NòÔîÓŠìic@áîça‹ig@‡Ûb‚∗∗  

  
  :ةــمقدم

التي أنشئت فـي     فرعيةالمنظمات   ال ىحدإتجمع دول الساحل والصحراء     تبر  يع  
 كتجمع اقتصادي إقليمي خالل الدورة الـسادسة والثالثـون          هأعترف ب والقارة األفريقية   

بجمهورية  (م2002  سنة الذي أنعقد في  ) دة األفريقية منظمة الوح  ( دول ورؤساءلمؤتمر  
 منظمة إقامة مثل هذه التجمعات االقتصادية األفريقيـة الفرعيـة،         الحيث أقرت   ) والتوج

، حيث تربطـه    سابقاّّ تجمع ال يعمل بمعزل عن منظمة الوحدة األفريقية        ال  فأن يهوبناء عل 
م عنـدما   1997في يوليو سنة     تهكانت نشأ فتعاون متنوعة،    و بجميع المنظمات عالقات  

وتـشاد والنيجـر     السودان (وهىتملك سواحل بحرية     دعت ليبيا خمس دول أفريقية ال     
م 1998وفـي فبرايـر سـنة        ،بهدف إقامة تجربة تكاملية جديدة     )ومالي وبوركينا فاسو  

، )1(أجتمع وزراء خارجية هذه الدول لصياغة مشروع الميثاق المقترح من طرف ليبيـا            
 خـالل انعقـاد   م1999في أبريل سنة   إنشاء تجمع دول الساحل والصحراءواتفق على

الـساحل  ( يعتبر تجمـع  يه  الدورة األولى لرئاسة التجمع في مدينة سرت بليبيا، وبنا عل         
 28من أكبر التجمعات اإلقليمية الفرعية في القارة، حيث ضم أكثـر مـن              ) والصحراء

                                                           

 .كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب  -∗

 .محاضر، كلية االقتصاد والتجارة، قسم العلوم السياسية، جامعة المرقب، الخمس  -∗∗

 .6، ص2001عبدالمالك عودة .د -1
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ويزيد عدد سكانه عن     )1(مساحة القارة من  %  40 مساحته حوالي    ت وشكل ،دولة أفريقية 
تعتبـر  ، بهـذا     مليون طن من النفط سنوياً     270ما يزيد عن    نصف سكان القارة، وينتج     

ـ  في تلك الفترة التجمع    إلنشاء امبادرة ليبي   الخارجيـة  تهاأحد مظاهر التحول فـي سياس
   .التكتالت اإلقليميةسياسة على في توجهها  تحيث اعتمد

 لمعرفة المبادئ واألهداف والتحوالت التـي حكمـت الـسياسة           سةالدرا هذه   هدفت -
الليبية في تلك الفترة، وهل هذا التحول كان له تأثير على أهدافها تجاه أفريقيا، أم هـو            

  .تكيف وتحول لم يمسس جوهر السياسة الليبية
  : أهمية الدراسة

، ودورها فـي    تبحث هذه الدراسة في العالقة السياسية لليبيا بالدول األفريقية          
  . أنشاء التجمع واستخدامها لكل األدوات لتحقيق أهدافها داخل القارة

 يإلـى أ كما تمثلت اإلشكالية التي تطرحها هذه الدراسة في تساؤالت وهـي          
، وهل تمكنـت مـن       السياسة الليبية  على تأثير   تحوالت في النظام الدولي   ل ل ى كان مد

  . سابقاّّالتكيف مع ما حدث لها في البيئة الدولية
ـ األالـسياسة   توجهاتكما وظفت الدراسة المنهج الوصفي في      ـ ةفريقي  ا لليبي

  . إبعادهامعرفة لتحليل الوقائع واألحداث لمنهج الواقعي ال نااستخدامو
  :صعوبات الدراسة

 مـن   يهـا قلة توافر المراجع والمعلومات والبيانات، وصعوبة الحـصول عل          
  .ية األفريقيةتقارير ووثائق حول العالقات الليب

VW���אLولא5 �
�א*A9و�^-i0א��e�(!B�k���������=��=� �

                                                           

 .19-17، ص1999هر محمد السنقازطا. د -1
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فـي يوليـو سـنة      كما ذكرنا   لقد كانت نشأة تجمع دول الساحل والصحراء          
هـدف  ت كانـت تملك سواحل بحرية، و     ال التيدول أفريقية   الدعت ليبيا   م عندما   1997

أجتمـع وزراء   )1(م1998في فبراير سنة ، فقامة تجربة تكاملية جديدةمن خالل ذلك إل  
ـ ،  خارجية هذه الدول لصياغة مشروع الميثاق المقترح من طرف ليبيا           علـى   واواتفق

إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، بحضور رؤساء الدول الـسابقة الـذكر كـدول       
ـ  و وفود كل من مصر وتونس،ةشاركبموللتجمع، مؤسسة    إلنـشاء  اتعتبر مبادرة ليبي

 انطلقـت مـن     حيثفي تلك الفترة،     الخارجية   تهاي سياس التجمع أحد مظاهر التحول ف    
ما بعد الحرب الباردة    فترة  التكتالت اإلقليمية بما يتواءم مع      سياسة   االعتماد على    فكرة

 مكنهـا مـن   تجمعات إقليمية ت  و في تكتالت    مام فيها العديد من الدول لالنض     تالتي سع 
فـي إنـشاء    دور مؤثر وهدف     اييبل ل كما كان  ،مع الدول الكبرى  ى التعامل   قدرة عل ال

 ومواجهـة  ،أو من حيث األنـشطة   لوالهياكهداف  األصياغة  من حيث    سواء   ،التجمع
 كفاعـل   في أنشطة التجمـع   برزت ليبيا    كما   ، إنشاءه العقبات التي اعترضت  كثير من   

الدعم المـالي   على مستوى    أو   ،مؤسسات التجمع ستضافة  ، سواء على مستوى ا    يسرئ
 تجمـع وتـوفير   ال فكار خاصة لتنميـة   بعض األ طرح  وأيضا   التجمع، أنشطة لبعض

فـي عـدد مـن      ه  باألمن الغذائي ل  ة  الموارد المالية الالزمة النطالق البرامج الخاص     
 بالعاصمة باماكو   م2004عارضت ليبيا في القمة السادسة للتجمع في مايو          كما   )2(دولة

طيلة  قوة داخل التجمع     اهالدور أعطى ل  وهذا   ،أي تدخل أجنبي في النزاعات األفريقية     
  . على خدمة أهداف سياستها الخارجية تجاه الدول األفريقيةهاساعدو، الفترة الماضية

                                                           

 .38-33 مؤتمر رؤوسا الدول، المرجع سبق ذكره، ص -1

2- PP 57- 601975La Libye nouvelle.    
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  :المنظور الليبي إلنشاء التجمع: المطلب األول
  مواجهـة التـداعيات الـسلبية      لهذه النظرية   طرح  ب الليبية   تقدمت الدبلوماسية   

اءات تتجمع فيهـا القـوة     ظخالل تكوين ف  والهيمنة األمريكية على الشعوب، وذلك من       
لـدول الكبـرى لألعـراف      احد من انتهاكات    الولعولمة  مواجهة ا  و ،البشرية والمادية 
 ليبيـا  ، فرات )1(دولالهذه  لذي تتعرض له الشعوب النامية من قبل        ة ا والقوانين الدولي 

ـ        ت وفق أن أوروبا تشكل   وفقاً لهذه النظرية،  سابقا   و  مجموعـة ومجالهـا الحيـوي ه
وفق هذا   ترفضكما   ودول جنوب شرق آسيا مجاالً حيوياً آخر،      ،  )االتحاد األوروبي (

 هـا  ألن معظم العرب في نظر     ؛أن يكون العالم العربي مجاالً حيوياً قائماً بذاته       التوجه  
 ومجالهم الحيوي القارة األفريقية وليس التكامـل مـع الجـزء            ،يسكنون شمال أفريقيا  

رفض أن ينضم الجزء اآلسيوي مـن  ت ال في نفس الوقت و،ياآلسيوي من العالم العرب  
العالم العربي إلى أفريقيا ألنه من الناحية الجغرافية جزء من أفريقيا، لـذلك البـد أن                

ـ  تدعكما   ،ن، ويسقطا كل الحواجز والحدود فيما بينهما      اءيتحد الفض   يـة عربدول ال  ال
ـ  ،اد العربي األفريقي   باالتح تهلالنضمام إلى الفضاء األفريقي لتشكيل ما سم        توطرح

قـوم علـى أسـس التكامـل        تمبادئ وديناميات للعمل الدولي     عدة   ا المنظور هذوفق  
والتنـافس بـين الفـضاءات       االقتصادي والتعاون المصلحي داخل كل فضاء إقليمي،      

تجاوزا ديناميات التكامل السابقة التي كانت تنطلق من االعتبارات الوطنية،          والمختلفة  
التي تبنتها  نظرة  ال ثمة مالحظات على     هغير أن ،  لوجية والدينية يواأليد أو يةأو العسكر 

ليبيـا  ف )2(تكشف عن تغيير في أسس التكامل واالندماج      الدبلوماسية الليبية سابقاّّ والتي     
  في توجهها هـذا    حت ترتكز صب فأ ،الدين كأرضية للتكامل  وكانت ترتكز على القومية     

                                                           

1- L’OUA trente ans après1987, p , 17. 

  .211 -207، ص2002 عبدالسالم نوير.د -2
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جديـدة فـي سياسـتها      ق مع مرحلة    فل هذا التغير يت    ولع ،على االعتبارات المصلحية  
 المقترح هو ضرورة لمواجهـة المخـاطر المتوقعـة    تجمع الحيث ترى أن  األفريقية،

  .لعملية العولمة بالنسبة للدول األفريقية
  :نشاط السياسي لدول التجمعال :المطلب الثاني

 موسعاً رغم    دول تجمع الساحل والصحراء نشاطاً سياسياً      كان الجتماعات لقد    
 حيث  ، تعتبر قصيرةً إال أن مستوى النشاط السياسي كان كبيراً         هأن الفترة الزمنية لقيام   

إبرام مـشروع   وبدأت دول التجمع في إرساء قواعد التعاون في المجاالت السياسية،           
نجحت إلى حد مـا      دول التجمع    نجد أن هذا  بو ،)1(للتجمعللميثاق االقتصادي واألمني    

سنداّّ لليبيـا    موقف دول التجمع     كما شكل  القارة،مخططات الغربية في    في محاصرة ال  
في تلك الفترة في مواجهتها مع الدول الغربية، وسند إقليمي لها في سياستها وتوجهها              

فـي  فهو شـكل  لليبيا، ل الساحل والصحراء   وضح أهمية تجمع د   تتبالتالي  واإلفريقي،  
د مخططات غربية لمحاصرة الدول العربية      حزاماً أمنياً مهماً يحول دون وجو     السابق  

لتـدخل  ت ا ع محاوال منإطار ل  مثل، و )2(الواقعة شمال أفريقيا إلى الجنوب في المستقبل      
التحرك  أتاح، و  أو استخدام أراضيها لتهديد إحدى دولها      ،األجنبي في شئون هذه الدول    

 الـصعيد   علـى  خاصـة   لبناء عالقات قوية أفريقيـة،      لها فرصةداخل التجمع   الليبي  
 بسبب  أصبح قوياً تجمع الذي   ال في إنشاء    ا دور ليبي  من هنا يمكننا أن نقيم     و ي،االقتصاد

قيـود علـى الـدول    ليبيـا  ضع  عدم ووكذلك الغير محدود، السياسي والمادي    هادعم
ـ  مثل إطاراً ل    فقد ،تجمعاألفريقية في االنضمام إليه وهذه تعتبر ميزة لهذا ال         ع أيـة   من

إحـدى   أو استخدام أراضـيها لتهديـد      جنبي في شئون هذه الدول،    محاولة للتدخل األ  

                                                           

 .85 -81، ص1998 العدد الثالث، : مجلة الغد العربي-1

 .36 -33،ص1999األمن لدول الساحل والصحراء مشروع ميثاق -2
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م العديـد مـن     اأبر  من خالل  اضحولها دور أساسي و   كان   أن ليبيا    وبهذا نرى ،  دولها
ـ   لتجمعاالتفاقيات والمواثيق وكان أهمها الميثاق األمني ل       ظ علـى سـالمة     اف الذي ح

اعتبـرت أن حريـة     ، حيث   )1( أو خارجي  حدوديضد أي عدوان    اإلفريقية   األراضي
التنقل لألشخاص والبضائع ورؤوس األموال إحدى دعائم السياسة الخارجيـة لـدول            

فـي  تجاه التجمـع    التجمع، وكانت هذه إحدى عوامل نجاح السياسة الخارجية الليبية          
  . ماضيةالسنوات ال

 : لدول التجمع االقتصادينشاطال :المطلب الثالث

تحقيـق نـوع مـن التكامـل         السابق ل  في من خالل دبلوماسيتها   ليبياسعت    
عـدم  ، و تحديات استناداً إلمكانيـات المتاحـة     الاالقتصادي بين دول التجمع لمواجهة      

التجمـع وضـعت االعتبـارات      ل  أن دو ، خاصـة و   االعتماد على الدول الخارجيـة    
من خالل القـروض التـي      كذلك  و،  )2(االقتصادية في المقدمة قبل االهتمامات األمنية     

 % 25 إلى حـوالي  تصلوالساحل والصحراء والتي    دول   عضاء تجمع ألا  قدمتها ليبي 
 كبـر نصيب األالتجمع اللدول كان و،  دولة أفريقية18 اتفاقية ووديعة مع  34في شكل   

 ه اتخـذت  تجمع حديث العهد ولم يكن له نشاط اقتصادي ملحوظ إال أن          الرغم أن    منها
 عـدة   اتخـذت ي سـبيل هـذا      وف له،   حراز تقدم اقتصادي  في السابق إل  عدة خطوات   

  .ومنها التعاون االقتصادي في مجالقرارات 
إنشاء بنك التنمية لدول تجمع الساحل والصحراء كخطوة أولي على سبيل التنميـة              - 

  . ةاالقتصادي

                                                           

 .38 -33نفس المصدر السابق ذكره -1

 .170-168، ص 1999، العدد الثامندالشاه مجلة -2
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 األقـل والرفع مـن مـستواه علـى         تبني سياسة مشتركة لألمن الغذائي وتطويره      - 
  .)1(للمنتجات الزراعية والحيوانية والبشرية

  . تكلفة ممكنةبأقلاالستفادة من الطاقة بتبني سياسة مشتركة تسمح لسكان المنطقة  -
بلدان األعضاء عن طريق تسهيل النقـل بالنـسبة         التطوير األنشطة الصناعية في      -

، )2(لإلنتاج المحلي، والتشجيع على إقامة عالقات ثنائية بين المستثمرين االقتـصاديين          
تنمية حركة   و في مجال التبادل التجاري،    ل بين الدول األعضاء   من معدل التباد   الرفعو

 اإلقامـة حريـة    و )3(دول األعضاء ل ل األساسيةوإعادة البناء للبنية     النقل والمواصالت، 
   . من التجمعاألعضاء  للدولالمنتج المحليوتبادل البضائع ووالعمل والتملك 

�VW��א��Z! א5 �
������g��^-i0=��س������eא$�������+ '�2cLد�א�� �

فـي يوليـو سـنة      كما ذكرنا   لقد كانت نشأة تجمع دول الساحل والصحراء          
تملك سواحل بحريـة، وذلـك       دعت ليبيا خمس دول أفريقية داخلية ال      م عندما   1997

أجتمـع وزراء    حيـث    )4(م1998وفي فبراير سنة    ،  بهدف إقامة تجربة تكاملية جديدة    
ـ      خارجية هذه الدول لصياغة مشروع الميثاق       علـى   وا المقترح من طرف ليبيا، واتفق

 إلنـشاء التجمـع     اتعتبر مبادرة ليبي   و ،مؤسسةالدول  التجمع، بحضور رؤساء    الإنشاء  
  انطلقت مـن فكـرة     حيثفي ذلك الوقت،     الخارجية   تهاأحد مظاهر التحول في سياس    

لجديدة العالقات الدولية ا  التكتالت اإلقليمية بما يتواءم مع مرحلة       سياسة  االعتماد على   

                                                           

 .92-77 السيد عوض عثمان، المصدر سبق ذكره، ص-1

 .3، ص205 أفريقيا لإلفريقيين صحيفة الشمس العدد-2

  .120-116، ص1998 العدد الثالث : مجلة الغد العربي-3
4- La Libye nouvelle, 1975PP 57- 60. 
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 مكنها من  في تكتالت أو تجمعات إقليمية ت      مام فيها العديد من الدول لالنض     تالتي سع و
 ،في إنـشاء التجمـع    دور مؤثر    اييبل ل كما كان  ،مع الدول الكبرى  ى التعامل   قدرة عل ال

العقبـات التـي    عالجة الكثير مـن     وم ،أو األنشطة ل  والهياكهداف  من حيث األ  سواء  
علـى   و ، سواء على مستوى مؤسسات التجمع     يساعل رئ برزت كف و  إنشاءه اعترضت
تنميـة منظمـة   بخاصـة   الفكار  بعض األ طرح  ب ،تهأنشط الدعم المالي لبعض  مستوى  

باألمن الغذائي في عـدد     ة  لبرامج الخاص ل الموارد المالية     وتوفير الساحل والصحراء، 
يـاً   مـشروعا مائ   هـا طرحو) 2003 سنةالفاو  (تجمع بالتعاون مع منظمة      ال من دول 

 )1(م2002 سـنة لمكافحة التصحر في منطقة الساحل والصحراء فـي قمـة األرض            
النزاعـات  حل   أي تدخل أجنبي في      م2004عارضت في القمة السادسة للتجمع في       و

 على خدمة أهـداف سياسـتها       هاساعدو قوة داخل التجمع     ها أعطى ل  ، وهذا األفريقية
  .الخارجية تجاه الدول األفريقية

  :المنظور الليبي إلنشاء التجمع: المطلب األول
مواجهة التداعيات  ل لرؤيةهذه ا طرح  بفي تلك الفترة     الليبية   تقدمت الدبلوماسية   
، وذلك من خالل تكوين فضاءات تتجمـع فيهـا          لدولهيمنة األمريكية على ا   لالسلبية ل 

 لدول الكبرى لألعـراف لحد من انتهاكات وت والتصدي للعولمة ،القوة البشرية والمادية  
هـذه   الظلم الذي تتعرض له الشعوب النامية من قبـل           محاربة، و )2(والقوانين الدولية 

 مجموعـة قائمـة   ت وفـق أن أوروبا تشكل  ة،  وفقاً لهذه النظر  سابقا   ليبيا  فرأت ،دولال
مجاالً شكلت  ودول جنوب شرق آسيا     ،  )االتحاد األوروبي (بذاتها ومجالها الحيوي هو     

 أن تكون الواليات    ترفضوالصين وأستراليا ونيوزيلندا،    كذلك  اليابان و و حيوياً آخر، 

                                                           

 . مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المصدر سبق ذكره، نفس الصفحة-1

2- Pierre, François1987P-17. 
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أن يكون العالم العربي مجاالً     وفق هذا التوجه ترى ب     و المتحدة مجاالً حيوياً قائماً بذاته    
ومجالهم الحيوي  القارة   يسكنون شمال    ها ألن معظم العرب في نظر     ؛حيوياً قائماً بذاته  

ـ  ، اآلسيوي من العالم العربـي     هو القارة األفريقية وليس التكامل مع الجزء        ال  ا ولكنه
مـن  وفق رؤيتها   ألنه   رفض أن ينضم الجزء اآلسيوي من العالم العربي إلى أفريقيا،         ت

 لالنضمام إلـى الفـضاء      يةعربدول ال  ال تدعكما   ،الناحية الجغرافية جزء من أفريقيا    
عـدة  ظرية  هذه الن وفق   توطرح ، باالتحاد العربي األفريقي   تهاألفريقي لتشكيل ما سم   

قوم على أسس التكامل االقتـصادي والتعـاون       يمبادئ وديناميات جديدة للعمل الدولي      
تجاوزا ديناميات  و ؛المصلحي داخل كل فضاء إقليمي والتنافس بين الفضاءات المختلفة        

لجية  يو أو األيد  التكامل السابقة التي كانت تنطلق من االعتبارات الوطنية، أو العسكرية         
  .)1(والدينية

التي تبنتها الدبلوماسية الليبيـة     الفضاءات    ثمة مالحظات على نظرية    هغير أن   
كانت ترتكـز علـى     ليبيا  ف ؛تكشف عن تغيير في أسس التكامل واالندماج      سابقا والتي   

 على االعتبـارات     في توجهها هذا   حت ترتكز صب فأ ،القومية أو الدين كأرضية للتكامل    
هـذه   تفسركما   ؛ الحرب الباردة  دمرحلة ما بع  ق مع   ف ولعل هذا التغير يت    ،المصلحية

واجه تداعيات العولمـة والهيمنـة      م ل )تجمعمبادرة ليبيا بإنشاء ال   (نظرية إلى حد كبير   ال
 المقترح هو ضرورة لمواجهـة المخـاطر     تجمع ال حيث ترى أن  الغربية على أفريقيا،    

  .المتوقعة لعملية العولمة بالنسبة للدول األفريقية

                                                           

 .120عبدالسالم نوير، المصدر سبق ذكره، ص.د -1
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  :نشاط السياسي لدول التجمعال :المطلب الثاني

فـي  شهدت اجتماعات دول تجمع الساحل والصحراء نشاطاً سياسياً موسـعاً             
بدأت دول التجمـع فـي      ، حيث   )1( تعتبر قصيرةً  هرغم أن الفترة الزمنية لقيام    السابق  

إبرام مـشروع للميثـاق االقتـصادي       وإرساء قواعد التعاون في المجاالت السياسية،       
نجحت إلى حد ما في      دول التجمع    نجد أن هذا  بو ،قة الساحل والصحراء  واألمني لمنط 

المـساند لليبيـا    موقف دول التجمع كما شكل  القارة،محاصرة المخططات الغربية في  
سابقا في مواجهتها مع الدول الغربية سند إقليمي لها في سياستها وتوجهها اإلفريقـي،              

حزاماً أمنياً مهمـاً   والصحراء فهو شكلل الساحل وتضح لنا أهمية تجمع ديومما تقدم  
يحول دون وجود مخططات غربية لمحاصرة الدول العربية الواقعة شمال أفريقيا إلى            

ويمنع أية محاولة لتطويق مصر والـسودان وليبيـا والجزائـر            الجنوب في المستقبل  
ي لتدخل األجنبي ف  ت ا ع محاوال منإطار ل التجمع  مثل  ، كما   .والمغرب من جهة الجنوب   

هذا الـسند لليبيـا     أتاح  ، و )2(أو استخدام أراضيها لتهديد إحدى دولها      شئون هذه الدول  
 ي، على الـصعيد االقتـصاد      خاصة فرصة لبناء عالقات قوية أفريقية،    داخل التجمع   

 بـسبب   أصبح قوياً  في إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء        ا دور ليبي  يمكننا أن نقيم  و
قيود علـى الـدول     ل هاوضعم  وكذلك عد   الغير محدود،  الليبيالسياسي والمادي    دعمال

 الذي زاد قوة بعد انـضمام       تجمعميزة لهذا ال  كانت  وهذه   األفريقية في االنضمام إليه،   
ع أية محاولة للتدخل األجنبـي      منمثل إطاراً ل   و مصر وتونس والمغرب ونيجيريا إليه،    

ـ نوبهذا ،  إحدى دولها  أو استخدام أراضيها لتهديد    في شئون هذه الدول،     كـان  هقول أن
كـان   والتيم العديد من االتفاقيات والمواثيق      اأبر  من خالل  اضحوليبيا دور أساسي و   

                                                           

 .1998، مجلة الغد العربي  نفس المصدر السابق ذكره -1

 .125المصدر سبق ذكره، ص -2
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الـدول   أراضـي علـى سـالمة     في السابق   ظ  افححيث   لتجمعأهمها الميثاق األمني ل   
 وكانت هذه إحدى عوامل نجاح الـسياسة  ،)1( داخلي أو خارجيتدخل أي اإلفريقية من 

   .ماضيةفي السنوات التجاه التجمع ة الخارجية الليبي
  : لدول التجمع االقتصادينشاطال :المطلب الثالث

تحقيق نوع من التكامل االقتصادي بين      السابقة ل   خالل دبلوماسيتها  ليبياسعت    
 علـى الـدول     هـا عـدم اعتماد  ، و  المحلية المتاحة  هاإمكانيات  إلى استناددول التجمع   

وضعت االعتبارات االقتصادية في المقدمة قبـل       التجمع  ل  أن دو ، خاصة و  الخارجية
عـضاء  أل ومن خالل القروض التي قدمتها ليبيـا         ،)2( في اتفاقياتها  االهتمامات األمنية 

من إجمالي القـروض    % 25 إلى حوالي    تصلحيث و الساحل والصحراء    دول   تجمع
تجمـع  اللـدول   وكـان    ،)3( دولة أفريقيـة   18 اتفاقية قرض ووديعة مع      34في شكل   

 ولم يكن   تكوينالساحل والصحراء حديث ال   دول  رغم أن تجمع    ال ب  منها كبرنصيب األ ال
حـراز تقـدم    فـي الـسابق إل     يدةخطوات عد ه اتخذ   له نشاط اقتصادي ملحوظ إال أن     

 عدة قـرارات مهمـة إلنعـاش التعـاون          اتخذتوفي سبيل هذا    له  ملحوظ   اقتصادي
  : االقتصادي وأولي هذه الخطوات هي

   . لدول التجمعةلتنمية االقتصاديلتجمع كخطوة أولي التنمية لدول إنشاء بنك ال -
 الزراعيـة   فـي المجـاالت    تبني سياسة مشتركة لألمن الغذائي والرفع من مستواه          -

  .والحيوانية

                                                           

 .1999مشروع ميثاق األمن لدول الساحل والصحراء  -1

 .85المصدرسبق ذكره، ص1999مجلة الشاهد،  -2

 .95 المصدر سبق ذكره، صالسيد عوض عثمان -3
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بأقـل،  الستفادة مـن الطاقـة      لسياسة مشتركة في مجال الطاقة      التجمع  تبني    
 والتشجيع على إقامة عالقات ثنائيـة       ،)1(بلدان األعضاء لل الصناعية   ةوتطويرا ألنشط 

 الرفع من معدل التبادل التجـاري بـين الـدول           وكذلكبين المستثمرين االقتصاديين    
خذ في االعتبار االتفاقيات اإلقليمية القائمة في إطار المنظمة العالميـة           واأل ،األعضاء
لبنيـة  تنمية حركة النقل والمواصالت عن طريق إنـشاء وإعـادة البنـاء ل             و ،للتجارة

حريـة التنقـل    ك  العديد من التوصيات الالزمة،     واتخذت ،)2(دول األعضاء ل ل األساسية
تبـادل   و  ومزاولة األنشطة االقتـصادية    اإلقامةحرية  ، و لألشخاص ورؤوس األموال  

  . من التجمعاألعضاء  للدولالبضائع والخدمات
V��Zא��VW��א5 �

^-i0א��e��4�tI_א�{�وא�Y�)وא��2א�m�)��5א� �
تجمع دول الساحل والصحراء أثناء فترة إنشائه عدداً مـن المعوقـات            واجه    

، وبعضها األخر   )3( في إطار التجمع   ا ارتبط بعضها بدور ليبي     في رأينا  التيووالعراقيل  
هـو  تكوين التجمع بشكل عام فعلى صعيد العوائق التي ارتبطت بدور ليبيا فأبرزها             ب

اقتـصادي  ذو طابع   من تجمع   لك الفترة   في ت  تحول التجمع    ،التجمع منها داخل   دورها
ل دو عـدد مـن   كان هذا محل اعتراض  و إلى تجمع يهتم بالنواحي السياسية واألمنية،     

، لكننـا    التجمـع  على عدم إطالق لفظ اتحاد علي     ت  صر، حيث أ  )4(التجمع منذ البداية  

                                                           

 .4أفريقيا لإلفريقيين صحيفة الشمس، المصدر سبق ذكره، ص -1

 .127، نفس المصدر السابق، ص1998مجلة الغد العربي -2

 .188-187ص ،2001خالد حنفي علي -3

4- http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/08/article32.shtm 
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ي أالّ  التي كانت ترى أن هذا التجمع ينبغ        تتبنى وجهة النظر الليبية،    ها بعد فترة  وجدنا
  يقتصر على الجوانب االقتصادية، بل يمتد للنواحي السياسية واألمنية

  :قليمية والدوليةاإل األفعال ردود :المطلب األول
تجمع دول الساحل والصحراء    أنشاء  ل الدول العربية تجاه     افعا ود رد لقد كان   

 تجـاه الـدول      رداً ليبياً  هتعتبرافاتراً ومشوباً بالحذر، لدرجة أن بعض الدول العربية         
ـ         ت قد اتخذ  بيايل أن   ويرحيث   ،العربية ولـم  ا   هذا الموقف ألن العرب لم يقفـوا معه

أثناء ،  )1(الذي كان مفروضا عليها من مجلس االمن       الحظر الجوي    علىيتخذوا قراراً   
                                    ..أزمة لوكربي

 كبيراً، ولكن ال يوجد عندهم       أن العرب قد بذلوا جهداً      وأعلنت  ذلك ليبيا لكنو  
سعت بعض الدول العربية إلى الدخول مـع        بعد هذا    و ،)2(حيثية مع أمريكا وبريطانيا   

 مصر وتونس والجزائر،    ها ومن القارة،أفريقيا ببعض االتفاقات حفاظاً على دورها في        
التجمـع والتحـرك    قيـام    في النهاية أيـدت    يمنع أن كل الدول العربية       لمإال أن هذا    

   . في النهايةاألفريقي لليبيا
 ةعكان قيام تجمع دول الساحل والصحراء صـف       ة فقد   ل الغربي افعردود األ أما    

حيـث    خاصة الواليـات المتحـدة     أفريقيا، للقوى الغربية في     للدول األفريقية الموالية  
 لتغيـر   يهـا الضغط عل  و ضد ليبيا،  القوى الغربية استعداء الدول األفريقية    تلك  حاولت  

بعرض مساعدات لدول الجوار مقابـل وقفهـا        أمريكيا   تقام حيث   فها ضد ليبيا،  مواق
وكـذلك أسـلحة    ،   مليون دوالر سـنوياً    120-100 تتراوح ما بين     ليبياللعالقات مع   

فشلت ولم تجد أي تجاوب     لكنها  و،  بدون مقابل و منح   في شكل األخر   بعضهالمتطورة  

                                                           

 .124، ص1977-1969محمد المبروك يونس.  د-1

2- www.alkalej-ae/articles/show-article.cfm.val63. 
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، )1( القـارة  أت إلى تنشيط دورهـا فـي      فلج العربيةالدول  وأسواء من الدول األفريقية     
التي قام بها    خالل الزيارات من  هذا اتضح    و بريطانيا فرنسا و   كل من  تبعتها في ذلك  أو

السياستين من  تشير إلى اهتمام كال     في تلك الفترة، والتي     مسئولين أمريكيين وفرنسيين    
، ونـستطيع   )2(خاصة بعد قيام تجمع الساحل والصحراء      األمريكية والفرنسية بأفريقيا  

  خاصة بعد إعالن قيام    ، في أفريقيا  اتحجيم دور ليبي  السابق  في  هدفه  ن هذا   أ ب  هنا القول
  . )تجمع دول الساحل والصحراء(

 :تجمعالتحديات المرتبطة بطبيعة تكوين ال :المطلب الثاني

التي ارتـبط   تحديات  واجه تجمع دول الساحل والصحراء عدداً من ال         
 تكوين التجمـع  ب، وبعضها األخر ارتبط     )3(فسه في إطار التجمع   بعضها بالدور الليبي ن   

حدث باسمه  ت لتمثيل التجمع وال   بيايلاختيار  منها مثال   كما ذكرنا في بداية هذا المبحث،       
رفـع   و  إلى انشغال التجمع بقـضية لـوكربي       ضافة ا  المحافل الدولية واإلقليمية،   في

تركـز  و بـأي قـضية أخـرى،        هلأكثر من انـشغا    في تلك الفترة     العقوبات عن ليبيا  
ولجنة السفراء المعتمـدين لـدى       األمانة العامة،  ك المؤسسات الرئيسة للتجمع في ليبيا    

ية ، والمصرف األفريقي لتجارة والتنمية الذي يعد أداة التمويـل الرئيـس           )4(دولة المقر 
تجمـع  د تمويل ال  اتم، واع لمنصب األمين العام  يا  ليب من   اإلتحاد رئيس   اختياروللتجمع،  

 هذا األمر ترتب عليه سيطرة ليبية علـى مقـدرات           1998 سنةعلى ليبيا بشكل كبير     
 . التجمعق المساواة في اتخاذ القرار داخليالتجمع وهو ما يعني عدم تحق

                                                           

 .19-17، ص1999هيئة العامة لالستعالمات،  ال-1

 .20 نفس المصدر سبق ذكره، ص -2

 .287 -285، ص 2002-2001محمود أبو العينين .  د-3

4- F, costantin:” La développement des relations, paris1973 P 296. 
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اقتصاديات الدول المشتركة فـي     ف بتكوين التجمع،    ترتبطا التي   تحديات ال أما  
ت وربما ذلك هو الهدف مـن دخولهـا         وباحتياجها للمساعدا ،  )1(تسم بالضعف تالتجمع  

   لتنمية في هذه الدولللالستفادة من التمويالت الليبية ت سع حيث لتجمع،ل
 خطوات جـادة    كن هناك تحيث لم    ؛مشروعاتهلالتأخر في تنفيذ التجمع     أيضا    

 الماضية علـى    يناقتصر األمر في السن   و ، اقتصادي أو سياسي   روعش لتنفيذ م  للتجمع
  .لح دور ليبيا في أفريقياتفعيل التجمع لصا

مشروعات مهمة تـم طرحهـا،     لغلب دول التجمع    ارفض  التحدي اآلخر هو      
، مثال رفض ليبيا إعطاء مزايا لمواطني دول التجمع المقيمين فيها لفترات طويلـة            وال

 ،إريتريـا  و السودانك(الخالفات السياسية بين بعض دول التجمع       تحدي آخر هو    كذلك  
 كان يمثـل   له، والتقلبات السياسية وعدم االستقرار في دو      )2()شادت، و  الوسطى وأفريقيا
كبير بين عضوية التجمع والمنظمات اإلقليميـة األخـرى         التداخل  له وكذلك ال  ضعف  

  . داخل التجمعدي إلى حدوث حالة من التشتتأ مام، يجاداإليكواس واال مثل،
  :رةفي القاالتجمع على السياسة الليبية أثير  ت:المطلب الثالث

فـي المرحلـة    تحرك السياسة الليبيـة     مهما ل  اورحتجمع م ال إنشاء   شكللقد    
  :ما يليكعلى هذه السياسة  تأثيراتهذه الدارك النا  ويمكنالماضية، 
خاصة في قطاع    القارة لها بتنمية استثماراتها في      ت قيادة ليبيا للتجمع سمح    -

 -بوركينا فاسو -مع كل من     تجمع اتفاقية منذ قيام ال    )270( المعادن، فقد وقعت  النفط و 
 لجنة مشتركة بـين ليبيـا وهـذه         )22 (ونيجيريا، كما تمت إقامة   - والنيجر   - وتشاد

                                                           

 .316، ص2002-2001التقرير اإلستراتيجي اإلفريقي"محمود أبو العينين .  د-1

 .6 ص.27/8/1999حوار للقذافي مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية،  -2
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 فـي من إجمالي االستثمارات الليبية بالخارج لدعم االسـتثمارات         % 20تمثل  ،  الدول
 . )1(التجمع

أداة ليبية للحوار مـع االتحـاد األوروبـي والتكـتالت           أيضا  مثل التجمع    -
  قتصادية الموجودة في العالم حول القضايا األفريقيةاال

لرغبتها فـي تعزيـز الوجـود    ة جي نتأفرو عربياتجمع  الجعل  ل ا ليبي تسع -
االتساع الجغرافي للتجمع عكس طموحـاً ليبيـاً لقيـادة منطقـة        و ،العربي في أفريقيا  
  .)2(الساحل والصحراء

 بناء التجمـع علـى      فيحيث ركزت    الوجود اإلسالمي في إفريقيا      تدعم -
الستفادة من أنـشطة    او )اريترياوجامبيا  ونيجيريا  ك( مثل   أغلبية مسلمة بها  الدول التي   

  . القارةجمعية الدعوة اإلسالمية في

افقت علـى عـضوية     ، بل و  ليبيا أية شروط في عضوية التجمع      فرضلم ت  -
فريقيـا  توجـو وبنـين ونيجيريـا وأ   ومصر والسنغال كدول لها عالقات مع إسرائيل      

 الوسطى 

وهي ،  )3(الجديد الدولي   وضع ال جاء ليتماشى مع  تجمع  النشاء  مبادرة ليبيا أل   -
أكبر على التحـرك فـي      دور   تهاسيومالدب ل عطيالتكتالت اإلقليمية التي ت   سياسة بناء   

 ة سابقّاّالقار

                                                           

P 310 ،, paris1973 -F, Constantine:” La développement des relations 1-   
 .284، ص1995بعث االتحاد المغاربي" محمد عاشور مهدي، .  د-2

 .277، ص 1977-1969 .محمد المبروك يونس. د -3
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m��3�0א������0وא�� �
  :النتائج

ا في المرحلة الماضية، من     في أفريقي لسياسة الليبية   مهماً ل  اًورحتجمع م ال شكل  
  :اآلتية النتائج دارك اخالل

ـ تطويـع   فـي    تها على قدر  اكان مؤشر  التجمع بناء في   هانجاح - ـ حقلت يةسياسال ق ي
  .في القارة األفريقية مصالحها

 عملية صنع القرار في السياسة الليبية السابقة، تأثر بالتوجيهات الـسياسية للنظـام              -
 . السياسي

فها السابقة تجاه إسرائيل عزز من قبول الدول اإلفريقية لالنـضمام            التحول في مواق   -
  للتجمع 

  .أفريقيا الجديد في ها موقفتوظيففي  ساهم لوجود اإلسالمي في أفريقيالدعم ليبيا  -
  :التوصيات
تجمع نقترح التوصيات   النشاء  إلمن خالل هذه الدراسة لتطور السياسة الليبية          

  :التالية
دولة ترغب فـي الـسالم،      ك بأنها   لدول األفريقية ا لجديدة لليبيا لدى   تعميق الصورة ا   -

  .من جديد وتستطيع أن تكون فاعلة في المنظمات األفريقية 
بالتعـاون  لمحافظة على سالمة أراضيها     محاربة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية ل      -

 .لضمان أمنهامع دول التجمع 

 علـى   هـا ليبيا في تحرك  لكل حزاماً أمنياً    شي ألنه في دعم التجمع سياسيا      االستمرار -
 .والسياسيالصعيد االقتصادي 

  . الدول األعضاءسيادةاألمني للمحافظة على خاصة  االلتزام باالتفاقيات والمواثيق و-
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االستفادة من التمويالت السابقة لعملية التنمية في دول التجمـع لتنفيـذ المـشروع               -
  .القارةبناء ل االقتصادي والسياسي

في  تذليل الخالفات والتقلبات السياسية وعدم االستقرار بين دول التجمع والتي كانت             -
  .سببا في حدوث حالة من التشتتالسابق 
 :خاتمة

تجمـع  ال في إنشاء    ةالليبيالسياسة  دور  من خالل هذه الدراسة      يمكننا أن نقيم    
م بعـد أوال  تمتـع   له، والذي    الغير محدود    هادعم بسبب    قوياً بأنه كان  في ذلك الوقت،  

 حزاماً أمنياً   هو ما جعل منه   ولهذا التجمع،   النضمام  لوضع قيود على الدول األفريقية      
إطـاراً  التجمـع   التحليل مثل   هذا  لدول الواقعة شمال أفريقيا من الجنوب، فمن خالل         ل

 ع أية محاولة للتدخل األجنبي في شئون هذه الدول أو اسـتخدام أراضـيها لتهديـد         لمن
  . من وجهة نظر الدبلوماسية الليبيةاإحدى دوله
لها دور أساسـي    بهذه الرؤية كان     ةليبيالسياسة ال أن  بقول  أن ن نستطيع  بهذا  و  

 قامـت حيث  هذه الرقعة األفريقية،    في    التأثير ه خالل من تعاستطومؤثر، وا واضح  و
الدول األفريقية المـشتركة    كثير من   برفع معدالت اإلنتاج والصادرات والواردات مع       

أنشأت عديد من الشركات المشتركة على أساس        و معها في تجمع الساحل والصحراء،    
 اتفاقيات ومواثيق كان أهمها الميثاق األمني لـدول الـساحل           ةأبرمت عد والمشاركة،  
فـي   داخلـي أو خـارجي   تـدخل أي من  على سالمة أراضيها    للمحافظةوالصحراء  

 األموال إحدى دعـائم الـسياسة    واعتبرت أن حرية التنقل والبضائع ورؤوس     السابق،  
الخارجية لدول التجمع األفريقية، وكانت هذه إحدى عوامل نجاح السياسة الخارجيـة            

  . في القارة سابقاّّالليبية 
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  : الكتب :أوالً

قمة سرت ومشروع الوحـدة اإلفريقيـة أفـاق الفكـرة           (  محمد عاشور مهدي   .د) 1
  .2000،خريف 3المجلد األول، العدد  مجلة أفاق افريقية،) وقيودها

كليـة االقتـصاد    ) العولمة والسياسات االجتماعية في أفريقيـا     (  عبدالسالم نوير  .د) 2
  .2002والعلوم السياسية،جامعة القاهرة 

) التدخل األمريكي الفرنسي في شـمال ووسـط أفريقيـا         (السيد عوض عثمان     .د) 3
   .1989 األولى بعةطالسات اإلستراتجية، بيروت، معهد اإلنماء العربي، برنامج الدرا

مركز البحـوث   ) اإلتحاد األفريقي ومستقبل القارة األفريقية    ( محمود أبوالعينين    .د) 4
  .2001، جامعة القاهرة الثانية بعةطالوالدراسات األفريقية، 

سلـسلة  ) تجمع دول الساحل والصحراء رؤية جيواستراتيجية     (عبدالمالك عودة    .د) 5
   .2002رية افريقية، جامعة القاهرة دراسات مص

-1969 محمد المبروك يونس،دور ليبيا في مسار العالقات العربية اإلفريقيـة،            .د) 6
  .2000،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن،طرابلس 1979

أسباب التعثر مع التطبيق على     : اإلقليمية الجديدة في إفريقيا    " : خالد حنفي علي   .د) 7
، أبريـل   )144(،مجلة السياسة الدولية، العـدد      )لساحل والصحراء والساداك  ا(تجمعي
2001.  

  : والصحفالمجالت: ثانياً
مجلـة  ) اتفاقية دول الساحل والصحراء ومستقبل أفريقيا     ( الطاهر محمد السنفاز     .د) 1

  .1999الثقافة العربية، العدد األول، السنة الرابعة والعشرون، يناير 
مجلـة الـسياسة   )السياسة الخارجية الليبية والتحوالت الجذرية(في  خالد علي حن   .د) 2

  .2004، 56العدد الدولية،
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مجلـة  ) ليبيا إلى الداخل اإلفريقي واالبتعاد عن الخارج العربي       ( فاضل الربيعي    .د) 3
  .1999-10-12الحياة الدولية،

  .27/8/1999 مترجم بصحيفة االتحاد، :صحيفة لوفيجارو الفرنسية) أ
  .2000 بتاريخ205ف الشمس،العددصح) ب
  .1999 أغسطسمجلة الشاهد، العدد الثامن والتاسع، ) ج
  .1998 و العدد الثالث، يوني:مجلة الغد العربي) د

  :  الوثائق:ثالثاَ
  .1998 فبراير 4نص معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء ) 1
ء الدول والحكومات   نص وثيقة تجمع الساحل والصحراء الصادر عن مؤتمر رؤسا        ) 2

  .2000 فبراير -5 تشاد -نجامينا(لتجمع الساحل والصحراء 
 تـشاد، سـنة     -نجامينـا ا الموقع ب  :مشروع ميثاق األمن لدول الساحل والصحراء      )3

1999. 

التقرير المرحلي عن أنشطة األمانة العامة لتجمع دول الساحل والـصحراء عـن             ) 4
، مقدم للدورة العادية الثانيـة فـي        1999عام  الفترة من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر ل       

  .16/11/1999 إلى 14مدينة بنغازي 
 2002 - 2001التقرير اإلستراتيجي األفريقي، محمود أبـو العينـين، للـسنوات         ) 5

  .2002القاهرة، مركز البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة 
 بشأن العالقـات    -تعاون الدولي تقرير اللجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي وال      ) 6

  .2000 إدارة التعاون األفريقي باللجنة،االقتصادية بين ليبيا والدول األفريقية
  .1999التقرير السنوي السابع والعشرون للمصرف الليبي الخارجي لسنة ) 7
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  :البحوث: رابعاّّ
معية الـدعوة   بحث مقدم لندوة العالقات العربية اإلفريقية، ج      (بوالعينين   ا  محمود .د) 1

  .1999 طرابلس، )اإلسالمية
 بحث مقـدم لنـدوة البعـد        )ستراتيجية لتجمع دول الساحل والصحراء    األهمية اال () 2

  .1998االستراتيجي لتجمع دول الساحل والصحراء، بنغازي، 
 بحث مقدم إلى ندوة بنغازي األولى حـول البعـد    )تجمع دول الساحل والصحراء   ( )3

 27، لسنة   1 الساحل والصحراء، مجلة الثقافة العربية، العدد        االستراتيجي لتجمع دول  
  .1998لعام 
  :الرسائل الجامعية: اًخامس

 )تأثير العامل الجغرافي في السياسة الخارجيـة الليبيـة        ( الحار عبدالوهاب حمد     -)1
  .2003رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس 

  :المراجع األجنبية
1) F,costantin: « La développement des relations entre L’Afrique et 
le monde arabe en 1972» Année Africaine,1973. 
2)  “La Libye nouvelle Rupture et continuité “ édition du centre 
National de la Recherche scintifique,paris,1975. 
3) Pierre, François:”L’OUA trente ans après” Paris, 1987, édition , 
Karthala. 
4) projet de convention sur la sécurité dans les pays membres du 
groupement du Sahel et du Sahara, signée à Ndjamena, Tchad le 17 
septembre 1999. 

  :يتاألنترن شبكة -
1) http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/08/article32.shtm.  
2) www.alkalej-ae/articles/show-article.cfm.val6623.�
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 والذي نريـد أن نـسميه       - المستند على الرؤية التوراتية    ي الفكر التاريخ  يأبى  

 التاريخ الشرقي القديم من خالل تـسريب        لى إلَا أن يسئ إ    -"الفكر التاريخي التوراتي  "
 ، البعض من بديهيات ذلك التاريخ     دى والترويج لها حتى تصير ل     أحكام وإصدارأفكار  

  .ترجمتها وترديدها وكأنها ثوابت ال محيد عنهاونكتفي نحن ب
 والذي كان بسبب    ، عداء الفكر التوراتي للشرق فقط     ى إل ة تعود هذه الظاهر   ال  

 إلـى  أساساً بل يعود اإلسرائيلية، وهي الجماعة  أنتجته،الوجود الهامشي للجماعة التي     
 ،داخـل مفاصـله   طبيعة ذلك الفكر نفسه، الذي بني على فكرة الرذيلة، التي تتغلغـل             

 وهي الفكرة التي طالت     ، على مر التاريخ   إنسانية جماعة   أنتجتهمخالف بذلك أي فكر     
 أو تفسير   إلي وعبر عنها بشكل واضح ومكشوف ال يحتاج         ، ذلك الفكر التوراتي   أعمدة
 والـذي  ، عليه السالم  إبراهيم عن النبي    أشاعه ما   إلى نشير   أن وحسبنا في ذلك     ،تأويل

التوراتي، من خالل   " نكبوت الع بيت" الذي بني عليه     األساسيكر العمود   يعتبره هذا الف  
 فارقـة فـي     مـة  فهذا النبي يعرفه الفكر الديني كعال      ،)1( المزعومة اإللهيفكرة العهد   

ال " براغمـاتي "  هو في نظر الفكر التاريخي التـوراتي رجـالً           ،الدعوة إلى التوحيد  
 لـى  والحـصول ع ،ابل إنقـاذ حياتـه   وشرفه في مق  امتهيتورع عن بيع رجولته وكر    

 يـر  هي عبارة عن رؤوس مـن الغـنم والحم    ،مكاسب مادية رخيصة من ملك مصر     

                                                           

 . اآلداب جامعة طرابلسكلية  -∗

 م2006 دار الكتاب المقدس في الشرق األوسط، القـاهرة،          ،4الكتاب المقدس العهد القديم، ط    :  انظر في ذلك   -1
 .15اآلية ، 80اإلصحاح 
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 كمـا  )**("الفرعـون "  مقابل منح زوجته إلرضاء شهوات ،)∗(وبعض الدراهم وجارية  
 لَما دخَـَل َأبـرام ِإلَـى مـصر َأن           فَحدثَ"يقص علينا ذلك الفكر الحيواني الشهواني       

 فرعون،  دىورآها رَؤساء فرعون ومدحوها لَ    . الْمصرِيين رَأوا الْمرَأةَ َأنَّها حسنَةٌ جِدا     
              قَـربو غَـنَم لَه ارصا، وبِهبا بِسرخَي امرِإلَى َأب نَعفَص ،نوعرف تيَأةُ ِإلَى برالْم ذَتفَُأخ

 يرمحاٌلوجِمو ُأتُنو اءِإمو بِيدع1(و(.  
 وقع فيها   لتي التوراة ومفسروها أن إبراهيم لم يجد مخرجاً من الورطة ا          قالت  

 حتى يتفادى   ،هي أخته وليست زوجته   " سارة  " سوى القول أن     ،أمام رغبات الفرعون  
َل مـصر َأنَّـه قَـاَل        لَما قَرب َأن يدخُ    وحدثَ "الفضيحة بالتنازل عن زوجته للفرعون    

 هَأترام ايارنْظَرِ   : ِلسنَةُ الْمسَأةٌ حرام تُ َأنَّكملع ِإنِّي قَد .   ونرِيـصالْم آكِإذَا ر كُـونفَي
ن ِلـي خَيـر     قُوِلي ِإنَّك ُأخْتي، ِليكُـو    . فَيقْتُلُونَني ويستَبقُونَك . هذه امرَأتُه : لُونَأنَّهم يقُو 

    كلَأج ني ما نَفْسيتَحو بِكبكانـت  سارة" لتبرير تلك الفضيحة أن      التوراة وقالت   ،)2(بِس 
وكان العرف السائد لديهم في ذلك الوقت الـزواج         " الشقيقة"ولكنها غير   " أخته"بالفعل  

 هـذه    مـن  بـراهيم نه قد أنقـذ إ    أمن األخت غير الشقيقة، وهكذا اعتقد كاتب التوراة         

                                                           

 وهو ما يعني ضمناً أن إسماعيل ليس سوى         ، النبي إسماعيل عليه السالم    أنجبتوهي هنا السيدة هاجر التي      (*) 
 .قايضة غير شريفةابن جارية حصل عليها رجلها من خالل م

عجوز " فطمع في    ،ال تورد لنا التوراة هنا اسم ذلك الفرعون الذي لم تشبع نساء مصر كلها شبقه الجنسي               (**) 
ـ           " من الغابرين   ألن سـتر أب الجماعـة       ، الفرعـون  تروال نستطيع أن نفسر ذلك بأنه رغبة من التوراة في س
 اسم الفرعون سـوف    إلىأن هذه القصة ملفقة أصالً واإلشارة        بل هو في رأينا دليالً على        ، كان أولى  اإلسرائيلية

 . تلك الرواية، عند مقارنتها بسجالت التاريخ المصريتفضح

 هنا أن يقبـل إبـراهيم   غريب وال،14-16 ، اآليات،12 إصحاح   التكوين، الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر       -1
 إلبراهيم وعشيرته اليهودية إلى يوم الدين، وربما كانت          التي تعتبرها الشريعة التوراتية نجسة ومحرمة      ،الجمال

 .تلك خطيئة أخرى أرادت التوراة آن تنسبها إلي هذا الرجل الصالح الحليم

 .11-13 اآليات،12 إصحاح ، نفسهالمصدر -2
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 قد يكون مالئماً للمراوغين والسفلة ولكنه لـن يكـون قطعـاً             ،الفضيحة بمخرج ذكي  
والغريب أن هذا التفسير الساذج     .!!  فما بالك باألنبياء   ، مقبوالً للعقالء من الناس    سلوكاً

وقـال  "  الفكر التوراتي اآلسـنة    حيرة العلماء المسلمون الذين سقطوا في ب      حتىقد قبله   
محمد بن محبوب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبـي              حدثنا  : البخاري

 أتى إذ وسارة يوم ذات هو ، بينا:.......لم يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات: هريرة قال

 إليه فأرسل الناس أحسن من امرأة  معهرجال هاهنا إن :له  فقيلالجبابرة من جبار على

 األرض وجه على ليس  سارةيا: فقال ةسار فأتى أختي :قال هذه؟ من:فقال عنها وسأله

 وكانت حجـتهم  ،)1(تكذبيني  فالأختي أنك فأخبرته سألني هذا وإن وغيرك غيري مؤمن
في ذلك أن الشرائع تتبدل وتتغير حسب الزمان والمكان، دون أن يلتفتوا إلى حقيقة أن               

 التي لـم    ،نسان ثوابت إنسانية عامة لم تتبدل آو تتغير، إال عند النشأة األولى لإل            هناك
  . تتكرر

 أن هذه القصة التوراتية قد جعلت التوراتيين يواجهون حرجاً شديداً فـي             يبدو  
إيجاد تبرير معقول لها، فما كان منهم إال محاولة تعميم فكرة الزواج مـن األخـوات                

 وليـست  متبعةعلى شعوب أخرى، وبالتالي رفع الحرج عنهم، باعتبار ذلك كان عادة           
 ، الشخصيات في تـاريخ األديـان      بأشهر أو تهمة دنيئة ألصقت      ،ة شاذة بدعة إسرائيلي 

وهي الصفة التي تطلـق علـى البـاحثين         " علماء المصريات "ومن هنا ظهرت لدي     
 المصريين كانوا يتزوجون بأخواتهم،     ملوك فكرة أن ال   ،المهتمين بتاريخ مصر القديمة   

لمزعومة، فهل وجدت هـذه     وتبارى أولئك المؤرخون في إيجاد تفسير لتلك الظاهرة ا        
  الظاهرة حقا؟  

                                                           

 .111صم، 1962 ، دار المعارف بمصر، الحافظ بن كثير، قصص األنبياء-1
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  :ملكات مصر القديمة/ ثانياً
 لنا وثائق التاريخ المصري القديم منذ بدايات الدولة القديمـة وظهـور             قدمت  

التدوين، أسماء نساء كانت لهن مناصب رفيعة في الدولة، وحملن صفات رسمية تشير             
د األسـرة األولـى مـن الدولـة          داخل األسرة الحاكمة، ففي عه     لساميةإلى مكانتهن ا  

  .)∗(القديمة
التي يعتقد أنها زوجـة ابـن       " جرنيت" والملكة   )1("نيت حتب " ذكر الملكة    يرد  

 وغيرهمـا مـن     ،)2("جر" الذكر والذي يعرف عند المؤرخين باسم        السابق" مينا"الملك  
     .                                                                 الملكات

 وقـد الحـظ     ، عبر عصور الدولة المختلفة    لقديمة ذكر ملكات مصر ا    يتوالى  
 كبيراً من األوصاف على غرار ما كان سائداً بالنسبة لملوك           داًالباحثون أنهن حملن عد   
 أسـماء   ام بعدم اسـتخد   -أو أرادوا تشريف أنفسهم   - مصريونمصر، الذين شرفهم ال   

 مجموعة من األلقـاب الملكيـة،       نفسهم أ ى بل أطلقوا عل   ،شخصية كغيرهم من الرعية   
 - مئات الملوك في تركيبات مختلفـة      ا عرف منها الباحثون خمسة ألقاب استخدمه      يالت

 وفـي  قط، سوى في حالتين واحدتين ف  احدهادون أن يكون لقب فرعون الذائع الصيت        
                                                           

ى تقسيم تاريخ الدولة المصرية إلى عدة مراحل هي الدولة القديمة ثم فترة              الباحثون في المصريات عل    اتفق) (*
-1550(والعصر االنتقـالي الثـاني      ) م.ق1750 -2050(والدولة الوسطى ) م. ق (2180-2050االنتقال االولى 

ثم العهد المتأخر الذي ينتهي بسقوط مـصر تحـت الحكـم    ) م . ق 975-1570 (يثةوالدولة الحد) م. ق1778
م تقريباً وهو يستغرق حكـم سـتة أسـرات     . ق 2200م إلى   .ق3200 مناني، ويبدأ تاريخ الدولة القديمة      الروم

 .حاكمة، أي من األسرة األولى وحتى السادسة

1- Emery, W, D, Archaic  Egypt, London, 1967, p49. 
 مركزية موحـدة   أول سلطةسس البعض أنها زوجة الملك مينا الذي بوصف بأنه موحد القطرين ومؤ     ويرى  

 . 86 صم،1989مختار السويفي، القاهرة، : سيريل ألدرد، الحضارة المصرية، ترجمة: انظر. في مصر

 . 272 م، ص1982 اإلسكندرية، ،1 بيومي مهران، محاضرات في تاريخ الشرق األدنى القديم، جمحمد -2
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 ،قبـاً  هذه الكلمـة ل    اعتبرناهذا إذا ما    !! رية متأخر جداً من تاريخ الدولة المص      صرع
 بـدليل ورودهـا مـع       ، أنها اسماً شخصياً وليست لقب     ثينحيث يرى الكثير من الباح    

  . )1(ملكين كانا غير مصريين في أصولهما
 الرفيعة للنساء في مصر القديمة، فـي الحيـاة          ة يقتصر التعبير عن المكان    مل  

  التـي كانـت    ، شمل أيضا الحياة اآلخـرة     لالدنيا من خالل األسماء واأللقاب فقط، ب      
 لها لـيس بأعمـالهم      وا للمصريين عامة وأهل الحكم خاصة غاية سامية استعد        ةبالنسب

كمـا  "  الغرب عالم"ى   المسافرة إل  جداثهم بل بالمقر الذي سوف يحتوي أ      ،الصالحة فقط 
كانوا يعبرون عنه، ومن هنا ظهر االهتمام البالغ ببناء المقابر التي ربما فاقـت فـي                

 في هذه الدنيا الزائلة، وقد كان للنساء نصيبهم من ذلك           روعتها وضخامتها مقر إقامتهم   
 إضافة إلى إدخالهم في زمرة الخالدين من        ،)2(برفقة أزواجهم، أو في مقابر خاصة بهم      

 المـصريون ألقابـاً     استعمل. وتحويلهم إلى مومياوات تتحدى الزمان    " التحنيط"خالل  
أي المؤلفة بين الربين، وهمـا      "  نبوي سمات" إلى مكانة ملكاتهم ومنها      شارةعديدة لإل 

 وأم األمير أي ولي العـرش،       ،)3(رمزي الخير والشر  " ست"و" أوزوريس"هنا اإللهين   
 وكـذلك   )4( واألم الملكيـة   ، وأم األوالد الملكيـين    -أي الذي سيصير ملكاً   - لملكوأم ا 

 وهـي   ، الملك العظمى وسيدة كل السيدات، وسيدة زوجات الملك        ةزوجة الملك وزوج  

                                                           

1- Alan, Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1927, p. 352. 

 مقبرتين لها في مكـانين      ء والتي أكرمت ببنا   ،السالفة الذكر " مريت نيت  " لملكةن ذلك على سبيل المثال ا      وم -2
 لكنه في الحقيقة دليل الحرص الـشديد علـى تجنيـب            ، هذا التصرف غريبا وال جدوى منه      و وقد يبد  ،منفصلين

  :انظر في ذلك. الجثمان أي سوء نتيجة النتشار ظاهرة سرقة المقابر
Kaplen, H, "Problem of the Dynastic Position of Meryet Net" Jens, Vol. 38, 1979, P 23.   
2- Emery, E,B., Grat Tombs of the First Dynasty, Part2, London,1945, p.p.3-4. 

  .300 صم،1980 القاهرة ،1العزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، جعبد -3
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 والزوجة الملكية األولـى،    زوجاته، أو المقربة من الملك من بين        ولىلزوجة األ صفة ل 
 الملوك المـصريين    زوجات أما اللقب األكثر شهرة الذي حملته        ،)1(وكبيرة حريم اإلله  

وهو اللقب الذي أثار خالفا كبيرا بين الباحثين، والذي سوف          " ية الملك األخت"فهو لقب   
  . هذا البحثيكون موضوع المبحث الثاني من

 يقتصر دور زوجات الملوك المصريين علـى حمـل األلقـاب الـسياسية        لم  
ـ      ية الفعل شاركةوالدينية، بل تعداه إلى الم      الـبالد   ؤون ألزواجهن في السلطة وإدارة ش

 الـذي   )∗("اخنـاتون "زوجة الملك   " نفرتيتي"  مثل واسعة ية تاريخ هرة ش ضهنونالت بع 
 وهي شهرة لم تتأتى من جمالها الذي        ، في التاريخ  يوصف بأنه أول داعية إلى التوحيد     

توصف به، كما يظهر من تماثيلها الكثيرة، بل من دورها المتميز في الوقـوف إلـى                
جانب زوجها في دعوته الدينية الجديدة، وما عانته معه من متاعب في حياتها وبعـد               

 وصـورهما   موتها أيضاً من جانب المعارضين لتلك الدعوة، حيث تعرضت تماثيلهما         
 والتخريب المتعمد لطمس رسالتهما التي عاشـا        بثونقوشهما التاريخية ومقبرتيهما للع   

  .جلهاأمن 

                                                           

4- Buttles. J, Queens of Egypt, London, 1908, p18. 

 الذي حمـل لقـب      بين) م تقريباً .ق1360 -1377(، والذي تولى الحكم فيما      " حتب الرابع  أمون" الملك   هو*) (
 وقد رمز إللهه الجديد     ، رافضا كل آلهة المصريين األخرى     انسبة إلى اله الديانة الجديدة التي دعا إليه       " اخناتون"

يع الناس في األرض، وترك لنا نصوصا شعرية رائعة في وصف ذلك اإللـه  بأشعة الشمس التي تشرق على جم 
وتوصف دعوته بأنها أول دعوة توحيدية معروفة، والتي واجهت مقاومـة عنيفـة             " نصالة اخناتو "مثل قصيدة   

مـد  حتى أن خلفاءه حاولوا إزالة جميع اآلثار التي تركها، والتي تشير إلى تلك العبادة، وقد طال التخريب المتع                 
التي توصف بأنها أجمل ملكات مـصر، والتـي         " نفرتيتي"نقوشه ورسومه التي تظهر حياته العائلية مع زوجته         
 جاء بعده ،مـن خـالل       من مما عرضها هي أيضاً لسخط       ،قامت بدور كبير في دعم زوجها في رسالته الجديدة        

بيـومي  :  الفرعون المـارق، ترجمـة     دونالد ريدفورد، اخناتون ذلك   :  انظر في ذلك   ،العبث بكل ما يشير إليها      
 . بعدهاوما60  م، ص2000 ، الطباعة والنشر، اإلسكندريةنيا دار الوفاء لد،قنديل
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 وعـدم   ، التطور األكثر أهمية فقد تمثل في تولي الملكات السلطة الفعليـة           أما  
االكتفاء بدور زوجة الملك، ويظهر ذلك التطور منذ وقت مبكر مـن عمـر الدولـة                

التـي صـارت   "  كاواسيخنت" المصادر التاريخية عن الملكة   نا حيث تخبر  ،المصرية
"  كريس نيتو" والملكة   ،)1(ملكة فعلية في أواخر عصر األسرة الرابعة من الدولة القديمة         

بأنهـا أنبـل    " مانيثيون" والتي وصفها المؤرخ المصري      سة،آخر ملوك األسرة الساد   
 سوبك" والملكة   ،)2(ها الملك وأجمل امرأة في عصرها، وقد تولت السلطة بعد مقتل أخي         

أما أشهر ملكات مصر على اإلطالق فهـي        . )3(آخر ملوك األسرة الثانية عشرة    " نفرو
 التي نالت شهرة سياسـية كبيـرة   ،)∗(تقريباً) م.ق1469 -1489" (حتشبسوت"الملكة 

 عليها المصادر   لقت زيارتها المشهورة إلى بالد أجنبية أط      لوعلى الخصوص من خال   
 ختـام ملكـات     وكان.  ربما كانت الصومال أو اليمن     التيو"  بونت بالد"سم  المصرية ا 

                                                           

 المـصرية، اإلسـكندرية،     الحـضارة  ،5 بيومي مهران، دراسات في تاريخ الشرق األدنى القديم، ج         محمد -1
 .44 صم1984

2- Hawkes, J, The Firist Great Civilization , London, 1973, p.297. 

  .324 صم،2001 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1 مصر القديمة، ج،سليم حسن:  كذلكانظر
 ومحـرم كمـال،     أبـوبكر عبد المنعم   :  القديمة، ترجمة  صور في الع  رية مصر والحياة المص   ،أرمان رانكة  -1

 م،1967 ، مصر والعراق، القاهرة   عبد العزيز صالح، الشرق األدنى القديم،     : وكذلك. 79 ص م،1953 ،القاهرة
ولعلنا نالحظ هنا أن الملكات الالتي سلف ذكرهن قد تولين الحكم في أواخر عهد تلك األسرات ممـا                  . 712ص

 وكان ذلك سببا في انتقال الحكم إلـى أسـرة           ، السلطة من بعده   لىيشير إلي أن الملك األخير لم يخلف ذكرا يتو        
 .ج من خارج األسرة الحاكمة من خالل اقتران الملكة بزو،جديدة

 ومما يؤثر عنها إنها لقبت بجميع األلقاب الملكية دفعة واحـدة            ، بعد وفاة الملك تحتمس الثاني     لطة الس تولت*) (
 وقد فسر البعض ذلك بأنه محاولة منها لتأكيـد شـرعية         ، يختارون واحد منها لوصف أنفسهم     كوالتي كان الملو  

 دراسات في تاريخ الشرق األدنـى  ،محمد علي سعد اهللا:  في ذلكانظر. لعرش لتوليها ا  ارضين أمام المع  ،حكمها
 .55 صم،2001 ، مركز اإلسكندرية للكتابلقديمة، مصر وسوريا ا،القديم
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ـ     )∗∗()م. ق 51-30" (كليوباترا" الملكة   يمة،مصر القد   مـصر   دها والتي وقعت في عه
  . الذي أنهى إحدى أقدم ممالك العالم القديم،فريسة لالحتالل الروماني

  : الزوجات األخوات/ ثالثاً
 وهى معرفة حقيقة الفكرة التـي راجـت بـين     في بحثنا هذا إلى غايته نصل  

ـ   ،بعض الباحثين في تاريخ مصر القديم    أحيانـاً  انوا والتي تقول أن ملـوك مـصر ك
 الملـوك   عـض  وكان سندهم في ذلك تلك الصفة التي أطلقها ب         ،يتزوجون من أخواتهم  

 ن هنا إلى أن طقوس الـزواج بـي        ونشير".  الملكية األخت"على زوجاتهم وهي صفة     
 إال أنها في الوقت نفسه      ،تختلف من جماعة إلى أخرى، في الكثير من مظاهرها        البشر  

تتفق في بعض الشروط التي تتخذ صفة إنسانية عامة ال يشذ عنها أي مجتمـع مـن                 
 الذين يحرم تماما الـزواج  ء أي الرجال أو النسا  ، ومن بينها فكرة المحارم    جتمعات،الم

ة بين ملوك مصر، لكانوا بذلك يمارسون عادة         هذه العادة شائع   ت وعليه فلو كان   ،بينهم
  فما حقيقة ذلك يا ترى؟.  احد من قبلهم أو من بعدهمها لم يعرف،شاذة

 وجودهـا   ألول أن أثيرت هذه الفكرة انقسم الباحثون إلى فريقين يؤكـد ا           منذ  
 التي أتى بها الفريـق      ألدلة ويرفضها األخر رفضاً قاطعاً مفنداً ا      ،ويحاول التدليل عليه  

  .األول
  : حجج الفريق األول فهيأما  

                                                           

 ودخلت معتـرك    ، ابنة الملك بطليموس الثاني عشر، تولت السلطة بعد وفاة والدها          ة كليوباترا السابع  وهي**) (
 حيث يشاع تعلق انطونيوس بها نظرا لجمالهـا         ،صراع بين انطونيوس واوكتافيوس   السياسة الدولية من خالل ال    

 انتحـر بعـدها   التـي ) م.ق31(الـشهيرة " اكتيوم" في معركة وس،مما كان سببا في هزيمته أمام غريمه اوكتافي     
رزق اهللا  إبـراهيم   :  في ذلك  انظر".  قد انتحرت بعد سماعها بانتحار انطونيوس      كليوباترا"انطونيوس، ويقال أن    

 .241 ص،م1996، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، التاريخ الروماني، ايوب
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 االبن األكبر واالبنة الكبرى في مصر القديمة كانا يمثالن الوريثين الـشرعيين         إن -1
 لذلك فقد لجأ الملك أو األسر الحاكمة إلى تزويج هذين األخوين من بعـضهما               ،للحكم

ـ    ،)1( الستمرار النسل الملكي المقدس داخل األسرة الواحدة       لبعضا ذا الحـل    كما أن ه
 سلفاً مـشكلة الوراثـة فـي        سميقلل الصراع على السلطة داخل أفراد األسرة ألنه يح        

 وقـد . )2( ويقلص عدد الطامعين في ذلك العرش، ويمنع انتقاله إلى أسرة غريبة     ،الحكم
 من خـالل القـول أن الملـوك         ، الرأي إضفاء صبغة دينية عليه     هذاحاول القائلون ب  

 ون، التي آمن بها المصري    ةدون تفاصيل قصة الخلق القديم    المصريين بذلك كانوا يستعي   
بعـد الـصراع    " ايزيس"من  " أوزوريس" مثل زواج    ،والتي تتحدث عن تزاوج اآللهة    

ويبدو أن هـؤالء    . المرير بين األخوين أوزوريس وست من اجل الظفر بالزواج منها         
ل قصة أبناء   قد وجدوا في النصوص التوراتية ما يعطي مصداقية لهذا الرأي من خال           

..  حيث كان آدم يزوج ذكر البطن األولى من أنثـى الـبطن الثانيـة          ،آدم عليه السالم  
 وقد سرت هذه الفكرة إلى الفكر اإلسالمي حتى أنها صارت أشبه بالحقيقـة              ،)3(وهكذا

 الوحيد أمام آدم    لحل باعتبارها كانت ا   ، المفسرون دون تعليق أو تمحيص     دهاالتي يرد 
ث لم يكن هناك احد غيره وأبنائه وكأنهم يملكون دليال قاطعـاً أن اهللا               حي ،عليه السالم 

الذي أبدع آدم وحواء لم يخلق بعدهما أنساناً آخر على اإلطالق  وتركهما يحالن هذه               
  . المشكلة بطريقة كانت وال تزال محرمة في كل الملل واألعراف والتقاليد

                                                           

1- Lambeg , C., & Sabloff,J., Ancient Civilizations, 1979, p.138.  

  .162-163ص - سابق،  صمرجع ،أرمان رانكة:  كذلكانظر
 يكـاد فـي     وهو. 47صالمصرية،  ، الحضارة   5 ج ،محمد بيومي مهران، دراسات في تاريخ الشرق القديم        -1

  :انظر في ذلك " الثقافة في مصر القديمة" في كتابه " ويلسون" الواقع ينقل حرفيا عن 
Wilson, J, The Culture of Ancient Egypt , Chicago, 1962  1962.p p 195-197 

             32.ابن كثير، قصص األنبياء، ص -1
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من خالل االقتـران بإحـدى بناتهـا،     الغرباء من التسلل إلى األسرة الحاكمة  منع -2
 خاصـة   ، الملكية من خالل زوجاتهم    بحقوقهمحيث يمكن ألولئك األصهار أن يطالبوا       

 بالغ البعض فـي دور هـذه        وقد. )1(وان نظام المواريث في مصر القديمة كان أموياً       
العادة في اكتساب حق تولي العرش إلى حد أن احد الباحثين قال أن الملكة هي ملكـة                 

 أن وريث الملك لن يـتمكن مـن         أي ،)2(كم المولد أما الملك فهو ملك بحق الزواج       بح
  .االنتفاع بهذا الحق إال إذا اقترن بأخته الملكية

 ض إلى حد االدعاء أن موت بع      رة الظاه ذه لقد ذهب البعض في تأكيدهم لوجود ه       -3
ذلـك الن    إنما يعود إلى     ، أو ظهور أعراض بعض األمراض الغريبة      المبكر، لوكالم

  . إصابتهم بأمراض وراثيةفيزواجهم من أخواتهم قد تسبب 
 لـم   األمـر  مؤكدين أن ذلك     ، لهذه الفكرة يرفضونها تماماً    ضين أن المعار  إال  

 يعني  يكن لم   ، الملكية أو الزوجة الملكية    األخت وان لقب    ،يكن موجودا على اإلطالق   
 ،عن اعتزاز الملوك بزوجـاتهم     عبيرا بل هي ت   ، كلمة أخت كما هي في العادة      تعنيهما  

 خاصة إذا كانت تلـك      ، عن بقية الزوجات الثانويات    ييزها لتم ، الزوجة األولى  وخاصة
 وذات مكانة اجتماعية رفيعة، أو كان لهـا حـضوه لـدى             مالكةالزوجة من األسرة ال   

 أسـوة باللغـة     ، اشتهرت بتعبيراتها الغنية جدا    تي والشك أن اللغة المصرية ال     ،الملك
  : ية ال تمنع من هذا االستعمال للكلمة، ومما يدعم ذلكالعرب

 كمـا فهمـه أنـصار       خت إننا ال نملك نصاً صريحاً يؤيد المعنى المتداول لكلمة أ          -1
 بل انه قد ال يعدو كونه لقبا من ألقاب          ،االتجاه األول، فيما يتعلق بلقب الزوجة األخت      

                                                           

2- Newby, P.H., Warrior Pharaohs, London, 1980. p. p 41-42.  

 .354-355 ص - مرجع سابق، ص،1دراسات في تاريخ الشرق، ج:  بيومي مهرانمحمد -3
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 الحبيبة والرفيقة بقدر ما يعنـي        لقب األخت كان يعني    وان. التفخيم كغيره من األلقاب   
  .)1(الشقيقة

 ال معنى له فإذا ما توفرت       ، تمنع الصراع على وراثة العرش     ادة إن كون هذه الع    -2 
أسباب ذلك الصراع فإن هذه الظاهرة لن تمنعه الن تلك الصراعات تتجاوز أن وقعت              

قد تكون فـي ذاتهـا       بل أنها في الحقيقة      نافسين،كل القيم التي قد تكون سائدة بين المت       
سببا في إشعال الصراع عندما يعلم الطامعون في العرش أنهم قـد حرمـوا مـن أي                 

إضافة إلى أن توفر ذكرا وأنثى من أبناء الملك في سن متقاربـة     . فرصة بذلك الزواج  
 اإلطار الديني   أما. تسمح لهما بالزواج ليس أمراً مؤكداً دائماً بل أنه قد ال يحصل أبداً            

 ايـزيس " في قـصة     الً ممث ، يضع هذه الظاهرة المزعومة فيه     أنل البعض   الذي حاو 
فان كل الباحثين يتفقون على أنها النسخة المصرية من قـصة الـصراع             " وأوزوريس

 وليست إشارة إلى أية ظـاهرة متعلقـة         ،بين الخير والشر السائدة في كل الحضارات      
  . بأنظمة الزواج

وائم الملوك وزوجاتهم لم تشر إطالقاً إلى أنهم         إن مراجعات دقيقة لعدد كبير من ق       -3
" شـيرني " ما قام بـه عـالم المـصريات          راسات ومن أهم تلك الد    ،كانوا من األخوة  

)Cerny (   حالة زواج منذ األسرة السادسة وحتى األسـرة الثامنـة           490والتي شملت 
  .)2(عشرة ولم تؤكد وجود أية عالقة مباشرة بين الملوك وزوجاتهم

ما يتعلق بنظام المواريث لدى المصريين فان كل الوثائق التي لـدينا تـشير               أما في  -4
 وان المبدأ األساسي فيه كان العدالة التامة بـين          ، انه كان من حق األب وليس األم       ليإ

                                                           

 - ص م،1959 اإلسـكندرية    ،4نجيب ميخائيل، مصر والشرق األدنى القديم، الحضارة المصرية القديمة، ج          -1
 .389-391ص

1- Cerny, J, Consanguineous Marriage in Phraonic Egypt, London ,1954. P. 23. 
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 بل آن كبار المـسئولين المـصريين كـانوا      ،األبناء دون التفريق بين اإلناث والذكور     
بين أوالدهم بالتساوي دون تفريـق بـين البنـات          يتفاخرون بأنهم قد قسموا الميراث      

 يريدون تسجيلها في وثائقهم وعلـى       التي وكانوا يعتبرون ذلك من المآثر       ،)1(واألوالد
  . قاموا بها في حياتهمالتي الصالحة األعمالجدران مقابرهم باعتبارها من 

 وأ الوراثية   األمراض ببعض   واإلصابة فيما يتعلق بالموت في سن مبكرة        أما  
 كانت نتيجة   أنهاالتشوهات الخلقية فهي وان كانت ذات سبب وراثي فان ذلك ال يعني             

 من احـدهما دون     أو فاألمراض الوراثية قد تنتقل من الوالدين        ،ذلك النوع من الزواج   
 كانت هذه القرابة تزيد من نسبة احتمـال         ن وإ ، درجة القرابة بين الزوجين    إلي رالنظ

  .اإلصابة
مة في مصر وغيرها وفي التاريخ القديم والحـديث ومهمـا            األسر الحاك  إن  

 إال انه ال يصل إلـى درجـة مخالفـة الثوابـت             ، حياتها عن بقية الرعية    مط ن اختلف
 علنية فجة، وليس لـدينا أي دليـل علـى           وبطريقة ،األخالقية للمجتمع الذي يحكمونه   

 هـذه   واد اسـتنَ   فكيف يكون المصريون القدماء ق     ،حدوث ذلك  عند أية أمة من األمم       
   قبلهم ولم يأت بها من كان بعدهم؟نالسنة التي لم تك

  :الخالصة
 التـي روج لهـا بعـض        األخـوات  من استعراضنا لفكرة الزوجات      نخلص    

  :إلىالباحثين في مجال المصريات 
  . ليس هناك نصا مصريا قاطعا وواضحا في داللته على وجود هذه الظاهرة-1
 معنـى   إلـى  ال يشير قطعا     األخت لزوجاتهم بصفة     وصف الملوك المصريين   إن -2

 بل هو تعبير من التعابير التي تدل على المكانة السامية لتلك الملكات             ، التقليدي األخوة
                                                           

 .510ص ،2 ج، سابقجع مر، مصر القديمة، حسنسليم -2
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 أصـحابنا  وهو ال يختلف عن استخدامنا لهذه الكلمـة فـي وصـف              أزواجهن،لدى  
  . استلزم الموقف ذلكإن أعدائنا بل حتى وأصدقائنا،

 وجود عالقة بين هذه الفكرة وبين الفرية التي الصقها          إمكانيةراسة   هذه الد  تكشف -3
 إلـى  ذلك الفكر    أنصار والتي ربما دفعت     ، عليه السالم  إبراهيمالفكر التوراتي بالنبي    

  . في ذلك الزمان شائعاًأمراً كانت بأنهاالترويج لهذه الفكرة لإليهام 
ـ      خطورة النقل الحرفي الستنتاجات الباحثين األجا      -4  انب فيما يتعلق بدراسـة تاريخن

 المتخصصين فـي القـضايا      عض وخاصة لدى ب   ،القديم، دون تمحيص وتثبت وروية    
ـ        ،الدينية  والفـسوق   فـر  تاريخـاً للك   ه الذين يتعاملون مع تاريخ الشعوب القديمة بكون

 والتعريض به من خالل نسبة كل النقائص إليه، وهم يشعرون أنهم بـذلك              ،والضالل
 ، الذي بنيت عليـه فكـرة اإليمـان        ساسوال يدرون أنهم يهدمون األ    يحسنون صنعا،   

  .والساحة التي مشى على أرضها دعاة التوحيد منذ أقدم العصور
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  :المصادر: اوالً

 ، الكتاب المقـدس فـي الـشرق األوسـط         ر دا ،4طالكتاب المقدس، العهد القديم،     . 1
   م2006القاهرة، 

  .م1962دار المعارف بمصر، قصص األنبياء ، بن كثيرالحافظ. 2
  : والمترجمةالعربيةالمراجع : ثانياً

  .م1989 القاهرة، ،مختار السويفي:  المصرية، ترجمةالحضارة،  سيريلألدرد، .1
، بيـروت ، الشركة العالميـة للكتـاب  ،  الرومانيالتاريخ، إبراهيم رزق اهللا  ، ايوب. 2

  .م1996
 .م2001 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1مصر القديمة، ج،  سليمحسن،. 3

  .م2001 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،2 القديمة، جمصر. 4
عبد المـنعم   :  القديمة، ترجمة  ور المصرية في العص   لحياةمصر وا ،  أرمان رانكة،. 5

  .م1953 ، كمال، القاهرةومحرم أبوبكر
بيومي قنديل، دار الوفاء    : مة ترج ،اخناتون ذلك الفرعون المارق   ،  دونالد ريدفورد،. 6

  .م2000 ، والنشر، اإلسكندريةالطباعةلدنيا 
 مـصر وسـوريا     ،دراسات في تاريخ الشرق األدنى القديم     ،  اهللا، محمد علي   سعد. 7

  .م2001 ، للكتاباإلسكندريةالقديمة، مركز 
  .م1967 ، مصر والعراق، القاهرةم،الشرق األدنى القدي،  عبد العزيزصالح،. 8
  .م1980 القاهرة ،1 مصر القديمة وآثارها، جارةحض. 9

 ،1 تـاريخ الـشرق األدنـى القـديم، ج         فـي  محاضرات،  محمد بيومي  مهران،. 10
  .م1982اإلسكندرية، 
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 المصرية، اإلسـكندرية،    الحضارة ،5 في تاريخ الشرق األدنى القديم، ج      دراسات. 11
  . م1984

 مـة، ، الحضارة المـصرية القدي    مصر والشرق األدنى القديم   ،  ميخائيل ميخائيل،. 12
 .م1959 اإلسكندرية ،4ج

  : المراجع غير العربية: ثالثاً
1. Buttles. J,  Queens of Egypt, London, 1908. 
2. Cerny, J, Consanguineous Marriage in Phraonic Egypt, London, 
1954.  
3. Emery, E, B., Grate Tombs of the First Dynasty ,Part 2, London, 
1945.  
4. Emery, W, D,  Archaic  Egypt, London, 1967. 
5. Gardiner, Alan,  Egyptian Grammar, Oxford, 1927. 
6. Hawkes, J, The First Great Civilization , London, 1973. 
7. Kaplen , H , "Problem of the Dynastic Position of Meryet Net" 
Jens, Vol. p.38,1979. 
8. Lambeg , C., & Sabloff,J.,  Ancient Civilizations, 1979, p.138. 
9. Newby, P.H.,  Warrior Pharaohs, London, 1980. 
10. Wilson, J, The Culture of Ancient Egypt , Chicago, 1962.�
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   :مقدمة

 لمصر القديمة، إذ إن سـفنها  االقتصاد البحرية أحد أبرز مقومات    التجارة تُعد  
 على ذلك موقعها الجغرافي     وساعدها  العالم القديم،  فيكانت تصل للعديد من المناطق      

 التواصل مع الساحل الفينيقي،     نيةذي سهل إمكا  المتميز والمطل على البحر المتوسط ال     
 من سلع ومـواد خـام،       ر مص حتاجه ثم التبادل التجاري بينهما، وجلب كل ما ت        ومن

 فـي   الستخدامهااالخشاب التي تزايد الطلب عليها في السوق المصري         : أهمهاولعل  
 إلـى  ،)1(؛ والسيما صناعة السفن التجارية والحربية على حد سـواء         اءالصناعة والبن 

 الملك عجـا مـن األسـرة        هدجانب استخدامها في تسقيف مقابر ملوكهم وذلك منذ ع        
  .)2(∗األولى

لم يقتصر نشاط التجارة البحرية في مصر على البحر المتوسط؛ بـل تعـداه                
 به لكثرة الصخور والشعب المرجانية      بحار رغم صعوبة اإل   الذي األحمر   البحرليصل  

                                                           

 . طرابلسجامعة / اآلداب كلية/  التاريخ قسم  -∗

 مكتبـة  شـفيق غربـال،      محمـد : مراجعة في العصور القديمة،     مصر نمير سيف الدين وآخرون،      إبراهيم -1
 .157ص ،م1991 مدبولي، القاهرة،

 أبرز ملوك   ولعلو الساللة الملك مينا الذي تمكن من ضم مملكة الشمال لمملكة الجنوب،              مؤسس هذه األسرة أ    ∗
طـه   :يراجع من المعلومات    للمزيد نارمر والملك عجا أي المحارب       والملكهذه الساللة الملك الملقب بالعقرب،      

 الـوراق دار   ،2ج ،)ةحضارة وادي النيل وبعض الحضارات القديم     ( في تاريخ الحضارات القديمة      مقدمةباقر،  
 .45-41ص ،م1956 للنشر المحدودة، بغداد،

، 3ج  مصر القديمة منذ أقدم العصور حنى نهاية عصر األسـرات الوطنيـة،            حضارة عبده علي،    ضان رم -2
 .360ص ،م2005  األعلى لآلثار،المجلسزاهي حواس،  :تقديم
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 الموانئ وندرة الشمالية، وارتفاع درجات الحرارة،      التي تعترض مجراه، وشدة رياحه    
 الطريق الذي حمـل     فهو ،)2( منذ عصر الدولة القديمة    ارتادوه أن المصريين    إال ،)1(به

 الفكري والتجاري، كما أوصل العديد من األقوام        االتصال مبادئإلى العالم القديم أول     
 على صخور بعض دروب     همن لسف سوماًإلى وادي النيل من الشرق والجنوب تاركين ر       

 كما كان هنـاك نهـر النيـل     ،)3(الصحراء الشرقية وعلى الصخور المطلة على النيل      
 سيما وإنه يصب في البحر األبـيض        وال وفر مكاسب ضخمة لها،      والذيالموجود بها   

 كما ذكر هيرودوت هبـة      فمصر ،)4(المتوسط شريان التجارة البحرية الرئيسي آنذاك     
مات نشوء الحضارة وتطورها بفضل مياهه التي منحـت الحيـاة           النيل فهو أبرز مقو   

 أن أن فيضان النيـل ضـمن        من سترابون   أكده ا م وهذا ،)5(واالستقرار لسكان مصر  
 تحـدد قيمـة وجـودة المحاصـيل         تتعطي االرض ثمارا كثيرة فنسبة الفيضان كان      

ا وفـرة    معه ازدادتالزراعية فكلما زادت نسبة فيضان النهر لتروي أراضى شاسعة          

                                                           

 طـرابلس،   جامعـة  كلية اآلداب،    مجلة،  "ومانية الر االستراتيجيةالبحر األحمر في    "  سالم عبدالسالم عرفة،   - 1
 .320ص، 2012 يونيو  العشرون،العدد

 ،م2005  المعرفة الجامعيـة،   دار حضارة مصر القديمة،     في عباس عبداللطيف،    سوزان ، أحمد أمين سليم   - 2
 .122ص

 . 133-132ص ،م1963  األنجلو المصرية،مكتبة، 2ط  في تاريخ الشرق القديم،دراسات أحمد فخري، -3

  عـالء الـدين،  دار ،1ج واكـيم اليـازجي،   نسيم: ترجمة  القديمة،الحضاراتكوفايف،   .س ،دياكوف . ف -4
 .117ص، م2000دمشق، 

م، 1987 يتحدث عن مصر، ترجمة محمد صقر خفاجة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مـصر،               هيرودوت -5
 .74ص
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 النيل في التجارة الداخلية حيث كان مليء بالسفن التي كانت           ُأستغل وقد .)1(المحاصيل
  .)2(تنقل البضائع والسلع إلى األسواق

 من أهم المراحل التاريخية التي شهدت ازدهاراً واسعاً في مجال التجارة            لعل  
 لملكة حتشبـسوت،  عهد اداً وتحدي*الخارجية البحرية هي في عهد األسرة الثامنة عشر     

 من المنطقي بعد فترة النضال المستمر في المرحلة األولـى مـن عـصر               كانحيث  
 واالسـتقرار  دوءاألسرة الثامنة عشر عهد الملك أحمس األول أن تعقبها فترة من اله           

 إذ وحتشبـسوت،  األول وهما تحوتمس الثـاني       حوتمسالنسبي سيما في عهد ولدي ت     
 وسعي الجيوش إلى توطيد األمن في       بالهدوء الثاني   تميزت العالقات في عهد تحوتمس    

األمالك التابعة للدولة في المنطقة الجنوبية والشمالية، وفي عهد الملكـة حتشبـسوت             
أخذت العالقات الخارجية للمملكة الحديثة في مصر منحـى جديـد تميـز بالهـدوء               

ة والـرحالت   واالستقرار ودعم التوسع الخارجي عن طريق االهتمام بالتجارة البحري        
خـر  آاالستكشافية؛ ويمكن وصف هذه المرحلة بالسلمية أكثر منها عدائية؛ وبمعنـى            

 الملكة حتشبسوت لتدعيم مملكتها ليس بالقوة العسكرية فحسب بل باتباع سياسـة        سعت
مغايرة تماما تقوم على دعم البعثات البحرية االستكشافية والتجارة البحرية وما رحلتها            

  . على تلك السياسة واضحاًليالً دإلى بونت إالً
                                                           

: وصف ليبيا ومصر، نقله عن اإلغريقية     ): سترابون(ون   ستراف جغرافية، الكتاب السابع عشر عن      سترابون  -1
 .23م ص2003 جامعة قاريونس، بنغازي، منشورات، 3 األول، الفقرة الفصلمحمد المبروك الدويب، 

 .158ص المرجع السابق،  إبراهيم نمير سيف الدين وآخرون،-2

يبدأ بذلك عصر الدولة الحديثة      حكمت هذه األسرة بعد طرد الهكسوس من مصر على يد الملك أحمس األول ل              *
بحكم األسرة الثامنة عشر والتي تعاقب على حكم مصر أثناءها أربعة عشر ملكاً لعل من أبرزهم أحمس األول،                  

محمد علي   :يراجع من المعلومات    للمزيد). اخناتون(  الثالث وانحوتب  وتحوتمس األول وحتشبسوت،    وتحوتمس
رمضان عبـده    ؛277-242ص ،م2000 األزاريطة،  للكتاب، سكندريةاإل تاريخ مصر القديمة، مركز      فيسعد،  

 .211-55 صم،2001، دار نهضة الشرق، جامعة القاهرة، 2ج علي، تاريخ مصر القديم،
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 ، حكم الملكة حتشبسوت   فترة الضوء على    لتسلط البحث   إشكالية هنا تأتي    من  
 التوسع العسكري إلى التوسـع الـسلمي        مرحلة مصر من    خرج استطاعت أن تُ   وكيف

 وذلـك المتمثل في التجارة الخارجية البحرية وال سيما رحلتها الشهيرة إلى بالد بونت             
ما هي أهم االمكانيات الطبيعـة       : العديد من التساؤالت التي من أهمها      من خالل طرح  

كيـف اسـتطاعت حتشبـسوت       التي أسهمت في ازدهار النشاط التجاري البحـري؟       
 أهم المالمـح الـسياسية      ماالوصول إلى حكم مصر رغم كل االنتقادات التي طالتها؟          

كيـف    الـسياسة؟ ههـذ وعلى من اعتمدت لتنفيذ  التي اتبعتها حتشبسوت لحكم مصر؟  
وكيف استطاعت األخيرة من خالل اهتمامهـا        كانت التجارة البحرية قبل حتشبسوت؟    

بهذا الجانب من الزيادة في ازدهارها وال سيما رحلتها إلى بالد بونت؟ وإلى أي مدى               
 قـد  سوت فرضية إن حتشبإلثباتنجحت هذه الرحلة في تحقيق مقاصدها؟ في محاولة     

ه السياسة من المحافظة على كل التوسعات الخارجية التي قام          استطاعت من خالل هذ   
 هـذه   السـتئناف  أنها مهدت الطريق لخليفتهـا تحـوتمس الثالـث           كما ،بها أسالفها 

 هـذه   عـن  أهمية   تقل ان مرحلة حكم حتشبسوت ال       االعتبارالتوسعات،مع األخذ في    
لى حكمها بـدون     أن تضم مناطق هامة إ     استطاعت بأنها تتميز عنهم    وربما ،المراحل
  . القوةاستخدام

  :م. ق1483-1505 حتشبسوت لمصر حكم
 فترة حكم حتشبسوت من أهم المراحل في تاريخ الدولة الحديثـة بـصفة              تُعد  

 العهـد والـذي دام أثنـين        هـذا ، إذ تميز    خاصة بصفة     عشرعامة واألسرة الثامنة    
 علىكسوس من مصر     التي كللت بطرد اله    ة االنجازات العسكري  بتدعيموعشرين عاماً   

 فـي  مصالح مصر    وحماية في بالد الشام،     وتعقبهم عهد أحمس األول     منذسالفها  أيد  
 أمـا  وأفريقيا من أجل أن تبقى مصر بلداً ال يمكن أن تنتهـك حرمتـه،                سياآكل من   

ـ  اهتمامهـا  أولـت  يكون عهدها عهد سـالم و      أنحتشبسوت فقد ركزت على       ة بتقوي
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 ،)1( التجـارة  وتنشيط والصناعة لدعم    راعةتمام بالز  طريق االه  عن المصري   االقتصاد
 ،)2( التجارة الخارجية البحرية والتي ذرت على الدولة المصرية خيراً وفيـراً           والسيما
 الرجوع لسياسة الدفاع عن ممتلكات مصر وتأمين حدودها التي كانـت            يعنيوهذا ال   

 فمتاحاً بحسب ظـرو    كان فاستخدام القوة    والوسطىمتبعة في زمنى المملكة القديمة      
 إلـى   حتشبسوت وجهتها   التي الحملة العسكرية    فيومصالح مصر التي يمكن تأكيدها      

 على التمردات التي قامت هناك بعد مـوت تحـوتمس الثـاني عـام               للقضاء) 3(النوبة
  ).4(م.ق1505

 الخوض في النشاط التجاري البحري عهد الملكة حتشبسوت ال بد مـن             وقبل  
 مـن   وهـي  امـرأة  أنها و والسيماول حتشبسوت لحكم مصر      وص كيفيةالحديث عن   

 مـن بـين     أن إذ هيرودوت ذكر المؤرخ االغريقي     ما حسب   الحدوثاألمور النادرة   
 ملكة واحـدة تـسمى      إال ملكاً لم يكن بينهم      330 الذين حكموا مصر وعددهم      كالملو

في وسـط    الملكة التي تولت حكم البالد       مانيتون ذكر المؤرخ المصري     كماتونكريس  
 جاء بعدها الملك تحوتمس،     ثم خلفت الملك امنوفيس األول،      أنها الثامنة عشر و   ألسرةا

  .)5( هي نفسها حتشبسوتهيرودوت الذي تحدث عنها فمانيتون
                                                           

-288ص ت،.د القاهرة،  النهضة المصرية،  مكتبةأحمد فخري،   : المصرية، ترجمة  الحضارة جون ولسون،    -1
289. 

 .79،المرجع السابق،ص  إبراهيم نمير سيف الدين وآخرون-2

 المـصرية   الهيئـة عبدالمنعم أبوبكر،    :مراجعة نجيب إبراهيم،  : سير ألن جاردنر، مصر الفراعنة، ترجمة      -3
 .213ص ،م1987 للكتاب،

: مراجعـة علي إبراهيم منـوفي،   :ترجمة من ملكة إلى فرعون مصر، حتشبسوت تيريسا بيدمان وآخرون،     -4
 .226 ص ،م2015 القاهرة، مي للترجمة، القوالمركزعالء الدين شاهين، 

، م2007 المـصرية العامـة للكتـاب،        الهيئـة  الجزء األول موسوعة مصر القديمة،       مختصر سليم حسن،    -5
 .203ص
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  تحوتمس الثالث الذي كان صـغيراً      ابنه بعده   جاء وفاة تحوتمس الثاني     عقب  
ا أصبحت حتشبسوت الوصـية      للملك، لذ   غير شرعياً  في العمر إلى جانب كونه وريثاً     

 هذه  أخذت سرعان ما    ولكن ،)1(عليه، وحكمت البالد باسمه لمدة ثمان أو تسع سنوات        
 بعد أن تمكنت من تكوين حزب يـضم         )2( إلى حكم حقيقي    فشيئاً  تتحول شيئاً  الوصاية

 ،)3( أبناء جيلهـا   بينبين أعضاءه كل رجاالت الدولة المخلصين والذين أظهروا مهارة          
 فـي تقـدم     أسهم ممااختص كل واحد منهم بناحية من مناحي الحياة المختلفة،          والذين  

البالد وازدهارها ومنحتهم سلطات لم يمنحها الملوك الفراعنة قبلها إلى الموظفين مـن      
 اعتماداً كليـاً    م اعتمدت عليه  ن من أبرز رجالها الذي    ولعل ،)4(غير أبناء االسرة المالكة   

عظم النجاحات المهنية في تاريخ مصر القديمة حيـث       الذي حقق في عهدها أ     *سنموت
  .)5( فترة حكم حتشبسوتأرباع ثالثة التصدر مسرح االحداث طو

                                                           

 . 79-78ص المرجع السابق،  إبراهيم نمير سيف الدين وآخرون،-1

 . 98-97ص ،2ج  مصر القديم،تاريخ رمضان عبده علي، -2

 .202 ص السابق، المرجع سليم حسن، -3

 ص،م2000 المعرفة الجامعية،  دار وسوريا القديمة،    مصر تاريخ الشرق األدنى القديم،      في أحمد أمين سليم،     -4
178. 

 بمكانة غير عادية حيث شغل العديد من المراكز المهمة في           وحظي حتشبسوت   لكة مقرباً من الم   سنموت كان   *
 مـدير  بيت آمـون، و    مدير األوحد، و  الرفيقك الوجه البحري، و   الدولة في آن واحد لعل من بينها حامل ختم مل         

 بيت األميرة   ومديرالحقول والحدائق واآلبار وأرقاء األراضي والزراع وشؤون غالل آمون، ومدير بيت المال،             
 وارمنـت والـدير   لكرنـك  الملكية في ااإلنشائية جميع االعمال ومراقبرع والمربي األبوي العظيم لها،   -نفرو

: يراجع من المعلومات حول سنموت      للمزيد. اإلنشائية مديري األعمال    ومدير كما عين عظيم العظماء،      البحري
 .284 ص السابق، المرجعجون ولسون، 

 دار الفكـر،   ،2ط  طبوزاده، زكية: مراجعة جويجاني،   ماهر: ترجمة مصر القديمة،    تاريخ نيقوال جريمال،    -5
 . 266ص ،م1993القاهرة، 
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 الثالـث  تحوتمس   أن إال على مصر    عالن حتشبسوت نفسها ملكاً   إ رغم   على  
كانت تـضع اسـمه إلـى        و  عن العرش نهائيا،   بإقصائهظل له الحكم االسمي ولم تقم       

 ارادت  ولعلهـا  في الدير البحري وبني حسن،       ا كشف عنه  التي هاأسمائ و ألقابهاجانب  
 جانب  إلى الذين كانوا فيما يبدو يقفون       ن رضا كهان معبد امو    كسب ت أنمن وراء ذلك    
 الدولة أمور عن    ظل منعزالً  أنه قوته ونشاطه لم يشفعا له إذ        ولكن ،)1(تحوتمس الثالث 

 بمجرد وصـوله    جدهثر في نفسه حيث ن     له بالغ األ   كان ما وهو،  لمدة ثالثة عشر عاماً   
 ليحـل  )2( البالدآثار الملكة حتشبسوت من على جميع    أسم بمحو   مإلى عرش مصر يقو   

، باسـتثناء   )3(ر يبين لنا تجاهله لفترة حكمها لمص      ما وجده محلها وهو     أبيه واسم أسمه
حال  هو ال  كمابعض الحاالت التي تُركت فيها الجدران حاملة خطوطاً باهتة لصورتها           

 مسالت حتشبسوت بجدران تُخفي النصوص عـن نظـر          حيطتفي معبد الكرنك إذ أُ    
 البحري وقاموا بتحطيم كـل      بالدير معبد آمون    إلى كما قام انصاره بالتوجه      ،)4(العامة

  .)5( ورميها في محجر قريب منهتماثيلها
 خفـاء إ في   األثر قد كان له بالغ      االنتقام به تحوتمس الثالث بدافع      م ما قا  ولعل  
 بمحو  حيت وم اختفت عهد حتشبسوت والتي ربما      حدثت والوقائع التي    ألحداثبعض ا 
 وقد جعل جزءاً مهماً من تاريخ مصر يكتنفه الغمـوض وبخاصـة التحقيـب               أسمها،

 األثريـة الزمني لفترة حكم الملكة حتشبسوت؛ فضالً عن فقدان بعض االدلة الماديـة             
  .كل دارس ومهتم بتاريخ مصر في تلك الفترة غنى عنه لال مصدراً مهماً عدالتي تُ

                                                           

 . 250ص السابق، المرجع اهللا،عد محمد علي س-1

 . 116 -115ص ،2ج  مصر القديم،تاريخ رمضان عبده علي، -2

 .60 وسورية القديمة،صمصر تاريخ الشرق األدنى، في محمد علي سعد اهللا، -3

 .107ص ،م2010 القاهرة،  القومي للترجمة،المركزمروة سعيد الفقي، :ترجمة النيل، ملوك إدان دودسون، -4

 . 291 ص السابق، المرجعلسون،  جون و-5
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 الـبالد   أمـور  بإصـالح  ما يميز فترة حكم حتشبسوت هـو اهتمامهـا           إن  
 أكدها عدم ت  إلى غزوات، وربما يعود ذلك      أو وعدم قيامها بحمالت حربية      ،)1(الداخلية

 هـذا  أن إال ،)2( غير قادرة على قيادة الجـيش بنفـسها  أنهامن والء قادة الجيش لها و    
 بحكـم   نفـراد  اإل استطاعت التي تمعنا في شخصية حتشبسوت      إذا سيما مستبعد   أيلرا

 االلـه  من   هياً اال  لنفسها مولداً  زعمهامصر لكونها صاحبة الحق في الوراثة الملكية ب       
 وغنيمـة  كهازمة كـل الـبالد،       لقاب األ من على نفسها العديد     أضفت أنها كما آمون،
تدي مالبس الرجـال واللحيـة المـستعارة         ظهرت وهي تر   كما ،)آمونصنيعة  (آمون

 وقـد  ،)3(لتساير التقاليد التي كانت تأبى أن يكون على العرش حاكما في زي النـساء             
 كما  سنموتساند هذه الشخصية القوية مساعدة وعون رجاالت الدولة لها على رأسهم            

نظـيم   المناط بهم في مـساعدتها علـى ت        بدورهم أسهموا   الذين و ،)4( ذلك سابقاً  أسلفنا
 المملكة الحديثة من خالل االهتمام بتطـوير الزراعـة          قوةوإدارة دفة الحكم وتعزيز     

  .  التجارة الخارجية البحريةتنشيطوالصناعة، و
  :  الخارجية البحرية عهد حتشبسوتالتجارة

 كل ربـوع    في الداخلي   والسلم الهدوء واالستقرار    فترةشهد عهد حتشبسوت      
 واألسـاطيل  التجاري، فخرجـت القوافـل       لالزدهارال   المج أتاحمصر القديمة، مما    

البحرية التجارية المصرية وهي تحمل المنتجات والمصنوعات المصرية إلى البلـدان           

                                                           

 . 288ص  السابق،المرجع ولسون، جون -1

 . 103 ص السابق، المرجع؛ رمضان عبده علي، 179ص أحمد أمين سليم، في تاريخ الشرق األدنى القديم، -2

 .57-56-55في تاريخ الشرق األدنى،مصر وسورية القديمة،ص   محمد علي سعد اهللا،-3

 . 207 ص السابق، رجعالم سير ألن جاردنر، -4
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 وأقصى الجنوب لتعـود وهـي محملـة بمنتجـات تلـك             الشمالاألخرى في أقصى    
  .)1(البلدان

 الرغم من وجود إشارات ودالئل عديـدة تتعلـق بالنـشاط التجـاري              وعلى  
 من سنموت عليه في مقبرة     عثر ما   ابرزهاالبحري لمصر في عهد الملكة حتشبسوت       

 اكد علي وجود تبادل بين      والذي والفخارمقتنيات وأواني مصنوعة من الذهب والفضة       
مصر وكريت وباقي جزر المتوسط، إال أن جوانب عديدة من تاريخ تلك المبادالت ال              

 ونظمعية كافة البضائع والسلع المتاجر بها؛        والسيما معرفة نو   وض الغم يكتنفها يزال
 ودور فئة التجار فى دعم التجارة       ومكانة التخزين،   ومناطقوقواعد التعامل التجاري،    

 مالمح تلك التجارة من خالل      بعض محاولة رسم    يتعدى الالبحرية، ودور الباحثة هنا     
  . البحثالمعلومات المتوفرة لتقديم صورة واضحة قدر االمكان للمرحلة قيد

 فى ضمان التواصل مـع      آثره مصر المطل على البحر المتوسط       لموقعكان    
 البحر المتوسط بما في ذلك حوضه الشرقي؛ فضال عن تجـارة البحـر              وانئمدن وم 

 نقل وتبادل الخبرات المتعلقة بـصناعة  هياالحمر، وهذا يعني بكل تأكيد مسألة مهمة      
قي، وأيضاً الحصول علـى المـواد الخـام         السفن التي أشتهر بها سكان الساحل الفيني      
 والصنوبر الحلبي التي تعـج      السرو و األرزالالزمة لصناعة السفن ونعني بها أشجار       

 األداة  عـد  عملية صناعة السفن في مصر التـي تُ        سهل الشام وهو ما     بالدبها غابات   
ط، فـال   الفاعلة في نقل البضائع بينها وبين المدن والموانئ المطلة على البحر المتوس           

 بالتجارة البحرية في عهد الملكة حتشبسوت التي        م والحال هذا من تزايد االهتما     غرابة
 أسطول تجاري وحربي يضمن التواجد التجاري لمـصر فـي البحـر             المتالكسعت  

                                                           

القـاهرة،    المـصرية اللبنانيـة،    الـدار  واآلثار، في تاريخ مصر     دراسات مختار السويفي، مصر القديمة،      -1
 . 201، صم1997
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 عدده عن   يقل اسطول ال    ببناءالمتوسط والبحر األحمر على السواء؛ ولهذا كله أمرت         
 شخصاً سبعين   أوواالشرعة وتسع كل سفينة ستين       تسير بالمجاذيف    بيرةخمس سفن ك  

ثالثون منهم يتولون التجذيف بمجاذيف طويلة لكي تساعدهم على االبحار سواء أكانت            
 تبقى  وما عشر من البحارة،     أثنى وأيضا ، في اتجاه معاكس لهم    أمالرياح في اتجاههم    

  .)1(ض طريقهمحراس يحملون السالح لحماية السفينة ورجالها من أي حادث قد يعتر
 مصر كانت لها عالقات تجارية بحرية منذ قيام الدولـة         أن بالذكر هنا    الجدير  
 وقد تجارية كانت جزيرة كريت،      بط معها بروا  ارتبطت بين المناطق التي     ومنالقديمة  
 في مقبرة الـوزير      هذه الصالت عهد الملكة حتشبسوت والتي جسدت صوراً        ازدادت

 المتوسـط وهـم يحـضرون       االبيضاقي جزر البحر    سنموت لسكان هذه الجزيرة وب    
 ذات مقابض وهي مصنوعة من الـذهب والفـضة          أوانيالهدايا ومنتجات بالدهم في     

 مـن  العديـد    إلـى  باإلضافةومحالة برسوم حلزونية ورؤوس ثيران وزينات نباتية،        
  .)2(مصنوعات جزرهم

الـشالل   كبعثـة    ، بعثات تجارية بحرية متعددة    إرسال قامت حتشبسوت ب   كما  
 ول محاجر الجرانيت عنـد الـشالل األ       إلىاالول التي كانت بقيادة سنموت للوصول       

 في معبد   أقامهما المسلتين العظيمتين التي     احيث قام بقطع حجرين كبيرين ليصنع بهم      
 بسيناء وذلك للبحـت عـن معادنهـا         مقاره وادي   إلى االخرى كانت    والبعثة،  الكرنك

لى الطريق الساحلي المار من حـصن ثـارو عنـد       ع شرافواستغاللها من جهة ولإل   

                                                           

 . 79 إبراهيم نمير سيف اهللا وآخرون، المرجع السابق، ص -1

 . 120 ص أحمد أمين سليم؛ سوزان عباس عبد اللطيف، المرجع السابق، -2
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 البعثات التى قامـت     أهم لعل   ولكن أخرى، من جهة    )1( فلسطين إلىالحدود المصرية   
  . تلك التي قصدت بالد بونتإرسالهاحتشبسوت ب

  :*لى بالد بونتإ حتشبسوت بعثة
 والمقتنيـات   شـياء  األ مـن  للبخور وغيـره     صلي بالد بونت الموطن األ    تعد  

 كما اعتبرها المصري القديم من البلدان العجيبة التي يحـيط بهـا الغمـوض               ،الثمينة
 حـورس   كاإللـه  به معبوداتهم،    نشأت ذي الموطن ال  أنهاوالخيال والرهبة العتقادهم ب   

 كـانوا   كمـا  ،)2( بعض القبائل في بالد بونت كمعبود لهم على هيئة صقر          اتخذتهالذي  
 ، في مـصر   توجد المقدسة التي ال     صموغ وال لعطريةيجلبون منها البخور والروائح ا    

 فقد اعتبرت الطرق المؤدية إلى بالد بونت للحصول         االستراتيجية لهذه األهمية    ونظراً
  .)3(على كل منتجاتها من األسرار التي احتفظ بها من يعرفها

 بالد بونت في عهـد الملـك        إلى الرحالت المصرية التي سجلت      أولى كانت  
 عادت من هناك بثمانين ألف مكيال مـن الـروائح           والتي )سرة الخامسة ألا( ساحورع

 وسـتمائة عـصا ربمـا كانـت مـن          وألفان،  لذهب مكيال من ا   آالفالعطرية وستة   

                                                           

 .82يم نمير سيف اهللا وآخرون، المرجع السابق، ص  إبراه-1

 التي حاولت تحديد هذه البالد بدقة مستندة كل منها علـى بعـض االدلـة التاريخيـة                  اآلراء هناك العديد من     *
 المجمل فان بالد بونت اسم عام       وفي األخرى،   اآلراء باقي   إدحاض كل رأي منهم إلى      وسعى األثرية،والشواهد  

ة التي تنبت البخور في جنوبي البحر األحمر على مقربة من باب المندب وتـشمل كـال مـن      أطلق على المنطق  
والصومال ) اليمن( أي أنها تشمل ما نعرفه األن باسم جنوبي شبه الجزيرة العربية           ،الشاطئين األفريقي واألسيوي  

 .140-139-138 ص السابق، المرجعأحمد فخري، : يراجع من المعلومات للمزيد. وأريتريا

 . 135 ص السابق، المرجع أحمد فخري، -2

 . 266 ص السابق، المرجع تيريسا بيدمان وآخرون، - 3
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 صورت على جدران معبده الجنائزي صورة ألسير من بالد بونـت            كما،  )1(األبنوس
س  رع من نف   – كا   - الملك حور  عهد في رحلة أخرى    وتبعتها،  )2( بالحبال موثوقوهو  

كلف أحد ضباطه بأن يذهب إلـى       ) األسرة السادسة ( حكم سيتي الثاني   وخاللاألسرة،  
 قُتل إلى تلك البالد والذي      رسلتبالد بونت ليستعيد جثمان أحد رؤساء الحمالت التي أُ        

  .)3(على يد أهلها
 بـالد   إلى في وصفها للرحالت     تزداد التقارير   أخذت عهد الدولة الوسطى     في  
 في حفر اآلبار على الطرق المتجهة من        أخذوا المصريين   أن يضاأ ذكرت   كمابونت،  

 أن فيـذكر    ، وذلك لتسيير وتسهيل مهمة القوافل     حمروادي النيل إلى شاطئ البحر األ     
 وقـام   ، فـي وادي الحمامـات     قام بحفر بئراً  ) االسرة الحادية عشر  (الملك امنتوحتب   

ي نقش بوادي الحمامات سجله      فف نسانبحجز الماء في الجبال التي كانت بعيدة عن اإل        
 السفن للـسفر    إعداد الملك امنتوحتب قد قام بتكليفه ب      أن إلى فيه   أشاررئيس بيت المال    

 الحمالت متتابعة خالل عصر األسرة الثانية عشر أثناء حكم          وظلت ،)4( بالد بونت  إلى
 قام ملـوك هـذه األسـرة        ،كما)5(سنوسرت األول وأمنمحات الثاني وأمنمحات الثالث     

بمحاولة إيصال نهر النيل بالبحر األحمر بواسـطة شـق          )  األول أو الثالث   رتسنوس(
  .)6(قناة لتسهل االتصاالت التجارية مع الشرق

                                                           

التواصل الثقافي بين شمال أفريقيا وبلدان ما وراء الصحراء خالل العـصور القديمـة               "يسى، محمد علي ع   -1
 ،م2004 طـرابلس،  لوليـد،  ا دار، كتاب التواصل الثقافي بين ضفتي الصحراء الكبرى في أفريقيا،           "والوسطى

  .14ص
 .121 أحمد أمين سليم؛ سوزان عباس عبداللطيف، المرجع السابق، ص-2

 . 267 السابق،صالمرجع وآخرون، تيريسا بيدمان -3

 .123-122ص  أحمد أمين سليم؛ سوزان عباس عبداللطيف، المرجع السابق،-4

 .267ص  السابق،المرجع وآخرون، تيريسا بيدمان -5

 .263ص ،3ج  مصر القديمة،حضارةعبده علي،  رمضان -6



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 323

 المباشـر بـسكان   باالتصال المرجح أنه حتى هذه المدة لم يقم المصريين          من  
 الـذين   وهم ، ربما كانوا من بونت نفسها     ، وإنما كان عن طريق وسيط تجاري      ،بونت

 لزرع  - أي بونت    - إنهم قاموا بترويج األساطير حولها       كما ،زودون مصر بالبخور  ي
 إليها وهو ما يساعدهم فـي رفـع         للذهاب االخوف في قلوب المصريين لكي ال يجرؤ      

 فيـة  الذي جعل المـصريين يفكـرون فـي كي         األمر )1(أثمان السلع الواردة من هناك    
 الذي تسلكه هـذه الـرحالت هـو         الطريق و ، وال سيما  الوسطاءالتخلص من هؤالء    

 مـن  كـان    لذا ، ما يستدعي التعامل مع سكان النوبة      هوو) نهر النيل ( الطريق النهري 
 بأهل بونت مباشرة والقيام بالرحلة، ولكن هذه المرة عن          االتصالالمنطقي العمل على    

ة  لنجاح هذه البعثة، كإعداد سفن كبير      مكثفة بذل جهود    يتطلب الذي   األمرطريق البحر   
 ما تم بالفعل في عهد الملكـة حتشبـسوت          وهو )2(يمكن لها اإلبحار في عرض البحر     

 لـيس لعهـد     اإلطالق على   برز بالد بونت هي األ    إلى أعدتها كانت الرحلة التي     حيث
  . لكل الرحالت التي قصدت تلك البالدوإنماحتشبسوت فقط 

كبيـرة   خمس سـفن     إعداد ها العام التاسع من حكم    في حتشبسوت   أمرت لقد  
 حامل اختـام دولتهـا   وجعلت ،)3( آموناإلله بالد بونت وذلك تنفيذاً لوحي      إلىللرحلة  
 القبائـل القاطنـة     لرؤساء السفن بالهدايا الكثيرة     تزويد وتم   ،)4( لهذه الرحلة  قائدنحسي  

 مـصنوعات   ضا حملت أي  كما ،)6( والفواكه واللحوم الهدايا في النبيذ     وتمثلت ،)5(هناك

                                                           

 .14ص  محمد علي عيسى، المرجع السابق،-1

 .270 -296ص السابق، المرجع وآخرون، تيريسا بيدمان -2

 .58ص السابق، المرجع محمد علي سعد اهللا، -3

 . 270 السابق، صالمرجعنيقوال جريمال،  -4

 . 79ص ق،المرجع الساب  إبراهيم نمير سيف الدين وآخرون،-5

 . 209ص السابق، المرجع سير ألن جاردنر، -6
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 تـم   والتـي  والقالئد وفؤوس القتال    الخناجر : منها )1(وأسلحة دواتوأمصر من حلي    
  .)2( فوق منضدة على ساحل بالد بونتاعرضه

 شيدت من خـشب األرز      والتي تم تجهيز السفن لهذه الرحلة البحرية        أن بعد  
 بلغ طول السفينة الواحدة منهم حوالي أربعـة وعـشرين           قدالذي تم جلبه من لبنان، ف     

 تسع لحوالي مائتين وعشرة من الرجال بـين طـاقم           حيثتة أمتار    س وعرضها ،متراً
 للداللـة  بأسلحة خفيفـة     مسلحين )3( إلى ثمانية من الجنود والضباط     إضافةومساعدين،  

 التـي   ة التي خرجت شماالً فـي القنـا       )4(على الغرض السلمي والتجاري لهذه الرحلة     
ترقة وادي طمـيالت فـي       مخ حمر بين النيل والبحر األ    الوسطىحفرها ملوك الدولة    
 رحلة بحرية طولهـا ألـف كيلـومتر         وبعد،  )5(حمر البحر األ  إلىشرق الدلتا لتخرج    

 حيث رست السفن ونـزل الرجـال ومعهـم          ،وصلت السفن إلى الشاطئ بالد بونت     
 البالد  حاكم )6( وواصلوا مسيرهم إلى أن وصلوا إلى المكان الذي ينتظرهم فيه          ضائعبال

 رمز حتشبسوت يلتمـسون     أمام الذين انحنوا    ، رجاله وحاشيته   وكبار أوالدهوزوجته و 
 التي تضيء   األنثى الشمس   أيتها ملك مصر    إلى لك   المجد" وهم يرددون    ،)7(منه البركة 

  .)8("كقرص الشمس
                                                           

 . 290ص السابق، المرجع جون ولسون، -1

 . 124 عباس عبداللطيف، ص سوزان أحمد أمين سليم؛ -2

 .272-271ص السابق، المرجع وآخرون، بيدمان تيريسا -3

 .390ص  ،3 مصر القديمة، جحضارة رمضان عبده علي، -4

 .80 السابق، صالمرجعدين وآخرون،  إبراهيم نمير سيف ال-5

 .275 السابق، ص المرجع وآخرون، بيدمان تيريسا -6

مكتبة االنجلو المصرية،    ،1ج  والعراق، مصرالشرق األدنى القديم،      العزيز صالح،  عبد العزيز صالح،    عبد -7
 .228 صت، .دالقاهرة، 

 .209 ص السابق، المرجع سير ألن جاردنر، -8
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 قـاموا بـدور     الـذين  وقد رافقت الرحلة مجموعة من الفنانين الرسامين         هذا  
صف بالد بونت سواء من الناحيـة        في و  اصيل التف أدقالمؤرخين في كتابة وتصوير     

 المختلفة التي تسكنها مبينين تقاليدهم      رية البش جناس األ ناحية من   أووالبيئية،   و بيعيةالط
 البحريـة فـي البحـر       حياء واأل سماك األ أنواع لمختلف    وصفاً أعطوا كماوعاداتهم،  

رية  جانب ذلك قاموا بوصف لكل الواردات التي عادت بها السفن المـص            إلى حمر،األ
 خـشاب  واأل بنـوس  في سبائك الذهب والفـضة والعـاج واأل        والمتمثلة دمن تلك البال  
الـزراف والكـالب   :  عن الحيوانات الحية مثـل      فضالً ،)1( الطبية عشابوالتوابل واأل 
 تم حفظها في سـالت  أن بعد بجذورها قلت البخور التي نُ  أشجار أحضرواوالقردة،كما  

 الذي رسمت علـى جـدران    )2(عبد الدير البحري   م أمام غرسها   وتموقدور من الفخار    
  .  )3( كل مراحل الرحلة ومناظرهاولمسطحه األ

 روح الود والـصفاء  ببونت صرية المدة التي ظلت بها البعثة الم    طيلة ساد   لقد  
 حان موعد رحيلهم عز على بعض االهـالي مفـارقتهم           ولما ، وبين سكان البالد   نهمبي

 وخرجت السفن من بالد بونت متجهة       ،)4(ان لهم ذلك   مصر فك  إلى يرحلوا   أنوطالبوا ب 
 مينـاء   إلى بعدها   وصلت )5( ما ال يقل عن ثمانية أشهر      الرحلةاستمرت   و نحو الشمال 

                                                           

 .201،206 ص السابق، المرجع  مختار السويفي،-1

 . 179ص  المرجع السابق، سوزان عباس عبد اللطيف،  أحمد أمين سليم؛-2

 . 229-228 ص السابق، المرجع عبد العزيز صالح، -3

 .80ص لسابق،المرجع ا  إبراهيم نمير سيف الدين وآخرون،-4

 .284 السابق، صالمرجع وآخرون، بيدمان تيريسا -5
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 ذلك فـي    وكان ،)1( جميعا يستقبلونها كأنهم في يوم عيد      أهلهاطيبة سالمة حيث خرج     
  .)2( حكم الملكة حتشبسوتمننهاية العام التاسع 

  :ةـالخاتم
 سـيما  وال التجارة البحرية عهد الملكـة حتشبـسوت   ةالل تتبعنا لحرك   خ من  

 مـصر   ازدهـار  مـن    تزيد أن استطاعت   إنها  لنا جلياً  يتبين ،رحلتها إلى بالد بونت   
 بعد النجاحات العـسكرية التـي حققهـا         يما وال س  ،بالداخل، وتأكيد سيطرتها بالخارج   

تكشافية استطاعت الوصول إلـى      هذه الرحلة التجارية كانت رحلة اس      أنأسالفها،كما  
 مـا  وهوبالد بونت بعد أن سلكت طريق بحري جديد بدالً من الطريق النهري السابق    

 الذي عـاد علـى مـصر        األمرخلص مصر من سيطرة الوسطاء بينها وبين بونت         
 هذه الـسياسة قـد مهـدت    أن كما،اسيةبمكاسب مالية ضخمة إلى جانب مكاسبها السي     

 بالتجاريـة   سـتبدلت  الحمالت العسكرية التي اُ    الستئنافلثالث   ا تمسالطريق أمام تحو  
  . كانت ال تقل قيمة عن تلك الحمالتوالتيالسلمية عهد حتشبسوت 

                                                           

 . 81-80ص لسابق،المرجع ا يف الدين وآخرون، إبراهيم نمير س-1

 . 111ص ،2ج  رمضان عبده تاريخ مصر القديم،-2
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��وא25א_^א�85د+ �
  :المصادر: أوالً

وصـف ليبيـا    ): سترابون( سترافون   جغرافيةسترابون، الكتاب السابع عشر عن       -1
 الدويب، منشورات جامعـة قـاريونس،       محمد المبروك : ومصر، نقله عن اإلغريقية   

  .م2003بنغازي، 
محمد صقر خفاجة، الهيئة المصرية العامة      :  يتحدث عن مصر، ترجمة    يرودوته -2

  .م1987للكتاب، مصر، 
  :المراجع: ثانياً

 محمـد : مراجعة في العصور القديمة،     مصر نمير سيف الدين وآخرون،      إبراهيم -1
 .م1991ة، مدبولي، القاهرمكتبةشفيق غربال، 

 القومي للترجمـة،    المركز سعيد الفقي،    مروة: ترجمةملوك النيل،     دودسون، إدان -2
 .م2010القاهرة، 

 دار حضارة مـصر القديمـة،       في عباس عبد اللطيف،     سوزان؛  سليم أمين   أحمد -3
 .م2005المعرفة الجامعية، 

 دارديمـة،   وسـوريا الق   مـصر  تاريخ الشرق األدنى القديم،      في أمين سليم،    أحمد -4
  .م2000المعرفة الجامعية،

  األنجلـو المـصرية،  مكتبـة ، 2 في تاريخ الشرق القديم،ط    دراسات فخري،   أحمد -5
 .م1963

 علـي : ترجمة من ملكة إلى فرعون مصر،       حتشبسوت وآخرون، بيدمان تيريسا -6
 القـاهرة،   القـومي للترجمـة،    المركزعالء الدين شاهين،    : مراجعة إبراهيم منوفي، 

2015. 
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 النهضة المصرية،   مكتبةأحمد فخري،   :الحضارة المصرية، ترجمة    ولسون، جون -7
  .ت.د القاهرة،

، دار نهضة الشرق، جامعة القـاهرة،       2،تاريخ مصر القديم،ج  علي عبده   رمضان -8
 .م2001

 مصر القديمة منذ أقدم العصور حنى نهاية عصر حضارة ــــــــ، -9
 .2005 األعلى لآلثار،المجلسواس،  حزاهي: ، تقديم3األسرات الوطنية،ج

عبدالمنعم  :مراجعة  إبراهيم،نجيب:  ألن جاردنر، مصر الفراعنة، ترجمةسير -10
  .م1987 المصرية للكتاب،الهيئةأبوبكر، 

 المصرية الهيئة مصر القديمة، عةمختصر الجزء األول موسو  حسن،سليم -11
 .م2007 العامة للكتاب،

 ية كلمجلة، " الرومانيةاالستراتيجيةالبحر األحمر في "  عبدالسالم عرفة،سالم -12
  .م2012 يونيو العشرون، العدد طرابلس، جامعةاآلداب، 

حضارة وادي النيل وبعض (  في تاريخ الحضارات القديمةمقدمة باقر، طه -13
 .م1956 دار الوراق للنشر المحدودة، بغداد، ،2ج ،)الحضارات القديمة

مكتبـة االنجلـو     ،1ج  والعراق، مصرشرق األدنى القديم،    ال ،صالحالعزيز  عبد -14
 .ت.دالمصرية، القاهرة، 

نـسيم واكـيم     :ترجمـة  ،1ج الحضارات القديمة،  ،كوفايف .س،  دياكوف. ف -15
  .م2000دمشق،   عالء الدين،داراليازجي، 

 اإلسـكندرية للكتـاب،     مركـز في تاريخ مصر القديمـة،       ،سعداهللا علي   محمد -16
  .م 2000 ،اإلسكندرية
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التواصل الثقافي بين شمال أفريقيا وبلدان ما وراء الصحراء         " ،عيسى علي   محمد -17
، كتاب التواصل الثقافي بـين ضـفتي الـصحراء          "خالل العصور القديمة والوسطى   

  .م2004 طرابلس،  الوليد،دارالكبرى في أفريقيا، 
الدار  ار، في تاريخ مصر واآلثدراساتمصر القديمة،  ،السويفي مختار -18

  .م1997القاهرة،  المصرية اللبنانية،
 زكيـة : مراجعة اني، جويج ماهر: ترجمةتاريخ مصر القديمة،     ،جريمال نيقوال -19

�.م1993، دار الفكر، القاهرة، 2ط طبوزاده، �
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†@Nìßbã@‡à«@ïÜÇ@áí‹ØÛa@‡jÇ∗  

  
  : الدراسةملخص

 هذه الدراسة الحياة الدينية في ليبيا قديما، حيث قدس الليبيون الظواهر            تناولت  
اعتقدوا أن العالم مليء بالقوي الروحانية المـؤثرة فـي هـذه الظـواهر               و الطبيعية،

 التعاهد، و كانت لهم عادات عند القسم     و لهين،الطبيعية، كما عبدوا أرواح ألسالف المؤ     
قدرة علي سـحر  ، والسحر الذي كان له دور في استنزال المطر        و لتنجيمأخري عند ا  و

عرفوا عدة الهة    و بناء قبورهم،  و األفاعي، كما عرف الليبيون عدة طرق لدفن موتاهم،       
 أثارت الديانة الليبية بالديانـة المـصرية       و لعبت دورا في حياتهم اليومية حيث تأثرت      

  .بالمعتقدات اليونانيةو
  :المقدمة

لدين عنصرا أساسيا في حياة اإلنسان منذ نشأة الخليقـة، حيـث الزم              ا يمثل  
لهذا مورس مـن قبـل       و بين محيطة البيئي،   و ظهور اإلنسان؛ ألنه يمثل العالقة بينه     

  .أثمن جواهر الروح اإلنسانية وتساقطت في خزائنه أعظم، وعامتها والناس خاصتها

                                                           

 . اآلداب والعلوم مسالته جامعة المرقبكلية،  مساعداستاذ  -∗
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  :اشكالية الدراسة: أوال
الطقوس التي  ، و المعتقدات التي عبدها الليبيون قديما     عن   الكشف الباحث   أراد  

مدى تـأثر  ، وطرق دفن الموتى ، و مارسوها خالل ممارسة هذه العبادات أو المعتقدات      
  .بالمعتقدات اليونانية والمعتقدات الليبية بالديانة المصرية

  : أهمية الدراسة:ثانيا
المتعلق ، واوله هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتنتكتسب  

 في مظاهر الظواهر الطبيعية التي قدسها الليبيون، وبالحياة الدينية في ليبيا قديما
طريقة بناء قبروهم التي  وطرق الدفن موتاهم، والطقوس التي مارسوها والعاداتو

  .عرفوها
  : أهداف الدراسة:ثالثا

  : الدراسة إلي التعرف عليتهدف  
 .دها الليبيون قديما بالمعتقدات التي عبالتعريف -1

  .دفن الموتى و طرق علميات بناء القبورمعرفه -2
  : منهجية الدراسة:رابعا

 كما استعانت   ، الدراسة بالمنهج التاريخي لسرد جل األحداث التاريخية       استعانة  
  .بالمنهج التحليلي المقارن

  : تقسيمات الدراسة:خامسا
ناول المبحث األول أهم خاتمة فت، و مباحث: تقسيم الدراسة إلي ثالثةثم  

تناول ، و في حين تناول المبحث الثاني المعبودات القديمة،المعتقدات الليبية القديمة
  .اليونان ومصر والتأثر المتبادل في الديانة  بين ليبيا والمبحث الثالث التأثير
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  : أهم المعتقدات: األولالمبحث
  : عبادة أرواح األسالف المؤلهين:أوال

 ،اليوميـة ، و يون القدماء أن لألسالف دور مهم في حياتهم الروحية         الليب اعتقد  
بذلك اعتقـدوا أن أرواح موتـاهم       ، و غضبهم ينعكس علي سير حياتهم     و فكان رضاهم 

هي تأتيهم من خالل رؤى كانوا يشاهدونها اثناء        ، و تنبئهم بما سيحدث لهم في المستقبل     
، المعتقـدات اللبيبـة القديمـة      فأصبحت عبادة أرواح األسالف جزءا مهما من         ،النوم

 يذكر أن افراد قبيلة النـسامونيس كـانوا         و)1(يتضح ذلك من طريقة دفنهم لموتاهم       و
من خالل مـا     و )2(بعد إداء الصالة ينامون علي قبورهم     ، و يذهبون إلي مقابر أسالفهم   

أي حلم يعتبر بمثابة وحـي      ، و )3(يشاهدونه من أحالم كانوا يتحصلون علي مشورتهم      
  ) 4(عليهم يجب تنفيذهأنزل 

  :التعهد و عادات القسم:ثانيا
الـسيرة   و الليبيون القدماء يقسمون بأرواح اجدادهم المشهود لهم بالفضيلة  كان  

قد ذكر هيـرودوت     و )5( ثم يؤدي القسم   ،الحسنة بأن يوضع الواحد منهم يده علي القبر       
بر أحد الموتى ممـن      يضعون أيديهم علي ق    ،أن قبيلة النسامونيس عندما يعقدون يمينا     

                                                           

 اللطيف محمود البرغوثي ، التاريخ الليبي من أقدم العصور حتي الفتح اإلسالمي ، دار صادر ، بيروت                  عبد1-
 .211م ، ص 1971، 

هيرودوت ،الكتاب السكيثي والكتاب الليبي ، ترجمة محمد المبروك الذويب ، منشورات جامعة قـاريونس ،                -2
 .172م ، الفقرة 2003بنغازي ، 

م ،  2001 ، دار الكتب الوطنية ، بنغـازي ،          1 عبد الحفيظ فضيل الميار ، الحضارة الفينيقية في ليبيا ، ط             -3
 .65ص 

 .12 ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ص3 محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ، ط رجب عبد الحميد األثرم ،-4

 .65عبد الحفيظ فضيل الميار ، المرجع السابق ، ص -5
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الحلـف   و )1( ثم يقسم اليمين باسم صاحب ذلك القبر       ،الصالح و عرف في حياته بالعدل   
األنبياء بين المسلمين عامة في أيامنا هذه إنما هو صادر عن عاطفـة              و باسم األولياء 

،  تلك العاطفة التي جرتهم للحلف بموتاهم      ،مشابهة للعاطفة القديمة عند الليبيين القدماء     
 أما)2(ا في الواقع يقيم الدليل علي أنهم كانوا يؤمنون بوجود حياة أخري بعد الموت             هذو

 ،عادة التعاقد فقد أشار هيرودوت إلي أنهم كانوا عند إبـرام العهـود بـين الطـرفين          
 استعاضـوا عنـه     المـاء يتبادلون الماء فيسقي كل منهم األخر بيده فإن لـم يوجـد             

ئا من التراب في راحة يـده فيلعـق الطـرف           بحيث يأخذ كل من الطرفين شي     ،بتراب
كانوا يعتقدون أن من ينقض العهد سوف يتعرض لمرض ال          ، و األخر شيئا منه بلسانه   

  .)3(نجاة منه
  :التنجيم و عادات السحر:ثالثا

 لهم قدرة علي    نتكا، و  الليبيون القدماء السحر من أجل استنزال المطر       مارس  
معالجـة  ، و سيلي قدرة عجيبة علي سحر األفاعي     كان ألفراد قبيلة الب   ، و سحر األفاعي 

  )4(كان في معتقداتهم أن لعاب أفراد قبيلة البسيلي  يشفي من عضة األفعى            ، و عضاتها
 فإذا تجنبته األفعـى   ،من عاداتهم عرض الطفل حديث الوالدة ألشرس أنواع األفاعي        و

ري إثبـات لعـدم   من ناحية أخ، و هذا من ناحية،كان ذلك إثباتا لصحة نسبه إلي والده      
  .)5(خيانة الزوجة

                                                           

 .172 سابق ، الفقرة مصدر هيرودوت ، -1

 .213 عبد اللطيف البرغوثي ، المرجع السابق ، ص -2

 .209 المرجع نفسه ، ص -3

 .172فقرة  هيرودوت ،مصدر سابق ،ال-4

 .210 عبد اللطيف محمود البرغوثي، المرجع السابق، ص -5
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أما في مجال التنجيم فقد اشتهر أبناء الشمال األفريقي في العصر الروماني            و  
 أما بخصوص   ،ليس رجال  و امرأةكانت في أغلب األحيان المنجمة تكون       ، و بهذه العادة 

ما  كانا في بعض الحاالت يستلقيا عند قبر أحد أسـالفه          ،الليبيين فإن المنجم أو المنجمة    
قد رأي كلهما رؤية يعتبرها وحيا مـن         و  ثم يستيقظا  ،مستعينا به علي كشف المستقبل    

 حيث قال هيـرودوت     ،هذه العادة كانت منتشرة بين قبيلة النسامونيس عامة        و أسالفهما
 ثم  ،النوم عليها  و إنهم كانوا يستعينون علي التنبؤ بالمستقبل بالذهاب إلي قبور أجدادهم         

  .)1(ونه من أحالم هناكيتصرفون وفقا لما ير
  : عادات الدفن:رابعا

 يمكننا أن نتحدث عن طريقة بناء القبور عنـد          ، الحديث عن عادات الدفن    قبل  
 حيث كانت تلك القبور تتكون من حفرة قليلة العمق أو خنـدق دائـري               ،ماالليبيين قدي 

 التـي   مسقوفة بأحجار مستطيلة لحمايتها من التربة      و مصفح من الداخل بأحجار رقيقة    
يوجد نوع أخر من هذه القبـور محاطـه بجـدران            و ،)2(تنهال عليها بعد عملية الدفن    

األحجار لحمايتهـا مـن غوائـل        و بأكوام من األتربة   و مغطاة بألواح حجرية   و دائرية
لم  و )3( حيث وجدت هذه النوعية من هذه القبور في مدينة مسة بإقليم قورينائية            ،الزمن

من القبور، بل تنوعت بفعل التأثيرات الحضارية التي جـاء          يلتزم الليبيون بنمط معين     
من أمثلة تلك القبور، نوع يطلق عليه الهرمية،         و بها المهاجرون إلي الشمال اإلفريقي،    

نوع أخـر عرفـت     ، و وهي تتكون عادة من أكثر من أربعين مدفن علي هيئة األهرام          

                                                           

 .172 هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة -1

 محمد امحمد سالم، الحياة الدينية والفكرية في قورينائية أثناء العصر اإلغريقي، منـشورات مركـز جهـاد              -2
 .116م ، ص 2008الليبيين للدراسات التاريخية ، 

 .116 نفسه، ص المرجع3
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 أمـا )1( مـساكن لألمـوات     تعتبر يهو نوع من المقابر الضخمة الت      و باسم الموزاليوم، 
ـ               وبالنسبة لطريقة الدفن، فقد ذكر هيرودوت أن الليبيين كانوا يدفنون موتاهم علي نح

الرأس فـي اتجـاه     ، و ما يفعل اإلغريق، أي أنهم يضعون الجثة مستلقية علي الظهر         
يستثني من هذه الطريقة أفراد قبيلة النسامونيس التي تدفن موتـاهم فـي              و ،)2(الغرب

 أما عادة النسامونيس في إلقاء الجثة في البحر فقد اقتبـسوها ممـن         ،)3(سوضع الجلو 
 من عادات الليبيين القـدماء أنهـم    ،و)4( من الغزاة من أقوام ما وراء البحر       بهماحتكوا  

 كما كـانوا يـزورون قبـور        ، تكريما لهم  وتىيسكبون بعض السوائل علي قبور الم     
تـضم قبـور المـوتى بعـض         و )5(مشاهير رؤساءهم من أجل الحصول علي البركة      

هي اعتقادهم بنوع من الحياة بعد       و مصباح و التي تتمثل في جرة    و المقتنيات الجنائزية 
  .)6(الموت

  : عبادة الظواهر الطبيعية: الثانيالمبحث
 الحياة الدينية عند الليبيين بعدة مراحل، من بينهـا تقـديس الظـواهر              مرت  

 ملـيء بـالقوي الروحانيـة المـؤثرة فـي           الطبيعية، حيث كانوا يعتقدون أن العالم     
 ،الينـابيع  و األنهـار،  و الجبال، والسحب،  و البراكين، و الزالزل و  فالرياح، ،)7(الطبيعة

كانت مليئة بتلك القوى التي كانت تسكنها أرواح، أعطت كـال منهـا الطـابع الـذي           

                                                           

 .218-217رجب عبد الحميد األثرم، المرجع السابق، ص ص -1

 .116 محمد امحمد سالم، المرجع السابق، ص -2

 .190 هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة -3

 . 218 عبد اللطيف محمود البرغوثي، المرجع السابق، ص -4

 .213 المرجع نفسه، ص -5

 .116 محمد امحمد سالم، المرجع السابق، ص -6

 .70حمد امحمد سالم، المرجع السابق، ص  م-7
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 القمر، و قد أشار هيرودوت إلي أن الليبيين كانوا يقدمون القرابين للشمس          و ،)1(يميزها
فقد ظلت هذه العقائد تسيطر علي عقول الليبيـين حتـي       ،)2(ال يقدمونها ألي إله أخر    و

 قدسوا النجوم التـي     ،حيث)3(أعمق و بعد أن حلت محل هذه العقائد مفاهيم أخرى أوسع        
  .)4(رأوها تسطع المعة أثناء الليل في سمائهم الصافية

يوة، لفتت أنظار عدد من  أشار هيرودوت إلي نافورة الشمس في واحة سكما  
 الكتاب فعزوا إليها صفات حرارية، كانت تتوفر فيها، كما عزوا إلي لونها كثره التغير

من المحتمل أن النبع الرائع في قورينا هو الذي كرس لإلله ابوللون بعد  والتقلب،و
التقديس قبل  و في ذلك المكان، حيث كان يحظى بكثير من االحتراميقنزول اإلغر

يعتقدون  وكان الليبيون في العصر الكالسيكي، يقدسون التالل، و)5(ر اإلغريقيالعص
هذه النظرة تتجسم لدى  وأن لكل تلة روحا توافيها بكل ما تقف عليه من معلومات،

 قد انتشرت بين القبائل عبادة الجبال و،)6(سكان المناطق الجبلية إلي الغرب من ليبيا
كذلك ظهرت  و كانت تسكنها،،قادهم بأن أرواح اآللهةالكهوف، العت واألماكن العاليةو

عبادة الصخور الكبيرة،كالصخرة الموجودة في  وعيون المياه، وعندهم عبادة األنهار،
 اإلله الذي بالتي يتحاشى السكان لمسها العتقادهم أنها تثير غض وواحة سيوة،

                                                           

 .203 البرغوثي، المرجع السابق، ص طيف عبد الل-1

 .188 الفقرة ق، هيرودوت، مصدر ساب-2

 .203عبد اللطيف البرغوثي، المرجع السابق، ص -3

 دار   العـصور القديمـة،    في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، الحضارة الليبية والحضارات الشرقية           -4
 .91م ، ص 1988الجماهيرية للنشر والتوزيع،مصراتة، 

 .204-203 اللطيف البرغوثي، المرجع السابق، ص ص عبد5 -

 .203 نفسه، ص المرجع6 -
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عليها الريح الجنوبية، لقد أشار هيرودوت إلي أن قبيلة البسيلى إنما قضت  و،)1(يسكنها
بعد ما جففت خزاناتهم، مما حملهم علي إعالن الحب عليها، فساروا في الصحراء 

اعتقد  و،)2(رمال وحيث هبت عليهم الريح الجنوبية، فقضت عليهم بما تحمله من أتربة
أدى بهم  وفي النجوم، وفي السراب، والليبيون القدماء بوجود أرواح تسكن قوس قزح،

هذا االعتقاد بوجود أرواح في الظواهر الطبيعية  و،)3(تقديسها وبادتهاذلك إلي ع
  ذات الصحراء الواسعة الممتدة،،المختلفة إنما هو نتيجة لتفاعلهم مع بيئتهم الطبيعية

السماء العالية الصافية مما يجعل تلك الظواهر تتجسم عند الليبيين أكثر منها في أي و
نات، فإنها لم تكن سوى رمز لمعبودات أكثر قوة، فنجد  أما عبادة الحيوا،)4(مكان أخر

أن رأس الكبش كان مقترنا بحمله قرص الشمس بين قرنية مما يعني ارتباطه بعبادة 
 أصبح يمنح القوة لغيره، كوجود قرني الكبش علي حتيقد تجسد هذا الرمز  والشمس،

رغم هذا يذكر أن  ورأس اإلله أمون عند تحول ديانة الليبيين إلي مرحلة األلوهية،
،  فقد كان الكبش يمثل القوة)5(اللوبيين ظلوا يعبدون الكبش إلي ما بعد الفتح العربي

العنفوان، واإلخصاب لدى بعض القبائل الليبية القديمة، كذلك نجد أن قرص الشمس و
 )6(اإلخصاب لدى الليبيين القدماء ويظهر بين قرني الثور الذي كان يرمز إلي القوة

                                                           

م وأثـره   . سعد البركي، الصراع القرطاجي اإلغريقي من القرن السادس حتي منتصف القرن الثالث ق             مفتاح1-
م، ص ص   2008الجتماعية في قرطاجة، مجلس الثقافـة العـام، سـرت،           علي الحياة السياسية واالقتصادية وا    

318-319. 

 .173 هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة - 2

 .206 عبد اللطيف البرغوثي، المرجع السابق، ص -3

 .207 المرجع نفسه، ص -4

ـ   )) اللوبيون وحدة أم شتات قبائل وشعوب مختلفة(( محمد حسين فنطر،   -5 ة البونيـة  مجلـة الدراسـات الفينيقي
 .20م ، ص 2002 ، 12واألثار اللوبية، المعهد الوطني للتراث، تونس، العدد 

 .205م، ص 1990 محمد بيومي مهران، المغرب القديم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، -6
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إلقائها فوق  والمتمثلة في قطع أذن األضحية ونوا يقدمون القرابين للشمسكما كا
  ،)1(البيت

 عن المحرمات من المأكوالت، فقد ذكر هيرودوت أن بعض اللبيين كانوا أما  
 التي كانت البقرة زيسيحرمون علي أنفسهم أكل لحم البقر تقديسا لآللهة المصرية اي

  .)2(رمزا لها
  :ة القديمة اآلله: الثانيالمبحث

التنقل عند الليبيين القدماء من سكان آلخر علي تنـوع           و  عدم االستقرار  ساعد  
ظروف عيشها، فأصـبحت المعبـودات       و العبادات الليبية القديمة بين القبائل المتعددة     

 طقوسـها  و أصـبح لكـل قبيلـة عباداتهـا        و مرتبطة ارتباطا مباشرا بالحياة المادية،    
 لي مرحلة دينية متطورة عرفوا فيها آلهة متعددة ذات أسماء،         منه انتقلوا إ   و معتقداتها،و
  .)3(كانوا يقدمون لها القرابين وأشكال مختلفة، تربطهم بطبيعتهم،و

  : من أهم اآللهة التي عبدها الليبيون هيو  
 :ون آماإلله -1

كان  و في منطقة المغرب القديم،ت هذا اإلله من أشهر اآللهة التي عبديعتبر  
ظلت سيوة ليبية حتي احتلها  وي واحة سيوة الواقعة في شرق ليبيا،مركز عبادته ف

 ،وجدوا سكانها الليبيين يعبدون هذا اإلله وم.المصريون في منتصف القرن السادس ق
فاسماه المصريون زيوس آمون، باسم رئيس اآللهة المصرية آمون طيبة،و تدل 

عددا كبيرا من المواشي أنه أهدى  وكان راعيا، واألساطير علي أنه ليبي األصل،

                                                           

 .188 هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة -1

 .186 هيرودوت، مصدر سابق، الفقرة -2

 .213، المرجع السابق، ص  عبد اللطيف البرغوثي-3
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و كان .)1(رفعه إلي مرتبة اآللهة ولإلله ديونيسوس، فكافأه بأن أعطاه أرضا من طيبة
هذا اإلله إله نبوءات في الدرجة األولى، فلقد أحرز موحاه في سيوة شهرة عظيمة، 
 إلي حد أن أهالي مدينة أثينا يرسلون إليه بأسئلتهم، كما أقيمت له معابد في قورينا،

أن الحيوان المقدس لهذا اإلله الليبي هو  و)2(في أماكن متفرقة من بالد اإلغريقو
 كان معبده في واحة سيوة من أشهر المعابد في العصر اإلغريقي في و)3(الكبش
  .)4(مصر

 : نيتاآللهة -2

 ذكر هذه اآللهة علي فخار نقادة في مصر من عصر ما قبل األسرات، ورد  
استمر ذكرها شائعا  و)5(م. ق3200-2900رة األولى ثم توالى ذكرها في عهد األس

تتصف  وفهي أم للطبيعة. )6(في البرديات طوال العصر الفرعوني وعلي اآلثار
القوس زعيمة  وكان المصريون يعرفونها باسم نيت الليبية آلهة السهم، وبالخصوبة،

) عجا(ي  حيث شيدت لها المعابد في عهد الملك المصر)7(األقوام، التي تعيش غربا
قد  و هذا،)8(علي القبائل الليبية في الغرب والمحارب إثر انتصاراته في بالد النوبة

عثر علي الرمز الدال عليها، أو شعارها في شكل وشم، ظهر علي أجسام األسرى 
                                                           

 .217 عبد اللطيف البرغوثي، مرجع سابق، ص -1

 .219 المرجع نفسه، ص -2

 .220 المرجع نفسه،ص -3

 كمش، االديان الوضعية في ليبيا والشرق القديم، كلية اآلداب، جامعة عمر المختـار ، طبعـة       الطيب صالح   -4
 .35م، ص 2003االولي، 

 .79السابق، ص  محمد امحمد سالم، المرجع -5

 .75 رجب عبد الحميد األثرم، المرجع السابق، ص -6

 .79 محمد امحمد سالم، المرجع السابق، ص -7

 .324 مفتاح محمد البركي، المرجع السابق، ص -8
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قد تأثر المصريين بعبادة هذه اآللهة، السيما سكان الدلتا ، والليبيين عند المصريين
الباحثون  وقد أختلف المؤرخون، والليبيين معا، ون المصريينالتي تواجد فيها كل م

  فيرى بعضهم أن نيت هي تانيت نفسها التي عبدت في  Tanitتانيت وحول اسم نيت
قرطاجة، بينما يرى البعض األخر أن تانيت غير اآللهة نيت إذ إن تانيت هي في 

ع الفينيقيين، الذين األصل آلهة فينيقية عبدت في الشرق، ثم انتقلت إلي المغرب م
  .)1(استوطنوا شمال المغرب القديم

 :)اإلله قورزل( الشمس إله -3

 بعض الباحثين أن عبادة الشمس كانت من العبادات القديمة المتأصلة في يري  
 عقيدة الليبيين القدماء، حتي إن عالمات الوشم التي ظهرت في النقوش الفرعونية،

 )2(عبادة الشمس ول ارتباطا دينيا بين الليبيين،التي كانت علي هيئة صليب، كانت تمثو
حيث أشار كوريبوس أنه محبوب للغاية ) قرزل(االسم المعروف إلله الشمس هو و

يعتبرونه من نسل إله  وبين رجال القبائل الليبية،و كانوا يحملون رمزه في المعارك،
 للشمس، فقد بيينالليقد أيدت المصادر المختلفة عبادة  و،)3(النبوءات في واحة سيوة

وجدت في سيوة نافورة مكرسة للشمس، كما أن ابن خلدون ذكر أن البربر بصفة 
كان شكل اإلله قرزل علي هيئة  و،)4(عامة، كانوا في الزمن القديم، يعبدون الشمس

مزج  وروعتها، ولعل تمثيل إله الشمس علي هذا الشكل نابع من قوه الشمس والثور،
امتدت عبادة هذا اإلله في ليبيا زمنا طويال، فقد  وجماله ؛ وورهاتين الصفتين بقوة الث

                                                           

 .80 المرجع السابق، ص لم، محمد امحمد سا-1

 .82 المرجع السابق، ص -2

ليبية الرومانية، ترجمـة محمـد الطـاهر الجـراري،           فلقيوس كريسكونيوس كوربيوس ، ملحمة الحرب ال       -3
 .49م، ص 1988منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، 

 .215 عبد اللطيف البرغوثي، المرجع السابق، ص -4
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كتب البكري في القرن الحادي عشر الميالدي، أن قبائل متعددة في منطقة طرابلس 
) كرزا(كان اسمه  و، كانت تقدم الصلوات لصنم من الحجر،)هوارة(من بينها قبيلة 

  .)1(حيث تشير المصادر أن المقصود به هو قرزل
 :قمر الإله -4

 هيرودوت أن هذا اإلله، هو اإلله الوحيد الذي عبده الليبيون إلي جانب ذكر  
كانت  والقمر، والرعاة الليبيين، كانوا يقدمون القرابين للشمس وأن البدو وإله الشمس،

عبادة القمر مرتبطة بالخنزير الذي حرمه الليبيون القدماء، كما حرمه المصريون، 
 كتمال  البدر،فيقومون بذبح الخنازير احتفاال بهذه المناسبة،حيث يحتفلون بمولد ليله ا

 ،)2( حيوانا نجسا يتطهر كل من يلمسه بالغطس في مياه النيلزيركانوا يعتبرون الخنو
 إن النسامونيس : تقولألولى ا،من داللة عبادة هذا اإلله عند الليبيين هناك أسطورتينو

نوا يخرجون للبحث عنه عندما يكون يعتبرون العقيق حجرا سماوي األصل، فقد كا
ينقص، تبعا الزدياد القمر،  و إن الملح في واحة سيوة يزداد:الثانية تقول والقمر بدرا،
يتحتم  و كما كانوا يقدمون الخنزير قربانا إلله القمر، عندما يكون بدرا،،)3(أو نقصانه

  .)4(في أحوال أخرىإن كان محرما عليه، أو أن يذوقه  وعلي مقدم القربان األكل منه،
 : آشاإلله -5

 اسمه في نقوش الملك سحورع من األسرة الخامسة المصرية، فقد كانت ذكر  
  .)5(له مكانة كبيرة عند الليبيين

                                                           

 .216 عبد اللطيف البرغوثي، المرجع السابق، ص -1

 .82 محمد امحمد سالم، الرجع السابق، ص -2

 . 265م، ص 2013، تاريخ الحضارة الليبية القديمة، وزارة الثقافة والمجتمع المدني، عبد العزيز الصويعي-3

 .217 عبد اللطيف محمود البرغوثي، المرجع السابق، ص -4

 .263 عبد العزيز الصويعي، المرجع السابق، ص -5
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 : البحر ابوسيدونإله -6

أن الليبيين كانوا  و،)1( هيرودوت أن المصريين أخذوه عن الليبيينأشار  
كان  و لهم دون سواهم إله بهذا االسم،قد انفردوا بين الشعوب القديمة بأن ويعبدونه،

  .)2() بتونسيدشط الجر(يعبد بصورة خاصة حول بحيرة ترتيونس 
 : أبوللواإلله -7

 إله الرعاة، والموسيقي، وهو إله الشباب وشقيق ارتميس، و ابن زيوسهو  
 هو الذي أشار علي أهل جزيرة ثيرا بتأسيس مستوطنة قورينا، وأيضا إله التنبؤات،و
نبع  (هسموا اسم النبع الذي استقروا عنده باسم ذلك اإلل وده اإلغريق فيهالذلك عبو

التي تحمل  و كما ورد اسمه علي بعض األلواح التي عثر عليها في الدلتا،،)3()أبوللو
  .)4( هناكنأسماء بعض الليبيين المقيمي

 : السماءإله -8

زال سائدا مفهوم الليبيين عن السماء ما وكان إله غامض، و الليبيون،عبده  
 في نظرهم عبارة عن سطح اءهو أن السم وحتي بداية القرن السابع قبل الميالد،
 أن إله السماء الليبي يمثل حماية الزراعة وصلب معلق فوق الجو األرضي،

 ثمور، ثم زيت زيتون، وكانوا يقدمون له بواكير الفواكه من أعناب، والقطعان،و
 عليا عالميا ال يموت إال مؤقتا في الخريف،أنه كان  وأكواز الصنوبر، والنبيذ،و
  .)5(يحتفلون بانبعاثه في الربيعو

                                                           

 .75 رجب عبد الحميد األثرم، المرجع السابق، ص -1

 .214ابق، ص  عبد اللطيف البرغوثي، المرجع الس-2

 .264 عبد العزيز الصويعي، المرجع السابق، ص -3

 .66عبد الحفيظ فضيل الميار، المرجع السابق، ص -4

 .224 عبد اللطيف البرغوثي، المرجع السابق، ص -5
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 : السماءآلهة -9

قد التبس أمرها في أيام القرطاجيين باآللهة  و هي شريكة إله السماء،و  
  .)1(القرطاجية تانيت، أما في العصر الروماني فقد عرفت باسم آلهة االغذية

  :  أثينا آلهة األوزيين-10   
 فهي ولدت عند شواطئ ،لها أكثر من شكل و أثينا بليبيا عالقة وطيدة،قةعال  

هي إحدى الغرغونات  وأنها تحمل حليتها المميزة رأس الميدوزا، وبحيرة ترتيونس،
 يشير هيرودوت أن لها معبدا عند ،و)2(مالبسها تشبه مالبس الليبيات والليبيات األصل

اال سنويا، تكريما لها فيقفن في صفين األوزيين حيث تقيم عذارى األوزيين احتف
 بسبب ما يصيبها من الجروح هنإذا ماتت إحدا ويتراشقن بالحجارة ومتقابلين،

هو اختيار أجمل  ويسبق ذلك الطقس طقس اخر،، ويعتبرونها غير عذراء حقيقية
 التي يتم اختيارها تلبس خوذة كورنتية وواحدة بين العذارى المشتركات في الحفل،

سكرية إغريقية، ثم تمتطى عربة حربية يقودونها في جولة تدور حول بزه عو
أنها  و أن أثينا هي ابنة اإلله أبو سيدون إله البحيرة،:يقول األوزيين والبحيرة،

أن هذه  و،)3(استعانت باإلله زيوس فوافق علي أن يعتبرها ابنه له وتشاجرت مع أبيها
  . )4(ءعبادة آلهة السمااآللهة ال تمثل إال مرحلة محلية من مراحل 

  
  
  

                                                           

 .224 عبد اللطيف البرغوثي، المرجع السابق، ص - 1

 .214 المرجع نفسة، ص -2

 .180 مصدر سابق، الفقرة هيرودوت، -3

 .227 عبد اللطيف محمود البرغوثي، المرجع السابق، ص -4
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 : اإلله بسافون-11

 أن رجال ليبيا أراد أن يؤله نفسه فجمع عددا من : أسطورة هذا اإللهتقول  
بدأوا  وعلمها أن تردد اإلله بسافون العظيم، فانطلت الحيلة علي الليبيين والببغاوات
  .)1( القرابينلهيقدمون 
  : الثالثالمبحث

اإلغريقيـة   و المعتقدات المـصرية  و بين الديانة الليبية     التأثر المتبادل  و التأثير  
امتزاجهما خالل فترات    و المصري و  الليبي بينالمباشر بين الشع   و كان لالتصال المبكر  

 التاريخ القديم، دور في تعميق العالقة فيما بينهما، خاصة في مجال العقيدة بين الليبيين             
 لمصرية، يظهر واضحا فـي الديانـة      أن التأثير الليبي في الحضارة ا      و )2(المصريينو
أن بعض اآللهة المصرية يرجع أصلها إلي        و هما من أبزر مقومات الحضارة،     و الفنو

علـي جـدران     و يتضح ذلك من خالل الرسومات الموجودة في المقابر        و أصل ليبي، 
هي أن اآللهة المصرية ترتدي، أو تتزين بأشياء اختص بها قدماء            و المعابد المصرية، 

الرسومات، التـي تمـثلهم علـي        و التحلي بها في النقوش    و  وحدهم بارتدائها،  الليبيون
كيس العورة التي ال يرسم الليبي       و ذيل الحيوان  و وتتمثل في الريشتان   اآلثار المصرية 

 كمـا )3(بدونها، فقد حملتها بعض رسومات اآللهة المصرية كما حملها بعض الفراعنة          
التي تحمل فوقها األقـراص   والقرون الطويلة،بينت الدراسات الحديثة أن الكباش ذات   

                                                           

 .265 عبد العزيز الصويعي، المرجع السابق، ص -1

 محمد مصطفي بازامة،قورينة وبرقة نشأة المدينتين في التاريخ، مكتبة قورينا للنـشر والتوزيـع بنغـازي،              -2
 . 210م، ص 1973

ليبيا فـي التـاريخ،   ) ين المصرية واليونانية وتأثرهم بها تأثير الليبيين في الحضارت   ( محمد مصطفي بازامة،     -3
 .88-86م، ص ص 1968منشورات الجامعة الليبية، 
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يـشير   و ،)1(الدائرية ظهرت في الصحراء الكبرى، قبل ظهورهـا فـي وادي النيـل            
الذي أخذه المصريون    و هيرودوت إلي أن الليبيين كانوا يعبدون إله البحر أبو سيدون،         

غريقي فيما يتعلق   التأثير اال ، و  أما تأثير الليبيين في المعتقدات اإلغريقية      )2(عن الليبيين 
 اإلغريقـي األدب   و  فقد نـسبت فـي التـاريخ       ،أصبحت إغريقية  و بآلهة أصلها ليبي،  

 فقد تحولت المعبودات الليبية إلي معبوداتاغريقية في مقدمتها         اإلغريق،والروماني إلي   
  .)4(رفاقه بقورنيه و أن يستقر باتوسقبل)3(ترتيون واإلله بوسيدون

 من المعبودات االغريقية فنجدهم قد أخدوا الكثير أما عن ما أخده الليبيونو  
في نفس الوقت أخد االغريق  وعبدوها علي أنهم معبودات ليبية، ومن معبوداتهم

الروايات التي وحدوا فيها بين المعبودات  ووضعوا األساطير والمعبودات الليبية،
بسبب التأثير  وقيةإخوة للمعبودات االغري و فجعلوا من ذكورها آباءقيةاالغري والليبية

 معبد أمون سيوة، حتي أصبح من المعابد الثالثة التي نةاالغريقي بالليبيين ارتفعت مكا
أعطت  ونجد أن الحضارتين امتزجتا، ويستشار فيها الوحي لدي معظم االغريقيين،

 حيث عبد الليبيون اإلله )5(كل منها لألخرى حتي تداخلت عقائد الشعبيين فيما بينهما
هذه الصفات اكتسبها بعد أن  واألعاصير، والمياه ودون علي أنه إله البحارابو سي

جعلوا إبنأ  وديونيسيوس فقاسمهما الملك، وآخوه مع اإلله زيوس وأصبح اغريقيا،

                                                           

 4-3مجلة تراث الـشعب، العـدد     ) جفاف الصحراء الكبرى واثره في انتشار الحضارة      (محمد علي عيسي،    -1
 .53-51م، ص ص 1999 عشر، لتاسعةالسنة ا

 .188 فقرة هيرودوت، مصدر سابق، ال-2

 .91مرجع سابق، ص ....) تأثير الليبيين في( محمد مصطفي بازامة، -3

 .132-131 رجب عبد الحميد األثرم، المرجع السابق، ص ص - 4

 .93-90المرجع السابق، ص ص ....) تأثير الليبيين في الحضارتين( محمد مصطفي بازامة، -5
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 لكنها تنكرت له، وان اآللهة ليبيا هي األخرى ابنته وأبا لإللهة أثينا، ولزيوس من ريا،
  .)1(طلبت من زيوس أن يتبناها ففعلو

  :الخاتمة
من خاللها توصلت إلي  و هذه الدراسة الحياة الدينية في ليبيا قديماتناولت  

  :النتائج اآلتية
 التعاهد وكانت لهم عادات عند القسم، و الليبيون أرواح األسالف المؤلهينعبد -1
 .السحر وأخري عند التنجيمو

أثارت الديانة  وثرت تأ، الليبيون عدة آلهة لعبت دورا في حياتهم اليوميةعرف -2
 .الليبية بالديانة المصرية بالمعتقدات االغريقية

نوع أخر  وهي علي هيئة األهرام و عدة أنواع من القبور منها الهرميةعرفوا -3
 .باسم الموزاليوم

الرأس في  وهي مستلقية علي الظهر و عادات الدفن عند الليبيين دفن الجثةمن -4
 .عادة إلقاء الجثة في البحر، وضع الجلوسدفن الجثة في و، واتجاه الغرب

 . مثلهم مثل الشعوب القديمةبيعية الليبيون الظواهر الطقدس -5

  
  
  
  
  

                                                           

 .234-233لتاريخ ، مرجع سابق، ص ص  محمد مصطفي بازامة، قورينا وبرقة نشأة المدينيين في ا-1
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�א25א_^�و�א�85د+(��-� �
   : المصادر المعربة:أوال

 كريسكونيوس كوربيوس، ملحمة الحرب الليبية الرومانية، ترجمة فلقيوس -1
 .م1988ليبيين ضد الغزو اإليطالي، محمد الطاهر الجراري، منشورات مركز جهاد ال

الكتاب الليبي، ترجمة محمد المبروك الذويب،  و الكتاب السكيثيهيرودوت، -2
 .م2003 جامعة قاريونس، بنغازي، شوراتمن

   :عربية المراجع ال:ثانيا
 عبد الحميد األثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، دار الكتب رجب -1

 .3الوطنية، بنغازي، ط

 ،الشرق القديم، كلية اآلداب ويب كمش، االديان الوضعية في ليبيا الطصالح -2
 .م2003جامعة عمر المختار،

 تح اللطيف محمود البرغوثي، التاريخ الليبي من أقدم العصور حتي الفعبد -3
 .م1971اإلسالمي، دار صادر، بيروت، 

،  الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا، دار الكتب الوطنيةعبد -4
 .م2001بنغازي، 

  الليبية القديمة، وزارة الثقافةضارة العزيز الصويعي، تاريخ الحعبد -5
 .م2013المجتمع المدني، و

الحضارات الشرقية  والبحث العلمي، الحضارة الليبية والتعليم و التربيةوزارة -6
 .م1988التوزيع، مصراتة،  وفي العصور القديمة، الدار الجماهيرية للنشر

الفكرية في قورنيائية  أثناء العصر  وسالم، الحياة الدينية امحمد محمد -7
 .م2008اإلغريقي، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 
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 سعد البركى، الصراع القرطاجي اإلغريقي من القرن السادس حتي مفتاح -8
 .م2008م، مجلس الثقافة العام، سرت، .منتصف القرن الثالث ق

 المغرب القديم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  بيومي مهران،محمد -9
 .م1990

برقة نشأة المدينتين في التاريخ، مكتبة  و محمد مصطفي بازامة، قورينا- 10
  .م1973التوزيع، بنغازي،  وقورينا للنشر

   : الدوريات:ثالثا
مجلة ) شعوب مختلفة وقبائلاللوبيون وحدة أم شتات ( حسين فنطر،محمد -1

، 12آآلثار اللوبية، المعهد الوطني للتراث، تونس، العدد  ونيقية البونيةالدراسات الفي
 .م2002

) أثره في انتشار الحضارة وجفاف الصحراء الكبرى( علي عيسي محمد -2
 .م1999 السنة التاسعة عشر، 4-3مجلة تراث الشعب، العدد 

) تأثرهم بها  و اليونانية و تأثير الليبيين في الحضارتين المصرية    (  مصطفي بازامة  محمد
�.م1968 ،ليبيا في التاريخ، منشورات الجامعة الليبية، كلية اآلداب �
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ÑîÛdm@Z†NëŠ‡ãc‹ÐîÛëc@@ @
ò»‹m@Z†Nìßbã@ïÜÇ@óÐĐ—ß∗  

  
  :المستخلص

 Glass( الزجاجيةتتناول هذه الورقة بالوصف لوحة فسيفساء أوبوس سكتايل   

Opus Sectile (عامفي في كورينث اكتشفت التي )وذلك في المبنى الواقع )م1981 ،
 مجموعة المباني التي من المعتقـد       من واحداً   شكّلإلى الشرق من مبنى المسرح الذي       

 يستكشف المؤلف   حيث،  )م300( للدمار بشكل جزئي قبل حلول عام        رضتأنها قد تع  
 مـا في) ومتقاطعةتشابكة،  أربع أسماك تسبح ضمن إطار مربعات م      (حالة مادة اللوحة    

 فـي   عـدت  أُ قد اللوحة   بأن للفنون الزخرفية الرومانية، ويقترح      واسعيتعلق بالمدى ال  
  .األساس لزخرفة الجدار

 معركة  خالل) Corinth( مرور قرن ونيف على تدمير مدينة كورينث         عقب  
  كمستعمرة رومانيـة بمبـادرة مـن       تأسيسهاالرومانية، جرى إعادة    ) م.ق146(عام  

 ،)1(، وأصبحت آهلة بقدامى المحاربين من الرومان)Julius Caesar( قيصر يوليوس

                                                           

(*)Andrew Oliver, A Glass Opus Sectile Panel from Corinth, Hesperia, Vol. 

70,No.3(Jul.- Sep.,2001), pp.349-369, American School of Classical Studies at Athens, 

JSTOR. Http://www.jstor.org/stable/318066   
كليـة اآلثـار   -  الكالسـيكية ر اآلثـا قسم/  الفنون ومواد البناء الكالسيكية القديمةفي ضر بدرجة محاأستاذ  -∗

  .والسياحة بالخُمس
(1)(Strab. .Plut) ;  2.1.2 (باوزانيـاس .Paus) ;  8.6.23 ( سـترابون   Vit.Caes.57  ; Dio( بلوتـارخ 

Cass.43.50. 
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 فـي  جديد من المدينة ازدهرت) Strabo( سترابون الفترة الزمنية من عصر خاللو
 كورينـث بثرائهـا   عرفت" :سترابونأواخر القرن األول قبل الميالد، وعن ذلك ذكر 

، )Isthmus(افي عند مـضيق إيـسثموس       بسبب تجارتها وذلك نظراً لموقعها الجغر     
، واآلخـر   )Asia( من الموانئ، أحدهما يقود مباشرة إلى آسـيا          اثنينوسيطرتها على   

  )Italy)."(Strab.8.6.20( إلى إيطاليا

 كورينـث فـي عـام    زارالذي ) Pausanias (باوسانياس/باوزانياس روى  
 ،)1(نسب إلى المدينة الجديدة    من األشياء التي تستحق الذكر ي      كبيراً عدداً، بأن   )م170(

 األسبرطي يوريكليسحمامات  :  بين الصروح المعمارية التي يوردها باوزانياس      ومن
)Spartan Eurykles( هادريان، وحمامات) Hadrian (كانت تتـزود بالميـاه   التي 

 النصر الذي يعلـو طريـق   وقوس ،)Stymphalus()2(الموردة من بحيرة ستيمفالوس   

                                                                                                                                             

على دعوته لي لنـشر  ) Charles K.Williams II(وليام الثاني.     أود أن ُأعرب عن شكري لـ تشارلز ك
). م1982(اللوحة الفنية المصنوعة من الخشب والزجاج، وعلى منحي الفرصة الختبارها في كورينث في عام                

اآلن فقط تبرز هذه المقالة إلى الظهور، وهو تأخير ممكن عزوه إلي وحدي شخصياً، ومع ذلك فإن هذه المـدة                    
رتين، قد أتاحت لي أن آخذ في الحسبان فهم جديد للتقسيم الزمني التاريخي، وتحديـد               الزمنية الواقعة ما بين الفت    

تواريخ األحداث والتسلسل الزمني الدقيق للقرائن التي أظهرتها االكتشافات األثرية األكثر حداثة، إضافة إلى ما               
ُأعرب عن إقـراري بـصحة      اتاحته من فرصة لكي أستشهد بما هو مالئم للمقارنات أو المضاهاة، كما أود أن               

المالحظات القيمة التي أبداها القراء مجهولي الهوية التي حسنت من وضوح هذه الورقة ومنطقها العلمي، وقـد                 
باتخاذ الترتيبات المتعلقـة بتزويـدنا بالـصور    ) Nancy Bookidis Kindly(قامت نانسي بووكيديس كيندلي

ورقة، في حين جاءت مسؤولية رسم اللوحة بالصورة الرائعة علـى           الفوتوغرافية التي ُأعيد إنتاجها ضمن هذه ال      
 ).Karen Hutchinson Sotiriou(عاتق كارين هيوتشنسون سوتيريو

(1)Paus.2.2.6 

                                                       .Corinth XVII, p.1.     ; Corinth X, pp.1-11  ;  :انظر أيضاً

(2)Lolos 1997. 
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ـ    ) Odeion( واألوديون   ،)Lechaion()1(ليكايون  فيلوسـتراتوس  بالذي ذكـر الكات
)Philostratus (  بـلاألتيكـي  هيـرودس بأنه قد شُيد من ق )Herodes Atticus (

الراعي األثيني الثري الذي وضع اسمه على كل الترميمات المعمارية في كافة أنحاء             
األمريكيـة للدراسـات     وقد كشفت الحفريات التي أجرتها المدرسـة         ،)2(يونانبالد ال 

عن ميـدان رومـاني،   ) American School of Classical Studies(الكالسيكية 
ومعابد، وبيوت ينابيع، والكثير من المعالم األخرى التي تشير إلـى أن المدينـة قـد                

       )3(. رومانية-ازدهرت في العصر اإلمبراطوري كعاصمة إغريقية
 إدارياً، ومقـر الحـاكم إلقلـيم آخيـا      واقع األمر، كانت كورينث مركزاً     في  

)Achaea (السناتوري.)4(    
 غير اعتيادي   أنموذجاأعاد المنقبون عن اآلثار إلى الحياة       ) م1981( عام فيو  

 به كورينث ممثالً في لوحة من فسيفساء        شتهرمن الغنى المادي للحضارة الذي كانت تُ      
  )2(،)1(نالشكال )5(.أوبوس سكتايل نُفّذت ضمن إطار من الخشب

                                                           

(1)Edwards 1994.  
(2)Corinth X, pp.1-2    ; Philostr. VS 2.551. 

(3)Williams 1989     ; Willams 1993.   
  :الحظ أيضاً

Dio Chrys.Or.37 ( الخطاب الكورنثي الرسمي، قُصد به محاباة الرومان المتهلينين من مدينة آرلس)   
(4)Groag 1939.  
(5)Williams and  Zervos 1982, pp.133-134, pl.42:a      ; AR 1981-1982, pp.19-20. fig.38 

      ; Touchais 1982, pp.542-543, fig.21      ; Winter 1982, pp545, pl.68, fig.4. 

المزيد من المعلومات عن الحفرية فـي شـكل   ) Williams and Zervos 1983. p.14:(يوفر تقرير كِل من
  .استفسار
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 )4:1(ياسمق.  كورينث، متحف كورينثمنلوحة أوبوس سكتايل ): 1(الشكل
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.  كورينث، متحف كورينثن مسكتايللوحة أوبوس ): 2(الشكل

 )كارين هيوتشنستون سوتيريو(،رسم)4:1(مقياس

    
 الـدكاكين   قـة  عثر على اللوحة وسط خرائب إحدى الحجرات فـي منط          لقد  

 وهـى  ،) لمبنى األوديون الذي ذكره باوزانيـاس   المتاخمة(سرحالواقعة بالقرب من الم   
 الشارع  وب ست حجرات شكلت جزءاً من المبنى الروماني الواقع جن         أصلحجرة من   

المعمد باتجاهي الشرق والغرب، ومباشرة باتجاه شرق الفنـاء الواقـع أمـام مبنـى               
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جرى إلثنتان منها   ، وأُ )م1981( الحجرات الست الغربية في عام     كتشفت وقد أُ  المسرح،
 الجزء، أما )م1929-1928(عامي  الحفريات التي ُأجريت فيما بينأثناء تنظيفعملية 

 الناتجـة   المخلفاتالشرقي من المبنى الروماني فيمتد مطموراً على نحوٍ جزئي تحت           
  .)*()Xenia(عن الحفريات السابقة التي ُأجريت في األعلى حيث يقع اآلن فندق

، ) سنتيمتراً 57(احة الكلية للوحة الزجاجية نصف المتر بقليل       أبعاد المس  تتعدى  
وقد عثر عليها ملقاة على أرضية الحجرة ووجهها باتجاه األعلى، وقد تعرض إطارها             

 درجة التفحم وذلك من جراء الحريق الذي دمر المبنـى           إلى تام   بشكل قالخشبي للحر 
 الطابق من البناء، فقد عثر على اثنا        تذا أما في الغرفة المجاورة من       توياته، مح بكامل

عشر مصباحاً يرجع تاريخ البعض منها على نحوٍ دقيق إلى القرن الثالث المـيالدي،              
سسترتيوس( رومانية ملَةوع-Sestertius  ( الثـاني  جورديـان من عهد اإلمبراطور 

)Gordian II (من العام)( األفريقيمر وصحن من الخزف األح،)1()م240African 

Red Ware(ثالثة جرار كبيـرة مخصـصة   : ت، ومجموعة من الفخار الخشن ضم
ـ    أنه من المعتقد    وقُمعٍللنقل أو التخزين،       ذاتُ  جـرة  ومنـضدةُ  رار، كان يستخدم للجِ

  )2(. إحداها على غطاءيحتوي للطهي  وثالثة قدورٍوإبريق،غطاء، 
 األحمـر    قام المنقبون ضمن تقريرهم األول بمضاهاة صـحن الخـزف          لقد  

مـن  ) 50الـشكل   (األفريقي بنموذجٍ من القرن الرابع الميالدي مصنَّف على أسـاس           
 ذلـك  رغـم  أنهـم  إال، )John Hayes’s typology( النـوعي  ييز هجونتصنيف 

                                                           

 تلّة ضخمة مرتفعة عن شـاطئ البحـر اإليجـي            يتمثل في قمة   يت فيه الحفريات السابقة   جر الذي أ  وقعالم*) (
   )المترجم.(ومطلة عليه

(1)RIC IV.3, no.291    ; Williams and Zervos 1982, p.152, no.44.  
(2)Williams and Zervos 1982, p.135, no.57(در بمقبضين اثنينق) 
; 1983, pp.15-18, nos.25- 46(المصابيح وبقية الفخار)   
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 وفقـاً  من مخلفات منتصف القرن الثالث الميالدي، وذلك ألنه          اً الصحن جزء  روااعتب
 النوع كانت قد صنعت خالل فترة تتعـدى      فإن الصحون التي من هذا     ييز ه الحظه لما

 Dura( وأن البعض منها قد عثـر عليـه فـي دورا يوربـوس    ،ذلك التاريخ بكثير

Europos)(والبعض اآلخر قد ارتـبط      ،)م256 بأنه قد تعرض للنهب في عام        معلوم 
     )Olympia.()1(، وأوليمبيا )Athens(في أثينا ) Herulian(بالتدمير الهيرولياني 

 مـن  فإنـه  المبنى الذي تم بداخله العثور على لوحة الفسيفساء الزجاجية،           أما  
 حتـى ، وأن االعتقاد السائد حينهـا       )م77(المعتقد قد تم بنائه عقب الهزة األرضية عام       

 الثالـث   القـرن  قد تعرض للحرق والتدمير عقب منتصف        أنه الكشف عنه هو     تاريخ
 تحديد ما إذا كان هذا الـدمار قـد   نكا يكن في اإلملم  أنهكماالميالدي بوقت قصير، 

، أم أنه قد ارتبط على نحوٍ       )م267(حدث قبل الهجوم الهيرولياني على المدينة في عام       
    .مباشر بذلك الهجوم

بالنظر إلى هذه اإلعادة الجوهرية لتفسير األحداث، فإن اللوحـة الزجاجيـة             
   أطّرة كانت قد صت أو   نعت،الممنتـصف القـرن الثالـث        في حوالي  لالستخدام ُأعد 

  .الميالدي
 كشف المنقبـون عـن   ، بعد صياغتهم التقرير األول للتنقيبفيما    من جانبٍ آخر، 

 جنوب المبنى الذي تم العثور بداخله علـى         باتجاه(سلسلة متعاقبة من األبنية اإلضافية      
  الممتد من الشمال إلـى الجنـوب       ارع الجانب الشرقي من الش    على) اللوحة الزجاجية 

 المواد التي تم العثور عليهـا       طبيعة بالجهة الشرقية لمبنى المسرح، وقد تجلت        والمار

                                                           

(1)Hayes 1972, pp.69-73, From50,Type A, nos.1- 6( شظايا من دورا يوربوس في معرض جامعة
شظايا من السوق األثينية ذات صلة بـالهجوم  )nos.9-13 ;   (Yale University Art Gallery)(ييل للفنون

م267الهيرولياني لعام )   ; nos.14-16( لتدمير الهيرولياني في أوليمبياشظايا من مخلفات ا ).  
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الفخار، والقطع النقدية، التي شكّلت تحـدياً  : ضمن ركام هذه األبنية المكتشفة حديثاً في 
لالفتراض المبكر الذي مفاده أن المبنى الذي تم العثور بداخله على لوحـة األوبـوس               

  .قب منتصف القرن الثالث الميالدي بوقت قصيرسكتايل قد دمر ع
 الوقت الراهن، إنها مسألة مثيرة للنقاش تلـك التـي مفادهـا أن كامـل                في  

مجموعة غُرف األبنية الواقعة شرق مبنى المسرح قد ُأحيلت إلى أنقاض أثناء حدوث             
قرن  جلي الهزة األرضية، وذلك إما في أواخر ال        وٍإحدى الكوارث الطبيعية، وعلى نح    

 أمكن ثبوت صحة هذه الفرضـية       وإذا ،)1(الثالث الميالدي، أو قبل حلوله بوقت قصير      
وبدت جلية واضحة على هذا النحو، فإن قرينة اللوحة الزجاجية سوف تُلـزم المـرء               

)  لالستخدام ُأعدت أو( باإلقرار بأنه من المحتمل أنها قد صنعت وكذا استخدمت           حينها
  .لميالديعند نهاية القرن الثالث ا

 اللوحة الفنية بشكل عام كوحدة فنية مترابطة علـى الـرغم مـن              تركت لقد  
 وكذلك غيـر متـصلة مـع        ، مرتّبة على نحوٍ جزئي    غير كانتأجزائها العديدة  التي     

 األصح ضمن وضعية مشابهة ألحجية الصور ذات القطع غيـر           على(بعضها البعض 
 في مخازن الحفظ بمتحف كورينث      دةموجو حالياً وهى   ،) تعرضت للهز  تيالمعشّقة ال 

  )1(الشكل.  تركيب أجزائها بمهارة فنية فائقةُأعيدحيث 
 التركيب الفني العام للوحة من شكل دائري، وآخر مثمن علـى هيـأة              يتألف  

ـ           ن ومـدمجي  شابكيننجمة بثمانية أطراف مستدقة النهايات متشكلة بواسطة مربعين مت
ـ  نف المربعي  من الزجاج، وفي منتص    ئريضمن إطار دا    صـورة   جـد  تو شابكين المت

دائرية الشكل تُظهر أربع أسماك، وقد صممت تجميعات الزجاج بأكملها علـى لـوحٍ              

                                                           

(1)Williams and Zervos 1985, p.68; 1987, p.28, n.38    ; Marty 1993, p.125, ns. 43, 45.  
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 التفحم أثناء نـشوب الحريـق،       درجة إلىمحمول من الخشب كان قد تعرض للحرق        
  .وهو اآلن متحلل بقدر كبير

الزجاجية التـي    أوبوس سكتايل    تقنية في األساس عبارة عن نسخة من        التقنية  
من الشائع جداً العثور عليها في هيأة أرضيات من الرخام، وقد صـممت المربعـات،        

 بشرائط متعددة من الزجـاج، فـي حـين عبـأت            لمركزوكذلك الدائرتان المتّحدتا ا   
 بقطـع مـن الزجـاج       شابكة المثلثة المتشكلة بواسطة أضلع المربعات المت      الفضاءات
األزرق، واألحمـر،   : جاج المـستخدمة فـي التـصميم       ومن بين ألوان الز    ،المصمت

واألصفر بلون الخردل، في حين تعرضت بقية ألوان األجزاء الزجاجية األخرى مـن             
  .األسود واألبيض المعتم،: اللونيناللوحة للتأكسد الذي أحالها إلى 

 الدائري الخارجي فقد صنع من شرائط متـشكلة مـن الزجـاج              اإلطار أما  
 أمـا   التنظيف،، مع ظهور للون األخضر حينما تعرض لعملية         )؟(ر  األبيض، واألصف 

 وكـذلك   ،األجزاء الثمانية المتشكلة على هيأة مروحة ضمن الطوق الخارجي للتصميم         
 المتـشكلة ( الثمانية أطراف المستدقة النهايات      ي الشكل النجمي ذ   خارج الواقع   النطاق

 قة مكعبات صغيرة الحجم مـسب     من جميعها فقد صنعت    ،)بواسطة المربعات المتقاطعة  
 مـا   خُصص)  منها مشوه في الوقت الراهن     العديد( مع بعضها البعض   ومدمجةاإلعداد  

  . الثمانيةزاءيقرب من خمس وثالثون مكعباً منها لكل جزء من األج
 الثمانية يتألف من قالب ذي لـون        ألجزاء المركزي من كل جزء من ا      الجزء  

 أخرى مركزية بلون قاتم محاطة بسبع بقع        بقعة ل وجود مع   ،) اللون األبيض  لعلّه(فاقع  
 األحمر المعـتم،    كون يرجح أن ي   بلون منتصف كٍل منها بقعة      في تحوي الفقوع   شديدة

 وتباعاً، فإن هـذه المجموعـة اللونيـة         ، اللون صفراء هى األخرى بسبع بقع      محاطة
  .يض اللون بقع إضافية من الزجاج األببعشرة بدورها ُأحيطت قدالمركبة 
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 بواسطة المربعات المتقاطعة قد     تشكلة الفضاءات الثمانية المثلثة الشكل الم     إن  
ستٌ منها بزجاج أزرق اللون تأكسدت      :  الشكل من الزجاج   منتظمةعبأت بثمانية قطع    

 األصفر الـشبيه  اللونب)  األعلى، واألسفل في( منها   تان اللون األبيض، واثن   ىمعالمه إل 
 الثمانيـة   الفـضاءات  في حين أن     متسختان، في الوقت الراهن     وانوتبدبلون الخردل   

المتشكلة على هيأة مثلث فيما بين المربعات المتقاطعة، وكذلك الجزء الواقـع خـارج              
 بدت مؤلفة من مكعبات صغيرة الحجـم        قدالنطاق المركزي للميدالية الدائرية الشكل، ف     

 صممت عليه نظيراتها الموجـودة      مسبقة اإلعداد ومصممة بنفس الرسم الهندسي الذي      
  .خارج نطاق المربعات

 شـرائط   خمسة( المربعات فقد صممت بشرائط مركبة من الزجاج       أضالع أما  
 في الوقت الراهن في اللونين األسـود،        نمؤلفة من لونين متباينين متجسدي    ) لكل ضلع 

ـ             ع ثـالث   واألبيض، كما بدت اثنان من الشرائط السوداء اللون وفق تصميم تبادلي م
 أسمر   بلونٍ كسدةأخريات باللون األبيض، ويظهر سطح الزجاج األبيض المتعرض لأل        

 األزرق اللون المتعرض    ج عن سطح الزجا   يختلف ذلك   فيضارب إلى الصفرة، وهو     
  . باللون األبيضظاهراً بدا الذيللتآكل 

 الثُماني األضالع الناشئ عن المربعات المتقاطعة، محاط هو اآلخـر            الشكل  
 الـشكل   متماثلة الزجاج   منبحد متواصل غير متشابك متشكل بواسطة أربعة شرائط         

 واللـون  ،) الخردل؟ لون األصل، األصفر ب   في(لون قاتم   : وذلك حسب الترتيب اآلتي   
 المركـز مـن     حـدة  ثم أخيراً حد مؤلف من ثالثة شرائط متّ        ود، واللون األس  األبيض،

 الدائري للميداليـة    الشكل يحوط   أبيض لون و ،األسود واللونالزجاج باللون األبيض،    
  .ذاتها

 بزجـاج أزرق اللـون أحـال      مصمم المركزية ا لميدالية الدائري من ا   النطاق  
 أسماك صورت   أربع هذا النطاق    داخلالتأكسد سطحه إلى اللون األبيض، حيث توجد        
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عـضها   مع ب  مجمعة اإلعداد في المعمل، وبأجزاء من الزجاج        ة مسبق بطريقةجميعها  
  . الزجاجصناعة التقنيات القياسية المتبعة في فقالبعض و
 عمليـة بدت األسماك مفعمة بالحياة وليست معلّقة مثلما تبدو عليـه عقـب               

 ويسرة مضفية بـذلك     ةً تسبح بشكل متعاقب يمن    وهى أنها قد صورت     كما االصطياد،
اليـسار، كمـا بـدت      على اللوحة بعد فني متميز من األعلى واألسفل، ومن اليمين و          

 درجة من الواقعية حتى في      لىاألسماك أيضاً ظاهرة عند مستوى النظر، ومصورة ع       
 ويعد سمك األنقليس    ، تُسهم في تحديد صنفها األحيائي     قدظل افتقارها للدقة التامة التي      

  . التي ظهرت في اللوحةاألربعة األسماك واع أنبين ثعبان الماء واحداً من وأ
من المحتمل أن تكون سـمكة      :  في األعلى وتسبح باتجاه اليسار      التي السمكة  

، وهى نوع من األسـماك  )Sparus aurata( ذات الزعنفة الظهرية راميسالحفّار األب
بأنه كان يتم تربيته فـي      ) Rust.8.16(في مؤلفه   ) Columella (كولوميلالقال عنه   

 أية حال   على وال أود    ،)3(شكلال ،)1(مياه البحيرات العذبة الرومانية، وفي برك السمك      
  ).Pagellus erythrinus( استبعد بهذا الصدد سمك األبراميس األحمر أن
  

                                                           

(1)Palombi and Santarelli 1986, pp.99-100    ; Thompson 1947, pp.292-294.  
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سمكة من المحتمل أن تكون سمكة الحفّار : ،تفصيللوحة أوبوس سكتايل): 3(الشكل

  ).Sparus aurata(األبراميس ذات الزعنفة الظهرية 
  

ميم السمكة، فقد هيمنت علـى الحراشـف         بالنسبة لأللوان المستخدمة في تص     أما     
الذيل، :  ألوان صرت حين اقت  في بلون الخردل، والرمادي، واألبيض،      األصفر: األلوان

 اآلن في اللـونين  متجسدين اثنين ن لونيعلىوالزعنفة العليا، والزعنفة الخلفية السفلى،  
ت الزعـانف    السمكة فق حدد بشرائط اسـتثن      لجسم العام   الشكل أما األسود، و األبيض

 األبيض علـى    باللون وقد صممت هذه الشرائط      ، السمكة المفتوح  فم ب قُطعتوالذيل، و 
 أما العـين فقـد   ، جسم السمكةمن واللون األسود على الجانب العلوي      ،الجانب السفلي 

بواسطة نقطة مركزية ضمن ثالث دوائر متحدة المركزممتص .  
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تميزت بطولها النسبي، وفمهـا الـضيق،       : مين الثانية التي تسبح باتجاه الي     السمكة    
ـ وتُعـرف ) Labridae(  من فـصيلة سمكة تكون أن من المرجح ،)4(الشكل  سمكة ب

  )1(.الراس، أو الفرخ
  

سـمكة الـراس أو الفـرخ مـن فـصيلة           : ،تفصيللوحة أوبوس سكتايل  ): 4(الشكل
)Labridae.(  

 اللون األبيض المتأكـسد  درجة السمكة باللون األبيض، أو على األقرب بنفس   جسم بدا
 والشفاه بـاللون األسـود،      ، فبدا مفتوح  السمكة فمالذي عليه شرائط إطار المربع، أما       

والخياشيم مؤلفة من أربعة شرائط، في حين أن الزعنفـة الداخليـة الواقعـة خلـف                

                                                           

(1)Palombi and Santarelli 1986, pp.68-75    ; Thompson 1947, pp.140 -142.   
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 قد صممت بألوان مختلفة، أما الجزء العلوي من الـسمكة فيبـرز مخططـاُ               ياشيمالخ
 العـين   ما أ ، السفلي منها مصمم بزجاج معتم أبيض اللون       والجزءديم اللون،   بزجاج ع 

  .فقد تشكلت من نقطة مركزية ضمن دائرتين متّحدتا المركز
 Murana(هى مـوراي ثعبـان البحـر    :  الثالثة التي تسبح باتجاه اليسارالسمكة   

helena()1(،            الموجـودة   الزعنفـة  إال أن مظهرها قد بدا على نحوٍ خاطئ من خالل
 Anguilla( غرار تلك الموجودة في ثعبان البحر االذائع الصيت علىخلف الخياشيم 

vulgaris.( الشكل)5(  
) ( Pliny the Elder( األكبـر بلينـي  حـد علـم   علـى  ثعبان البحر موراي إن   

HN9.73 (  عد بالتالي خطـأ قـد تـم           ، وجود الزعانف الصدرية   إلىيفتقروهو ما ي 
 الحـواف  لالفنان، فالمطابقة مع موراي ثعبان البحر مؤكدة من خـال      ارتكابه من قبل    

 وقـد تـم تـصميم البقـع         ،المخططة على طول امتداد جسمه العلوي، وكذلك السفلي       
  في المعمل، أما جـسم       إلعدادالظاهرة على جسم الثعبان وفق تقنية الزجاج المسبق ا        

 والمدمجـة   إلعدادالمسبق ا  أربع صفوف من الزجاج      من ل تشكّ فقدالسمك بشكٍل عام    
  .ه إلى تشوهأدت بعضها البعض، وقد تم انتزاع البعض منها عند منطقة الذيل وعم

 أبيض اللـون فـي      شريط  في البدء ب    حدد الخارجي لجسم السمكة فقد      الشكل أما     
 نحوٍ ثـانوي بـشريط      على وآخر بلون قاتم في الجزء العلوي، ثم حدد          ي،الجزء السفل 

 الـسمكة   جسم نصف   امتداد طولعلى  )  فني مشابه لعريش العربة    تأثير وفق(متعرج  
 امتداد ثُلثي الجسم من األعلـى، فـي حـين شـكّلت المكعبـات               طول و من األسفل، 

                                                           

(1)Palombi and Santarelli 1986, pp. 212-213    ; Thompson 1947, pp. 162-165.  
  .17-16األرقام  )Kenchreai -كنشيريه(أيضاً في لوحات 

; Kenchreai II , pp. 72,86, fig. 31, 87-88, 91-92.  
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 وذلك بالتغاير مع خلفية باللون      اللون من البقع الفاقعة     مجموعةالمستخدمة في التصميم    
ي، والخياشيم صفراء بلون الخردل، أما       باللون الرماد  مصممة الزعنفة بدتالقاتم، وقد   

 . المركزحدتاالعين، فقد تشكلت من نقطة مركزية محاطة بدائرتين مت

  
  ).Murana helena(موراي ثعبان البحر: ،تفصيللوحة أوبوس سكتايل): 5(الشكل

  
تميزت بتصميمها اللوني علـى     :  التي في األسفل وتسبح باتجاه اليمين      السمكة  

 وهـى مـن   ،)6(الـشكل  ة، وكذلك الذيل الحاد المستقيم الـشكل، هيأة شرائط عمودي
 وقد تـألّف  ،)1(، أي الفرخ)Serranellus cabilla(المحتمل أن تكون سمكة من نوع 

جسم السمكة من من أجزاء من الزجاج معدة مسبقاً فـي المعمـل منحنيـة بطريقـة                 
إحداهما :  اثنتين مزدوجة االتجاه، ومرتبة بشكل عمودي استخدم في تصميمها طريقتين        

                                                           

(1)Palombi and Santarelli 1986, pp. 44    ; Thompson 1947, p. 196.   
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بشرائط متغايرة باللونين األسود، والرمادي، مع اللون األبيض، واألخـرى بـشرائط            
متغايرة باللونين الرمادي، واألصفر بلون الخردل، في حين صمم الذيل بشرائط أفقية            

 بحجـم  بدت   فقد الزعانف الخلفية العليا، والسفلى،      أما واألبيض،من الزجاج األسود،    
 في خلفية باللون القـاتم،    مدمجة زاوية الشكل باللون األبيض و     جزاءف من أ  كبير وتتأل 

 بشريط رفيع قاتم اللون ضمن نطـاق أصـفر          م بدا الخيشوم المقوس الشكل مصم     كما
 ثالثة  وسط)  األبيض؟ باللون(بلون الخردل، في حين تشكلت العين من نقطة مركزية          

  .       ، واألصفر، والقاتمالرمادي: باأللوان صممتدوائر متحدة المركز 
 فـي  الخارجي لجسم السمكة فقد حدد بواسطة شريط فاقع اللـون            الشكلأما    

 . باللون القاتم في الجزء العلويآخر شريطالجزء السفلي، و

  
 سمكة من الجائز أن تكون سمكة الفرخ: ،تفصيللوحة أوبوس سكتايل): 6(الشكل

)Serranellus cabilla.(  
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 قد نمت   ونها في ك  تكمن لألسماك التي بدت مصورة      ألحيائيع ا إن أهمية النو    
 حال ما اعتبرناها جميعاً على ارتبـاط وثيـق          في وذلك   ين من قبل الفنان   تام فهمعن    

 في لوحات أوبوس سكتايل الزجاجية التي عثـر         ة األسماك األخرى المصور   بنوعيات
 لكورينـث، فيمـا بـين    التي تمثل الميناء الـشرقي )Kenchreai( عليها في كنشيريه

  )1().م1965 -1964(عامي

 لوحات كنشيريه، قام الفنانين بإقحام قطع فسيفساء زجاجية مسبقة اإلعداد           ففي  
 من ذات الصنف النوعي والتصميم ضمن مشاهد رصيف الميناء،          سماكفي المعمل أل  

ى  ال تُقدر بثمن على الرغم مما اعترتها من بعض المالبسات، حيث سع            وحاتوهى ل 
 جاهدين لتصوير أصناف معينة أو على األقل فصائل من أسـماك ضـمن              رفيونالح

 لوحات هذه األخيرة يعد سمك الراس األكثر        فيلوحات كٍل من كورينث، وكنشيريه، ف     
 ثعبـان   موراي سمكةشيوعاً، إال أن سمكة الحفّار األبراميس ذات الزعنفة الظهرية، و         

  .دها ظاهرة أيضاً في لوحات كنشيريهالبحر التي تظهر في لوحة كورينث، نج
 جـيمس في دراسته ألحواض السمك االصطناعية في إيطاليا الرومانية، قام            

 مسحٍ ألكثر أنواع األسـماك شـيوعاً   بإجراء) James Higginbotham(هيجينبوثام 
 Sparus( ثعـابين البحـر  :  بينهـا من كانالتي تمت تربيتها من قبل الرومان والتي 

aurata(سماك من فصيلة، وأ )Labridae()2(، التي وهى أسماك تُعد من بين األنواع 
  .تم التعرف عليها في لوحات كٍل من كورينث، وكنشيريه

سمك البـوري   :  كانت شائعة مثل   ي األسماك األخرى الت   نواع العديد من أ   إن  
 لوحـات  في، والبوري الرمادي، التي ظهرت بوضوح )Mullus barbatus(مراألح

                                                           

(1)Kenchreai II, pp. 67-120, nos. 16-26, drawings xvi-xxii.  
(2)Higginbotham 1997, pp. 41-53.  
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 لم يكن لها بالرغم من ذلك وجود في لوحة كورينث، وهى بالتالي لم تكـن                كنشيريه،
 الشائعة الدخيلة أو الغريبة، وإنما من األنواع الشائعة التي فـي اإلمكـان       اكمن األسم 

  . بالمطبختمييزها من قبل أي شخص ضليع بسوق السمك، أو 
 بـدورها عالقـة      ميزة التقنية والتصميم الفني وكذا التاريخ، تُظهر أيضاً        إن  

 اللوحـات  جميع أن ذلكارتباط ما بين لوحة كورينث ونظيراتها من لوحات كنشيريه،         
 قطع من   ة بعناية فائقة في هيأ    المتجسدة الزجاجية سكتايل   وبوس صنعت وفق تقنية أ    قد

الزجاج مثبتة فوق الخشب، فاأللوان المستخدمة في لوحات كـال المـوقعين مـدعاة              
 متماثلة، كما أن اللوحـات      - على نحو ما رأينا    -نيع نماذج السمك  للمقارنة، وتقنية تص  

الفنية من كنشيريه تُظهر مدى أوسع من حيث التصميم الفني، وحالة الموضوع مـن              
نموذج كورينث، ومن أبرز ما يمكن مالحظته بهذا الشأن اللوحات المتضمنة ألشكال             

بالمبـاني المعماريـة، وكـذلك      آدمية، وتلك السلسلة من المناظر المتواصلة المتعلقة        
  .مشاهد صيد األسماك الموجودة ضمن رصيف الميناء

 تجـسدت فـي     قد بلوحة كورينث    لقةالمزيد من عالقة االرتباط الوثيق المتع       
 فنـي  بشكل أساسي مع وحدات زخرفية ذات نمـط          المستقرة الشكلاللوحات المربعة   

 فـي الـنمط     فيالتنوع اإلضا  وكذلك فالشكل الدائري الظاهر ضمن مربع،       ،)1(هندسي
 كُل ذلك يعد ميزة فنية بارزة، فالمربعـات ذات أبعـاد            ة، الهندسي والزخارفالزهري  

 من جهـة، بالمقارنـة مـع القطـر البـالغ     )  سنتيمترا120ً( تبلغ على نحوٍ تقريبي

  .للشكل الدائري في لوحة كورينث) سنتيمترا57ً(
 الربع الثالث من القرن الرابـع       يرجع تاريخ اللوحات الفنية من كنشيريه إلى        

       ثـر عليهـا فـي        ملةالميالدي، وذلك وفقاّ لمعيار التقارب الزمني المتعلق بالعالتي ع 
                                                           

(1)Kenchreai II, pp. 186-199, figs. 171-210.  
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 نتائجهما، اللذين أسفرت )14(  الخشب بواسطة الكربونتحليل كذلك وصلي،الموقع األ
 عـوام  المعروفة التي حدتث فيما بين األاليةعن تواريخ متطابقة لالضطرابات الزلز

 ).م365-367(

لقد كانت الهزة األرضية السبب في دمار المركّب المعماري حيث تم تخزين              
اللوحات الزجاجية، وكذلك في تهتُّك اللوحات ذاتها الحقاً، ومنذ ما يتراوح مـا بـين               
الخمسين والخمس وسبعون سنة الحقة عن تصميم لوحـة كورينـث، فـإن لوحـات               

 )1(. للتاريخ واألحداث المتعلقة بهااًسلسالً زمنياً عريضكنشيريه بالرغم من ذلك توفر ت

 سيحتى عهد قريب، ظلت لوحات كنشيريه المستقرة القاعدة بمثابة معيار قيا            
 استثنائي  حوٍللمقارنة، إال أنه خالل العشر سنوات األخيرة، برزت إلى الوجود وعلى ن           

ازل الرومانية المكتـشفة    لوحة أوبوس سكتايل زجاجية مماثلة من بين أنقاض أحد المن         
  )7(الشكل )2(.في إيطاليا) Rimini( في ريميني
علـى الوجـه، إال أن   )  سنتيمترا32ً(  الجديدة أصغر حجماً وفق أبعاداللوحة  

 حيث تُظهر اللوحة ثالث أسـماك،       االنتباه،التصميم الفني، والحرفة المفترضة يثيران      
 الواحدة منهـا أعلـى   تسبح)  في األسفلنالدولفي( ودولفين ن،أو في واقع األمر سمكتي   

 27( األخرى في اتجاهات متعاكسة ضمن نطاق دائري من الزجاج األزرق يبلغ قطره
  ).سنتيمتراً

                                                           

(1)Kenchreai II, pp. 249-250, 268-269. 

(2)Bologna, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, 
inv.184584. 

Ortalli 2000, pp.516, 519-520, no.183. 

على سماحهما لـي بإعـادة إنتـاج ترسـيم     ) Jacopo Ortalli(و) Mirella Marini Calvani(أنا ممتن لـ
 .الفسيفساء في ريميني
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  . حائطية من ريمينيفسيفساء): 7(الشكل

Bologna,Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, 
inv.184584. 

 Ortalli 2000, p.519, no.183:      عننقالً

  
 20(، و) سـنتيمتراً 16(  طول األسماك في هـذه اللوحـة مـا بـين    يتراوح  
، تسبح ضمن نطاق باللون األزرق مأطّر بأطواق مـن الزجـاج األخـضر     )سنتيمتراً

 أما الشكل العام للوحة     ،والبنفسجي، صمم اإلطار الخارجي منها على هيأة شكل مثمن        
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 حاليـاً ( واألبـيض  ألصـفر ربع زوايا معبأة بزجاج باللونين ا   فكان يتألف من مربع بأ    
  ).مفقود باستثناء زجاج زاوية واحدة

 عثر على اللوحة وهى محطمة على أرضية المنزل الخاص وسط حجرة            لقد  
 الفسيفـساء   ألرضـية  المنحرف   موضع إلى ال  بالنظرتم اعتبارها حجرة للطعام، وذلك      

 الواقع  ار اللوحة كانت معلّقة على الجد     بأند االعتقاد    ومن ثم تولّ   ،المرصعة بالمكعبات 
 فإن العملة المتأخرة التي عثر عليها       ن، ووفقاً لتقرير المنقبي   ،بالقرب من مدخل الحجرة   

في المنزل الذي كان قد تعرض للدمار بفعل الحريق باإلمكان إرجاع تاريخهـا إلـى               
نحوٍ متزامن مع فترة غـارات  ، وذلك على )م258-257( الفترة الممتدة ما بين عامي

  ).Po( البرابرة في وادي بو
انطالقاً من نقطة دراسة مالمح التقنية، يتوجب علينا أيضاً لفت االنتباه إلـى               

 إلى تلك األسماك الموجودة على      باإلضافة(فسيفساء أخرى تصور أسماك من الزجاج       
ن لوحات فنيـة     بعضها البعض ودون أن تكون جزءاً م       عنمنفصلة  ) لوحات كنشيريه 

 ،)1( األصلي المتعلق بلوحـة كورينـث      لحفرية التنويه إليها في تقرير ا     تَمأكبر حجماً،   
 فسيفساء أسماك زجاجية مصنّعة بنفس التقنية من للزجاج) Corning( ويمتلك متحف

 قد، وخلفيتها المصممة بالمالط،     )تراً سنتيم 17بطول( فيما مضى بسبب حجمها    المحتمل
 )2(. سكتايل كجزء من التكسيةاألوبوساء اتُخذت مع أجز

ـ             فسيفـساء   سرأيضاً وضمن سياق متصل بهذا الشأن، ثمة مجموعتان من ك 
 Kofler-Truniger (ضـمن  كانـت الـسمك الزجاجيـة، إحـداها فيمـا مـضى      

Collection( الحقاً في مزادوبيعت  )Christie (في لندن )London(  فـي عـام ، 

                                                           

(1)Williams and Zervos 1982, p. 124, n. 27.  
(2)Goldstein 1979, p.264, no.792, pl.36   ; Glass of the Caesars, p. 31, no. 9.  
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في ) New York( في نيويورك) Christie( مزاد بيعت في قد واألخرى، )م1985(
  )1().م2000(عام 

 صورت فسيفساء السمك الزجاجية في وسائل اإلعالم على نحوٍ مختلـف            لقد  
أكثر من نظيرتها األوبوس سكتايل التي ما تزال محفوظة ضـمن فنـون الزخرفـة               

 قـد   ماي ع  المكتشفة في السوق األثين    اج المبكرة، وتكشف كسر صحن الزج     الرومانية
 من المحتمل أن    أيضاً(يبدو رأس رجل يرتدي قبعة من المحتمل أن يكون صياد سمك            

 حافـة   من جزء   مع في الصورة    يظهر ،) هيأة صياد سمك   في" Eros -إيروس"يكون  
 األسـماك، أو أكثـر مـن        إلحدى  وذيلٍ  سطح الماء، وكذلك رأس    فوق الطافيقاربه  

 )2(.ذلك

 في الصحن قد صنعت بـنفس       بدتألسماك التي   على الرغم من أن عناصر ا       
الطريقة التي صنعت بها األسماك في لوحـات كورينـث، وكنـشيريه، إال أن تقنيـة       

 عن عناصر   عوضاً أنه سكتايل، و  األوبوس تقنية تمت بصلة إلى     مالصحن بشكل عام ل   
قـد  األسماك والصياد الظاهرة في بدن الصحن، فإن قالب من الزجاج األزرق القـاتم         

  . الشكلالمضلّعُأحيط بأجزاء مدمجة معاً من الزجاج 
التي قامت بنشر الكسر، لفتت االنتباه إلـى  ) Gladys Weinberg( الناشرة  

شظايا أخرى لفسيفساء أسماك زجاجية يبدو أنها جاءت من صحون مشابهة، من بينها             
فـي  ) Kunsthistorisches(، ومتحـف  )Metropolitan(كسر موجودة في متحف   

للفن، وقد حاولت الناشرة أن تبـرهن علـى أن          ) Toledo(، ومتحف )Vienna(فيينا
 تاريخها على أقل تقدير إلى قرنٍ ونصف القرن بزمن مبكر عن            يعودكامل المجموعة   

                                                           

(1)Ancient Glass, pp. 118-119, lot 226    ; Antiquities, pp.88-89, lot 356.  
(2)Weinberg 1962.  
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حيث عثر على الكسر األثينية، وربمـا       ) م267(أنقاض الدمار العائد تاريخه إلى عام       
  )1(.بزمنأبكر من ذلك 

 علينا العودة إلى سمة فنية أخرى للوحة كورينث، وعلى وجـه        حالياً، يتوجب   
التحديد العناصر الزخرفية، وتوسيع النقاش في مسألة استخدام السمك كموضوع فني،           

 وذلك ضـمن نطـاق الفنـون الزخرفيـة          ،والمبدأ الفني الهندسي، والمربع المتشابك    
  .الرومانية
عوب القديمة، هى حقيقـة     إن صيد السمك ومدى شعبيته كطعام في ثقافة الش          

مسلّم بها، وبالتالي فإن الموضوع يعد من العناصر الفنية الـشائعة جـداً فـي الفـن                 
ضـمن النـشر الحـديث    ) Demetrios Michaelides(الروماني حـسبما أشـار   

 )2(.في ليبيا) Sidi Kherbish( ألرضيات الفسيفساء والرخام من سيدي خريبيش

 تجسد على نحوٍ غيـر      ةليط الضوء فقط على أمثل     السبب، في إمكاننا تس    لهذا  
األسماك كعنصر أساسي فـي     :  وذلك على صعيد   ، ذات الموضوع  ضاهياعتيادي، وتُ 

 المـصورة وفـق االتجـاه التـصنيفي،         واألسماكالمشاهد التصويرية األكبر حجماً،     
  .ية كعناصر زخرفية مستقلة ضمن الزخرفة الداخلية، والفنون الزخرفواألسماك
ا يتعلق بالمشاهد التصويرية، أشرتُ فيما مضى إلـى األسـماك ضـمن             فيم  

المشاهد البحرية لرصيف الميناء التي بدت ظاهرة فـي لوحـات أوبـوس سـكتايل               
  )3(.ينيةالزجاجية من كنشيريه، وتلك التي بدت في كسر صحن الزجاج في السوق األث

                                                           

(1)Weinberg 1962, pp.32-34, fig. 4, 6, 9.  
(2)Michaelides 1998, pp. 75-80, citing earlier bibliography.  
(3)See above, ns. 17 and 25.  
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 وخير دليـل    ضخماً، فنياًفي فن الفسيفساء، تحتل مشاهد صيد األسماك جانباً           
فـي  ) Arsenal(  منـزل يـه  يطلق علماأحد الشواهد م-على سبيل المثال-على ذلك

 اآلخر من مبنى على ما يبدو أنـه  شاهد وال،)Tunisia()1( بتونس) Sousse( سوسة
، )Melos( بجزيـرة ) Tramithia( في) Bakcheion( بــــويعرفكان للتعبد 

 هذا الشاهد   في ويبرزه إلى القرن الثالث الميالدي،       يرجع تاريخ  أنه المرجح من   الذيو
 قارب صغير محاط بما يفـوق       وسط نطاق دائري الشكل صياد سمك       ضمناألخير و 

  )2(. مختلفةاتخمس عشرة سمكة تسبح في كل اتجاه

 اعضمن هذه األمثلة وكشأن العديد من الفسيفساءات األخرى، بـرزت أنـو             
 صـيادي  عمـل  نجـاح  كذلك البحر، وسخاء دىم على تأكيدكثيرة من األسماك مع ال 

  ). نحوٍ واقعي أو رمزيعلى ذلك أكان سواء(األسماك 
المزيد من االستشراق العلمي والسماكي المستوحى من خـالل اثنـين مـن               

معروضة حالياً في متحف نـابولي  ) Pompeii( أرضيات الفسيفساء من مدينة بومبيي
)Naples (    واألرضية األخرى مـن     ، الضوء تسليط من   األثري ولم تنل القدر الكافي 

 حاليـاً  معروضة) Spain( في إسبانيا) Vila-Seca( الرومانية في) La Pineda(فيال
 كال النموذجين في بدت األسماك حيث، )Tarragona( في متحف اآلثار في تاراغونا

  )3(.متفردة على نحوٍ كاف وكأنها عرضة للتعريف بصنفها األحيائي

                                                           

(1)Dunbabin 1978, pp.81-82, pl. xlvii, figs.119-120   ;Martin and Fradier 1989, pp. 

130-131.  
(2)Bosanquet 1898,pl. 1, reproduced in Levi 1942, p.52, pl.vii:2 and Kondoleon 1994, 

p.246, fig. 156. 

(3)Capaldo and Moncharmont 1989(Pompeii)  ; Bobadilla 1969(La Pineda). 
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حيث بـدت األسـماك   ) La Pinda (فيال وما بين فسيفساء بومبيي وبالتغاير  
 األسماك، فإن فسيفساء فيال القرن      لعرض صناعيمتجمعة معاً كما لو أنها في حوض        

، تُظهر أربعة صفوف لمختلف األنواع من األسماك        )Patras(في  ) ؟(الميالديالثالث  
ليمين وقد بدت وكأنهـا      باتجاه واحد متجهةً صوب ا     تسبح جميعها وهى    صورتالتي  

 من كتاب التوضيح المدرسي، أو رتّبت عقب الصيد لتكون مهيأة لتحديد صنفها             طلقتُأ
  )1(.األحيائي
 األكثر قُرباً من لوحات كورينث، وريميني من حيـث الترتيـب الـشكلي           إن  

 في المكتشفةوالظهور، تلك األسماك الظاهرة في لوحات القاعدة في إحدى األرضيات           
 التـصميم الفنـي مـن    تجسد حيث ،)8(الشكل )Libya(،)2(في ليبيا ) Zliten(ن زليت

 شبكي ضمن نطاق مركزي يضم ثمانية مربعات وفـق تقنيـة أوبـوس      مخططخالل  
 بلوحـات أوبـوس     رةسكتايل بدت من خالله كامل الستة عشرة وحدة شـبكية مـأطّ           
 .سكتايل، وفسيفساء صورت مشاهد سردية من حلبة المصارعة

                                                           

(1)Touchais 1980, pp.616-617, fig. 74.  
(2)Aurigemma 1926, figs. 77-85,pl. D. 

إن الشبه ما بين مشاهد األسماك في كنشيريه، وتلك الموجودة في لوحات زليتن، قـد تـم                  :                         
 التطرق إليه في
 Kenchreai II, p. 135. 
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  .المتحف األثري، طرابلس.  أرضية فسيفساء من زليتن، ليبياتفصيل): 8(شكلال

 Aurigemma 1926, p. 137, pl.D:  عننقالً

  
 هندسـية  بأنمـاط  نحوٍ تصوري    وعلى مربعات األوبوس سكتايل     صممتلقد    

ذات صلة بالمربعات المتقاطعة في لوحة كورينث، وتشتمل كل وحدة فنية مـن كـل               
 فـي   اك دائري لمشهد فاتن من األسماك، ثالث أو أربع أسم         شكلى  مربع فسيفساء عل  

كل دائرة متجهة صوب اليسار واليمين مثلما هـو الحـال فـي لوحـات كورينـث،                
  .وريميني
 الترتيب المتعاقب لألسماك الذي استخدم ليعزز الترتيب الشكلي، نجده          هذا إن  

مـن  ) Antinoe( من أنتينوي)  سنتيمترا140ًبطول (أيضاً في ستارة الصوف والكتّان
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، )Lyon( ، معروضة حالياً في المتحف التاريخي لألنسجة في ليـون )Egypt( مصر
  )1(.حيث األسماك تبدو متماثلة المظهر في شكل خيال

إلى وجوب أن تكـون أرضـية زليـتن مؤرخـة     ) David Parrish( أشار  
ي خمـسين سـنة مـن       بالنصف األول من القرن الثالث الميالدي، أي أنها أقدم بحوال         

اللوحة الزجاجية من كورينث، إال أنها متعاصرة على نحوٍ عشوائي مع اللوحة التـي              
  )2(.عثر عليها في ريميني

إن الفكرة العامة حول إظهار األسماك ضمن نطاق دائـري الـشكل ليـست                
 أقل   على راءمبتكرة بالنسبة لفناني القرن الثالث الميالدي، وإنما ترجع تاريخياً إلى الو          

 من اليقين العلمي المنبثـق مـن        انطالقاً الميالدي، وذلك    ولتقدير إلى أوائل القرن األ    
 أيـة   علـى  وأنه   ،)3( مدينة بومبيي  من)  سنتيمتراً 58بقطر  ( الشكل   الدائرية الفسيفساء

، تبرز األسـماك وهـى تـسبح بـشكل     )Pompeian( حال، ففي الفسيفساء البومبية
ة كما لو أن حرفي تقنية الفسيفساء قـد سـعى جاهـداً             عشوائي ومن أفضلية نقاط عد    

  .    إلعطاء االنطباع بالنظر إلى داخل قاع بركة السمك
على الرغم من نتاجها الفني المختلف على نحوٍ طفيف، فـإن هـذه الـصور           

 تبرهن على أقدمية الزخرفـة  ،سواء ضمن مجال الفسيفساء، أو تقنية األوبوس سكتايل 
 المصورة ضمن نطاق دائري الشكل،      اكة فيما يخص موضوع األسم    الداخلية الروماني 

 وعلى نطاق واسع بالتغاضي عن نقاش موضوعات األسـماك كوحـدة    قُمتكما أنني   
وذلك ألن الموضوع   .  التخصيص وجهفنية رئيسة في الفنون الزخرفية المحمولة على        

                                                           

(1)Weitzmann 1979, pp. 208-209, nos. 182-183  (شظايا في متحف اللوفر تنتمي إلى ستارة ليون) 

   ; Bourgon-Amir 1993, I, pp.204-205, pls.209-210.  
(2)Parrish 1985.  
(3)Spano 1910, pp. 555-557, fig. 1. 
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غـشاوة فـي    شديد الغزارة، حتى في حالة المسح السريع فإن ذلك سوف يؤدي إلـى              
  .تركيزنا على لوحة كورينث

 من ذلك، فإن ما يستحق الذكر ضمن هذا السياق هو ذاك الغـرض              وبالرغم  
الوحيد المتمثل في طبق سطحي من حجر السربنتين األخضر المطعم بأسماك بواسطة            

  كان فيما مضى جزءاً من الكنز الملكي الفرنسي في سانت دينـيس الذهب،رقاقة من 

)Saint-Denis(     ومعروضاً حالياً في متحف اللوفر ،)لنقاشـه       ،)1 وفي أقصى مـدى 
 Erwin(حول هذه القطعة التي أرجع تاريخها إلى القرن الرابـع المـيالدي، لفـت    

Bielefeld (            االنتباه إلى العديد من األمثلة األخرى من الفنون الزخرفية القديمة التـي
لـسوق األثينيـة الـذي تمـت        تصور األسماك بما في ذلك كسر صحن الزجاج من ا         

طبق حجر السربنتين، وكسر صـحن      :اإلشارة إليه آنفاً، فكال النموذجين المتمثلين في      
 الفكـرة  اسـتمرار  الزجاج الوحيد من منطقة السوق األثينية، يساعدان علـى تعزيـز  

  .الرئيسة للعمل الفني ضمن مجال الفنون الزخرفية الرومانية
 من خالل التصميم الفنـي      فتتجسدة للوحة كورينث     الزخرفية الثاني  الميزة أما  

الهندسي المحيط بالنطاق الدائري لألسـماك والمتمثـل فـي المربعـات المتقاطعـة              
والمتشابكة المشكِّلة معاً لنجمة ذات ثمانية أطراف مستدقة النهايات، فهذه الوحدة الفنية            

ـ           الل القـرنين األول،    الزخرفية لم تظهر في تقنية الفسيفساء، وال األوبوس سكتايل خ
 لوحات الزجاج من كنـشيريه، إال أنهـا         يوالثاني الميالديين، وبالرغم من انعدامها ف     

أصبحت عنصراً قياسياً خالل القرنين الثالث، والرابع الميالديين وذلك ضمن مجـال            
 سـكتايل،   ألوبـوس الفنون الزخرفية، والزخرفة الداخلية بما في ذلك الفسيفـساء، وا         

جداري،      وتبرز الفكرة الرئيسة للعمل الفني ضمن مجـال أرضـيات       والتصوير ال 
                                                           

(1)Inv. MR IV, 415(D927). Bielefeld 1972, pls. xv-xvii.  
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 ومن أفضل أرضيات فسيفساء القرن الثالث       ،)1(الفسيفساء في كافة أنحاء اإلمبراطورية    
الميالدي التي تجسد هذا التصميم الفني؛ تلك الكائنة في الجناح الشمالي من الحمامات             

 وتوفر لُقى الفخـار، والعملـة،   ،)Turkey()2( في تركيا) Anemurium(الكبيرة في
، دليالً للتـاريخ األصـلي للبنـاء، ويبـدو أن           )م225( للعام   أخرةالمتزامنة للفترة المت  

 آلسيا الصغرى) Persian( االنكباب على عملية البناء قد توقفت عقب الغزو الفارسي

)Asia Minor (تحت حكم شابور األول )Shapur I (في عام )م260.(  
 أرضيات الفسيفساء، وبالتالي    نأرضيات األوبوس سكتايل أكثر نُذرة م     تعتبر    

فإن الشواهد من مثل هذا التصميم الفني الهندسي مألوفة ضمن نطـاق ضـيق جـداً،                
) Utica( وتتضمن األمثلة الدالة على ذلك، أرضية في إحدى الفـيالت فـي أوتيكـا   

 Nymphaeum( ابيع ما يعرف بــــ بيت الينأرضية واألخرى ضمن ،)3(بتونس

House (في أوستيا )Ostia.()4( 

 المربعات المتقاطعة جلية في زخرفة      دوعلى صعيد فن التصوير الجداري، تُع       
 ما هو متـاح مـن       وفق(في مصر   ) Luxor(معبد العبادة اإلمبراطورية في األقصر    

                                                           

(1)Blazquez et al. 1989, pp. 55-56, with references to Tunisia, Spain, Britain, and 

Germany 

  ; Neal 1981, pp.52, 69, 86, figs.25:a, 25:c, 36, 52, 63(Britain)  
  ; Levi 1947, pp.304-306, pl.68 (Antioch)   ; Wilson 1983, pp. 22, 41, figs.10, 

21(Piazza Armerina). 

(2)Campbell 1998, pp. 28, 32.  
(3)Alexander et al. 1973, pp.51-53,no.59, pl.24( من المقترح أن يكون تاريخها إما النصف الثاني
من القرن الثاني الميالدي، أو أوائل القرن الثالث الميالدي، على الرغم من اقتراح الدارسين اآلخرين لتـواريخ                 

).  مختلفة  

(4)Becatti 1961, pp.103-104, no. 189, pl. ccvii.  
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لـى   في الوقت الحاضر ع    متهدم ،)معلومات، يرجع تاريخه إلى القرن الثالث الميالدي      
نحوٍ كبير، وتُعد التصاميم الفنية ضمن هذا الشاهد الفني من أفضل ما تم إنجازه مـن                

 John( مشاهد الرسم باأللوان المائية التي قام بتنفيذها عالم اآلثار المصرية اإلنجليزي

Gardner (في عام )1()م1859(.  
نين الثالث،   النمط الفني أيضاً في الفنون الفارهة والثمينة خالل القر         يبرز كما  

 القرن الثالث المـيالدي     بحلولوالرابع الميالديين، ففي مجال النسيج، استخدم التصميم        
 على سبيل المثال فـي األرديـة   ،على أردية الكتان) orbiculi(  ميداليات المنكبفي

 في سوريا) Palmyra( إحدى المقابر فيفي) Damascus( الموجودة اآلن في دمشق

)Syria)( 2()م273قبل عام(،   على أحـد األطبـاق      لمنقوش الشعار ا  ضة، وفي مجال الف 
المؤرخ وفـق مـا هـو متـاح مـن المعلومـات قبيـل               ) Kaiseraugst(من كنز 

) Opus interrasile( وضمن مجال حلي الذهب ذلك الجزء من إطار،)3()م350(عام
           ـ  خالمتعلق بالمشبك التزييني ضمن المجموعة الخاصة فـي ألمانيـا، المـؤر سب  ح

المعلومــات المتاحــة وبالمقارنــة مــع الحلــي األخــرى المتزامنــة مــع عملــة 

                                                           

(1)Monneret de Villard 1953, esp. p. 91, pls.30:a, 31:b, left   ; Bianchi Bandinelli 1979, 

p.291, fig. 226   ; Deckers 1979, col.fig. 14, facing  p.624.       

(2)Pfister 1934, pl.6, reproduced in Trilling 1982, p.105, fig. 5  ; Schmidt- Colinet 

1991, pp.22-23, fig.5  ; Schmidt-Colinet and Stauffer 2000, pp. 162-163, no.355, pls. 3, 

54, 55.  
على ما اقترحه من تاريخ القرن الثاني الميالدي المتعلق بهذا الرداء، ذلـك             ) Schmidt-Colinet(لم أتفق مع    

غم كونها قد بنيت في السنوات المبكـرة مـن القـرن الثـاني         أن المقبرة التي تم العثور فيها على هذا الرداء ر         
 .الميالدي، فإنها قد شهدت وعلى نحوٍ مؤكد استخداماً من قبل العديد من أجيال العائلة

(3)Baratte 1984. 
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 مثلمـا  ثم مجال الزجاج ،)1()م325( إلى فترة حوالي العام) Constantine(قسطنطين
 المرسومة على أحد أطباق القرن الرابع المـيالدي الجنائزيـة فـي      لزخرفةهو حال ا  

  .)Cologne()2( كولونيا
ورد ذكرها، فإن الموضوع الفني مثلما هو ظـاهر فـي           في كل األمثلة التي       

أرضية أوبوس سكتايل في أوستيا، وفي الرسوم الجدارية في األقصر، يعرض أفضل            
نموذجين يماثالن لوحة كورينث، فتصميم القاعدة للمربعات المتقاطعة فـي أرضـية            

  )3(. ضمن أوجه عديدة مع نظيره في لوحة كورينثلأوستيا متص
 –سـنتيمتراً  670( العام لهـذه األرضـية الكبيـرة ذات األبعـاد    فالتركيب   

، يظهر وحدة فنية لمربع مركزي محاط بثمان وحدات فنية أخرى بذات            )سنتيمترا700ً
 منفصلة جميعاً عن بعضها البعض بواسطة وحدات فنية مستطيلة الشكل، فـي             ،الحجم

) سنتيمتراً علـى الجانـب   140حوالي ( حين تبدو وحدات الزوايا األربعة ذات األبعاد
على نحوٍ منفرد بمربعات متشابكة، أما خطوط المربعات المتـشابكة، فقـد تـشكلت              

تألّف الشريط الموجـود    :  متغايرة لوانبواسطة شرائط ثالثية متماثلة من حجارة ذات أ       
  .منها في المركز من اللون األصفر بمسحة من اللونين الوردي، واألسود

 التي  لوان الناشئ عن الشرائط المتعددة األ     يرمماثالً لذاك التأث  يعد التأثير الفني      
تشكل المربعات في لوحة كورينث، ومختلفاً كلياً عن المربعات المتشابكة الموجـودة            
في الفسيفساء حيث جوانب المربعات وعلى نحوٍ ثابت متشكلة بواسطة عـصب مـن              

                                                           

(1)Depper-Lippitz 1996, p.39, fig. 6:a 6:b  

القـرن الخـامس المـيالدي لإلمبراطـور        نفس النمط الفني يظهر على إطار قالدة العملة الذهبية من أوائـل             
.في برلين) م423-395(هونوريوس  )  

(2)Doppelfeld 1959 (excavation report)   ; Fremersdorf 1967, p.97, pl.89 (illustration).  
 .في السابق) 41(  انظر إلى هامش(3)
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ن األسود المحاط بأحجار مـن  ، أما القرص المركزي ذو اللو)أو نمط الحبل( الضفيرة
ـ              ث،ألوان أخرى، فإنه متموضع حيث كائن النطاق الدائري لألسماك في لوحة كورين

  .في حين أن خلفية المثلثات، والفُرج األخرى قد تشكلت بواسطة حجرٍ فاقع اللون
محفوظـة علـى   (الرسوم الجدارية في معبد العبادة اإلمبراطورية في األقصر   

 فعلـى الجـدار،     ،)1( كورينث للوحةا خطوة أقرب نحو العمل الفني       تأخذن) نحوٍ أفضل 
وأسفل إفريز مصور ألشكاٍل، وجياد، كان يوجد سفل طويل مصور، حيـث الجـزء              

 المستطيل عمتناوبة م)  سنتيمتراً على الجانب46( السفلي من وحدات المربع المدمجة
األقل قد أظهرتا مربعات    العمودي المنفرد، في حين أن اثنان من وحدات المربع على           

 على الرغم من تشكله مـن مجموعـة         -متشابكة الشكل، كما أن الترتيب الفني بأكمله      
 يذكِّر بالمربع المتعاقب، والوحدات الفنية المستطيلة الـشكل فـي أرضـية             -خطوط
  .أوستيا

 علـى   صـور  قـد  سكتايل في األقصر     وبوس التصميم الفني ألرضية األ    إن  
 جيد  تشابه بذلكمثلما كان، وهو يشكل     ) faux-marble(اكي الرخام الجدار بطريقة تُح  

)  قاعدة الخشب  أعلى(للوحة كورينث باإلمكان رؤيته في هيأة رسم تمثيلي في الزجاج           
  .ألرضية األوبوس سكتايل

إن ظهور الموضوع الفني مثل المربعات المتشابكة بشكل عـشوائي ضـمن              
 كانت مثـل    ية متنوعة، يشير إلى أي مدى     أعمال متعاصرة من الفن في وسائل إعالم      

  .هذه الفنون بدورها متشابكة
حتى هذه النقطة، فإنني أضع في اعتباري في نهاية المطـاف وعلـى نحـوٍ                 

ـ                    لنسبي، مواد غير قابلة لإلتالف تلك التي نجت منذ القـدم علـى نحـوٍ جيـد، مث
                                                           

(1)Monneret de Villard 1953, esp. p. 91, pls.30:a, 31:b, left.     
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يج الـسجاد المخملـي،     نس: الفسيفساء، أما المفقود منها على سبيل المثال، فيتمثل في        
 لـه   ما خالله إنجاز الكثير م    إلمكانوغالبية أشغال الخشب، وأنه في الوقت الذي في ا        

صلة فنية سابقة  مثل لوحة كورينث ضمن مجال األوبوس سكتايل، والرسم الجداري             
المحاكي لألوبوس سكتايل، فإن العالقة الفنية المتعلقة بالمواد العرضة للفساد من مثل            

  . بها كمعيارخذ، وأثاث الخشب، تكون من األصعب األالنسيج
بالرغم من ذلك، أود أن أبرهن على أن تلك األنماط الفنيـة الموجـودة فـي                  

 مركب على   خشبي الخصوص الطبقات الخارجية المطعمة بنسيج       هاألثاث، وعلى وج  
مثال، تُعد   دوراً أساسياً في تطور التصاميم الفنية، وعلى سبيل ال         تنحوٍ متنوع، قد لعب   

: والمتمثلـة فـي  ) Herculaneum( قطعتا األثاث الخشبي المكتشفة في هيركوالنيوم
 ،)1(مسند للقدمين تعلوه قطعة مربعة الشكل، وأريكة، أول حالة لكسوة الخشب التزيينية           

 ة،وقد بدت كسوة الخشب التزيينية منجزة بإتقان أكثر من مجرد كونها عمـل نجـار              
ذلك تقنية التوشية المتقنة بالتطعيم، وتوجد بهذا الصدد نسخة         وهى تضاهي عوضاً عن     

مطابقة لهذا التصميم الفني في أرضيات األوبوس سكتايل من القرن األول المـيالدي             
 وسيكون من الخطأ الجزم بأن أشغال الخـشب األنيقـة           ،)2(في بومبيي، وهيركوالنيوم  

  .كانت في واقع األمر مصدراً ألوبوس سكتايل الحجرية
 قد استفادتا على نحوٍ متبادل مـن التلقـيح          ن المبجلتي رفتينال شك أن كال الح      

 الزخرفيـة، وتُظهـر     لمخططات إلى تطوير    المصممونالمعاكس على قدر ما سعى      
لوحة كورينث الخشبية، والزجاجية، الصفة األساسية من ذات العالقة الفنية المتعلقـة            

                                                           

(1)Budetta 1987, pp.198-199, fig.90(سند القدمينم)   
   ; Mols 1999, pp.167-169, no.13, figs.88-93(األريكة)       
      and pp.182-183, no. 23, fig. 125(سند القدمينم). 

(2)Guidobaldi, Olevano, and Trucchi 1994a   ; 1994b  ; Guidobaldi 1985. 
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ميالدي، مثلما هو حال عالقـة الكـسوة        بأرضيات أوبوس سكتايل من القرن الثالث ال      
 سـكتايل مـن     األوبوس بالنسبة ألرضيات    نيوم لألثاث الخشبي من هيركوال    لتزيينيةا

القرن األول الميالدي، وهذا من شأنه أن يجرنا إلى التساؤل حول وظيفة هذه القطعـة          
  .الفنية

 أنهـا   تم العثور على اللوحة الفنية، صرف المنقبون النظر عن عن احتمالية            
 مفاده أنها قد خُصصت لزخرفة      اً شخصي اًكانت قمة لمنضدة، إال أنها قد تركت إنطباع       

مجموعـة  :   "  أسطرٍ من تقريرهم التمهيـدي     بضعة وإنني أقتبس    الجدار،الباب، أو   
الخشب والزجاج وعلى نحوٍ قاطع، لم تبدو وكأنها قد شكلت قمة لمنـضدة، أو جـزءاً    

لك بالنسبة للخشب المحترق فوق أرضية الطين الـذي         من شىء آخر مثل األثاث، وذ     
غطى غالبية المساحة األكبر حجماً، كما أنه ال وجود لمسامير، أو معدن فيمـا بـين                
الدعامات، والسنادات، واألقدام، أو أية خرداوات كانت موجودة أثناء تفحـم الخـشب             

  .فوق األرضية
ـ حتملي(على ذلك وعلى نحوٍ ظاهر، فإن لوحٍ من الخشب        قـد ) اً أن يكون باب

احترق في وضع قائم مستقل تاركاً المجال لكامل المجموعة للسقوط ووجهها باتجـاه             
 الباب، أو من على الجدار، األمـر        اراألعلى، أو ألخرى كسقوط اللوحة من على إط       

  )1(". جعلها بذلك تهبط ووجهها متجهاً نحو األعلىيالذ

قنع للوحة أوبوس سكتايل الزجاجيـة مـن        حالياً، من ناحية أخرى، الدليل الم       
 انتظـار  أنها كانت فـي  مريميني يوحي بأن لوحة كورينث قد استعملت فيما مضى، أ        

 كزخرفة حائطية، إال أنه لما كانت لوحة ريميني قد جاءت من بين أنقـاض         ستعمالاال

                                                           

(1) Williams and Zervos 1982, p. 133. 
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المنزل الخاص، كانت لوحة كورينث قد عثر عليها في غرفة من سلسلة الغرف التـي      
  .ن المحتمل أنها كانت تمثل مجموعة من الدكاكين، أو مخازنٍ للحفظم

 حيث تـم    ألعلىبالرغم من وضعيتها على األرضية ووجهها متجهاً صوب ا          
العثور عليها، فإن الموضع مشكوك فيه إذا ما صح أنها كانت في األصل معلقة علـى        

وحة على نحوٍ إنشائي في     الجدار، فما زلت متردداً في التخمين حيال ما إذا وضعت الل          
 ببساطة قد تم تخزينها هناك ووجههـا صـوب          أنهاالغرفة حيث تم العثور عليها، أم       

  . في مكان آخرالستخدامالحائط، وذلك في انتظار إخضاعها للترميمات، أو ل
 من مثل هـذه المـواد المتـشابهة فـي           ن اإلجابة، فإن ظهور اثني    كنمهما ت   
يضاحية جزئية، ويتغاضى عن التباين بـين عـدة    صورة إيعرض ريميني، وكورينث

قرون من مالحظة سترابون المستشهد بها في مستهل هذه المقالة والتـي مفادهـا أن               
  .واحداً من مينائي كورينث كانت وجهته التجارية صوب إيطاليا
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Abstract: 

           Patronage institution is very old, based on ethical principles, 
underlying trust and loyalty between two different persons socially. 
This Institution continued evolution and growth since the founding 
of the city of Rome, until it had become a network of changing 
relations. The oldest was client (libertus) subjected to his master 
(romanus dominus), then developed to a general type of 
(patroncinium) between socially, economically and politically 
unequal persons and then developed to a wide concept of 
friendship and patronage together, it knew as the (amicitia) and 
(hospitium). Nor do we forget the charity (euergetes) and the 
benefactor concept (benefactor) that contributed increasing a 
number of popular establishments in the late Republican period.  

  :الملخص
ارتكزت على مباديء أخالقية سامية أساسها الثقـة        مؤسسة الرعاية قديمة جداً،       

استمرت هذه المؤسسة في التطور والنمو       . شخصين مختلفين اجتماعيا   واإلخالص بين 
. العالقات المتبدلـة والمتغيـرة    منذ تأسيس مدينة روما، إلى أن تحولت إلى شبكة من           

 ثم تطورت إلى نوع      الروماني، dominus لسيده   libertus كانت تبعية المولى     هاأقدم
 بين أشـخاص غيـر متـساوين        patronciniumعام وشامل من الرعاية الشخصية      

شـمل الـصداقة    وأكبـر    أشملمفهوم  إلى   تاقتصادياً وسياسياً، ثم تطور   واجتماعياً  
   hospitiumالـضيافة مـصطلح   وamicitiaرف بمفهوم الـصداقة  والرعاية معاً ع

                                                           

∗-  .  
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نسى نكما ال   . وهو اشبه بالحلف السياسي الذي ظهر كنتيجة لعمليات التوسع الروماني         
 الذي ظهر فـي أواخـر       benefactor ومفهوم المحسن    euergetesاألعمال الخيرية   
  .الذي ساهم في زيادة عدد المنشآت الشعبية العهد الجمهوري

  :مقدمةال
 أن النهر الذي أقف فيه      ) Heraclitus)1يقول هيراكليتس   في كتابه عن الطبيعة       

 أيضا أنـه    هيراكليتس عن   )2(وينقل أفالطون . اآلن ليس هو النهر الذي أقف فيه اآلن       
ويشبه الكـون بميـاه   . يتحرك وال شيء ثابت ) في هذا الكون  (كان يقول أن كل شيء      

  .  بسبب القوة الدافعة لها وهي قوة التغييرالنهر التي تتدفق من غير توقف
فمن سنن الكون التغير واالستمرار بدون توقف، ووفقـا لهـذه القـوانين كـل         

األشياء تزيد وتنمو مع التحرك والتطور، بينما تضمحل وتزول عند مقاومة التغييـر             
مـم  من بين األشياء التي تخضع لهذه السنن الحضارات والدول واأل         ، ومجاراة التطور 

والعادات والتقاليد وقوانين وقيم المجتمعات جميعها تتغيـر وتتبـدل وفقـا للظـروف       
فتعاقب الليل والنهار والبداية والنهاية واألصالة والحداثة، كلهـا فـي            )3(،والمناسبات  

، عملية حركة ودوران وتعاقب وتغير مستمر، يبدأ الثاني مـن حيـث ينتهـي األول                
لتي اشرت إليهما في عنوان دراستي، تشير إلـى سلـسلة   فمفهومي األصالة والحداثة ا 

                                                           

)1(  The Fragments of the Work of Heraclitus of Ephesus on Nature; translated by the 

Greek Text of Bywater, (1889), 94.                               "δὶ ς ὶ ς τὶ ν αὶ τὶ ν 

ποταµὶ ν οὶ κὶ ν ὶ µβαίης"     
)2( .  )b Classical LibraryLoe(, e402Cratylus , Plato     وعبارة أن كل شيء متحـرك وغيـر ثابـت

  νειέν µὲδὶ οὶ καὶντα χωρεά  π                                                                      ":باليوناني هي
؛ حـسن   )2005-7-25(،  1266، العـدد    الحوار المتمدن فيصل القرقطي، بين األصالة والحداثة،      :   انظر  )3(

؛ عارف عبد صايل، األصالة والحداثة عنـد     )2014 يونيو   21(،  االتحادحنفي، األصالة والمعاصرة بأي معنى،      
  .                  118-114، )2012(الناقد عزالدين إسماعيل، العدد الثامن، السنة الثالثة، 
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من التغيير والتطور لمؤسسة الرعاية الرومانية من بدايتها في العهد الملكـي مـروراً        
بالعهد الجمهوري انتهاء بالعهد اإلمبراطوري، وهذان المفهومان على الرغم من أنهما           

 الحقيقة يمثالن عنصر تكامـل      إال أنهما في  ، ربما يشيران إلى عملية التضاد والتنافر     
وينـسلخ   قـديم الألنه ال يمكن بأي شكل من األشكال أن ينفصل الجديد عن            ، وتعاقب  

مفهوم الحداثة الذي تطرق إليـه كـل مـن رينيـه ديكـارت        ف  ،التراثالحاضر من   
وإيمانويل كانط وهيجل والعديد من المفكرين والفالسفة األوربيين في فتـرة الثـورة             

 ال يمكـن تعميمـه      ،تي حدثت في أوروبا في بدايات القرن الرابع عـشر         الصناعية ال 
ألن لكل مرحلـة أو فتـرة تاريخيـة سـماتها      ،بالكاملوإسقاطه على أحداث التاريخ     

  وملخـص مفهـوم الحداثـة كمـا راه            ،ظروفها الخاصـة  تفاصيلها ومالبساتها و  و
نظـام االجتمـاعي    األوروبيون هو تفسير وصياغة االنهيار التـاريخي التـدريجي لل         

 الذي حدث بداية القرن الرابع عشر، وكان هذا االنهيار يزداد           ،التقليدي وفلسفته الدينية  
الـذي  ،سرعة مع الوقت إلى أن بلغ منعطفه الجذري الكامل في القرن الثامن عـشر               

 هذا كان يعني التفكير في تكوين مجتمع علماني أو بكلمـة            ،عبرت عنه فلسفة التنوير   
ير بالمجتمع ككيان تكون بعوامل ذاتية خاصة به، أي بشكل مـستقل تمامـا         التفك: أدق

إنـه  ،، ودون أية عالقة بأية قوى خارج اإلنسان وتاريخه "إلهي"عن أي نظام خارجي     
رفـض النظـام   . مجتمع تكون إنسانيا على نقيض المجتمع التقليدي الذي تكون إلهيـا        

يعني أن صورة المجتمع نفسها كجـسم       االجتماعي الذي يقوم على القانون اإللهي كان        
اجتماعي كان يجب أن تتفتت تدريجياً، وهذا كان يعني توكيد فكرة الفـرد والذاتيـة،               

تمع التقليدي ومؤسساته الدينية، الذي خسر جذوره الـشعورية وقواعـده           ج الم تفسخو
لوك  بدالً من التقليد كمقياس للـس      لمصلحة فكرة المنفعة أو ا    وضع هذا التحول    ،الفكرية
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م على  وقالذي كان ي  والقيم االجتماعية، فكرة الفرد مكان فكرة الكل االجتماعي السابق          
 الغيبـي،   هذه صورة النتهاء عصر اإلقطاع واالستبداد الـديني        )1 (.التراتبية الوراثية 

) إللـه ا(هنا يتحدث عن انتهـاء مدينـة        .  واتجاهاً نحو تكوين مجتمع علماني مكتمل     
 ولكن هل كونت الثـورة      ،ية التي تحكمها القوانين والقيم األخالقية     وظهور الدولة المدن  

األوروبية حالة من االنفصام عن الماضي وانسالخاً عـن قـيم وتـراث الحـضارة               
  في اعتقادي أن الثورة حدثت ضد نظام اإلقطاع ومؤسسة الكنيـسة           ،القديمةالرومانية  

 علـى تغـول المـالك       فقط أي أنها كانت استهداف جزئي، وليس كلي، كانت ثـورة          
فالثورة تهدف إلـى قلـب      . االقطاعيين ورجال الدين ولم تستهدف المرجعيات بالكامل      

األنظمة االستبدادية، وال تميل لإلصالح ألن اإلصالح عملية شـاملة مـن التجديـد              
والتطوير تستهدف عقول أفراد المجتمع وهي ما تسمى بالحداثـة أو فلـسفة التنـوير               

في أوروبا كانت ضد االستبداد رافقتها عملية       قامت   فالثورة التي    )2(.والتي تبناها كانط  
اإلنـساني   إعـادة قـراءة التـراث        بعيدا عن الدين مع    إصالح شاملة لكل المؤسسات   

  . األوروبيةتكوين النهضة إلى  الذي افضى "اليوناني والرومانيالتراث "األوروبي 
لق األصالة وليس استجالبها من أي      جوهر الحداثة خ   ")3(       يقول عبد الحليم عباس   

القديم عمق للجديد، والجديد امتداد     فليس هناك انفصال بين األصالة والحداثة، ف       ".مكان
 فالتزود باألفكار الجديدة غاية في حد ذاتها ويتم اختيار ما يتفـق مـع طبيعـة                 .للقديم

                                                           

لمذاهب السياسية واإليديولوجيات الحديثة،    نديم البيطار، فكرة المجتمع الجديد في ا       :  لإلستزادة حول الحداثة    )1(
؛ محمد حسن الفصيلي، الحداثـة عنـد        180-163،  )1996الرباط، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية،     (

  ).2017 نيسان 26 (،كانط، شبكة النبأ المعلوماتية
، المركـز العربـي الثقـافي،       بيروت، الدار البيضاء  ( المسكيني، كانط والحداثة الدينية،      -  أم الزين بنشيخة    )2(

2006 .(10-12.  
  ).    2016 أكتوبر 14( عبدالحليم عباس، ماهي األصالة، مدونات الجزيرة، )3(
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دة تجد طريقهـا    فالتغيير والتقدم عبارة عن أفكار جدي     . المجتمع ويترك ماال يتفق معه    
إلى المجتمع عن طريق التفكير الذاتي أو عن طريق استعارتها من مجتمعات تمتلـك              

 ولكن الفيصل في استمرار مجتمعات ما وزوال أخـرى هـو            )1(، هذه األفكار بالفعل  
 ومسايرة التطوربما يتماشى مع الواقع      ،قدرتها على جعل الماضي والتراث منهل وزاد      

لقد كان التقليد واألصالة نتـاج عقليـة        . ة فيصبح تقليدا وأصالة   وإلباسه الهوية الوطني  
وتفكير الشعب الروماني ومن نتاج خبراته المريرة في األزمات ومن خالل تجاربـه             
مع الدول األجنبية، لذلك استطاع المجتمع الروماني التعامل مع كل األفكـار الـواردة      

أصبحت تقليداً رومانياً وخيـر     من الخارج من خالل هضمها وتمثيلها وتوظيفها حتى         
مثال على ذلك مؤسسة الرعاية التي تُعد مـن المؤسـسات البـارزة فـي المجتمـع                 

 أو الرعاية سمة ميزت المجتمـع الرومـاني    clientelaلذلك تعتبر التبعية .الروماني
عن غيره من مجتمعات العالم القديم، ليس من حيث ابتكار هـذه المؤسـسة الوافـدة،             

ل تطويرها وتكييفها وفقا لمقتضيات التطور التاريخي الذي مر به العالم           ولكن من خال  
 من أعرق وأقدم المؤسـسات      patronciniumحيث تعتبر هذه المؤسسة     ، الروماني  
ها ظـاهرة   ليست ظاهرة طبيعية تتحكم بها قوانين ثابتة ومحددة، ولكن        ، وهي   الرومانية

  والرغبـات  معـاني ال و واألخـالق  قـيم وال تحركها مجموعة من االعتبارات      إنسانية
 لـذلك مـن مزاياهـا الحركيـة         ، الزمنية والمكانيـة    تتغير بتغير المرحلة   المقاصدو

استمر في التجدد من عهد رومولوس إلى        ويالرعهذا التقليد   ف. واالستمرارية والتجدد 
نسلخ عن التراث، بل    يحدث قطيعة مع الماضي، ولم      يلم  أواخر العهد اإلمبراطوري، و   

 بين نسيابسيرورة وا بالتالي كان   و.  واألصالة والحداثة  القديم والجديد رتباط بين   اكان  
تغيـرات  واكبـت ال  الماضي والحاضر من خالل سلسلة من التطورات والمـستجدات          

                                                           

  .365، 352، )1984بيروت، دار النهضة العربية، (  وليام هاولز، ماوراء التاريخ، ترجمة أحمد أبوزيد، )1(
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 وحقـول   ةالحيـا كافة مجاالت   التي مست   عميقة،  ال جتماعيةاالقتصادية و االسياسية و ال
  .اإلنتاج والفكر والثقافة

سسة الرعاية قديمة جداً، ارتكزت على مباديء أخالقية سـامية أساسـها                     فمؤ
استمرت هذه المؤسسة في التطـور       . شخصين مختلفين اجتماعيا   الثقة واإلخالص بين  

والنمو منذ تأسيس مدينة روما، إلى أن تحولت إلى شـبكة مـن العالقـات المتبدلـة                 
 ثـم    الرومـاني،  dominusه   لـسيد  libertus كانت تبعية المولى     هاأقدم. والمتغيرة

 بين أشـخاص    patronciniumتطورت إلى نوع عام وشامل من الرعاية الشخصية         
شـمل  وأكبر   أشملمفهوم  إلى   تاقتصادياً وسياسياً، ثم تطور   وغير متساوين اجتماعياً    

ــصداقة    ــوم ال ــرف بمفه ــاً ع ــة مع ــصداقة والرعاي ــصطلح  وamicitiaال م
 السياسي الذي ظهر كنتيجة لعمليات التوسـع   وهو اشبه بالحلف hospitiumالضيافة

 benefactor ومفهوم المحـسن     Euergetes كما ال نسى األعمال الخيرية       ،الروماني
. الذي ساهم في زيادة عدد المنـشآت الـشعبية       الذي ظهر في أواخر العهد الجمهوري     

 أوالً: هذه المفاهيم الرعوية تعددت وتشابكت حتى غدا من الـصعب التمييـز بينهـا             
حتى أنـه يتعـسر علـى        ووظائفها هاالتداخل الحاصل بين معاني   لكثرتها وثانياً بسبب    
   . الدقيق استخداماتها الفهموفهمالقارئ التمييز بينها 

  :نشأتها
سعى العديد من الرومان بحثا عن الحماية ممن كانوا في وضعية أحسن منهم               

ذلك لالرتزاق  وء والفالسفة   فعل ذلك أيضاً الشعرا   و ،)patronus (راع نافذ  وأثري  ك
، ويرتبط بها حتى ولو     الشخص العامي يمكن أن ينضم إلى عائلة ثرية       ف .من غير تعب  

ـ  )cognatio)  ()1 أو رحم(agnatio )لم يكن مرتبط معها بقرابة عصب   المجتمع  ف
                                                           

)1(Grey Brothers, Patrons and Patronage in the Early Christian Church, Ministry, 
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.  االجتماعية أو العـرف    وضعيةحددته ال ،  مقسماً بحدود فئوية واضحة   كان  الروماني  
 إال أنهم كـانوا األكثـر   ، على الرغم من قلة عددهم   )patricii( " البطارقة"شراف  فاأل

 honesto loco(  المشرف ويبدو أن ذلك كان بسبب عامل النسب،نفوذا في المجتمع

nati  (   الممتازة التي كان يتمتع بها فئـة األشـراف        والحالة االقتصادية)وبالتـالي   )1
 ،وقيـادة الجـيش   ،  ى الوظائف الحكومية  أصبحوا مؤهلين أكثر من غيرهم لتولي أعل      

 فهم مواطنـون  plebesأما العامة  ، ) (ordo senatorius وعضوية مجلس الشيوخ
 ولكنهم غير مـؤهلين أو جـديرين بتـولي    ،) عادة األجانب والعبيد ليسوا من العامة (

فعلى الرغم من الهوة الكبيرة بين      .  والمناصب القيادية األخرى   عضوية مجلس الشيوخ  
 على مستوى المناصب والسلطة والتشريع، وكـذلك علـى          plebsألشراف والعامة   ا

مستوى درجة الثراء الذي كان يتمتع به األشراف، إال أن عالقة جزئية كانت تـربط               
 وهـذه   )2(،تتمثل في الدعم المالي والمعنوي من األشراف للفقـراء        . بين هاتين الفئتين  

وفيه قام السادة من األشراف من ذوي  ) (clientelaالعالقة تكون أقرب لنظام التبعية
 الـذين ارتـضوا أن      )(plebesللبسطاء من العامة    )  patroni (النفوذ بدور الرعاة    
وكان على التابع أن يبدي االحتـرام  . لهؤالء السادة  (clients )يقوموا بدور األتباع 

 ذكـر   )3 (،الطرقاتالواجب لراعيه بأن يقوم بأداء التحية له في الصباح ومرافقته في            
 أن هناك تمايزاً اجتماعياً في المجتمع الرومـاني حيـث           )4(سوتينيوس وكذلك ليفيوس  

أنه عندما جاء أفراد من قبيلة السابين إلى روما وأصبحوا من فئة اإلباء كانـت               : قال
                                                                                                                                             

(Archives, 2002), p.12.   
)1(    Plinius, Epistula. 8.6.16.  
  .119، )2006جامعة اإلسكندرية،  (1  محمد السيد عبد الغني، التاريخ السياسي للجمهورية الرومانية، ج)2(
  .119  محمد السيد عبد الغني، التاريخ السياسي للجمهورية الرومانية، )3(
)4(  .1, Tiberius, De Vita Caesarum, Suetonius ; .16. 2Ab Urbe Condita , Titius Livius  
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 أمـا .  هناك فئة ليس لها تأثير أو مكانة اجتماعية مميزة في روما وهي فئة العامـة              
أن رومولوس  : فيعرض رواية تفصل عالقة األشراف بالعامة حيث قال        )1(ديونيسيوس
Rumulus      ،يمثلها اآلباء من مستوى أرقى    فئة  ميز  في بداية تأسيس روما patricii 

 التي تـنص    leges  ثم أدخل القوانين   plebes العامة   يمثلها من مستوى أدنى     فئةعن  
 اآلباء االهتمام باألمور    فئة  رومولوس حيث أعطى   ، كل منهما  officia على واجبات 

فلـم يعطـيهم   البقية أما   ، وإدارة الدولة العدالة، مثل إدارة    المناصب الشرفية، الدينية و 
لـذلك  . األخـرى  والمهن الحياتية    الحرف، اشتغلوا إضافة أنهم كانوا فقراء      أي مزايا، 

تـار   حيث سمح لكـل مـنهم أن يخ        اآلباء، الفقراء من    أولئكتعهد رومولوس بحماية    
م اتصال الـرابط    ظينت ، الرعاية نظام كما كان يهدف رومولوس من استحداث      .راعيه

وهمـا  االجتماعي لجسمين منفصلين ومتعادين طبيعياً في المجتمع الرومـاني القـديم         
هنا يمكن مالحظة أن ديونيسيوس ذكر أن المجتمع الروماني تأسـس           ،  والعامة اآلباء

بيراً من األتباع كانوا من العامة من خـالل تنظـيم          من البطارقة والعامة؛ وأن قسماً ك     
رومولوس للمجتمع الروماني األول، إال أن هناك قسما من الشعب الروماني ليسوا من             

  وال مـن المحـررين       serviوال من العامة وليسوا مـن العبيـد          patriciiالبطارقة  
liberti           ،وهذه المجموعـة    بل هم رجال أحرار يملكون المال ولديهم أمالكهم الخاصة

 نحن نعلم أن رومـا  )2(يبدو أنها مع الوقت قد ازداد عددها وازدادت ثروتها وأمالكها           
قادت في القرنين السادس والخامس قبل الميالد حروبا وغارات على جيرانها غنمـت             

                                                           

)1(  Dionysius, Roman antiquaities, 2. 9.  
)2(  William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, (London, 1875), 

296.   
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 )1 (. بطريقة مـا   libertusعلى اثرها الكثير من العبيد، ومن هؤالء العبيد من تحرر           
ث عن رجال احرار وليسوا عبيداً في األصـل أي ليـسوا محـررين             ولكن نحن نتحد  

من خالل الوقائع التاريخيـة اسـتطاعت رومـا أن          ، إضافة أن لديهم ثروة وممتلكات    
م، وترتب على ذلك أن عاملت روما       .ق338تنتصر على مدن الحلف الالتيني في عام        

ن سـبع مـدن     حيث منحت سكا  . كل مدينة التينية مهزومة حسب موقفها في الحرب       
.  مـع الرومـان    commercium، والتجـارة    connubiumمهزومة حقي الـزواج     

 وتولي المناصب الشرفية sine suffragioبالمقابل حرمتهم روما من حقي التصويت 
 honores ،    وبالتالي يعتبرون مواطنونcives   أضف إلى ذلك    )2 (، من الدرجة الثانية 

زز مركزها التجاري، وأصبحت بفضل ذلك      أن روما بسبب توسعاتها في المنطقة، تع      
.  لتحقيق الثروة أو الحصول على المواطنـة الرومانيـة        ، منطقة جذب لكل الطامحين   

،   يبحث عن الحماية السياسية والقانونيـة      - روماني وغير روماني   -لذلك كان الجميع  
إذ لم يكن يطمـح كـل       . فالحماية والرعاية كانت مطلب للروماني قبل غير الروماني       

هؤالء حسب قول جوفينال إال لحماية أنفسهم وذويهم من التجاوزات والغطرسة وسوء            
فالغريب والفقير والتاجر والحرفي والمزارع     ) 3 (،استغالل السلطة من بعض األشراف    

كانوا جميعهم محتاجين لسند ومعين وحامي يحميهم؛ فالتاجر يريد حمايـة تجارتـه،             
والغريـب أو   .  لمزارع يطلب حماية أرضـه    والحرفي يريد من يحمي له حرفته، وا      

 كمـا أن األسـرة      )4 (، يريد من يحميه ويحمي أمالكه في روما       peregrinusاألجنبي  
                                                           

)1(Luis Roniger & S.N. Eisenstadt, Patrons, Clients and Friends, (Cambride University 

 Press, 1984), 52.       
  .27-25، )2011بيروت، (  ديريك هيتر، تاريخ موجز للمواطنية، ترجمة مركز البابطين للترجمة، )2(
)3( Juvenal, Satire, 3. 126.   
)4(Cicero, de Oratore, 1. 39.    
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الرومانية كانت مغلقة، وال تقبل أحد من الخارج فال سبيل إلى االرتباط بهـا إال مـن                 
ـ              ن الرجـال   خالل قناتين إما العبودية، وإما التبعية، وبما أننا نتحدث عن عدد كبير م

نظـام  كمـا أن    .   إليه ناألحرار فكانت التبعية هي الوسيلة األقرب لتحقيق ما يصبو        
 واالستـشارة   )1 (الحمايـة الـسياسية    :ألتباعه مثل فوائد حقيقية   كان يعرض   الرعاية  
وأحيانا تتجاوز الطعام     )3 ( sportula  ومنحة يومية من الطعام أو النقود         )2(القانونية

   )4 (.طائه قطعة أرض ليرتزق منهاعإوالشراب إلى 
        ولكن هل كانت الرعاية أو التبعية ظاهرة إنسانية ذات منشأ روماني، ولـدت             
بروما ونشأت بها؟  تشير الروايات التاريخية أن واضع البدايات األولى للتبعيـة فـي               

مانية إال أن التبعية ليست فكرة رو      )5 (روما كما أسلفنا مؤسس روما األول رومولوس      
 وفي  )7(وفي أتروريا )6(األصل؛ حيث أن هذه المؤسسة كانت موجودة في بالد اإلغريق         

حيث يشير ديونيسيوس أن رومولوس حسن الرعاية القديمة التي كانـت           . إيطاليا أيضاً 
سارية في التقليد اليوناني القديم، ويضيف كذلك أن رومولوس لـم يـصف الرعايـة               

 بتعيين واجبات على كل من الطـرفين، ممـا جعـل            بحماية الفقراء والضعفاء، ولكن   
على عكس ما كان يحدث في بـالد        . العالقة بينهما قائمة على رحمة الراعي باألتباع      

اليونان من عجرفة وتعالي وضرب وإهانة األتباع كلما عصوا أوامر راعيهم كما لـو              

                                                           

)1(Horace, Satire, 1.1.;  Junenal, Satire, 3. 126.   
)2(Dionysius, Roman antiquaities, 2, 10.   
  .119   محمد السيد عبد الغني، التاريخ السياسي للجمهورية الرومانية، )3(
)4(Grey Brothers, Patrons and Patronage in the Early Christian Church. p.12    
)5(  Dionysius, Roman antiquaities, 2. 9.  
)6(  Dionysius, Roman antiquaities, 2. 9.  
)7(  Dionysius, Roman antiquaities, 9. 5.  
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ريخية أن قبائـل      إضافة لما سبق تذكر المصادر التا        )1(.،كانوا عبيدا اشتروهم بالمال   
فعندما جـاء زعـيمهم    ، السابين كانت موجودة في إقليم التيوم قبل تأسيس مدينة روما  

إلى روما لتقاسم السلطة مع رومولوس، جلب معه حشد كبير مـن  Tatius تاتيوس  
إلى روما، وهـو  Attius Clausus  كذلك عندما أتى اتيوس كالوسوس  )2 (،األتباع

 كما نعلم من خالل األحداث التاريخية       )3(، كبير من األتباع     ثري سابيني كان معه عدد    
أن روما منذ بدايتها، قامت باالستفادة من كل ما وصل إليها من الخـارج، فتـأثرت                

 هومن خالل ما استعرضـنا    . بجيرانها من الالتين واألتروسك واإلغريق والقرطاجيين     
سـوى ظـاهرة إنـسانية      أن مؤسسة التبعية ليـست      من أدلة، وشواهد تاريخية تثبت      

.  الروماني فقط، وليست فكرة رومانيـة األصـل     عتطورت عبر مراحل تطور المجتم    
حدد رومولوس كما أسلفنا أن العالقة بين الراعي وتابعه كانـت تقـوم علـى أسـس      

 بين طرفين مختلفين )officium ) 4وأداء الواجب fides أخالقية من الثقة واإلخالص
 فحاجة الفقير للغني أشد من حاجة الغني للفقير، لذلك كان           )5( .في الوضعية االجتماعية  

 وراعيـه   ،dominus لـسيده القـديم    fidesعلى التابع أن يقدم الثقة وحـسن النيـة          
patronus بعد العتق manumissio   ـ  officia  مـن واجبـات  ه ويـؤدي مـا علي

 )6(؛ الذي سـيأتيه مـن الراعـي       beneficia ءومسئوليات تجاه سيده، وينتظر العطا    

                                                           

)1(  Dionysius, Roman antiquaities, 2. 9.  
)2(  .1, Tiberius, De Vita Caesarum, Suetonius ; .16. 2Ab Urbe Condita , Titius Livius  
)3(  .40.  5, Roman antiquaities,Dionysius  
)4(07.  1Joseph Vogt, La Repubblica Romana, (Rome, Laterza, 1975),   
)5(Grey Brothers, Patrons and Patronage in the Early Christian Church. p.12    
)6(E. Badian, Foreign Clientelae, (264-70 B.C.), (Oxford, Clarendon Press, 1958), 243. 
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والعطاء من السيد مفهوم واسع ال يشمل الدعم المالي فقط، وإنما يتضمن تقديم الراعي              
لتابعه المشورة القانونية لمعرفته بالقوانين، والدعاء للتابع وقت تقديم القرابين والنذور           

فالتبعيـة  .  بحكم أنه كاهن األسرة، ويدافع عنه ويكون محاميه إذا اشتكى عليه أحـد            
كن عقد قانوني على الرغم من أنها كانت تسند من القـانون منـذ فتـرات                نفسها لم ت  

كمـا  . تعاون بين طرفين مختلفين اجتماعيا، أساسها الثقة والنوايا الحسنة         ها لكن مبكرة،
ويشمل هذا التعاون ليس فقط إنجاز األعمال وإنما كـذلك فـي توسـيع عالقاتهمـا                

راعي والتابع قد تكون عبارة عن التـزام         فالعالقة بين ال   )1 (.باتجاهات جديدة ومربحة  
مالي متبادل بين الطرفين، مثل طلب أحدهما قرض مـالي عنـد الـضرورة، وفـي                
المعامالت المالية الخاصة مثل الدعم المالي والصفقات والفدية والمهور وحتـى فـي             

  فالتابع أحيانا يحتاج إلى شخصية قويـة ونافـذة لحمايـة     )2 (،رفع المكانة االجتماعية  
 عنده، ففي هذه الحالة قد تتم العملية بنجاح إذا أودعها لـدى             امدخراته المالية إليداعه  

الراعي الذي يتمتع بالحماية القانونية واالجتماعية وتكون كوديعة مصرفية أي شـكل            
 كما أن الثقة إذا تعززت بين الطرفين، تصل حتـى  )3(ضمانها يعطي الشكل المصرفي   

فقد يطلب الراعي من تابعـه المـشورة أو         ، ر المصيرية إلى طلب المشورة في األمو    
 خصوصاً عندما يكون الراعي قد قدم خدمات fidele consiliumالنصيحة الخالصة 

وعلى العكس من ذلك فعندما ال تكون حسن النيـة  . جليلة لتابعه في السابق كعتقه مثالً   
 stultam fiduciamة موجودة ربما يقدم التابع عند تلك اللحظة رأياً أو فكرةً طائـش 

                                                           

)1(Teresa Morgan, Roman Faith and Christian Faith: Pistis and Fides in the Early  

Roman Empire, (Oxford, 2015), 62.          
)2(  Plinius, Epistula, 1.19.  
)3(Tim Cornell & Kathryn Lomas, Euergetism and Municipal Patronage in Roman 

Italy  Bread and Circuses, (Newyork & London,    Routledge, 2003), 3.        
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كمـا   )1(.تتسبب في ضياع نفوذ وسلطة الراعي وأحياناً ضياع مستقبله السياسي لألبد          
 أن يدفع الفدية أن راعيـه       ويجب عليه  ،يرافق الراعي في الحرب   أن  التابع  كان على   
قـد  التابع  كما أن    )2 (، ما وأن يصوت للراعي إن ترشح لمنصب     ،  اخذ للسجن اسر أو   

 الراعي ازدادت   ة بمعنى أنه كلما زادت رفع     االجتماعية،عي في مكانته    يشترك مع الرا  
حشد األتباع وتجميعهم حول الـوالئم يرفـع مـن مكانـة الراعـي              ف  ،مكانة التابع 
الك اإلعالمـي  فاألعمال الخيرية كانت شكالً من أشكال االسته   dignitasاالجتماعية
ـ مكتكانوا يبنون ال   فالرومان األغنياء    والدعاية، ـ  و اتب  الحمامـات الـشعبية     ونزودي

وهم فعلوا الشيء نفسه مع أتباعهم       ، في سبيل الحصول على الشكر واالمتنان،      بالوقود
  ويبدو أن نظام التبعية على الرغم        )3 (.ألنهم توقعوا من الناس أن يعتبروهم كمحسنين      

عليها، حيث  من الفوائد التي يعرضها إال أنها قد تخرج على القيم األخالقية التي قامت              
 يبدو أن هناك رعاة يعاملون رعاياهم وأتباعهم معاملة قاسية وشديدة، لـذلك ينـصح             

وأن يظهـروا  الرعاة بأن يتلطفوا في معاملة أتباعهم وعبيدهم      أؤلئك   )4(سينيكا الرواقي 
  . لهم الرفق واإلنسانية

  :      الرعاية القديمة
الرومـاني مـن البيـت      ظهرت أقدم أشكال العالقات الرعوية فـي المجتمـع            

   إذ يقـوم الـسيد  manumissioالروماني، حيث نشأت هذه العالقـة مـن العتـق    

dominius  بعتق عبدهservus    الذي يصبح بمقتضى القانون حراً ويـسمى مـولى  

                                                           

)1(Teresa Morgan, Roman Faith and Christian Faith. 62.      
)2(  Dionysius, Roman antiquaities, 2. 10.  
)3(Grey Brothers, Patrons and Patronage in the Early Christian Church. 12.    
)4(  Seneca, Epistula, 47.15.   
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libertus ، ) 1( وبعد تحصل العبد على الحرية كان اليزال مديناً لسيده بالطاعة ألن  
لقانون راعياً له والتابع أو المولى يقوم على خدمة الراعـي           سيده القديم أصبح بحكم ا    

 ،كجزء من حريته، كما أنه كان ملزماً بالحضور كل صباح لتقديم التحية لسيده القـديم         
 كسيد وكـاهن علـى      pater وهذا ربما يفسر بالسلطة التي يملكها األب الروماني          )2(

ذين بقوا مرتبطين وراثيا بالعائلـة أو       ال" األتباع"أسرته بملحقاتها من العبيد المحررين      
 وربما كان األتباع أشخاصاً لم يتحرروا بعد ألنهم مازالوا يعيـشون مـع              )3 (،العشيرة

ويتـضمن  . راعيهم الذي يحمي حريتهم، فهذا دليل على أن حريتهم مازالت ناقـصة           
األجانب الذين قدموا إلى روما ووجدوا الترحيب واالسـتقبال مـن حـامي ونـصير               

فالسيد يمنح عبيده الحريـة،     . فالعتق كان يضمن للعبيد تحت ظروف مختلفة      . انيروم
ويمكـنهم ذلـك شـراء      ) من حرفة الصناعة مثال   (القادرين منهم على تحقيق الثراء      

ثانيا العتق كان   . libertiحريتهم وحرية من يرغبون من أقاربهم وبذلك يكونوا موالي          
ت مخلصة فعلها لعائلة الـسيد كأنقاضـه مـن          يستخدم كوسيلة مكافأة للعبد على خدما     

ثالثاً كان السيد يعتق عبيده في      . الموت مثال، أو تفانيه وإخالصه في خدمة عائلة سيده        
مقابـل  . أوقات األزمات االقتصادية الصعبة للتخلص من أعباءهم المالية التي ارهقته         

لمحرر إذا قدم خدمات    ألن هذا ا  . ذلك يلتزم المعتق أو التابع بخدمة سيده في المستقبل        
. للبطارقة بعد تحرره سيحصل على حصته من القمح التي تقدمها الدولـة لمواطنيهـا             

 الذي أصبح راعياً بحكم أنه يملك سلطة القهـر          paterfamiliasكما أن رب األسرة     
 كان ذلك يعطيه الحق بممارستها على معتقه في حالة لـم  patria potestasواإلجبار 

                                                           

)1(Luis Roniger et alli, Patrons, Clients and Friends. 52.    
)2(Grey Brothers, Patrons and Patronage in the Early Christian Church. 12.    
)3(Luis Roniger et alli, Patrons, Clients and Friends. 52.    
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ألن الراعي ال يزال يملك جزء من سلطته على معتقـه، الـذي فـي               يف بالتزاماته،   
  . عهدته

 مثـل  de jure       العالقة بين الراعي ومواله ليست لديها صفة العالقة القانونيـة  
فالعالقة بين الراعي ومواله ليس لديها      ، العالقات التي ربطت رجل بضيوفه أو عبيده      

 الراعي كان مخوال بأخـذ      ،ن تاريخ الرومان  ضمانات قانونية، ففي األوقات المبكرة م     
علـى أيـة حـال    ، ثروة تابعه، بل وإنزال رتبته في الطوارئ لحالة الرقيق وإعدامه         

 إال أن ،  ليس له حـدود محـددة   potestas حتى لو،إعادة استعباده يبقى احتماال فقط
 عندما تحـدث    لكن حتى ، القسوة تعد مخالفة للممارسات الغير القانونية والغير أخالقية       

القسوة، لن يستطيع المحرر أن ينصرف عن راعيه لراعي آخر، فلو تحرر المـولى              
إال أن هذا المولى    . من الضوابط األخالقية واالحكام القضائية التي كانت تحكم األسرة        

ال يستطيع أن يتخلى عن العبادة المنزلية المشتركة، الن هذا االرتباط بـين الراعـي               
بادئ دينية غير قابلة للتغيير وبطبيعة الحال انتقلت هذه المبادئ فـي            والتابع قام على م   

فبعد الحرية التي تنعم بها األتباع ألجيال عديـدة،         . عشيرة الراعي من األب إلى االبن     
لـذلك  ،   المحررين على أحفاده سوف لن يسمح لهـم بـالعقوق            ةسيد أو كبير الورث   

ستمتعون بالحقوق فقط كونهم مـرتبطين      األتباع لديهم نوع من الحرية المشروطةهم ي      
 فالحرية )1(.  كان مسموحا بها coertioبالراعي، ودرجة معينة من العقوبة الصغيرة 

  )2 (.الكاملة والبراءة لم تكن متاحة إال لألوالد، وليست للعبد المعتق
ند        فالعالقة بين الراعي والمولى، لم تكن عقد قانوني ولكن هذه العالقة كانت تس            

أما صور التبعية األخـرى     ، من القانون بسبب اشهار وإعالن الحرية للعبد من سيده          

                                                           

)1(    William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 45.   
  . 69، )2008بيروت، (باتريك لورو، اإلمبراطورية الرومانية، ترجمة جورج كتوره،     )2(
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   يرى فوسـتيل دي       )1(فليس لها شكل قانوني وتعد مثل هذه العالقات خارج القانون           
أن الدين لعب دور مهم واساسي في نـشوء وقيـام           " المدينة العتيقة "كوالنج في كتابه    

لم يكن يـسمح للتـابع أو الراعـي         فنحن نعلم أنه     ،نيةالحضارتين اإلغريقية والروما  
 ويمنع عليهما أن    اآلخر،بالترافع ضد بعضهما أمام المحاكم وال أن يشهد أحدهما ضد           

 .C  هيرينيـوس رفـض   فقد حـدث أن  )2 (. في الفترات المبكرةاآلخريهين أحدهما 

Herenniusماريوس أن يشهد ضد  C. Marius  ـ دما سـئل  أمام لجنة المحلفين وعن
، لذلك قبلت لجنة المحلفين      كانوا أتباعاً لعائلة الهيرنيين    عن ذلك قال إن عائلة ماريوس     

 هنا نالحظ اإلحساس القانوني لذلك ال يجوز في القانون الرومـاني أن          )3(. هذا التحفظ 
 التي سـنت   عشراالثنيقوانين األلواح ولو عدنا ل. يشهد التابع على الراعي أو العكس   

بعالقة التبعية واعتبرتها ملزمة     افهااعتر القرن الخامس قبل الميالد لرأينا       في منتصف 
 fidesمن الناحية الدينية واألدبية، حيث تمنع وتحرم هذه القوانين إخالل الراعي للثقة             

يلعن ذلك الراعي الـذي يـؤذي       : التي بينه وبين تابعه، حيث تنص هذه القوانين على        
يع أن نضع خطا تحت كلمة يلعن إذ أن هذا يـشير إلـى               وهنا نستط  )4(،تابعه  ) يغش(

الطرد من رحمة االلهة، ولعنة اآللهة وهذا يشير إلى أن العامل الديني يلعب دور مهم               
لذلك كان في استطاعة المرء أن يشهد أمام القـضاء علـى            .  في عالقة السيد بتابعه   

رغم من أنه ال يعتبـر       لكنه ال يستطيع ذلك مع التابع على ال        cognatusقريب الرحم   
ألن قريب الرحم كان مرتبطا عن طريق النساء فقـط، ولـم            . فردا من أفراد العشيرة   

                                                           

)1(  John Nicols, Civic Patronage in the Roman Empire, (New York, Brill, 2014 ), 3.  
)2(William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquitie. 45.      

  πελάτης والتابع بكلمة προστάτης باليونانية ورد  مفهوم الراعي       
)3(Plutarch, Gaius Marius, 5.    
)4(Lex Duodecim Tabularum, 13.    
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فالمجتمع الروماني المبكر كان يتكون من مجموعـة        . يكن له نصيب في ديانة األسرة     
أسر، وكانت كل أسرة رومانية تعيش في عزلة عن بقية األسر فلها مقبرتها الخاصـة               

ها األجنبي، ولها ملكيتها الخاصة من األرض تحميها وتـسهر علـى            التي ال يدفن في   
 ولها قوانينها التـي لـم       paterfamiliasحدودها الهة التخوم، وكان لكل أسرة رئيس        

تكن مكتوبة، ولكن العقيدة كانت تنقش في قلب كل رجل، ولها قضاؤها الداخلي الـذي    
 االسرة الرومانية مكتفية بكل ما      فقد كانت . ليس فوقه قضاء وال يمكن االستئناف أمامه      
فهذه االسرة القديمة عندما تكبر ال تتمـزق        . تحتاجه من أمور الحياة المادية والمعنوية     

وإنما تتفرع دون أن تنقسم ويبقى الكثير من الفروع الصغرى مجتمعا حول فرع أكبر              
وين هذه  فعندما يدخل عنصر جديد في تك     ، بالقرب من الموقد الوحيد والقبر المشترك       

األسرة القديمة عن طريق التبني أو الخدمة أو العبودية، فالبد وقبل كل شيء أن تقبله               
ويـتم إلحـاق الوافـد      . ديانة االسرة، لذلك وجب تلقين العبادة المنزلية للوافد الجديـد         

باألسرة بعد أن يقام له احتفال اشبه باحتفال الزواج، وبما أنه أصبح عضوا في األسرة               
يانتها، ويشهد األدعية ويشارك في األعياد، فالموقد يحميه وديانة الالريـس           سيتدين بد 

لكـن  ،  أصبحت له كما هي لسيده، ولهذا كان من الواجب دفن العبد في مدفن األسرة     
بمجرد حصول العبد على العبادة والحق في الدعاء كان ذلك يفقده حريته فقـد كانـت                

وكـان فـي    ، طوال حياته وحتى بعـد مماتـه      الديانة غال يقيده وكان يرتبط باألسرة       
  لكن هذا    libertusاستطاعة سيده أن يخرجه من الخدمة الوضيعة ويعامله كرجل حر         

المحرر لن يستطيع أن يترك األسرة، ولم يكن في مقدوره مادام مرتبطاً بهـا بربـاط                
تحت اسـم المـولى أو      -الدين أن ينفصل عنها دون أن يرتكب إثما، لهذا كان يستمر          

بـل إنـه ال     ،  في االعتراف بسلطة رب األسرة وال تنقطع التزاماته نحـوه            -لعتيقا
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وإن  )1( .يتزوج إال بموافقة السيد، واألطفال الذين يولدون منه يستمرون في الطاعـة           
  فالوالء كان ربـاط مقـدس        )2 ( ، يرث الراعي كل أمالكه    وريث،مات التابع بدون    

صمه، فقد كان له نفس الموقـد ونفـس األعيـاد    كونته الديانة وال شيء يستطيع أن يف 
ونفس األشياء المقدسة التي كانت لراعيه وبمجرد أن يصبح المرء تابعا لألسرة فإنـه              

 أن يخلع نفسه منها، ألن والء تلك األزمنة األولى لم يكن صـلة اختياريـة    عال يستطي 
 والقـانون مـن   وطارئة بين رجلين بل صلة وراثية، فاإلنسان أصبح تابعا بحكم الدين   

حيث أن من ينضم إلـى      .  لذلك فالعالقة يحكمها الدين ويسندها القانون      )3 (.أب إلى ابن  
هذه األسرة يقطع صلته بأسرته القديمة، ويتسمى باسم األسرة الجديدة، ويقطع صـلته             
بالماضي، ألنه وببساطة في حال غياب سيده سيقدم النذور والقـرابين لآللهـة باسـم               

  .تطيع هذا المولى أن يقدم القرابين والنذور لموقدين مختلفيناألسرة، وال يس
  :تجدد مؤسسة الرعاية

يبدو أن الرعاية القديمة بدأت تختفي وتفقد أهميتها كمؤسسة اجتماعيـة خـالل               
 pietas القرن الثاني قبل الميالد، بسبب ابتعادها عن رمزية الموقد، والقيم األخالقيـة 

 quid pro مفهوم المصلحة والمنفعة ومبدأ المقايـضة  التي قامت عليها، وبدأ يطغى

quo           في التعامل، وتحل محل الرعاية القديمة رعاية من نوع خـاص سـاهمت فـي 
ظهورها الضغوط االجتماعية والتطورات الـسياسية التـي سـادت أواخـر العهـد              

 حيث بدأت الرعاية تتخلى عن قيمها وأصالتها أخالقياتها القديمـة التـي           ،  الجمهوري
 ورعايـة المجتمـع  patroncinium  فمفهـوم الرعايـة الـشاملة    . تأسست عليها

                                                           

، )2007القاهرة، المجلس األعلى للثقافـة،  (  فوستيل دي كوالنج، المدينة العتيقة، ترجمة عباس بيومي بك،       )1(
146-147  

)2(Cicero, de Oratore, 1. 39.     
  .148-147فوستيل دي كوالنج، المدينة العتيقة،   )3(
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patronum cooptare والرعاية القانونية  patrocinium deffere  أصبحت تلعب 
دور مهم خالل هذه الفترة، إال أن جميعها كانت مقيدة جدا وضيقة المعنى والمـدلول               

 اللذان أصبحا يشمالن    ،hospitium، ومصطلح الضيافة  amicitiaمن مفهوم الصداقة    
فمثالً كان شيشرون راعـي     . الصداقة والتحالفات السياسية، كما أن التداخل بينها وارد       

 مدني رفيع المستوى لمدينة أربينيـوم، وقـد قـدم    patronum cooptareشخصي 
للمدينة خدمة قانونية وسياسية، بأن توسط بالنيابة عن مجتمع مدينة أربينيـوم لـشرح              

قانونية محددة مثل تسريع مجموعة إيجارات واجب دفعهـا ألربينـوم وهـي             مشاكل  
 امعابـده علـى    الحفـاظ  من هاتمكنمجموعة إيجارات تملكها المدينة في بالد الغال        

 من جهة هو راع للمدينة ومن جهة هو قدم للمدينة           )1(األخرى عامةال هامبانيوإصالح  
 patrocinium deffereة قانونية خدمات قانونية، أي رعاية شخصية لمدينته ورعاي

-  patroni causa )2(فمفهوم القدوة الذي ظهر في هذه الفترة يمكن .  في وقت واحد
فاألشخاص المميزون في روما    . أن يحسم هذا اإلشكال الذي أصبح يجسد عدة مفاهيم        

 باإلخضاع أو الحمايـة أو التحـالف        ءأصبحوا حماة ورعاة لبلدان أو مدن أخرى سوا       
   )3 (.داقةوالص
 قبل الميالد كانت مدن حليفـة لرومـا ومتمتعـة    90فالمدن اإليطالية حتى عام       

باالستقاللية ولديها حكومات ذاتية، بعد هذا التاريخ أصبح سكان هذه المدن مـواطنين             
ولكن من ناحية عملية استمرت     . رومان، بمعنى أن هذه المدن اإلقليمية لم تعد موجودة        

حيث أن هذه المـدن     . تي وعالقتها سيئة مع مركز السلطة روما      تتخذ شكل الحكم الذا   

                                                           

)1(Cicero, Epistulae ad Familiares, 13. 11.     
)2( ILS. 6089. 67.  
)3(.   17,  Octavius, De Vita Caesarum,Suetonius  
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األمر الذي جعل هذه     )1 (.ليس لديها جيش أو حتى مؤسسات إدارية تتحكم من المركز         
  )2(.هارعاية مـصالح  لن في روما    وقيمالمدن تتهافت على رجال لديهم سلطة ونفوذ، ي       

دة الجيش، ورجال من فئـة      فتهافتت المدن على الفوز بحماية الحكام ومفوضيهم، وقا       
الفرسان والفئة السناتورية، وكثيرا ما وقع اختيارها على أحد مواطنيها ليمد لهـا يـد               

 )4( واتـيلال وكـذلك لكـابوا   )3(فقد كان شيشرون راعيا لمدينتـه أربينيـوم   . المساعدة
 بلينيوس األصغر كراعـي لـه       Tifernum كما قبل مجتمع بلدة تيفرنوم       )5(.ولوكري
 وكان المجتمع يتوقع من بلينيوس أن يقدم له         )6(ك البلدة وليمة وأقام لها معبداً     فعمل لتل 

 كـان بلينيـوس     )7(.خدمات في المستقبل بدالً من أن يكافئه على خدمات في الماضي          
 )Comum )8 لبلدة كوموم    Euergetes" فاعل األعمال الخيرية  "أيضاً  راعياً ومحسن     

تمع تحتاج إلى قرار من المجلس البلـدي، فعنـدما          وكثيراً ما كانت عملية تمثيل المج     
 Pomponius من بومبيـوس باسـوس   Ferentinumطلب مجتمع مدينة فرينتوم 

Bassus               مي بقـرار انـضمامأن يكون راعياً له، أصدر المجلس البلدي قرار له وس 

                                                           

)1(Tim Cornell et alii, Euergetism and Municipal Patronage. 3.     
  .74، )1994( ترجمة عبدالحفيظ الميار، أفريقيا الرومانية،   ورمنقتن، تاريخ واليات شمال)2(
)3(Cicero, Epistulae ad Familiares, 13.11.    
)4(Cicero, Pro Sestio, 9; in Pisonem, 25.    
)5(Cicero, de Legibus, 2.15.    
)6(Plinius, Epistulae, 4.1.    
)7(Henriette Van Der Blom, Cicero's Role Models: The Political Strategy of a 

Newcomer  (Oxford, 2010), 44.    
)8(Plinius, Epistulae, 4.1, 6.18.    
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بومبيوس باسوس للمجتمع وأن المجتمع يقبل بهذه التبعية واعترفوا به ليكـون ممـثال     
    )1 (.مله

كذلك الحال مع المدن األفريقية فقد كانت هي أيضاً تبحث عن ممثل لهـا مـن                  
حيث ،  االختيار على أحد أبنائها ليحميها ويدعمها        عمركز السلطة روما، وكثيرا ما وق     

على أسماء بعض العائالت الكبيرة والشخصيات البارزة التي كان لهـا            أمكن التعرف 
 عائلة محليـة مـن      Thugga إذ وجد في مدينة دوقه       يقيا،إقليم أفر دعم  كبير في   دور  

Civitas جابينيتدعى  Gabinii  كالوديـوس   التي ظهرت إبان عهد اإلمبراطـور 

Claudius              وقد حققت هذه العائلة موقعاً ومركزاً بارزاً في المدينة في القـرن الثـاني
تزوجت مـن شـخص       بياتا جابينيا كانت مواطنة بحق الوالدة          ،وبداية القرن الثالث  

 داتوس كان ناجحاً جداً بلغ وظيفة       ،من تجارة العقارات     أثرى )Datus(يدعى داتوس   
ـ االبن األكبر  كما أن  Pagusالقرية   و Civitasالمدينة   لكل من    راعي هـو  وداتوس ل

M.Gabinius Bassus من  راعياً لكٍل أصبحCivitasو Pagus،  بنت هذه العائلـة 
لم تكن هذه المدن تحتاج إلى المبـاني         )2(، بد وقدمتها للمدينة    العديد من المباني والمعا   

  )3(، والمعابد التي يقدمها أبنائها فقط بل كانت تحتاج إلى من يحميهـا مـن حكامهـا           
 مدينة لبدة مثال االستقرار فـي رومـا، ومـن ثـم              من ثرياءاأل استطاع بعض    لذلك

 سلك الوظـائف، حيـث      الحصول على عضوية مجلس الشيوخ الروماني والتدرج في       
أصبح لهم نفوذ في روما، مكنهم فيما بعد من مالحقة البروقنصل ماريوس بريسكوس             
ومساعده هوستيليوس فيرمينيوس، وتقديمهما للمحاكمة بسبب ما ارتكباه من جرائم في           

                                                           

)1(Henriette Van Blom, Cicero's Role Models. 44.   
)2(J. B. Rives, Religion and Authority in Roman Carthage from Augustus to 

Constantine, (Oxford,1995), 124-127.      
  .74ورمنقتن، تاريخ واليات شمال أفريقيا الرومانية،    )3(
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مدينة لبدة الكبرى في عهد اإلمبراطور تراجانوس والذي تـولى بنفـسه محاكمتهمـا              
  )1 (.ومعاقبتهما

كان الغرض من ارتباط العديد من المجتمعات بشخص مميز، لحمايتها ورعاية             
مصالحها، وتقديم الخدمات القانونية والسياسية لها، وبالتالي هذه المجتمعات تقوم بـرد          

فقد طالب أنطونيو مدينة    ، )2(الجميل فتدعمه في االنتخابات أو أي غرض سياسي اخر        
 تقف معه ضد غريمه أوكتافيوس كرد جميل سابق،         بولونيا وباقي المدن اإليطالية بأن    

 فتبادل الخدمات بـين     )3(.فقد قدمت عائلة أنطونيو الحماية والدعم لهذه المدن اإليطالية        
 يبدو أن هذا المبدأ do ut desالطرفين هو ما تقوم عليه الرعاية، طالما تعطي اعطي 

يا بل من إحـدى المـدن   ركيزة العديد من رجال روما النافذين، فشيشرون ليس رومان      
municipia            اإليطالية المحررة، وهو سيناتور في مجلس الشيوخ الروماني، من فئـة 

، وكان يعوزه التاريخ األسري أي لـيس  homo novusأطلق عليها المواطنين الجدد 
، لديه إرث أسري، ويفتقر للمهابة والدم النبيل الذي يجري في عروق رجال الـسناتو               

 أن االنتمـاء مـن      )5(مانيا وال ينتمي إلى فئة األشراف، لكنه يقـول          فهو ليس رو    )4(
الممكن تعويضه بأن يقوم أصدقاء مخلصين من بلدته بجعله المواطن الموعود ومقابل            

لذلك ارتبط شيـشرون برعايـة عـدة        ، ذلك سيدعم ويقدم خدمات لبلدته في المستقبل      
ح راعياً ومدافعاً عن هـذه      مجتمعات لتعويض نقص التاريخ العائلي المشرف بأن أصب       

                                                           

-351،  )2001طرابلس، مركز جهـاد الليبيـين،     ( عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفنيقية في ليبيا،            )1(
352.  

)2(  John Nicols, Civic Patronage in the Roman Empire. 4.  
)3(.   17, ius Octav, De Vita Caesarum,Suetonius  
)4(Henriette Van Der Blom, Cicero's Role Models. 44.    
)5(Cicero, Pro Plancio, 18-23.     
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 وقد تحصل بواسطة هذه الصداقات واالهتمام برعاية مصالح هذه المدن على            )1 (المدن
  شيشرون هنا ال يقدم خدمات مجانية لتلك )duae patriae )2لقب أبو الوطن مرتين 

المجتمعات اإليطالية، ولكن يعرض المبادلة في العالقة والمقايضة فـي الخـدمات أي      
 شيـشرون كـان   .quid pro quoهنا المبدأ الروماني الذي يعني هذه بتلك  يعرض 

راعياً للعديد من المجتمعات اإليطالية والتي كان لها تأثير على االنتخابات، فالعديد من             
البلديات كانت تخلص الوالء لشيشرون وتدعمه في العملية االنتخابيـة، باإلضـافة أن           

 ، هم، وهنا نستطيع مشاهدة التبادل والمقايضةشيشرون سوف يعمل على استمرار دعم
فهو يقدم الخدمات القانونية والسياسية لبلدته وبالمقابـل سـتدعمه تلـك البلـدة فـي                

شيشرون كان يعتمد على صداقة رجال مؤثرين في المدن والمقاطعـات           ، االنتخابات  
تعمرات وهذا سيوفر له النفوذ وأن يكون له موطئ قدم في العديد من المـدن والمـس               

هذا ليس مهما فقط في عملية التصويت الفعلي، ولكن كـذلك لزيـادة عـدد               . واألقاليم
المؤيدين عند الطواف في روما، عندما المرشح يعرض حشد األتباع للتباهي بهم فـي              

كما دعم شيشرون نفسه بشبكة مـن  )3 (.والذي يعد كنوع من الدعاية االنتخابية  . المدينة
  والتي كان من أهمها صداقته بيوليـوس قيـصر،   )amicitia  )4الصداقات الشخصية

فشيشرون كان يرى في قيصر معيد الجمهورية التي ضاعت وخصوصا بعد انتـصار      
في الواقع هي لـم تكـن صـداقة         .  قبل الميالد  48قيصر في معركة فارسالوس عام      

 سياسية، ولكـن  ضبالمعنى الصحيح ولكنها كانت مصالح بين طرفين تهدف إلى أغرا     
على الرغم من خيبة أمل شيشرون في تحقيق مآربه من تلك الصداقة، إال أنه اسـتمر                

                                                           

)1(Henriette Van Der Blom, Cicero's Role Models. 45.    
)2(Cicero, De legibus, 2. 5.     
)3(Henriette Van Der Blom, Cicero's Role Models. 45.    
)4(Luis Roniger et alli, Patrons, Clients and Friends, 52.    



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 412

 وهـذا ربمـا يعـود إلـى         )1( قبل المـيالد   44بصداقة قيصر حتى مصرعه في عام       
التي كان يعامل بها  fides الشخصية الساحرة التي كان يتمتع بها قيصر، وكذلك على

  .شيشرون أصدقائه
رعاة لبلدانهم ليست دفاعا عن حقوقهم، وحمايتهم من        فالخدمات التي يقدمها ال     

 الحكام الجبارين فقط، وإنما كذلك تتمثل في منح مساعدات جماعيـة تقـدم للمجتمـع              
 وهـذه المـساعدة   εργέτηςὐΕ أو باليونانية Euergetesوتسمى هذه الخدمات ب  

 تكون ربما كصرح أو مبنى أو سرور يدخله على مواطنيه، بدال من صـدقة تعطـى               
والمتبرع البد أن يكرر هذه المساعدة حتـى يحـصل علـى            . للفقراء، لتسكين أالمهم  

لهذا السبب يفضل المتبرعون تقديم األشـياء التـي تثيـر          ، الشكر والتشريف والتكريم  
االمتنان للناس مثل األلعاب والوالئم والصدقات المالية والعروض في سبيل الحصول           

 aedile, duovir, praefectus iure dicundo, quinquennialعلى المناصب مثل

duovir )2(         قد يقدم المتبرع على هذه األعمال الخيرية euergetes     عرفانـا بجميـل 
فقد قام اإلمبراطور سبتميوس سويروس إكراماً لمدينته لبدة وتشريفاً لها منحها           . سابق

ة قلمـا   الحقوق اإليطالية حيث أصبحت بموجبها معفاة من الضرائب وهي منحة نادر          
تحصل عليها المدن، وكرد للجميل تعهد وجهاء مدينة لبدة بتزويد مدينة روما بكميـة              

 أحياناً يقدم المتبرع أعماالً من أجـل الحـصول علـى            )3 (،من زيت الزيتون سنوياً     
 لراعـي ايوضح تكفل   لقرن الثاني   ل يعود) C1548( نقش   يوجد. مناصب في المستقبل  

                                                           

)1(Adam L. Parison, Cicero and Caesar: A Turbulent Amicitia, Laelius de Amicitia, 

(East  Carolina Universty, 2014)    
)2( Jonathan Marshal, Jesus, Patrons and Benefactors: Rome Palstine and the Gospel  

of  Luke, (Stock Publishers, 2009), 35.        
  .355 ،نيقية في ليبيايعبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الف  )3(
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  ببناء مبنى ضخم للمجلس المحلى Cincius Victor Agbiaكينكيوس فيكتور اجابيا 
 ad ampliandam benignitatem""بتقديم الكثير وزيادة سـخاءه  "وقام  في مدينته

suam             من الهدايا والوالئم ألعضاء المجلس المحلى والمواطنين ألنه توقع البنـه أن 
      )1(.يصبح راعياً لمدينته في المستقبل

 في اإلحساس االجتماعي في     ا عن معناه  تقد انحرف نها  يبدو أ مفهوم الرعاية   ف  
 والتبادل قد انحرفت عن طبيعتها التي بدأت        فعالقة المقايضة . أواخر العهد الجمهوري  

فالقـادة   ،بسبب افتتان الرومان بالثقافة الهللينية واالحتكـاك الـشديد باألجانـب   . بها
. بـدل أن يفرضـوا ثقـافتهم      والمتحدثون ورجال األعمال الرومان اعتنقوا الهللينيـة        

فالرومان اعتادوا عدم فرض قوانينهم على الشعوب المغلوبة، وتركوا المجال واسـعا            
متحدثوا اليونانية كرموا الحكـام     ، لتلك الواليات واألقاليم في استخدام نظمها وقوانينها      

 ς ὐ θε والرب والمؤلهσωτήρالمخلص : الرومان باأللقاب التقليدية الهللينيستية مثل
 كـان   حيـث )patronus )2 أكثر من استخدامهم للقب الروماني.. .εργέτηςὐΕو
 ثـروتهم  مـن  جزء بتوزيعيقومون   المجتمع في ثرياءاألو عاليةال مكانةال ذوي فراداأل

بالتالي خلعـوا   و ،أثينا إلى الخشب مقدونيا من األول أرخيلوس فقد قدم . المجتمع على
لكن البعض من الشخـصيات       euergetes  الخير  لقب الميالد قبل 407  عام  في عليه

على هذه األعمال الخيرية وتعتبرها مـن بـاب التبـذير           وافق  تال  الرومانية المؤثرة   
 غيـر   ال يرى باألعمال الخيرية التطوعية ألنه يرى أنهـا        شيشرون  ف. واإلنفاق الزائد 

 المـسلية، ة  والعـروض الـشعبي  واأللعاب،  ويعتبر الوالئم الشعبية التقليدية، ضرورية

                                                           

)1( B.H.Warmington, The Municipal Patron of Roman North Africa, British School at 

Rome, vol. 22, (1954), 47.       
)2(  Jonathan Marshal, Jesus, Patrons and Benefactors. 36-38.  
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 والـدليل   )1 (.طيشوالتبذير  المن أعمال   غير ذات أهمية، بل يعدها       ،والمباني الشعبية 
 صديق شيشرون طلب بإلحـاح وعـدة مـرات مـن     Caeliusعلى ذلك أن كايلوس    

شيشرون أن يدعمه بنمور ليزيد من ألعابه األيديلية األمر الـذي ضـايق شيـشرون               
 التي تعطى لألشخاص،   المالية   اتالمساعدفي أن     ويشارك سينيكا شيشرون      )2(.كثيراً

أفـضل   ،ضحايا القرصنة و الحروب، أسرى والمال لفدية    المهور،قروض من أجل    الك
 .de officii( وفـي ملخـصه   )euergetes.) 3لشعبية التطوعية عمال ااألمن وانفع 

أن يقبل شيشرون التبرعات المالية لبناء المباني الشعبية على مضض شريطة           ) 2.61
  بالتحديد ال يوجد دليل على أن شيـشرون كـان فاعـل خيـر     .تكون بناءات نفعية

euergetes4 (. بهذا المعنى للكلمة(   
تتشارك العائالت الرومانية ذات المكانة المهمة في األعمال الخيرية الشعبية واإلنفـاق       

، فقـراء عليها باستمرار، حيث تقوم بتكرار األلعاب وتوزيع الطعام والنقـود علـى ال            
ويبدو أن العائالت تطلب القروض أو المساعدة من األقارب أو الراعي، وحتى التابع              

ويبدو أن هناك دليل على أن األعمال الخيرية        ، يشارك في دعم هذا النوع من السخاء      
عادة ما يأخذ شكل احتفال     وهذا السخاء   ، كانت تستهدف االنتخابات والمناصب الشعبية    

 يظهـر حجـم     euergetes العمل الخيـري  ف.   محلى نصبعلى م المتبرع  ليتحصل  
 هـذه   )5 (غيثـيس  و السخاء الشعبي للمتبرعين ببناء مبان للمدينة كما في مدينة دوقـة          

                                                           

)1(Cicero, de Officiis, 2. 1-60.       
)2(Cicero, Epistulae ad Familiares, 8. 9.     
)3(Cicero, de Officiis, 2. 1-60;  Seneca, de Beneficiis. 1.2.4.     
)4(Tim Cornell et alii, Euergetism and Municipal Patronage. 3.     
)5(   Apuleius, Florida, 16.41-46.  
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التبرعات أصبحت مكثفة ومنافسة في منتصف عهد األنطونيين وتصل قمتها في عهد            
    )1(.األسرة السيفيرية

ب الضغط االجتماعي أو بـسبب      بسبدائما  فهذا السخاء من المتبرعين لم يكن         
يريـد  الشخص الغنى  لكن . quid pro quoة أو اعتناق مبدأ المقايضة  سياسيوافعد

فائض ا  الطبقة األرستقراطية المحلية في الوالية لديه     أحيانا أن يشعر الناس أنه غني، ف      
فالتبرعـات الـشعبية تعطـى مكانـة        . من الثراء الذي يظهر على هيئة هدايا شعبية       

 لذلك ليس من الصعب رؤية أعـضاء أو         في مدينته، اعية وذكرى دائمة للشخص     اجتم
 يخصصون مبالغ ألسباب شعبية، ألن هـذا        بعض األزمات  الثرية في    فئاتأفراد من ال  

أو كان شكل من أشكال النشاط الذي يجعل عائلة غنية تنجز أشياء مهمة في مـدينتها                
ث للفئة النبيلة لكي يزيدوا مـن حالـة         فالسناتور سيماكوس كان دائم الح     .في واليتها 

ألنه كان يرى أن هذه العروض مـن  . اإلنفاق على التسلية والمتعة للترفيه عن الشعب      
سـمه  اشـخص   فمـثال نـرى      )2 (،األشياء التي تحافظ على مكانته ومكانة عائلتـه         

كان  Numluli كان يشغل وظيفة راعي لقرية نوملولي        Marcellinusماركيللينوس  
 قريته وكان مسئوال عن االحتفاالت والوالئم والتسالي الشعبية، وكـان           علىجداَ  سخياَ  

بـين   التنـافس    خلقتثقافة العمل الخيري    ف )3(.يقوم بتزويدهم بالمواد الغذائية األساسية    
 لالقتصاد المدني، وذلـك     اجزء من دخله  أفراد الفئات الغنية، األمر الذي جعلها توقف        

هذا العدد الهائـل مـن المبـاني        لذلك فإن   لمباني الشعبية،   باإلنفاق على المشاريع وا   
ُ يفسر بوضوح   الثالث،الشعبية المتكفل بها في شمال أفريقيا خالل القرن الثاني وبداية           

                                                           

تتحدث مجموعة كبيرة من النقوش عن المدن فـي أفريقيـا وكـذلك عـن حجـم الـسخاء المقـدم مـن                    )1(
         .ILA,ILAlg,ILT,IRT,C:CIL, viiiالمتبرعين

)2(Symmachus. Epistulae, 2.77, 5.59.     
)3(   Rives, Religion and Authority. 122.  
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 سوف ينـتج قطـاع ضـخم مـن النـشاط            لذيمدي السباق الشعبي للمدن القديمة ا     
المجتمع بـدوره يجلهـم      و العامة،المتبرعون يقومون ببناء المباني     ف  )1 (.االقتصادي

قام شخص يدعى اسـترابون اميليـانوس        حيث   )2 ( ،ويشكرهم على دورهم وانجازهم   
Strabo Aemilianus كتابي للمجلـس  بتقديم طلب وكان صديقاً شخصياً ألبوليوس 

 وتعهد  شعبي، من أجل اإلذن له بإقامة تمثال البوليوس في مكان           قرطاج،المحلى في   
وافق المجلس باإلجمـاع علـى      عندما  و  ،ن ماله الخاص  بدفع المصاريف الخاصة م   

حددوا له المكـان المناسـب لوضـع         Duumviriيترأسه الحاكمان   كان   والذي   طلبه
م يقـد مـن ت  بوليوس  أل التكريمية، وبالتالي البد  التمثال واعتبروا ذلك من باب التماثيل       

ص وتقليل في أواخر       يبدو أن هناك تناق      )3(، تكريم   هذا ال  علىالشكر لمدينة قرطاج    
العهد اإلمبراطوري في األعمال الخيرية في مدن إيطاليا والمـدن األفريقيـة، وهـذا              

   )4 (.التناقص ربما يعود إلى غياب المحسن المحلي في هذه المدن
ويختلف .            يعتبر مفهوم الصداقة هو عبارة عن وجه اخر من وجوه الرعاية          

ية من حيث أن التبعية تكون بين شخـصين مختلفـين           مفهوم الصداقة عن مفهوم التبع    
اجتماعيا، أو شخص أعلى من شخص اخر، وهو ما كان عليه الرومان فـي بـدايات                
العهد الجمهوري، أما الصداقة فغالبا ما تكون بين شخـصين متـساويين، وتـستخدم              

 أن  يقـول مينوكيـوس فيلـيكس     في سياق ذلـك     إلظهار مساواة حقيقية بين طرفين،      

                                                           

)1(  Andrew Wilson, Urban Production in the Roman World,the View from North 

Africa, British School at Rome, vol.70 (2002), 261.        
)2(  R. P.Duncan-Jones, Wealth and Munificence in Roman Africa, British School at 

Rome, vol.31,(1963),161.       
)3(  Apuleius, Florida, 16.41-46. 
)4(  Tim Cornell et alii, Euergetism and Municipal Patronage. 9.   
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 ولكن الصداقة يفترض أن تخلـق  االجتماعية،قة ال تبنى على الطبقية أو المكانة       الصدا
  لكن حقيقة األمر ال توجد حماية اإلحساس بالمكانة االجتماعيـة       )1 (.التساوي والتكافؤ 

 ،  حيث استحدث الرومان نظام جديد يمكن تسميته بنظام صداقة األتباع          )2 (.المنخفضة
وما منه في عمليـة إحكـام سـيطرتها علـى الواليـات              وهذا النظام استفادت ر    )3(

 الصداقة كانـت عبـارة عـن عالقـة المركـز            )4 (.باإلخضاع، وبتكوين الصداقات  
باألطراف، أي عائالت رومانية من روما ارتبطت بعالقة صداقة مع إحـدى األسـر              
 الحاكمة في تلك الدول الخاضعة، وهم في هذا ربما يقارنون بوكالء المستعمرات، أو            

  بـدأت تلـك      )5(، " رومـا "أشخاص استخدموا للقيام بشئون المستعمرة في البلد األم         
المجتمعات الخاضعة لسيطرة روما، في حماية نفسها باتخاذ حامي أو نصير أو راعي             

أن مـن   : "يقول شيـشرون  . لها في روما، لتسيير أمورها وتبادل المصالح والخدمات       
لنا البواسل تعهدوا بالحمايـة لـه، فهـؤالء    وضع سالحه أو اخضع بقوة السالح، رجا 

  فبعد عمليـة الفتوحـات       )6(." الذين اخضعهم أجدادنا أصبحوا فيما بعد أتباعا لرعاتنا       
ودخول العديد من الشعوب والمجتمعات حظيرة السلطة الرومانية، بدأت هذه الواليات           

ضحى هذا النوع    الوقت أ  عوم. والمستعمرات في االرتباط بالعائالت البارزة في روما      
                                                           

)1(  Minucius Felix, Octavius, 4.   

)2(  A. Wallace- Hadrill, Patronage in Ancient Society, (London & New York, 1989), 

49;  David I. Rankin, "Class Distinctions as Way of  Doing Church : Eariy Fathers and 

the      Christian Plebs", Vigiliae Christianae, vol.58,No.3, (Brill,2004), 300.                              
)3(  Jonathan Marshal, Jesus, Patrons and Benefactors. 36.  
)4(  Suetonius, De Vita Caesarum, Octavius, 17.    
)5(  William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 295.    

Cicero. De Divinatione. 20; Pro Sulla, 21; Tacitius De Origine et situ Germanorum,36.        
)6(  Cicero, de Officiis, 1. 35.   
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وقد وطد الرومان نظام العالقة بين الراعي       ، من العالقة كالتزام عائلي تجاه هذا البلد        
 كانت هـذه    ،والتابع في كل عالم البحر المتوسط، وأكد سيطرة روما على مستعمراتها          

. العالقة تقوم على أسس أخالقية قوية ال على أسس صارمة يـنص عليهـا القـانون               
د تدوم هذه العالقة لعدة أجيال ويكون لها تـأثير علـى كـل شـئون                باإلضافة لذلك ق  

فالعائالت الرومانية القوية ذات النفوذ والتميز في رومـا          .السياسة الداخلية والخارجية  
مثالً عائلة سكيبيو الرومانية كانـت      . عقدت صداقات مميزة مع تلك البلدان الخاضعة      

مانية في إسـبانيا، وعائلـة فالمينيـوس        لها صداقة في نوميديا، وعائلة فابيوس الرو      
الرومانية في بالد اليونان، وعائلة دوميتيوس في بـالد الغـال وعائلـة كلوديـوس               

وكانـت تتـدخل هـذه العـائالت     .  في صقليةClaudius Marcellusماركيللوس 
الرومانية بقوة في الشئون الداخلية لتلك الواليات وهذه الصداقات كانت تـستفيد منهـا       

 فبعد وفاة ماسينيسا حدث نزاع بين       )1 (،ي عملية إحكام سيطرتها على والياتها       روما ف 
أبنائه حول أحقية عرش مملكة نوميديا فطلب من سكيبيو الذي كان صديقا لماسينيـسا              

                                           )2 (.حل هذا النزاع
صداقة، فكـان علـى الراعـي      مكمال لعملية ال hospitiumويعتبر مفهوم الضيافة  

نحو تابعيه عند وجودهم في رومـا كمـا يقـوم     الروماني أن يقوم بواجبات الضيافة
بإسداء النصح إليهم في مجال السياسة الرومانية ويحتضن قـضيتهم ويحملهـا إلـى              

كذلك إذا حدثت نزاعات    ومجلس الشيوخ   مجلس الشيوخ إذا دعت الحاجة إلى إثارتها،        
 )3(.يل باستمرار النزاعات بين هذه الدول لرعاتها ويتقيد بقـراراتهم         يحبين هذه الدول    

                                                           

، )ضة مـصر  القاهرة، دار نه  ( دونالد رز دولي، حضارة روما، ترجمة جميل يواقيم الذهبي وفاروق فريد،             )1(
92-93.   

)2(  Sallustius, Bellum Jugurtha, 77.2.     
)3(  William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities.   
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وبالتالي كان على أولئك األتباع أن يردوا كرم الضيافة للراعي وأن يقدموا له خدمات              
 بـه، تبجيله وإعالء شأنه في روما عن طريق عالقتهم         نقدية وعينية وأن يسهموا في      

 رومـا، عمل على توسيع نطـاق نفـوذ        فمن الواضح أن هذا الرباط من الممكن أن ي        
من كانوا تحت حماية رومـا فـي رومـا           وبالمثل كان من الممكن أن يعزز مصالح      

   .)1 (.نفسها
 إن المجتمعات التقليدية بسبب عزلتها واستقاللها واكتفائها الذاتي تـصبح فـي             :ختاماً

ومختلفة عنهـا،   حالة استقرار دائم وتقاوم التغيير، ولكن بسبب اتصالها بثقافات جديدة           
 هذا االحتكاك يمكن أن ينـشأ ظـروف         ،يحدث تغير أساسي في بنية هذه المجتمعات      

كمـا أن هـذه     ، جديدة تؤدي إلى مزيد من التغير داخل المجتمعات البدائيـة نفـسها           
المجتمعات قد تتعرض لتغيرات ولكن هذه المرة بسبب تفاعل داخلي والتي قد تكـون              

لـذلك فـالمجتمع   ، ية تسمى التغيـر التلقـائي الـداخلي   ابعد اثرا من العوامل الخارج   
الروماني كان مجتمعا منغلقا على نفسه يعيش على هيئة أسر منعزلة منغلقة على ذاتها              
لديها قوانينها ومكتفية ذاتياً، ولكن بسبب اتصال روما بثقافات جديدة وغريبـة عنهـا              

تغيـرات داخـل هـذا المجتمـع        كالثقافة الهللينية والمقدونية واآلسيوية، كانت سبباً ل      
كما أن التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية العميقـة التـي حـدثت            . التقليدي

بروما من تغير نظام الحكم، والصراع الطبقي، وزيادة فرص الثراء وكذلك الـسياسة             
التوسعية التي انتهجتها روما كان سببا لمزيد من التعقيد والتغير الداخلي في المجتمـع              

فقد حدث أن تم تجاوز التقاليد الرومانية والمبادئ الدينية، ونشأت جماعات           ، الروماني
جديدة تقوم نظريتها على العمل المبدع مستفيدة من التطور الفكـري والثقـافي لتلـك               

 لذلك استطاعوا الخروج من حالة االنكفاء التـي كـان يعيـشها           ، المجتمعات الغريبة   
                                                           

   .93-92 دونالد رز دولي، حضارة روما، )1(
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إلـى   ائب في دهاليز الدين واألصل والمكانة االجتماعيـة،     المجتمع التقليدي المبكر الغ   
، ، والمـصالح المتبادلـة    لذاتوتمجيد ا تمجيد العمل والجهد والمنفعة، فطغت الفردانية       

فالرعاية مثال على الرغم من أنها كانت استعارة خارجية إال أنها مع الوقت وبإيقـاع               
حيث تطـورت مـن     ، أصيلبطيء نسبياً أصبحت مؤسسة رومانية أو تقليد روماني         

عالقة أخالقية دينية تقوم على تبادل الخدمات والمصالح بين راعي وتابعه، إلى نـوع              
قائم بين شخص نافذ في الدولة يقدم خدمات لبلدته أو مجتمعا ما مقابل أن يدعموه في                

الرفيعـة   مكانـة ال ذوي فـراد كما أن األ  ، االنتخابات، ويزيدوا عدد مؤيديه في روما       
، المجتمـع  على ثروتهم من جزء بتوزيعقاموا    الروماني المجتمع في ءغنيااألو ةعاليال

من خالل إقامة الوالئم والمآدب، واإلنفاق على المباني الشعبية لـذلك رأينـا طفـرة               
كما أن إنفاق   .  وسباق في إقامة أقواس النصر والمعابد والعديد من المنشآت المعمارية         

العملية االنتخابية والحصول على التقدير واالحترام من       العائالت الثرية كانت تستهدف     
لقد خلق نظام الرعاية فائدة مزدوجة للفرد وللجمهوريـة، فكـان الفـرد          . عامة الناس 

يتحصل منه على الوجاهة والتقدير، وزيادة مكاسبه المالية، والدعاية االنتخابية التـي            
فر لرومـا زيـادة إحكـام       في الوقت الذي يـو    . تأتي عن طريق الشركاء أو المجتمع     

سيطرتها على حلفاءها ووالياتها، عن طريق وكالءها وعائالتها القوية ألن ذلك كـان             
  .يمشي بالتوازي مع سياسة ومخطط روما اإلمبريالي
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  : الملخص
إن المتاحف الحديثة ومنذ نشأتها في نهاية القرن السابع عشر وبداية القـرن               

 الفنية بالدرجـة االولـي      تالثامن عشر الميالدي كانت وظيفتها الرئيسية حفظ المقتنيا       
رة عـن   وعرضها بالدرجة الثانية ألن الهدف كان التفكير في العائد المادي بنسبة كبي           

العائد المعنوي، أما في الفترة المعاصرة فان المتاحف اصبحت تغزو كل مجال سواء             
الخ، الن العائد المعنوي أصبح له االثر الكبير والـذي          ... علمي او صناعي وزراعي   

يتمثل في حاجة الناس الي معرفة ماضيها وما كان به من جوانب معماريـة وفنيـة،                
ي وعاداتها وتقاليدها للتعريف بهمـا علـي المـستوي          وكذلك إلى معرفة تراثها الشعب    

العالمي، وايضا حاجة الناس الي معرفة كل حضارة ومدي نشأتها وتطورها وتوسعها            
للعديد من احتياجات الناس علي مدي ماليين السنين، كما يحتاج الناس الـي معرفـة               

ذا كله يـتم     الحضارات وافضلية أي حضارة عن أخرى، ه       نمدي التأثير والتأثر ما بي    
استنتاجه من المتاحف المعاصرة التي توحدت فيها وظيفتي الحفظ والعرض للمقتنيات           
الفنية بالطرق والوسائل العلمية الحديثة وذلك إلبراز هذه المقتنيات بالـشكل االمثـل             

 اختصاصه، كمـا ان الـذي   دليستطيع المتخصص استنطاق هذه المقتنيات واخذ ما يفي     
يتعامل مع المقتنيات بوجهة نظر خاصة به كأن يـري مـثالً ان             يأتي لمجرد التسلية    

                                                           

 .جامعة المرقب/الخمس– كلية االثار والسياحة-استاذ محاضر بقسم االثار الكالسيكية   -∗



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 426

بعض هذه المقتنيات ليست من صنع بشر وذلك لصنعها الفريد والغريـب، باإلضـافة            
الي الشخص الذي يأتي ليستمتع بالزيارة فيري مـثالً رسـوم جداريـة وفسيفـسائية               

خصص وهكذا،  ويفسرها من وجهة نظر رسام او نحات بتفسير يختلف عن تفسير المت           
فهذا اذاً يأتي بتطبيق كل الطرق والوسائل العلمية الحديثة لوظيفتي الحفظ والعـرض             
بالمتحف، ويهدف هذا البحث إليضاح الطرق والوسـائل العلميـة الحديثـة لعـرض              
المقتنيات الفنية باجل صورة ممكن حتي تصل للمتخصص والهاوي والذي يرغب في            

  .       التسلية والمتعة
  :سائل العرض المتحفيطرق وو
ان عملية العرض المتحفي تختلف اختالف كبير عن أي عرضٍ اخـر فهـي             

تحتاج الي الحذر الشديد لمعاملة المقتنيات المعروضة داخـل وخـارج المتحـف الن              
الهدف الرئيسي من وجود المعروضات داخل المتاحف هو حفظها وحمايتها إلطالـة             

عليها ومحاولة محاكاة الماضي من خاللهـا       عمرها، وكذلك دخول الجمهور للتعرف      
ويتأتى هذا عن طريق الطرق والوسائل واالساليب العلمية الحديثة لعمليـة العـرض             

  .الخاصة بالمتاحف
  :تصنيف القطع األثرية وعرضها

 مثل الفخار    مادتها يتم تصنيف القطع األثرية بحسب نوع     قبل عملية العرض      
مكان  أو الجلود وغيرها، حيث يخصص لكل منها         أو األحجار أو األخشاب أو المعادن     

جناح أو خزانة، كما يتم تصنيفها بحسب مصدرها ومكان اكتشافها مما           حسب حجمها ك  
يساعد الزائر على معرفة آثار حضارة من الحضارات أو موقع من المواقع األثريـة              

سـواء ذات   ، إضافة إلى تصنيفها بحسب نوع الزيارة        )1(ويتم ذلك بطريقة علمية وفنية    
                                                           

  .125، ص م1987زهدي، المتاحف، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  بشير -1
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طابع علمي موجهة إلى االختصاصيين، أو ذات طابع تعليمي موجهـة إلـى عامـة               
الناس، أو تصنيفها بحسب مدتها هل هي لعرض مؤقت أو طويل؟، أو بحسب مكـان               

  . )1(العرض ثابت أو متنقل أو محمول أو متجول
  :عرض القطع األثرية

جـذب الجمهـور    تُعد عملية العرض من أهم أهداف المتحف، فهي محاولة            
، وتعتبر عملية دقيقة تتطلـب      )2(لجني الفائدة العلمية أو التعليمية أو الترفيهية وغيرها       

كفاءة علمية وثقافية وفنية جمالية، ويتم عرض القطع األثرية بحسب أهميتها وحجمها            
ومادتها وتاريخها وحضارتها وذلك وفقاً لقواعد مناسبة تـسهم فـي إبـراز قيمتهـا               

 أو عـن طريـق   ،ا عن طريق قاعات خاصة أي خارج خزانات العرض     إم وأهميتها،
أو واجهات مقفلة تتناسب مع القطع المعروضة فيها فمـثالً وضـع             خزانات العرض، 

القطع الحجرية الكبيرة وتثبيتها على قاعدة مناسبة، أوعرض اآلثار الصغيرة المختلفة           
جدارية مختلفة أو وسـطي  كالحلي واألحجار الكريمة والوثائق في واجهات أو خزائن       

تتميز باإلضاءة الفنية المناسبة وعلى مدرجات مغطاة باألقمشة المناسبة ذات األلـوان            
لذا يجب توفير المتطلبات الخاصة بالعرض من حيث        و،  )3(المنسجمة مع المعروضات  

الموارد المالية الالزمة إلعداد صاالت العرض من أرضيات مناسـبة وجـدران ذات             
وقواعـد خاصـة     وخزائن متنوعة وحوامل،    تتماشى مع المعروضات،   ألوان مختلفة 

                                                           

 جوزيفبينيش، تنويع طرائق العرض، مجلة المتاحف، العدد الثاني، تصدر عن منظمة األمم المتحدة للتربيـة                -1
  .26م، ص1986، باريس، )اليونسكو(والثقافة والعلوم 

العامة للنشر والتوزيـع واإلعالن، طرابلس، ليبيـا،        عياد موسى العوامي، مقدمة في علم المتاحف، المنشأة          -2
  .66، ص م1984

  .126،125 بشير زهدي، المرجع السابق، ص-3
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وتوفير اإلضاءة المناسبة للمعروضات المختلفة حتى تظهـر العمليـة          ،  بالقطع الكبيرة 
  .)1(بأفضل صورة ولتحقيق الهدف الذي ُأنشئ من أجله المتحف

تلوث هتمام بحماية هذه المتطلبات من ال     اال العاملين   بعد توفير المتطلبات علي     
الجمالي الذي يؤثر في المنظر العام للقاعات بإضافة بعض العناصر غيـر المالئمـة              
لها، ومن التلوث البيولوجي الناجم عن الحشرات أو بعض الطيـور كالحمـام نظـراً               
 لتراكم أوساخها والحيوانات والقوارض التي تؤثر علـى سـالمة مكونـات البنايـة،             

يف مما يؤثر على التغيير السريع للرطوبـة، لـذا       واإلفراط في عملية المياه عند التنظ     
  .)2(يجب التوفيق بين المادة المعروضة والمادة المستعملة إلبرازها وحمايتها أيضاً

يعتمد العرض المتحفي على توفير رأس المال، والكـادر الـوظيفي           واجماالً    
 فيـه، ثـم   تقدير العمل بالتكاليف المالية قبل البـدء     يقوم هذا ب  المتخصص المتحمس، و  

التخطيط من خالل إعداد الرسوم والخرائط الخاصة بما ستكون عليه قاعات العـرض           
ومحتوياتها، وتوفير المساحات الكافية للعرض بحسب حجـم المتحـف ومحتوياتـه،            
وإجراء التجارب عند التخطيط لمساحات العرض من خالل تطبيـق وهمـي لعمليـة              

 لعرض ومن ثم تطبيقها على المخطط،     ووضع أشكال وهمية لخزائن ا     تجوال الزوار، 
  .)3(والعمل على تنوع المعروضات وتحديد مكان مقاعد االستراحة للمتاحف الكبيرة،

                                                           

 رسالة ماجستير غيـر منـشورة،   –المتاحف األثرية في األردن، دراسة تحليلية     :  مازن رسمي عبد اللطيف    -1
  .38، ص م1993جامعة األردن، عمان، األردن، 

 بين مقتضيات الجمالية والمحافظة على التحف، استخدام التقنيات الحديثـة       - عرض المتحفي الحبيب بن يونس، ال    -2
في علم اآلثار، أبحاث المؤتمر الرابع عشر لآلثار والتراث الحضاري العربي، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة                  

  .180- 177م، ص ص1998والعلوم، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، 
 األداة الحقيقية لبيان رسالة المتحف، مجلة التـراث والحـضارة، العـدد الـسادس               -ل، العرض  بولين هو  -3

والسابع، ترجمة ريا عثمان سعيد، تصدر عن المركز اإلقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في الـدول العربيـة،                 
  .94-86م، ص ص1985م، 1984بغداد، 
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  : نوع العرض-ج
النوع األول المباشر ينقسم إلى عرض مؤقت ودائـم         : العرض المتحفي له نوعان     

لى ثالثة أسـس    فالمتحف يضم عرضاً دائماً، لذا يجب أن يتم العرض بطريقة جيدة تقوم ع            
هي االنسجام أي انسجام المعروضات سواء داخل الخزانات أو خارجها مع جـو القاعـة               
المعروض بها التحف أي انسجام المحيط كله، وأيضاً التوازن من خالل تماثـل الترتيـب               
والتنظيم بين التحف المتقاربة في نوعها من حيث األهمية والحجـم والـشكل والعـصور               

ة إلى الوحدة أي األثر الحيوي أو القيمة الحيويـة للتحفـة لجمالهـا أو         إضاف وكذلك اللون، 
، أما النوع الثاني فهو غير المباشر من خالل تأثير العرض غير المباشـر              )1(أسلوبها الفني 

مما تقدمه المعارض للمشاهدين شيئاً يراه بعضهم مناسباً ألفكار تشغلهم أو خطط تـزدحم              
 الزائرين اختيارها وطرق تنفيذها ويستبعدون مـا عـداها          بها عقولهم وبالتالي يؤكد بعض    

  .)2(من أفكار لم تدعمها المشاهدة

                                                           

  . 46، ص م2002 المصرية اللبنانية، القاهرة،  رفعت موسى محمد، مدخل إلى فن المتاحف، الدار-1
 دراسات وبحوث نظريـة وميدانيـة، سلـسلة الدراسـات           - يسرى دعبس، مقدمة في علم اإلنسان المتحفي       -2

  .200، صم2005السياحية والمتحفية، العدد السادس، الملتقى المصري لإلبداع والتنمية، اإلسكندرية، 
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  :طرق عرض القطع األثرية -د
تعددت هذه الطرق وأخُضعت لعدة أمور منها ماهية المورد األساسـي مـن               

المقتنيات وطبيعتها حيث تفرض هذه المقتنيات أسلوباً معيناً وطريقة خاصة بها علـى             
 تصميم العرض، ومنها شكل وحجم قاعات العرض، ومنها ثقافة أهل الدولـة             واضعي

تعتمد العروض المتحفيـة  وأو اإلقليم الذي يوجد به المتحف إلى غير ذلك من األمور،   
وعلى الشخص المسئول عن عرض المعروضات، إضافة إلـى          على التمويل الالزم،  

لعـرض بحـسب المـواد     اختيار المعروضات المناسبة للعرض، وتحديـد مـساحة ا        
  :ويمكن حصر هذه الطرق في اآلتي، )1(المعروضة

  :العرض حسب التسلسل الزمني -
وفيه يتم عرض القطع من أقدم العصور حتى أحدثها فهذه الطريقـة تناسـب                

الدول التي تغلب عليها سمات حضارية واحدة إلى حد كبير، حيث تبدأ من عصور ما               
القديمة ثم العصور الوسطى إلى أن تنتهي بالعـصر         قبل التاريخ ثم العصور الحجرية      

تفيد هذه الطريقة الزائر من خالل تعرفه على الحضارات من أقدم العصور            والحديث،  
حتى اآلن في ترتيب زمني متتاٍل، وكذلك تعرفه على أدوات ومخلفات اإلنسان علـى              

  .)2(مدار العصور ومدى تطورها

                                                           

، العـدد األول، ترجمـة سـعاد        185، مجلة المتحف الدولي، رقـم        فرانك دون أود ستن، مسرحة العرض      -1
م، 1995مـارس،   -، بـاريس، ينـاير    )اليونـسكو (الطويل، تصدر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم         

  .15،16ص
  .141، صم1979 تقي الدباغ وفوزي رشيد، علم المتاحف، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، -2
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  : العرض حسب القوميات-
قطع بهذه الطريقة من خالل تناسب الدول التـي تتعـدد فيهـا             ويتم عرض ال    

ن كل قومية تعتز بتراثها وحضارتها وآثارها، لـذلك يـتم           أاألعراق والقوميات حيث    
تخصيص عدة قاعات في المتحف لكل قومية أو كل جماعة بشرية متمـايزة داخـل               

المـصرية،  الدولة الواحدة، فمثالً متحف ما في إحدى الدول يخصص قاعـة لآلثـار              
  .)1(وقاعة لآلثار اإلغريقية وهكذا

  : العرض حسب المادة األثرية-
وفيها يتم عرض القطع حسب نوع المادة مثل القطـع الحجريـة أو القطـع                 

الفخارية أو العمالت وغيرها مع التأكيد على عرضها بحسب التسلسل الزمنـي فـي              
  .)2(نفس الحالة

  : العرض حسب المواقع األثرية-
ه الطريقة على أسلوب العرض حسب الموقع، حيث يـتم تخـصيص            تقوم هذ   

أو تخصيص قاعات لعرض آثـار بعـض المواقـع           متحف لعرض آثار إقليم معين،    
  . )3(األثرية بعينها

  : العرض القائم على الهدايا والهبات-
تقوم هذه الطريقة على عرض مجموعة كاملة مـن آثـار متعـددة تخـص                 

  .)4(لة أو لمتحف معينشخصية هامة تم إهداؤها للدو
                                                           

 م،2004المتاحف عمارة وفنون وإدارة، هيئة النيل العربية للنشر والتوزيع، الجيزة،           ار،   حسين إبراهيم العط   -1
  .86ص

  . 40 مازن رسمي راتب عبد اللطيف، المرجع السابق، ص-2
  .87 حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق، ص-3
  .142 تقي الدباغ وفوزي رشيد، المرجع السابق، ص-4



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 432

  : العرض من أجل الدراسة والبحث-
هذه الطريقة محددة بفترة معينة وتقوم أساساً على اختيار مجموعة معينة من              

اآلثار أو المواد العضوية أو غير العضوية المختلفة أو المتشابهة، وذلـك ألغـراض              
هـذا الغـرض    البحث والدراسة خالل فترة زمنية محددة وتخصص المتاحف قاعات ل         

حتى يستطيع الباحثون والدارسون قضاء وقت أطول داخل تلك القاعات بعيداً عن أي             
  .)1(إزعاج قد يأتي من الزائرين

  :  العرض من أجل إظهار طريقة حياة معينة-
تعتمد هذه الطريقة على نماذج من مجموعـات األدوات واآلالت والمالبـس              

الحياة اليومية لمجموعة معينة مـن البـشر        وتصور للمساكن والعالقات االجتماعية و    
خالل فترة زمنية محددة للتعرف على تلك الفترة التاريخيـة ومحاولـة البحـث فـي              
دقائقها، ومن أجل إنجاز هذه الطريقة في العرض يراعى أن يكون المسؤولين علـى              

بحيـث  هذا المشروع مقتنعين به وقادرين على تنفيذه وأن يتمتعوا بالذوق الفني الرفيع             
 من إعادة تأثيث منزل كامل بكل مكوناته التي كانت موجودة قبل ذلك ودراسة              ايتمكنو

  .)2(الظروف التي كانت تحيط بهؤالء البشر الذين كانوا متواجدين في هذا المنزل
 كما أن هناك العديد من الطرق األخرى ومنها طريقة عرض تتمثل في إعادة القطـع               

 عاش فيها إنسان ما في عصر معين بوسائل تقديم تشعرك           األثرية في سياق البيئة التي    
كما لو كنت تعايش الواقع هناك وهـي ال تحتـاج إلـى قـدر كبيـر مـن الـشرح                   

  .)3(والتوضيح
                                                           

  .88رجع السابق، ص حسين إبراهيم العطار، الم-1
  .143،142تقي الدباغ وفوزي رشيد، المرجع السابق، ص -2

3- Fabrice grognet, ethnology - ascience on disblay, museum enternational, N 209,  (n-

1), Unesco, paris, 2001, P. 53. 
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  : العرض المتحفي وسائل-هـ
تتنوع وسائل العرض المتحفي بحسب حجم القطع المعروضة، فالقطع الكبيرة            

حديقة المتحفية شرط أن تكون هذه القطع       توضع في صاالت على قواعد مناسبة وفي ال       
مقاومة لعوامل الطبيعة المختلفة، وكذلك بمخازن المتحف إضافة إلى الوسائل الرئيسية           
وهي عرض القطع في واجهات وكذلك في خزائن عرض مختلفة جداريـة ووسـطي    

   .وغيرها
  : عرض القطع في واجهات) 1

اجهات واسعة داخل الجدار    عرض القطع في واجهات مختلفة األنواع وهي و       تُ  
وواجهـة وسـطي تعـرض وسـط         مثل واجهات جدارية منفصلة خشبية أو معدنية،      

القاعات مع مراعاة عدم عرقلتها لسير الزائرين، إضافة إلى واجهة منـضدة لحفـظ              
راعى عند عرض القطع فـي الواجهـات المختلفـة          ، وي )1(المخطوطات والمسكوكات 

ا القطع واختيار أقمشتها وألوانها ومنحها اإلضـاءة        اختيار قواعد مناسبة توضع عليه    
 المناسبة لها للحصول على جمال هذه الواجهات والنجاح فـي إبـراز معروضـاتها،             
وكذلك أهمية حسن اختيار الخلفية المناسبة والمنسجمة خلـف القطعـة المعروضـة،             

 وإقفال  وضرورة االهتمام بالقضايا األمنية لسالمة المعروضات من خالل حسن إغالق         
الواجهات وتجهيزها بجهاز إنذار والعمل على نظافة الزجاج والمحافظة على شفافيته،           

، ويراعى عند العرض المتحفي في      )2(كل ذلك يؤكد أهمية عرض المجموعات بتناسق      
القاعات أن تخصص قاعة عرض لمقتنيات كل قسم أو أكثر من قاعة في حالة الحاجة               

في قاعة واحدة وإن حدث فيجـب تقـسيمها إلـى      بحيث ال تختلط معروضات قسمين      

                                                           

  .127 بشير زهدي، المرجع السابق، ص-1
  .127 صالمرجع نفسه، -2
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أجنحة حتى ال تختلط األمور على الزائر، كما يجب وضع خط زيارة للزوار موضحاً              
بعالمات إرشادية حتى يشعر الزائر براحة ومتعة، إضافةً إلى الـتحكم فـي عوامـل               
الطبيعة المتمثلة في الرطوبة والحرارة واإلضاءة حتى ال تؤثر علـى المعروضـات             
سواء داخل خزانات العرض أو خارجها، واستخدام المرايـا فـي توضـيح األوجـه              
األخرى للقطع المعروضة والعدسات في تكبير بعـض أجـزاء تلـك القطـع أو أي                

  .)1(مساعدات أخرى للتوضيح
  :خزائن العرض) 2

وهي عبارة عن خزائن تَضم بداخلها قطعاً متعددة األشـكال واألنـواع وهـي         
 الصنع وكذلك متنوعة االستخدام، أي منها ما هو معلق علـى الحـائط              متنوعة في مادة  

           راعى عند عمل هـذه     ومنها ما يقع في الوسط، ومنها ما هو موضوع على حامالت، وي
الخزائن للعرض أن يتم تثبيتها في الحائط أو األرضية أو على الحامالت بـشكل جيـد                

في وسط القاعـة مراعـاة حريـة        لضمان سالمتها، وأن يؤخذ في االعتبار عند عملها         
حركة الزوار بااللتفاف حولها وأخذ مساحة بينها وبين الجـدران، ومحاولـة العـرض              
بداخلها بنسبة كبيرة وذلك لحفاظها على المعروضات والسيطرة على البيئـة المناخيـة             
المحيطة بها، كما يجب استخدام اللدائن الشفافة في عمل قواعد مختلفة للقطـع بـداخلها               

يث تشكل قاعدة لكل قطعة على حدة وتثبيت القاعدة بخزائن العرض وذلك حتـى ال               بح
، وعدم ازدحامها بالمقتنيات ومراعاة عـدم التكـرار للقطـع           )2(تتأثر القطعة باالهتزاز  

بداخلها، إضافة إلى استخدام اإلضاءة المناسبة في هذه الخزائن مع ضـرورة أن تكـون     

                                                           

 شحاتة، المتحف النموذجي، إصدار قسم التربية المتحفية والنشاط الثقـافي، طنطـا، مـصر،                رفعت فاروق  -1
  .21،22، ص م1998

  .21رفعت فاروق شحاته، المرجع السابق، ص -2
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م اختالف المواد داخل الخزانة حتى ال تـؤثر مـادة           من النوع الخالي من الحرارة، وعد     
على أخرى، وعند تصنيع الخزائن يجب أن تتميز ببساطة الشكل وكذلك سهولة تركيـب        
اإلضاءة وأجهزة اإلنذار والرقابة بها، وإعطاء أرقام لخزائن العرض وتكون متسلـسلة            

يطرة علـى   على مستوى المتحف إلى ما ال نهاية وإحكام غلق خزانات العـرض للـس             
العوامل الطبيعية والمناخية بداخلها من خالل وضع أجهزة قياس للحـرارة والرطوبـة             
ومواد رفع وخفض تلك الدرجات ومواد معقمة طبقاً للحاجة بطريقة ال تأخذ نظر الزائر              
بعيداً عن القطع المعروضة، وتأمينها بأقفال من اتجاهين متقابلين يحكمان الجزء الثابـت          

ع غطائها المتحرك سواء كانت جدارية أو وسـطية علـى أن تـصاحب              من الخزانة م  
  .)1(األختام كل قُفل، وأن يكون ارتفاع خزائن العرض الجدارية مناسبة لجميع األحوال

  :  أنواع خزائن العرض-*
 خزائن مفتوحة تتسم بحرية تبادل الهواء بين داخل الخزانـة واألحـوال المناخيـة               -

 إطارات هذه الخزائن من المعادن أو الخشب المطلـي أو           المحيطة في القاعة، وتصنع   
غير المطلي أو من األلواح الزجاجية، وهي إما في أبواب على مفصالت مـع قفـل                
عادي لألمن أو من نوع الباب المنزلق مع فجوة بين األلواح، وتندرج معظم خـزائن               

 الـسرقة  العرض في المتاحف من هذه الفئة، وما يميز هذه الخـزائن الحمايـة ضـد     
  .)2(والتخريب، وعيوبها إتاحة حرية مرور الغبار والشوائب والملوثات والهواء

 الخزائن المحكمة وهي خزانة يحقق فيها الحد من تبادل الهواء بين المناخ الـداخلي               -
والخارجي وتصنع إطاراتها من المعدن أو الخشب واأللواح المصنوعة من الزجـاج            

                                                           

  .22، صنفسهالمرجع  -1
 تحليل تصنيفي، مجلة المتاحف، العدد الثالـث، تـصدر   - ماي كسار، تصميم خزائن العرض وضبط المناخ      -2

  . 32،33م، ص1987، باريس، )اليونسكو(ظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم عن المن
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لى نشر الضوء ويقلل عدد المفصالت إلى الحد األدنـى          مع مراعاة قدرة هذه المادة ع     
لتالفي تسرب الهواء، وتستخدم حينما تدعو الضرورة المواد المانعـة للتـسرب بـين       
األلواح واإلطار للحد من تبادل الهواء إلى أقل مستوى، ومـا يميـز هـذه الخـزائن                

ون الحاجة إلـى    حمايتها من الغبار والتلوث، ويمكن استخدامها دون تكاليف باهظة ود         
كثير من الجهد، وعيوبها تكوين أبخرة حمضية ناتجة عن تحلل المواد داخل الخزانـة              
نتيجة لعدم وجود هواء بداخلها وإذا لم تتشتت هذه األبخرة فستؤدي إلى تلـف القطـع           

  .)1(المعروضة
-       ذلت فيها محاولة لتقليل تسرب الهـواء إلـى          الخزائن المحكمة نوعاً ما وهي التي ب
دنى حد، ويصنع اإلطار من المعادن، وتصنع األلواح والمفصالت وأدوات اإلغـالق            أ

من الزجاج إما مصهورة أو ملحومة بصورة دائمة باستخدام مواد مثـل الرصـاص،              
وقد تحتوي على الهواء أو غاز خامل باحتمال إدخال كاشف للترسب دليـل علـى أن        

حماية المعروضات مـن الرطوبـة      الخزانة محكمة السد، وما يميز هذه الخزائن هي         
النسبية المتقلبة بعزل القطع المعروضة داخل مناخ محلي داخل الخزانة، كما أنه يوفر             
حماية أضمن ضد تأثيرات الغبار والشوائب والتلوث والكائنات الدقيقة، أمـا العيـوب             

ـ    ات فهي ارتفاع تكاليفها وال تستعمل لعرض األشياء المعدنية ألنها تتأثر بـدخول كمي
  .)2(صغيرة من الهواء ومن ثم تلفها

 خزائن محكمة قليالً تسمح بدخول الهواء عن طريق ثقب وضع فيه مرشح وتصنع              -
إطارات هذه الخزائن مثلما تصنع إطارات الخزائن السابقة مع صنع ثقب به مرشـح              
يسمح بدخول الهواء النقي فقط في الخزانة، ومن مزايا هذه الخزائن عدم سماح دخول              

                                                           

  .33المرجع نفسه، ص -1
   .33 المرجع نفسه، ص-2
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بخرة التي يمكن أن تضر القطعة المعروضة إلى داخل الخزانـة، وعيـوب هـذه               األ
الخزائن تأثير األبخرة داخل خزائن العرض برغم دخول الهواء إليها وهي الناتجة عن             

  .)1(تحلل المواد المعروضة
  : طرق استخدام خزانات العرض-**

التي تعلق  تستخدم خزانات العرض بعدة طرق أهمها هي الخزانات الحائطية            
وتوضع بها بعض التحف، وكذلك الخزانات الوسطى وهي التي توضـع فـي وسـط      
القاعة بعيدة عن الجدران بحيث يمكن االلتفاف حولها حتى يمكـن للزائـر أن يـرى                
التحف من جميع الجوانب أو الجهات، والخزانات الموضوعة على حوامل وهي التي            

سن أن يكون من نـوع جيـد مـن          توضع على حوامل من الخشب أو المعدن ويستح       
الخشب تعلق عليه أرفف خشبية ويعلق عليها التحف األثرية المناسبة، وهنـاك عـدة              
اعتبارات يجب األخذ بها في استخدام كافة أنواع الخزانات فهي تجنب التلف المستمر             

وكذلك أسالك وحبال التثبيت، وأن تكون األلـوان الخاصـة باألسـالك             في الجدران، 
ثبيت من نفس ألوان الجدران، وتناسب ارتفـاع الخزانـات مـع األطـوال              وحبال الت 

   .)2(المختلفة للزائر حتى ال يرهق عند مشاهدته ومتابعته للمعروضات
  :)3(أهداف العرض المتحفي

  .إظهار المعروضات بطريقة مباشرة لغرض المتعة والتسلية والتعلم) 1
وإظهار الحقائق التي تخـص      وضات،االستفادة العلمية والثقافية من عرض المعر     ) 2

  .موضوعاً أو مواضيع معينة

                                                           

  .33،34صالمرجع السابق، ، ماي كسار -1
  .203،204 يسري دعبس، علم اإلنسان المتحفي، المرجع السابق، ص-2
  .68عياد موسى العوامي، المرجع السابق، ص -3
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  :الوسائل المدعمة للعرض المتحفي -د
  :المبنى المتحفي) 1

كتوفير  يتمثل في تصميم المتحف من الخارج والداخل وطبيعة وهدف إنشائه،           
مساحات للعرض المؤقت والمستديم، وتخصيص مساحات مختلفة لوجود مكتبـة بهـا        

ع والموسوعات العلمية في مجاالت المتحف، وكذلك ضـرورة وجـود           أحدث المراج 
حديقة تستخدم كمتنفس للزوار، إضافة إلى دورها في العرض لمجموعات قادرة على            
تحمل عوامل التلوث البيئي، وقاعات مجهزة لعمل محاضـرات ونـدوات، ووجـود             

 عـرض   وكذلك وسـائل   أجهزة استماع وميكروفونات حديثة، وأماكن جلوس مريحة،      
  .)1(مختلفة

  :  صاالت العرض)2
هي المكان الذي يأتي إليه الزوار لمشاهدة المعروضات المختلفة والمتنوعـة             

أن تكون متسعة بشكل يتناسب مع      يشترط فيها   و لالستمتاع بها وأخذ المعلومات عنها،    
وتستوعب أعداداً كبيرة من الزائرين وسهولة تحركهم والدوران حـول           المعروضات،

 والخزانات للتعرف على زواياها المختلفة إلظهـار جماليـات وقـوة الجـذب              األثر
مناسبة حسب حجم وشـكل القاعـات       فبها  للمعروضات، كما يجب أن تكون اإلضاءة       

سواء طبيعية أو صناعية وسواء كانت من أعلى أو جانبية أو داخل خزائن العـرض،               
كبيـر عـن طريـق    إضافة إلى منع الضوضاء واألصوات داخل الصاالت إلى حـد      

استخدام الفلين أو الخشب أو أي مواد أو وسائل عازلة لتبطين الجـدران واألسـقف،               
، والعمل على تلوين الجـدران      )2(وحماية هذه الصاالت من عوامل الرطوبة والحرارة      

                                                           

  .196، صيسرى دعبس، المرجع السابق -1
  .75-73 ص ص حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق،-2
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وأن تكون صاالت العرض بهـا ثالثـة         داخل الصاالت كخلفية مناسبة للمعروضات،    
لموظفي المتحف، وباب ثالث للطـوارئ ويراعـى أن         أبواب فقط باب رئيسي، وباب      

تكون متينة وقوية من خالل تجهيزها بأسياج حديدية، كما يراعى عدم وجود أبـواب              
 كأبواب تفصل بين قاعـات المتحـف وغـرف          القصوىداخل المتحف إال للضرورة     

المخازن مثالً حتى ال تسبب ضيق المساحة بين القاعـة والقاعـة، وأيـضاً للناحيـة                
جمالية للصاالت، وأن تكون متسعة للسماح بمرور المعروضات الـضخمة، وعـدد            ال

الزوار الكبير ويتم الفصل بين القاعات في حالة الضرورة بحاجز مؤقت، أما بالنـسبة         
، ويشترط في صاالت    )1(لألرضيات فيجب عملها بطريقة تناسب المكان والمعروضات      

 جذاباً ومعداً بطريقـة ممتعـة، وذا        العرض حتى تحقق أهدافها أن يكون العرض فيها       
فائدة ثقافية وترفيهية وعلمية، وأن تكون وسائل العرض فيها مـسخرة بـشكل جيـد               
كتوفر اإلضاءة مثالً، إضافة إلى وجوب تأمين سالمة المعروضـات فيهـا وسـالمة              

  .)2(الزوار والعمال
   : وسائل اإلرشاد والشروح المتحفية)3

 خالل إعداد القواعد والخـزائن المناسـبة        بعد تجهيز الحجرات للعرض من      
للمعروضات التي تُعد الوسائل الرئيسية للعرض يأتي دور الوسائل التي تعمل علـى             
تعريف المشاهد على هذه المعروضات وهـي متعـددة منهـا البطاقـة المـصاحبة               

أو الـدليل   للمعروضات وما تتضمنه من معلومات مختصرة عن الشيء المعـروض،   
إلى العالمات اإلرشادية التي تساعد الزائرين فـي         ابي الخاص بالمتحف،  السياحي الكت 

                                                           

  .77-75 حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق، ص ص-1
  .68،69 عياد موسى العوامي، المرجع السابق، ص-2
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وكذلك المرشد أو المرافق السياحي الذي يالزم الـزوار مـن            التجول داخل المتحف،  
  :الجنسيات المختلفة ويمكن التحدث عن كل وسيلة على حدة

  : الشروح العلمية في بطاقات أو الفتات-أ) 3
ثر وبطاقة الهوية له التي يوجد عليها اسم األثر أو          هي وسيلة التعرف على األ      

العمل الفني وتاريخه ووصفه وتهتم جميع المتاحف بذلك ألنها عنصر من العناصـر             
المهمة من مكونات العرض المتحفي، ويجب أن يراعى عند عملها توفرها للمعلومات            

 كفاءة عاليـة    الكافية لكل أثر أو عمل فني، وأن يكون هناك اختصاصيون فنيون ذوو           
قادرون على التعامل مع هذه المعلومات ومع طبيعة األثر أو العمل الفني ومتطلباتـه،           

  .)1(وأن يحدد الغرض األساسي المنشود من عمل تلك البطاقات ووسيلة إنجازها
تعتمد البطاقات الشارحة على عدة عناصر أهمها نوعية البطاقة، مادة الكتابة،             

ناصر الكتابة، نوع الخط، اللغة المكتوب بها البطاقـة، فيجـب         المعلومات المكتوبة، ع  
اختيار نوعية البطاقة التي ستتضمن المعلومات من ورق مقوى أو لوحـة بالسـتيكية             
صغيرة أو كبيرة، ويراعى أن تكون حسنة الشكل، ويمكن لها االستمرار مدة طويلـة              

وتر، إضـافة إلـى اختيـار       تلف، واختيار مادة الكتابة وهي استخدام الكمبي      دون أن تُ  
المعلومات المكتوبة بدقة وباختصار، واختيار عناصر الكتابة من التاريخ الذي ترجـع            
إليه القطعة ومكان اكتشافها وغيرها، كما يجب اختيار الخط المناسب لكتابتها، وأخيراُ            

ا من  اللغة المطلوب الكتابة بها من عربية وإنجليزية وفرنسية وإيطالية وألمانية وغيره          
، وتتـضمن البطاقـة     )2(اللغات وبخاصة بعد تزايد عدد الزوار الكبير على المتـاحف         

                                                           

ـ             . ر.  ب -1 دالرحمن، آدامز، المعرض، دليل تنظيم المتاحف، آدامز فيليب وآخرون، ترجمة محمد حـسن عب
  .213-210، ص صم1993الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

،  م 2004 عزت زكي حامد قادوس، علم الحفـائر وفـن المتـاحف، مطبعـة الحـضري، اإلسـكندرية،                   -2
  .306،305ص
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نوعين من المعلومات األول منها بسيط وسهل يتضمن عنواناً كامالً ووافراً ال يتعـدى   
السطر الواحد يوضع في رأس البطاقة بخط واضح، والغرض منها تلبيـة احتياجـات    

خصص الذي يريد أن يعرف بسرعة ما هو هذا األثر          الزائر والقارئ العادي غير المت    
أو العمل الفني دون التدخل في كافة التفصيالت األخرى، والثاني من تلك المعلومـات          
تتضمن معلومات مختصرة ومركزة ومفهومة تتناول جوانب متعددة تاريخية وأثريـة           

لك العمـل   وفنية عن األثر أو العمل الفني وتكون كافية إلعطاء صورة واضحة عن ذ            
وتقع هذه المعلومات تحت العنوان األول وبخط أصغر منه قليالً وهي موجهة إلى من              

  .)1(يريد معلومات أكثر من الزائرين والمتخصصين وطالب البحث والدراسة
، وتوضع بجوار   )2(يجب أن تكون البطاقة أنيقة المظهر ونظيفة وواضحة جداً          

، وعلى معد هـذه البطاقـة أن        )3(ى الحائط األثر إما في خزائن العرض أو بجانبه عل       
تكون له الدراية الكاملة بإعدادها أو االستعانة بأشخاص لهم خبرة في المجال الصحفي             
أو في مجال اإلعالن، وأن تكون الشروح مختصرة بقدر اإلمكان على شرط أن تؤدي              

ـ              ى إلى المعنى المقصود منها بوضوح، كما يستحسن استعمال الـصور باإلضـافة إل
، كما يراعى في    )4(الكالم المكتوب، وأن يكون ارتفاعها مناسباً لطول الشخص العادي        

إعداد البطاقات التوحيد بينها من ناحية المقاس ونوعية الخط ولون الـورق واإلطـار              
، إضافة إلى مراعـاة     )5(الذي توضع فيه لكي يكون هناك تناسق عام في المتحف ككل          

، وأن يكون حجمها مناسباً مع التحفة وأهميتها من حيث          عدم اإلكثار منها في الخزائن    
                                                           

  .155، صت.  محمد عبدالقادر محمد وسمية حسن محمد إبراهيم، فن المتاحف، دار المعارف، القاهرة، د-1
  .111ولين هول، المرجع السابق، ص ب-2
  .14، صم1996 وجدي رمضان محمد، فن متاحف وحفائر، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، القاهرة، -3
  .79،78 عياد موسى العوامي، المرجع السابق، ص-4
  .91 حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق، ص-5
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وأن توزع داخل الخزائن بطريقة متناسبة في وضع أفقي علـى            المعلومات المكتوبة، 
ن الوضع المائل يفضل في كثير من األحيان بحيـث تكـون فـي             أقدر اإلمكان حيث    

  .)1(مستوى النظر
  :  الدليل السياحي المكتوب-ب) 3

ي يصدره المتحف بين فترة وأخرى إليضاح محتوياته وتقديم         وهو الكتاب الذ    
الشروح عنها، ويجب أن يكتب بلغة مبسطة يفهمها كل من يقرأه، ويجـب أن يكـون                
مفصالً وشامالً لجميع جوانب المعروضات وأن يكون صغير الحجـم نـسبياً ليـسهل     

قد يـشتمل الـدليل     ، و )2(حمله، ورخيص الثمن وخالياً من اإلعادة والتكرار واإلطالة       
أحياناً على معلومات عن متاحف البلد جميعها وال يقتصر على المتحف الذي أصـدره       
فقط وهنا يحتوي على مقدمة أو مدخل بسيط عن كل متحف بحيث يوضـع تاريخـه                
ومكانه وطبيعة مقتنياته وغيره حتى يسهل استعماله ويعطي أكبر قدر من الفائدة، فإن             

 توجد بها المتاحف ترتب في تسلسل هجائي، ويـتم توضـيح            المدن أو المناطق التي   
المكان والمتحف الموجود فيه على خريطة، مما يدعم الناحية التعليمية التي يقوم بهـا              

  .)3(المتحف
  : المرشد السياحي-ج) 3

وهو الشخص الذي يقوم بالشرح للمجموعات المختلفة مـن الزائـرين ذوي              
وزوار عـاديين وطـالب ودارسـين عـن          ،)بيةعربية أو أجن  (الجنسيات المتنوعة   

ويجب أن يتمتع بالمؤهالت التي تساعده علـى تأديـة مهمتـه             معروضات المتاحف، 

                                                           

  .205 ص يسري دعبس، علم اإلنسان المتحفي، المرجع السابق،-1
  .167-165 تقي الدباغ وفوزي رشيد، المرجع السابق، ص ص-2
  . 47 مازن رسمي راتب عبد اللطيف، المرجع السابق، ص-3
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ولـه   وأن يكون ذا سيرة حسنة وسلوك جيد في تعامله مع الزوار،           بالشكل المطلوب، 
وسريع البديهية بحيث يستطيع اإلجابة على أي سؤال         أسلوب سهل وبسيط في كالمه،    

، وأن يعمل على نقل المعلومات للزوار دون إحساسهم بالملل أو اإلثقـال             )1(إليهيوجه  
وتوعيـة الزائـر    وعليه أن يجاري الزوار من ناحية التجول بسرعة أو ببطء،   عليهم،

، وأن يكـون    )2(بأهمية المعروضات وعدم لمسها وحفظ حقائبهم في حجرة األمانات          
 ومجال المتاحف لتسهل بذلك مهمته، وفي حالة        متخصصاً أو ملماً بعلم اآلثار والفنون     

عدم توفر ذلك فمن خالل الخبرة في مجال اإلرشاد المتحفي عـن طريـق الـدورات           
، كذلك عن   )3(التدريبية المتمثلة في احتياجات الزائر واحتياجات المتحف من معلومات        

مـاكن  طريق زيادة دراساتهم التمهيدية بمعلومات ذات صلة بالموضوع مستقاة مـن أ           
أخرى، والعمل على التحديث المستمر لمعارفهم حتى يكتسبوا أكثـر معلومـات فـي              
صناعة السياحة وتعلم مهارات عرض جديـدة، وكـذلك المـشاركة فـي حـضور               
المحاضرات المنتظمة حول المعلومات التي تدور عن التقنيات الجديدة فـي التـرميم             

ة والمشكالت البيئيـة والحمايـة      والصيانة، كما يجب عليه مناقشة المشروعات القائم      
، إضافة إلى وجوب    )4(وكلما ازدادت معلوماته صار أكثر دراية وخبرة في هذا المجال         

إلمامه باللغات األجنبية وأسلوب الشرح الجيد والتوفيق بين جميع المجموعات أو بـين         
                                                           

 دليل عن متحف، مجلة المتحف العربي، السنة الثالثة، العدد          - لحاظ عبد الكريم الراوي، لقاء عبر البريد مع        -1
  . 41م، ص1988 مارس، - ينايرالثالث، تصدر عن متحف الكويت الوطني، الكويت،

2- Felicitas wressnig, the professional guide - building bridger between conservation 

and tourism, museum enternational, N201, (n-1), Unesco, paris, 1999. P. 40,41. 

، العـدد األول، ترجمـة      172رقم   فئة مذنبة، مجلة المتحف،      - جان سفيجرمان، هل المرشدون المتطوعون     -3
م، ص  1991، بـاريس،    )اليونـسكو (حسن حسين شكري، تصدر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم           

  . 12-9ص
4- Felicitas wressnig, Op. cit, P. 42, 43.  
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ـ            ة، المجموعات نفسها وإعطاء المعلومة المفيدة دون إطالة حسب مدة الزيارة المطلوب
ويجب أن يقوم المرشد باستقبال الوفود، ومن ثم تحديد موعد الزيـارة حـسب سـعة                
المتحف بحيث يقسم المجموعة إلى مجموعة تلو األخرى ليسهل عليه إيصال شـرحه             

  .)1(وتوضيحه للمعروضات إلى عدد أكبر من المجموعات
  : العالمات اإلرشادية-د) 3

في استعمال المتـاحف، ويجـب      تعمل هذه العالمات على مساعدة الجمهور         
وجودها في أي متحف لتوجيه الزائرين، والهدف من ذلك هو إعالم الزوار بطريقـة              
فعالة بما يحتويه المتحف من مجموعات وأعمال وخدمات وتسهيالت دون إربـاك أي           
في عمارته الداخلية أو معروضاته مثل عالمة تخص التنقل من قاعة إلى قاعـة مـن      

أو عـدم    أو عالمة تدل على دورات المياه،      رة تدل على القاعات،   خالل أرقام أو صو   
  .)2(اللمس وغيرها

يجب على المصمم أن ينسق نوعين من المهارات هما التصميم التخطيطـي              
واالنتقاء للعالمات والتخطيط وإخراج النص أو الصورة، وتصميم المنتج الذي يختص           

ت وشاشة العرض أو مكتب االستقبال،      بالهدف الذي تحمله العالمة مثل لوحة اإلعالنا      
ومن الضروري تصميم النظام ليتناسب مع أي تغيير للمبنى واألماكن التابعة له المراد             
تركيبها فيه، ويجب أن يفي النظام بعدة شروط وهي تقديم المعلومات الصحيحة فـي              
الوقت الصحيح، وسهولة قراءة العالمات حين يكون المتحف مزدحمـاً، وأن يكـون             

نسجماً مع وظيفة المبنى، وأن يتكامل مع عمارة المبنى، وينسجم مع التصور العـام              م

                                                           

  .197،198 تقي الدباغ وفوزي رشيد، المرجع السابق، ص-1
، العدد األول، ترجمة فـردوس      172ة في المتاحف، مجلة المتحف، رقم        باتريك دوري، العالمات اإلرشادي    -2

  .7م، ص1991، باريس، )اليونسكو(عبد المنعم، تصدر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم 
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للمتحف، إضافة إلى وضعها في مكان استعمال حقيقي أو شيء موجود فعالً وإذا كان              
نزع فمثالً نضع عالمة إرشادية على مكتب ما وهو علـى عكـس ذلـك              عكس ذلك تُ  

تكون المعلومات الموجودة بالعالمـات     فيجب علينا نزع اللوحة وتغييرها، ويجب أن        
واضحة جداً ومكتوبة بعدة لغات في حالة ما تكون مكتوبة، وأن تكون موحدة عالميـاً               
حتى يتم معرفتها من الجميع، وإن لم تكن كذلك فيجب وجود لوحة عامة توضح معنى               

  .)1(العالمات كلها
يق ألـوان أو    هناك العديد من الوسائل اإلرشادية األخرى كالخرائط عن طر          

عالمات معينة، وتعد هذه الخرائط من الوسائل المهمة لإليضاح فهي تساعد على تقليل             
الكتابة المستخدمة في البطاقات الشارحة، إضافة إلى المجسمات التي تُعطي صـورة            
مجسمة عن األبنية واألسوار والمواقع األثرية، والمصورات التي تُعطي للمشاهد البيئة           

كانت عليها المعروضات في بيئتها األصلية مثل الصور الخاصة بـالقطع           والهيأة التي   
، كما توجد النشرات اإلعالميـة      )2(ومكانها أثناء عمليات الحفر والتنقيب وكذلك حالتها      

عرف الناس على محتويات المتاحف حيث تُعد من العوامـل المحفـزة لزيـارة              التي تُ 
عمل الصور الملونة والشرائح والنـسخ    المتاحف واالطالع عليها، وعلى المتاحف أن ت      

الجبسية والبرونزية لمعروضاتها وبخاصة للقطع الشهيرة التي يتمنى رواد المتحـف           
الحصول على صورها أو نماذجها، إضافة إلى األفالم الوثائقية الخاصـة بالمتـاحف             
ومعروضاتها هي من أفضل الوسائل الدعائية وحالياً برامج االتصاالت اإللكترونيـة           

، كذلك وسـائل    )3(وهي اإلنترنت التي تُعد حالياً أهم وسائل الدعاية على مستوى العالم          

                                                           

  .8،7باتريك دوري، المرجع السابق، ص -1
  .183-180 تقي الدباغ وفوزي رشيد، المرجع السابق، ص ص-2
  .187-184، ص صالمرجع نفسه -3
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اإليضاح الصوتية التي تمنح المشاهد المعلومات المطلوبة عن المعروضـات وتتـرك      
حاسة بصره تنشغل بمشاهدتها، وذلك من خالل وضع أجهـزة مركزيـة للتـسجيل               

تحف وعلى هذه األجهـزة أن تـزود        بتخصيص كل جهاز لقاعة واحدة من قاعات الم       
زائري كل قاعة بالمعلومات المطلوبة عن معروضاتها وذلـك مـن خـالل وضـع               
الزائرين سماعات خاصة على آذانهم، غير أن هذه الطريقة تقيد الزائر وكذلك تأخـذ              
وقتاً طويالً وبخاصةً في حالة زيارة المجموعات الكبيرة، لذا اُقترحت وسائل صـوتية             

 في أجهزة تعمل على شرح جميع معروضات المتحف بجميع اللغات في            أخرى تمثلت 
حجرات االستعالمات أو وضع أجهزة على المعروضات ويتم سماعها عـن طريـق             
الضغط على زر خاص، وهذه الوسيلة أفضل ألنها تحمي األجهـزة مـن التلـف وال        

وهذا ما يـسئ    تزعج الزائر، غير أنها تمأل قاعات المتحف باألسالك ونقاط الكهرباء           
إلى المعروضات وإلى شكل القاعة ويتم عالج ذلك بإخفاء هذه المتطلبات عند تصميم             

  .)1(المتاحف
عرف بمتاحف الهـواء الطلـق التـي        أما وسائل اإليضاح البيئية فهي التي تُ        

تُعرض فيها المعروضات المقاومة لعوامل الطبيعية كالتماثيل الحجرية وغيرهـا مـن    
  .)2(مة للعوامل الجوية مع إضفاء البيئة المحيطة بها عليهاالمعروضات المقاو

  :  اإلضاءة، أنواعها وطرق التحكم بها في المتحف)4 

       عتمد عليها في أي متحـف، ومـصدرها        اإلضاءة من األشياء المهمة والتي ي
الطبيعي وهو الشمس، والصناعي وهو التيار الكهربـائي أو المـصابيح     : نوعان، هما 
والضوء هو شكل من أشكال الطاقة التي تساعد على الرؤية، وهو عبـارة       الكهربائية،  

                                                           

  190-186تقي الدباغ وفوزي رشيد، المرجع السابق، ص ص -1
  . 49،50 مازن رسمي راتب عبد اللطيف، المرجع السابق، ص-2
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عن موجات وذرات كهرومغناطيسية وعندما تهتز الذرات الضوئية ينتج عنها طاقـة            
، وتستطيع العين البشرية تحسس الموجـات الـضوئية التـي           )1(مشعة تسمى الفوتون  
 الموجات الضوئية تقع     إنجستروم وهذه  7600 و  إنجستروم 4000تتراوح أطوالها بين    

في منطقة الطيف المرئي من الضوء سواء كان ضـوء الـشمس أو الفلوريـسنت أو                
 إنجستروم  4000المصباح الوهاج العادي أو الموجات الضوئية التي تقل أطوالها عن           

 7600والتي تُعرف بموجات األشعة فوق البنفسجية والموجات التي تزيد أطوالها عن            
، ويؤخـذ فـي     )2(ألشعة تحت الحمراء وال تراها العين المجردة      إنجستروم وتُعرف با  

االعتبار عند عرض المعروضات في المتاحف حاجة المزيد من الضوء لبعض القطع            
ن ألتمكين رؤية تفاصيلها وذلك بتجديد لشبكة الكهرباء بصفة دورية بشكل عام حيـث             

 المـواد العـضوية     أكثر المعروضات ال تتأثر بالضوء كاألحجار والفخار على عكس        
  :، وينقسم الضوء إلى قسمين)3(التي تكون حساسة تجاه الضوء

  :  اإلضاءة الطبيعية-أ) 4
وهي المنبعثة من الشمس، ويجب أن يكون تصميم مبنى المتحف متوافقاً مـع        

اتجاهات شروق وغروب الشمس لضمان أقصى استفادة من ضوء النهار بأن تكـون             
، واإلضـاءة الطبيعيـة   )4(ق مع االتجاهات األربع الرئيسيةأضالع المبنى قائمة بالتواف   

                                                           

 ناصر عبد الواحد، الضوء في المتاحف وقاعات العرض، مجلة التراث والحضارة، العدد الثالث، يـصدرها                -1
  . 4م، ص1981في البالد العربية، بغداد، المركز اإلقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية 

 أحمد إبراهيم عطية وعبد الحميد الكفافي، حماية وصيانة التراث الحضاري، دار الفجر للنـشر والتوزيـع،                 -2
  . 270،271، ص م2003القاهرة، 

 سهام بلقر وموسى الزيات، متحف اآلثار األردني في عمان، مجموعة العـرض الـدائم، محاضـر لقـاء                   -3
  . 78، صم1994إصدار المجلس الدولي للمتاحف، عمان، األردن، حف والحضارة والتنمية، المتا

  .56 حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق، ص-4
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تنقسم إلى نوعين األول مباشر من الشمس، والثاني إضاءة منعكسة من السماء ولكلتـا          
هاتين الحالتين مزاياهما وعيوبهما بالنسبة للمعروضات، وال تكـون إال مـن خـالل              

  :، وهي نوعان)1(السقف والجدران
  :اإلضاءة من السقف) أ أ

من سمات هذه اإلضاءة أنها مصدر شبه ثابت للضوء وأقل تأثراً للمعوقـات               
الخارجية مثل المباني واألشجار المجاورة التي قد تعوق مسيرة الضوء بالظل الـذي             
يقع منها على المبنى، كما أنها توفر مساحات الجدران التي يمكن أن تعرض عليهـا               

ساحات المبنى التي يمكن تقسيمها حسب      ، وتسمح باالستغالل األمثل لكل م     )2(اللوحات
الرغبة بسهولة، كما تُتيح إمكانية تنظيم الضوء الذي يقع على الصور والمعروضـات             
وضمان ضوء كامل وموحد يعطي إضاءة جيدة وذلك بالتحكم فـي فتحـات الـسقف               
بألواح زجاجية يمكن فتحها وغلقها بسهولة، وتُتيح هذه األلواح أيضاً إمكانية التهويـة             

، وعيوب  )3(للمبنى، وتسهيل إجراءات األمن بسبب قلة الفتحات في الجدران الخارجية         
هذه اإلضاءة هي اختراق أغلب الضوء المشع أو الضوء المنتشر بإشـعاعات غيـر              
منتظمة وكذلك خطورة وجود اإلضاءة من أعلى هي وجود األتربـة علـى األلـواح               

ة تسرب مياه األمطـار وتكثـف   الزجاجية إضافة إلى خطورة انكسار الضوء وخطور    
الضباب ودخول أشعة الشمس وإشعاع وتشتت الحرارة وغيرها وأخيراً التعقيد الشديد           
للمشاكل المعمارية والفنية التي تُحل بإيجاد سقف يوافق هذا النوع من اإلضاءة ويخدم             

                                                           

  .303 عزت زكي حامد قادوس، المرجع السابق، ص-1
  .251 ص برونو موال جولي، عمارة المتحف، دليل تنظيم المتاحف، المرجع السابق،-2
  . 262،263 عطية وعبد الحميد الكفافي، المرجع السابق، ص أحمد إبراهيم-3
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فـة  كثيراً من أغراضها المختلفة والمشاكل هي تقلبات الجو والحرارة والصيانة والنظا          
  .)1(واألمن
  :  اإلضاءة الجانبية)ب ب

تتم هذه اإلضاءة عن طريق نوافذ تقليدية بأحجام مختلفة على مسافات مناسبة              
أو من خالل فتحات مستمرة بطول الحائط، ويمكن وضع هذه النوافذ أو الفتحات فـي               
مستوى النظر أو في مستوى أعلى، ويتوقف ذلك على طبيعة المعروضات ونوعيتهـا             

الفتحات الجانبية والتي توجد في مستوى النظر فعيبها هو عدم إمكانيـة اسـتخدام              أما  
، كما أن الحائط المواجه ال يصلح للعـرض         )2(الحائط الذي تقع فيه ألغراض العرض     

عطي إضاءة جيدة على المعروضات الموجودة فـي        أيضاً حتى ولو كانت هذه النوافذ تُ      
بساطة واالقتصاد في تصميم المبنى، كما أنها       منتصف الغرفة، وتتميز هذه اإلضاءة بال     

توفر التهوية الجيدة ودرجة الحرارة المناسبة في قاعات العرض والتي ال تعتمد علـى   
، وكذلك إمكانية توفير مناظر متنوعة للـزوار والمطلـة علـى            )3(التكييف المركزي 

لملل وجـذب   الحديقة أو فناء العرض الخارجي مما يعطي تغيراً مطلوباً للتخلص من ا           
اهتمام الزوار، على عكس اإلضاءة الجانبية من أعلى الحائط فتشبه إلـى حـد كبيـر        
اإلضاءة من السقف لكنها تتطلب فراغَ عرضٍ كبيراً وأسقفاً مرتفعةً حتـى ال يـشعر               

  .)4(الزائر بالضيق

                                                           

  .251 برونو موال جولي، المرجع السابق، ص-1
  .59،57 حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق، ص-2
  . 263أحمد إبراهيم عطية وعبد الحميد الكفافي، المرجع السابق، ص -3
  .252،253 برونو موال جولي، المرجع السابق، ص-4
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  :  اإلضاءة الصناعية-ب) 4
المتعددة والمختلفة  يتمثل هذا النوع من اإلضاءة في مصادر التيار الكهربائي            

التي استخدمت منذ نشأة المتاحف وحتى وقتنا الحاضر حيث تطورت هذه المـصادر             
إضافة إلى الرغبة في استمرار فتح المتحـف وغلقـه لـيالً             مع تطور علم المتاحف،   

إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من الزوار لمشاهدة المعروضات المتجمعة فـي األوقـات             
تلف شرائح المجتمع حيث باتت المتاحف تصمم على أساس         المختلفة والتي تناسب مخ   

استمرارية العمل بها ليالً، فباإلضافة إلى المصادر القديمة للتيـار الكهربـائي وهـي              
المصابيح العادية والفلوريسنت العادي أصبحت هناك أنـواع جديـدة مـن اإلضـاءة           

لحرارة المنبعثـة مـن     الصناعية الحديثة تسمى اإلضاءة الباردة والتي تقل فيها نسبة ا         
، )1(المصباح ويقل بذلك التأثير المباشر على التحف التي قد تتأثر بتعرضها لإلضـاءة            

  :وتنقسم اإلضاءة الصناعية إلى خمسة أنواع هي
مباشرة حيث يتجه في زوايـا      ) المصباح( ضوء مباشر أي من الضوء الصناعي        -*

  .)2(لياً على سطح األثر المعروضمباشرة في اتجاه األثر مما يسبب ظالالً وبريقاً عا
 ضوء نصف مباشر أي الضوء يسقط إلى أسفل، وتستخدم هذه الطريقة للتغلـب              -**

  .)3(على المظاهر المعيبة للضوء المباشر
غير مباشر وتنطبق هذه الطريقة على المصابيح التي تعكـس          – ضوء مباشر    -***

  . )4(على الحوائطمعظم إضاءتها على السطح األفقي بمنطقة من السقف أو أ
                                                           

  .202ي دعبس، علم اإلنسان المتحفي، المرجع السابق، صيسر -1
  .304 عزت زكي حامد قادوس، المرجع السابق، ص-2
ن، . محمد سيد سحاب، هندسة اإلضاءة، مجلة العمارة، المجلد العاشر، العدد الثامن والتاسـع والعاشـر، د                -3

  .43م، ص1950مصر، 
  .48 رفعت موسى محمد، المرجع السابق، ص-4
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 ضوء نصف غير مباشر، أي أن الضوء يتجه إلى أعلى الـسقف واألسـطح    -****
العالية من الحوائط ويستعمل زجاج مسنفر سميك للسماح لجزء من الضوء بـالمرور             
إلى أسفل، وتعتمد جودة الزجاج المسنفر للمصباح الذي يجنبنا البريق العالي، ويلـزم             

  .)1( والجزء األعلى من الحوائط ذات معامل انعكاس كبيرهذه الحالة أن يكون السقف
 ضوء غير مباشر، أي أن الضوء يتجه إلى أعلى بواسطة منعكسات مظلمة             -*****

مقلوبة، وفي هذه الحالة تكون أسطح السقف واألجزاء العليا من الحوائط ذات معامـل              
هـذه الطريقـة    انعكاس كبير، حتى يمكن للضوء أن يسقط على سطح التحفة، وتتميز            

بالتوزيع الجيد لإلضاءة، واختفاء الظالل الحادة، وقلة البريق وانعدام الوهج الـصادر            
  .)2(من المصباح

غير أن الوقت الحاضر يفضل اإلضاءة المركزة على قطعة أو مجموعة من              
المعروضات وذلك بهدف جذب اهتمام الزائر وإيجاد نوع من التغيير والتنوع، وكذلك            

وب المستخدم حالياً هو استخدام الفراغ المخصص للعرض وتقسيمه ارتباطاً          فإن األسل 
بأسلوب اإلضاءة المستخدمة، إضافة إلى العرض في فراغـات ضـخمة وتقـسيمها             
بواسطة قواطع خلفية متحركة لتجميع المعروضات أو فصلها، كما تتطلـب طبيعـة             

ية في خزانات العرض    ، ويجب توفر اإلضاءة الكاف    )3(العرض وتركيز اإلضاءة عليها   
، )4(من خالل وضع مصابيح فلوريسنت مجهزة بمرشحات لألشعة فـوق البنفـسجية           

ويراعى أن تكون نسبة اإلضاءة في قاعات العرض وخزائنها متوافقة مع قدرة المواد             
المعروضة على التحمل بحيث ال تكون اإلضـاءة قويـة فتحـدث أضـراراً بالغـة                

                                                           

  .304ي حامد قادوس، المرجع السابق، ص عزت زك-1
  .44 محمد سيد سحاب، المرجع السابق، ص-2
  . 264 أحمد إبراهيم عطية وعبد الحميد الكفافي، المرجع السابق، ص-3
  . 113 بولين هول، المرجع السابق، ص-4
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ى درجة كبيرة فتفقد الغرض الذي وجدت من أجله،         بالمعروضات وال تكون ضعيفة إل    
كما يجب أن يكون هناك أسلوب علمي مدروس لكيفية عمل اإلضاءة لكل قطعة مـن               
المعروضات بحيث تُظهر األثر أو اللوحة المعروضة بـشكل جيـد وبـدون وجـود               

، ويفضل أن تكون اإلضاءة الصناعية غير مباشرة على المعروضات وينصح           )1(ظالل
، ويحظـر   )2(استعمال الضوء المباشر نظراً لالنعكاسات التي تحدث عن طريقه        بعدم  

تماماً استخدام الكشافات واألضواء المبهرة بل يجب استخدام مـصابيح الفلوريـسنت            
ذات اإلضاءة الهادئة من خالل وضع عدد كاف منها يغطى بشبكات تعمل على تكسير              

إلضاءة مختلفة متعددة تتوافـق مـع       الضوء بحيث يكون غير مباشر، وتوجد وحدات        
حجم وماهية المعروضات بحيث يمكن اإلنـارة حـسب الرغبـة، وقـد تـم تقـسيم                
المعروضات بشكل عام إلى ثالثة عناصر حـسب مقـدرتها علـى تحمـل الـضوء               

  :)4(، وهي كاآلتي)3(والحرارة
ـ             ) 1 ار مواد ال تتأثر وال تتلف نتيجة تعرضها للضوء مثل األحجار والمعـادن والفخ

  .والفسيفساء إال في حالة وجود النقوش والكتابات الملونة
  .مواد تتأثر بدرجة متوسطة نتيجة تعرضها للضوء مثل الخشب والعظم) 2
مواد تتأثر بدرجة كبيرة نتيجة تعرضها للضوء مثـل الـورق والنـسيج والجلـد               ) 3

  .واأللوان ومعظم األصماغ ويتم تركيز الضوء عليها بدرجة بسيطة ومنخفضة
  :حماية المعروضات من اإلضاءة

                                                           

  .60،59 حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق، ص-1
  .148مد إبراهيم، المرجع السابق، ص محمد عبد القادر محمد وسمية حسن مح-2
  .60،61 حسين إبراهيم العطار، المرجع السابق، ص-3
  .5 ناصر عبد الواحد، المرجع السابق، ص-4
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يختلف مقدار الضرر الذي يحدثه الضوء بالتحف األثرية باختالف المـصدر             
 الذي ينبعث منه ذلك الضوء، فضوء الشمس يحتوي علـى اإلشـعاعات الـضوئية،             
ويحتوي الضوء المنبعث من مصابيح الفلوريسنت على نسبة كبيرة من األشعة فـوق             

  .)1(ن األشعة تحت الحمراء باإلضافة إلى الضوء المرئيالبنفسجية ونسبة ضئيلة م
  :)2( وللوقاية من التلف الحاد بسب الضوء يتم اآلتي  

 اإلقالل من فترة التعرض للضوء إلى الحد األدنى وتتم بعدم تعـرض الممتلكـات               -أ
الثقافية بشكل مباشر عندما ال تكون هناك حاجة ملزمة لذلك بإطفاء اإلضاءة في حالة              

وكذلك استعمال بعض الوسائل لإلقالل من فترة التعـرض للـضوء            رة الزوار، مغاد
واتباع العرض المؤقت من خالل عرضـها لفتـرة          حسب اإلمكانيات كالستائر مثالً،   ب

مؤقتة إما بإبدالها أو بوضع قطع أخرى بديلة لها أو قلب صفحة المخطوطة في حالـة           
سلوب اإلضاءة المؤقتة عن طريق     وجود مخطوطات بين الفترة واألخرى، واستخدام أ      

مفاتيح إضاءة عادية خاصة في كل األماكن الموجودة بها اإلضاءة حيث تُفتح عنـدما              
واستخدام إضاءة تلقائية تُثبت في أماكن       تكون هناك حاجة لإلضاءة وتقفل بعكس ذلك،      

مالئمة في أرضية قاعات العرض أو المخازن بحيث تفتح بفعل الضغط الذي يـسلط              
ا من قبل الشخص الزائر أو الدارس ويقفل هذا المفتاح بمجرد زوال ذلك الضغط              عليه

  .عنه، وهذا الحل يعتبر األفضل لتحقيق أسلوب اإلضاءة المؤقتة
 اإلقالل من كمية الضوء إلى الحد األدنى وذلك بحسب المواد التي تتأثر بالضوء              -ب

  .حتى ال تتلف

                                                           

  . 271 أحمد إبراهيم عطية وعبد الحميد الكفافي، المرجع السابق، ص-1
  .8-6 ناصر عبد الواحد، المرجع السابق، ص ص-2
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ضاءة عن طريق اسـتخدام المرشـحات        قطع األشعة غير المرئية من مصادر اإل       -ج
الضوئية، وهي عبارة عن طبقات بالستيكية محتوية على بعض المواد التي تقوم إمـا              
بامتصاص هذه اإلشعاعات أو تحول دون مرورها وقد توضع بين طبقتين من الزجاج             
يستخدم بدل الزجاج االعتيادي في الشبابيك أو قد تُلصق على زجـاج النوافـذ مـن                

لتكون أقل عرضة للتلف بسبب العوامل الجوية المختلفة أو من خـالل دهـان              الداخل  
يطلى على زجاج الشبابيك من الداخل أيضاً وبسمك مالئم فيعمل على إمرار الـضوء              

  .المرئي ويحول في الوقت نفسه دون مرور األشعة فوق البنفسجية
اإلنـارة  في حين أن المخازن يتم التحكم باإلضاءة فيها عن طريـق إطفـاء                

الصناعية وقفل الشبابيك التي تمد القاعات باإلنارة الطبيعية وال تستخدم إال عند اللزوم             
وكذلك من خالل مرشحات ماصة لألشعة فوق        في أوقات الزيارة أو حين يتم تهويتها،      

البنفسجية عند تواجد إنارة مباشرة بالمصابيح، واستخدام الـضوء غيـر المباشـر أو              
  .)1( المرشح من األشعة فوق البنفسجية لحماية المجاميع المتحفيةالمعكوس أو الضوء

  :  المعارض)5
المعارض هي طريقة لعرض فكرة معينة أو التعبير عنهـا وذلـك بترتيـب                

 تُتيح الفرصة لتالقي وجهات النظر       كما انها  األشياء ترتيباً هادفاً وفق خطة موضوعة،     
تهدف إلى تركيز اهتمام الزائـر      وؤسساته  وإيجاد عالقات طيبة بين أفراد المجتمع وم      

على تلك األشياء وإعطائه بعض األفكار أو الخطط ألشياء تدون في عقله، كما تقدم له               
عادة أفكاراً لطبيعة العناصر التي يتكون منها المعـرض مثـل النمـاذج واألجـسام               

قـام  واإلعالنات بأسلوب بسيط، ومن أمثلة هذه المعارض المعارض المدرسية التي ت          

                                                           

كان، المجاميع المتحفية وأساليب خزنها، ترجمة ريا عثمان سـعيد، دار            ئى فيرنر جونسن وجوان سي هور      -1
  .72، ص م1985آفاق عربية للصحافة والنشر، بغداد، 
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في نهاية العام الدراسي، وعرض الكتب والمطبوعات في أحد ميادين العلـوم، ومـا              
تعرضه الجامعات والمعاهد العلمية بأقسامها المختلفة من عـرض عينـات الدراسـة             

علـم  النبـات و  علـم   بأسلوب علمي يحقق الهدف من عرضها خاصة فـي أقـسام            
 من إقامتهـا، وتحديـد نـوع        ، وتُقام المعارض على أساس تحديد الغرض      )1(الحيوان

الجمهور الذي سيزور المعرض من حيث المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتـصادي           
ونوع الجنس، إضافة إلى دراسة المكان المقترح للمعرض من خالل سهولة الوصول            
إليه، ودراسة سعة هذا المكان من حيـث مالءمتـه لنـوع المعروضـات وحجمهـا                

، كما يجب دراسة العناصر المختلفة التي سيتكون منهـا          واإلضاءة واستقبال الجمهور  
، وعند إقامة المعـارض يجـب       )2(المعرض كترتيب مكان العرض وطريقة العرض     

اتخاذ بعض الخطوات التنفيذية والمتمثلة في إعداد مكان العرض بحيث يتم اختياره ثم             
 فية المناسـبة،  وتصميم الواجهات الخل  ،  ونظام مرور الزوار   ينظم فيه مكان الحواجز،   

ومواقع اإلضاءة الصناعية التي تستخدم في إبـراز   واختيار األرضيات المناسبة معها،  
المعروضات، وكما يتم اختيار المعروضات وترتيبها بحسب األحسن فاألحسن حتى ال           

، وأن يكون حجم المعروض مناسباً لتتضح تفاصيله للمشاهد دون تعـب       )3(يتم تكديسها 
اصة بالمعروضات من خالل تسجيل صوتي أو مشاهدته نظرياً         وتوضيح الشروح الخ  

واستخدام عبارات لغوية لتقديم المعروضات والـربط بينهـا، واختيـار الملـصقات             
والمصورات على أساس إثارة رغبة المتفرج لدراسة المعروضـات، وبعـد اختيـار             

ـ             ث المعروضات الالزمة لعرض الفكرة أو رسالة المعرض ترتب هذه العناصـر بحي
                                                           

، ص  م 1990ن، القـاهرة،    .  وسائل تعليمية، د   - عبدالفتاح مصطفى غنيمة، المتاحف والمعارض والقصور      -1
  .83 -81ص 

  .84ص  المرجع السابق، ،عبدالفتاح مصطفى غنيمة -2
  .90 المرجع نفسه، ص -3
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تتكامل لتحقيق الهدف، ويراعى عند ترتيبها أن تعرض العناصر المتجانسة أي التـي             
تدور حول موضوع واحد مترابط في مكان خاص، وتستخدم الموسـيقى التـصويرية        
والمؤثرات المسجلة إلضافة جو مناسب للمعروضات الفرعية حسب نوع العـرض،           

هـا وتناغمهـا مـع أنـواع        وأخيراً استغالل األلـوان وتأثيرهـا مـن خـالل توافق          
  . )1(المعروضات

عند تحضير المعرض يجب توفر عناصر التجميل والتزيين والجذب وفــق             
أحدث الطرق المألوفة أو المبتكرة فالعناية بتلوين الجدران واستخدام الستائر الجميلـة            
وفرش األرض بغطاء جميل من المطاط أو الخشب أو البالستيك، وكـذلك اسـتخدام              

والرفوف والخزانات الحديثة والعرض بالطريقة المناسبة والترتيـب المـنظم          المساند  
، )2(المنسق للمعروضات هي من األمور الضرورية جداً لتحضير المعـرض الالئـق           

وتتنوع المعارض بناء على عدة أمور أهمها اختالف المدة الزمنية وحجـم المتحـف              
اليات التي يقوم بها المتحف، وأهـم       وطبيعته ومقتنياته ونوعيتها ومقدار األنشطة والفع     

  :أنواعها هي
  :    المعرض الدائم. أ) 5

، )3(المعرض الدائم يتمثل في صاالت رئيسية مرتبة ترتيباً معيناً وهي دائمة              
وتعتمد على طريقة تنظيم المعروضات وفق طريقـة معينـة مـن طـرق العـرض         

عرض كالعرض في خزائن    كالتسلسل الزمني أو النوعي وكذلك وفق أساليب خاصة بال        

                                                           

 .91،90صالمرجع نفسه،  -1

 .150 تقي الدباغ وفوزي رشيد، المرجع السابق، ص -2

 .302 عزت زكي حامد قادوس، المرجع السابق، ص -3
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، وقد تستمر لفترة طويلة أو تصبح جزءاً عـضوياً          )1(وعرض على الجدران وغيرها   
من عروض المتحف ككل وتُشكل الركيزة األساسية من ضـمن أسـاليب العـرض              

، وفي المتاحف الحديثة تم تخصيص جنـاح        )2(للمتحف من أجل تحقيق أهدافه المختلفة     
 إيجاد تنظيم يكون مبنيا على عالقة بين مكان عرض        أو أكثر لهذا الغرض روعي فيها     

  .  )3(المواد ومكان دراستها بطريقة ال تسبب االرتباك
  : المعرض المؤقت. ب) 5 

المعرض المؤقت هو عرض لألعمال الجديدة وإخراجها إلى حيز التعريـف             
 سـعة   بها، وقد تكون هذه األعمال مكتشفات حديثة يتم اإلعالن عنها أو نتيجة لعـدم             

المتاحف من أعمال جديدة، فيتم بذلك عرضها في معارض مؤقتة ثم إحالتها فيما بعـد             
إلى المخازن، وتختلف عن المعارض الدائمة في أنها تُعد ملحق عرض للمعروضات            
المتحفية التي تتضمنها المعروضات الدائمة أو أعمال جديدة بغرض معرفة الجوانـب            

ية بطريقة عامة، وتتميز هذه المعارض بأنها وسيلة        التفصيلية المقدمة فقط بصورة عاد    
تعليمية وبحثية مشجعة للعاملين بها، كما تختلف عن المعارض الدائمة فـي أنهـا ال               
تؤثر على المعروضات من ناحية المخاطر التي تحف بها من فقد رونقها ومظهرهـا              

مستقل وتقام في   ، فهي تقام لفترة معينة وتوجد في المتاحف بشكل          )4(وانقضاء أزمانها 

                                                           

، العـدد  203 طرق ومداخل متنوعة، مجلة المتحـف الدولــي، رقـم      -آداموفا، معارض دائمة    .ت. أديل -1
، )اليونـسكو (فتاح عبده، تصدر عن المنظمة الدولية للتربيــة والثقافـة والعلـوم          الثالث، ترجمة بهجت عبدال   

 .8م، ص 1999 سبتمبر، -باريس، يوليو

 .201إلنسان المتحفي، المرجع السابق، ص ا يسرى دعبس، علم -2

  .41 مازن رسمي راتب عبداللطيف، المرجع السابق، ص -3
4- Grece l. mccann morley, museums and temporary exhibitions, museum 

enternational, N212, (n-4), Unesco, paris, 2001. P. 57. 
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، ولتحقق هذه المعارض أهدافها يجب أن       )1(مناسبات عامة أو قومية أو أعياد وغيرها      
تتم دراسة تكلفتها مسبقاً وتوقعات عدد الزوار واختيار الموسـم المناسـب والمكـان              

، وتعتمد هذه المعـارض علـى       )2(وتسهيل سرعة انتقال الزوار إليها من مكان آلخر       
إضافة إلى إعـداد     وتحديد المكان واألشخاص المتخصصين لذلك،     ،توفير المال الالزم  

المساحات المتسعة والجدران الطويلة، واألرضيات المناسبة التـي تتحمـل األثقـال            
الكبيرة، وإعداد البطاقات الشارحة والعالمات اإلرشادية في مكان العـرض، وإعـداد          

ية المراد عرضها، كما    دليل خاص بالعرض والعمل على نشره، وتسجيل القطع األثر        
يجب العمل على مواجهة التغييرات التي تطرأ في آخر لحظة مـن عمليـات شـحن                
وتصميم وخطط التركيب وأن يتم إعداد المعرض قبل فترة العرض في الزمن المحدد،             
وإعداد برامج للنشر واإلعالن عن هذه المعارض، كـذلك إعـداد البـرامج الثقافيـة               

المحاضرات والندوات التي توضح مدى أهمية المعـارض        المصاحبة للعرض، وإلقاء    
، وتهدف هذه المعارض إلـى إيجـاد طـرق          )3(المؤقتة وما تُقدمه للمتاحف من دعائم     

جديدة في فن العرض يمكن استخدامها في حالـة العـرض الـدائم، وإلنجـاح هـذه         
المعارض يجب ترتيب المعروضات وتجانسها مع األلوان المستخدمة في تـزيين مـا             

  . )4(يحيط بها وكذلك طريقة العرض المناسبة

                                                           

 .200 يسرى دعبس، علم اإلنسان المتحفي، المرجع السابق، ص -1

  . 153،154 محمد عبد القادر محمد وسمية حسن محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -2
 يمكن لعرض قائم على فكرة علمية جادة أن يكـون أيـضا             وكيف-كوزلوف، المعرض المؤقت  .ب.  أريال -3

، العدد الثاني، ترجمة حمـدي  186عرضاً يحتوي على كنوز ويجذب اهتمام العامة، مجلة المتحف الدولي، رقم            
م، ص  1995 يوليـو،    -بريـل أ، باريس،   )اليونسكو(كمال، تصدر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم         

47،48.  
  .41،42 رسمي راتب عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  مازن-4
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  :المعرض المتنقل. ج) 5
تُمثل المعارض المتنقلة مجموعة صغيرة من مقتنيات المتحف الدائمة، وقـد             

تكون من القطع المتكررة أو النادرة ويتم عرض هذه المقتنيات في المدينة نفـسها أو               
ع أجزاء المجتمع وتُـشجع     ، تهدف هذه المعارض إلى الوصول لجمي      )1(في مدن أخرى  

عن أفكارهم ومشاعرهم حتى     الجماهير على استخدام واسطة العرض كوسيلة للتعبير      
أصبحت في بعض الدول مؤسسة وطنية دائمة كالسويد مثالً التي خاضت هذه التجربة             
بصفة كبيرة واعتمدت معارضهم على مبدع الفكـرة التـي قـام عليهـا المعـرض                

 ومصممي الرسوم والفريق التربوي والتقني والعمـال        والمصممين وكاتبي النصوص  
االختصاصيين وتقنيي اإلضاءة والمصورين ومهندسي الـصوت وكـان كـل ذلـك             

، فعلـى   )2(بالتعاون مع العديد من المتاحف التي قدمت لها الخبرة المتعلقـة بإقامتهـا            
دف مخطط المعارض عامة تقديم وصف دقيق لكل وحدة من المقتنيات أو الصور واله            

من العرض وتستخدم في ذلك األجهزة السمعية والبصرية للمـساعدة فـي الـشروح              
، وهذه المعارض مكلفة الوقت والمال والجهد       )3(وبطاقات تعريف خاصة بالمعروضات   

وتتطلب خبراء متخصصين يعملون باستمرار لتحقيق أهدافها ويجب أن يراعى عنـد            
، وأن  )4( تُجنى مـن وراء عروضـها        إعدادها أن تكون مناسبة وذات فائدة يمكن أن       

                                                           

  .171 محمد عبد القادر محمد وسمية حسن محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -1
 بينغنت سكوغ، المعارض المتنقلة ودور المتاحف في محيطها، محاضر لقاء المتاحف والحضارة والتنميـة،               -2

  . 358المرجع السابق، ص 
ف بالمخاطر بعض األفكار المثيرة للجدل عن المعارض، مجلة المتحـف الـدولي، رقـم                توم كروش، عمل محفو    -3

) اليونـسكو (، العدد الثالث، ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال، تصدر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلـوم                 195
  .13 - 8م، ص ص 1997 سبتمبر،–باريس، يوليو

  . 138،139، ص عياد موسى العوامي، المرجع السابق-4
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تتصف بسهولة تعديلها وتكيفها وسهولة تركيبها وفكها وأن تكون المعدات والتجهيزات           
  . )1(المستخدمة إلقامتها قوية وسهلة التنظيف والتصليح

  :)2(المعرض الخارجي. د) 5
تلعب المعارض الخارجية دوراً مهما فـي تحقيـق التواصـل الحـضاري               

ثقافات وحضارات الشعوب في مختلف أرجاء المعمورة غير أنها تواجـه           والتعريف ب 
العديد من المشكالت أهمها مسألة أمن القطع عند تغليفها ونقلها وحملها مـن خـالل               
السرقات التي يمكن أن تتعرض لها خالل هذه العملية، ووجود مرمم مختص خـالل              

ـ المـدة التـي ت  عملية التغليف والنقل والتسليم وفض التغليف، ومـسألة    ضيها هـذه  ق
المعارض أو المعروضات خارج موطنها األصلي والتي ال يجـب أن تتعـدى فتـرة               
محدودة ووجوب التقليل من عدد المعارض المتنقلة المتتالية وتسهيل اإلعارة طويلـة            
األمد كذلك وضع إطار قـانوني عـام للـدول العربيـة يحكـم تبـادل المعـارض                  

  . والمعروضات
  : في الهواء الطلقالمعرض  .هـ) 5

إن العرض في الخارج ال يختلف في أساسياته عن العرض في داخل المتحف               
إال بوجود إضاءة الشمس المتغيرة، كما تحتاج المعروضات إلى حوامل وحماية أمنية            
وبيئية إلى حد ما، وينبغي وضعها في مجال محدد للرؤية، ووضع المنحوتات علـى              

  .  )3( العرض، ويؤثر على تنسيق الفراغ الداخليمصاطب أمام المتحف يوسع مجال
  :إرشادات وتعليمات خاصة بعمليات العروض

                                                           

  .42 مازن رسمي راتب عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -1
  . 23،22المرجع السابق، صمحاضر لقاء المتاحف والحضارة والتنمية،  ورشة العمل الثانية، -2
  .42 مازن رسمي راتب عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -3
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عند إقامة العروض في المتحف يجب حساب التكاليف الالزمة للعرض المـراد قبـل              
مع إقامة مجـسم كنمـوذج        عن العرض،  كمسؤولوتحديد أحد األشخاص     البدء فيه، 

ثل أماكن العرض للعينات والمسارات التـي       يمثل العرض تحدد فيه جميع التفاصيل م      
يستطيع الزوار أن يتحركوا فيها، وشراء جميع المـواد الالزمـة إلعـداد صـناديق               
العرض حسب المقاييس المعدة في النموذج والخرائط والتأكد من وجود أنواع المـواد             

، إضافة إلى إعداد جميع العينات التي سـوف تـستخدم فـي العـرض               )1(المستعملة
خراجها من المخازن لكي تكون جاهزة لنقلها إلى مكـان العـرض فـي وقـت                واست

كما يتم تكليف قسم البحوث بالمتحف بإعداد المعلومات الالزمة عن العينـات            ،  مناسب
المطلوب عرضها في وقت مبكر ويستحسن أن تكون جاهزة قبـل البـدء فـي بنـاء      

نها أن تقدم أفكـاراً جديـدة       العرض أو أثناء إعداد النموذج ألن هذه المعلومات من شأ         
يمكن استعمالها في العرض، كما أن هذه المعلومات تصبح أساساً إلعـداد الـشروح              

وإعداد برنامج زمني لمراحل إعـداد العـرض المختلفـة     ،  )2(المصاحبة للمعروضات 
واتباعه بدقة، والتأكد من وجود عدد كاف من الفنيين للقيام باألعمال المطلوبـة فـي               

فة إلى مراعاة أن تكون ارتفاعات خزانات العرض متوسطة حتى يتمكن           العرض، إضا 
جميع الزوار من مشاهدتها بخاصة األطفال، وأخيـراً إعـداد البطاقـات والـشروح              

  .)3(المناسبة لكل عينة

                                                           

  .71،72عياد موسى العوامي، المرجع السابق، ص -1
  .206س، علم اإلنسان المتحفي، المرجع السابق، صيسري دعب -2
  .75،74عياد موسى العوامي، المرجع السابق، ص -3
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  :متطلبات العرض الجيد
يعتمد العرض الجيد على عدة متطلبات للمعروضات ولوسيلة العرض ومـن             

 يخص المعروضات هي االختيار الدقيق للمعروضات التي سـيتم          هذه المتطلبات فيما  
عرضها والهدف من عرضها مع مقارنة القطع بالـسجالت المـصورة للتأكـد مـن               
المعلومات الصحيحة والموثقة فيما يخصها، إضافة إلـى تـصنيفها وصـيانتها قبـل              
وضعها حتى تظهر في أحسن صورة، وإعداد بطاقات شروح خاصـة بهـا مدعمـة               

ورة والرسوم كوسائل تفسيرية إضافية، كما يتم تخطيط وتصميم خزائن عـرض            بالص
واسعة ومطابقة للمعروضات التي ستعرض فيهـا، واسـتعمال الوسـائل المـساعدة             
كالكتابات والبطاقات والرفوف وغيرها، ووضع القطع في أماكنها مع فحص اإلنـارة            

  .)1(باستمرار للتأكد من عدم تأثيرها على المعروضات
كما يجب توفير سلسلة من وسائل اإليضاح التي تساعد المشاهد في زيارتـه               

من عالمات إرشادية وبطاقات شروح وغيرها، ووضع فواصل بين القاعة واألخـرى      
لعدم حدوث خلط مع اإلشارة برقم القاعـة أو مـا تتـضمنه، إضـافة إلـى انتقـاء                   

لتها وتعطي صورة   المجموعات المتحفية للعرض حتى تساعد قاعات العرض في حمو        
جيدة للمعروضات، واستخدام اإلضاءة واللون المميز في قاعات العـرض وخزائنهـا            
وإعداد وسائل العرض بحسب المادة التي ستوضع عليها أو توضع فيها براحة تامـة،              
وترتيب المعروضات بحسب مكان عرضها وما يتالءم مع قاعات العـرض وحجـم             

 المتشابهة مع بعضها البعض وخاصـة إذا        المعروضات، كما يجب عدم وضع القطع     
كانت المساحة المخصصة لذلك غير كافية، واستخدام األلوان كخلفية بحسب القطعـة            
المعروضة ومغزاها فالقطعة الدينية مثالً يفضل استعمال اللون األزرق كخلفية لهـا،            

                                                           

  .115-113 بولين هول، المرجع السابق، ص ص-1
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صـقة  واستعمال الرفوف إلسناد القطع األثرية الضخمة وعدم استعمال األشـرطة الال          
  .)1(لتثبيت القطع أو الدبابيس واألسالك التي قد تصدأ

  :المنهج المتبع في إقامة العروض
ـ هناك خطوات تنظم عملية العروض وهي ذات منهج ثابت ومتبـع و              شمل ت

 دائم؟ ثم تنظيم المعروضـات، وكـذلك تحديـد          ممعرفة نوع العرض هل هو مؤقت أ      
أهـو زمنـي أم موضـوعي أو        أو طرق العـرض     العرض  المنهج المتبع في تنظيم     

إضافة إلـى كيفيـة عـرض       ،  شخصي أو مادي أو منهج متتابع أو تسلسل تاريخي؟        
المعروضات أو بأي وسيلة خزانات أم واجهات وغيرها، ودراسة المساحات الخاصة           
بالعرض والزوار، كما يتم إعداد وسائل اإليضاح المناسبة وما تتضمنه من معلومـات     

طاقات الشروح الخاصة بالمعروضات وتعليمـات الـسالمة        كالعالمات اإلرشادية وب  
األمنية وغيرها، وأخيراً يجب توضيح الدور الذي يقوم به المتحـف هـل هـو دور                
اجتماعي أو علمي أو اقتصادي من خالل الندوات أو المؤتمرات أو المواد المطبوعـة    

    .)2(من جرائد ومجالت أو المواد السمعية أو البصرية
  :الخاتمــة

ن الوظيفة والهدف الرئيسي للمتاحف الحديثـة والمعاصـرة همـا الحفـظ             إ  
والعرض للمقتنيات االثرية والفنية وذلك إلطالة عمرها، والتعريف بها لعامة النـاس            
باختالف اعمارهم واهتماماتهم واختصاصاتهم ألنها تعود بهم لحياة حضارات سـابقة           

صبحت البلدان لها قيمة كبيرة بما تملكـه  والدافع في ذلك معنوياً اكثر منه مادياً حيث ا       

                                                           

  .112-95 بولين هول، المرجع السابق، ص ص-1
2- Maria da luz nolasco, exhibiting in aland mark – the designer's challenge, museum 

enternational, N206, (n-2), Unesco, paris, 2000, P. 56. 
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 اليه فكـر    لمن اثار، فمن خالل االطالع علي هذه المقتنيات نستطيع استنباط ما وص           
االنسان وتطوره عبر السنين، كما ان الدارسين والمتخصصين استطاعوا فك رمـوز            
 ومعلومات عن هذه المقتنيات ليضعوها امامنا في شكل دالئل اثرية تحقـق او تنفـي              
الدراسات التاريخية المتعلقة بالحضارات السابقة التي تتحدث عن العديد من المجاالت           

الخ، وهذا كله يأتي مـن خـالل حفـظ        ...السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   
وعرض هذه المقتنيات بالطرق والوسائل العلمية الحديثة التي يقوم العاملين بالمتاحف           

فيد بذلك السائح والزائر علي اختالف انـواعهم المتخصـصين          باتباعها بشكل كبير وت   
  :  والدارسين والمستمتعين ووصل الباحث الي نتائج وتوصيات كاآلتي

  :النتائج
قبل البدء في عملية العرض المتحفي يتم تصنيف القطع االثرية والفنية بحـسب              -1

عطي مـساحة   نوعها او مصدرها او نوع الزيارة او مدتها او مكان عرضها وذلك لتُ            
 .عرض خاصة بها داخل المتحف

تعتبر عملية العرض من اهم اهداف المتحف وتتطلب تخصص وكفـاءة علميـة              -2
 .وثقافية وفنية وجمالية عالية

تهدف عملية العرض الي اظهار المعروضات بطريق مباشرة لغـرض المتعـة             -3
 تخص موضـوع او  والتسلية والتعليم ولالستفادة العلمية والثقافية وإظهار الحقائق التي     

 .مواضيع معينة

يشترط في العرض المتحفي توفير راس المال والكادر الـوظيفي المتخـصص             -4
والمتحمس من خالل التخطيط وتوفير المساحات الكافية للعرض بحسب حجم المتحف           

 .ومحتوياته

العرض المتحفي له نوعان االول مباشر ينقسم الي عرض مؤقت ودائم، وغيـر              -5
 .ير ما تقدمه المعارض للمشاهدينمباشر من خالل تأث



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 465

تتعدد طرق العرض المتحفي بحسب التسلسل الزمنـي او حـسب القوميـات او               -6
حسب المادة االثرية او حسب المواقع االثرية او العرض القائم علي الهدايا والهبـات              
او من اجل الدراسة والبحث او من اجل اظهار طريقة حياة معينة وكل لها ايجابياتهـا       

 .هاوسلبيات

تنوع وسائل العرض المتحفي بحسب حجم القطع المعروضـة فـالقطع الكبيـرة      -7
توضع في صاالت علي قواعد وفي الحديقة، اضافةً الي الوسـائل الرئيـسية وهـي               

 .العرض في واجهات، وفي خزائن مختلفة

 .تعدد خزائن العرض وتنوعها بحسب مادة صنعها وكل لها ايجابياتها وسلبياتها -8

 العرض بعدة طـرق اهمهـا الخزانـات الحائطيـة والوسـطي        استخدام خزائن  -9
 .والموضوعة علي حوامل

 من اهم الوسائل الُمدعمة والتي تساعد بشكل كبير في العرض المتحفـي هـي               -10
المبني المتحفي، وصاالت العرض، ووسائل االرشاد والشروح المتحفيـة، والـشروح      

شـد الـسياحي، والعالمـات      العلمية في بطاقات، والدليل السياحي المكتـوب، والمر       
 .االرشادية، واالضاءة بنوعيها الطبيعي والصناعي، والمعارض المختلفة

 من خطوات تنظيم عملية العرض معرفة نوع العرض، وتحديد المنهج المتبـع             -11
في تنظيم العرض او طرق العرض، وماهية الوسائل التي تستخدم في عملية العرض             

لزوار، وإعداد وسـائل االيـضاح المناسـبة،        ودراسة المساحات الخاصة بالعرض وا    
 .وتوضيح الدور الذي سيقوم به المتحف

  :التوصيات
المناداة بإنشاء متاحف ذات مواصفات عالمية متخصصة حسب نوع المادة وهذا            -1

له ايجابيات كبيرة منها التعرف علي مدي تطور كل حضارة في نفس نـوع المـادة،                
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ادة من ناحية التحكم فـي درجـات الحـرارة          وكذلك سهولة حماية هذا النوع من الم      
 . والرطوبة

إعداد وتأهيل متخصصين في مجال المتاحف عامةً وتخصصات المتاحف خاصة           -2
 .كمشرفي القاعات ومرشدين ومتخصصي الحفظ والعرض

دعم الهيئات والمؤسسات ذات العالقة بالتراث عامة من الناحية المعنوية والمادية            -3
 علي الدولـة    دف به علي مستوي العالم، ولحمايته وهو ما يعو        للتوعية بقيمته، والتعري  

 .بالنفع المعنوي والمادي من خالل السياحة

عرض كل القطع االثرية الموجودة بالمخازن الخاصة بالمراقبات والمصلحة في           -4
متاحف ليبيا عامةً مع االلتزام باإلجراءات القانونية في تسليمها، وكذلك تثبيت مصدر            

 .العرضاكتشافها في 

 .تجديد المتاحف بصفة دورية بالمكتشفات الحديثة -5

 .صيانة وتجديد وسائل العرض المتحفي من فترة ألخري -6

االعتماد علي خزائن عرض ذات صناعة متينة بمواصفات عالمية بحسب القطع            -7
 .التي ستوضع فيها

االستفادة من الزيارات المتكررة للمتاحف وتوعيـة الـزوار الـوطنيين بقيمـة              -8
وث ومردوده المعنوي علي الدولة وخاصة ان هذا البلد ينقصه الكثير من الوعي             المور

 .في هذا النوع

المتابعة الدورية ومواكبة التطور في مجال العرض المتحفي وذلك مـن خـالل              -9
سرعة الحصول علي المعلومة وبساطتها وفائدة كبيرة من زيارة المتاحف في وقـت             

  . قصير
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  :جع المعربةالمرا

آدامز، المعرض، دليل تنظيم المتاحف، آدامز فيليب وآخرون، ترجمـة          . ر. ب -1
 .م1993محمد حسن عبد الرحمن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

برونو موال جولي، عمارة المتحف، دليل تنظيم المتاحف، آدامز فيليب وآخرون،            -2
 م1993ية العامة للكتاب، القاهرة، ترجمة محمد حسن عبد الرحمن، الهيئة المصر

ئى فيرنر جونسن وجوان سي هوركان، المجاميع المتحفية وأسـاليب خزنهـا،             -3
 . م1985ترجمة ريا عثمان سعيد، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، بغداد، 

  :المراجع العربية
أحمد إبراهيم عطية وعبد الحميد الكفافي، حماية وصيانة التراث الحضاري، دار            -1
 . م2003لفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ا

 .م1987بشير زهدي، المتاحف، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  -2

 .م1979تقي الدباغ وفوزي رشيد، علم المتاحف، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  -3

المتاحف عمارة وفنون وإدارة، هيئة النيل العربية للنـشر       حسين إبراهيم العطار،     -4
 .م2004والتوزيع، الجيزة، 

رفعت فاروق شحاتة، المتحف النموذجي، إصدار قسم التربية المتحفية والنـشاط            -5
 . م1998الثقافي، طنطا، مصر، 

رفعت موسى محمد، مدخل إلى فن المتاحف، الدار المصرية اللبنانية، القـاهرة،             -6
  . م2002

 وسـائل تعليميـة،     -عبدالفتاح مصطفى غنيمة،المتاحف والمعارض والقـصور      -7
  . م1990ة،ن،القاهر.د
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عزت زكي حامد قادوس، علم الحفائر وفـن المتـاحف، مطبعـة الحـضري،               -8
 . م2004اإلسكندرية، 

عياد موسى العوامي، مقدمة في علم المتاحف، المنشأة العامة للنشر والتوزيــع             -9
 .م1984واإلعالن، طرابلس، ليبيا، 

محمد عبد القادر محمد وسمية حـسن محمـد إبـراهيم، فـن المتـاحف، دار           - 10
 .ت. معارف، القاهرة، دال

 دراسات وبحـوث نظريـة      -يسرى دعبس، مقدمة في علم اإلنسان المتحفي       - 11
وميدانية، سلسلة الدراسات السياحية والمتحفية، العدد الـسادس، الملتقـى المـصري            

 . م2005لإلبداع والتنمية، اإلسكندرية، 

لقاهرة، ا،  فن متاحف وحفائر،كلية اآلداب،جامعة المنوفية    ،  رمضان محمد  وجدي - 12
 .م1996

  :الدوريات االجنبية
1- Fabrice grognet, ethnology - ascience on disblay, museum 

enternational, N 209, (n-1), Unesco, paris, 2001, P. 53. 
2- Felicitas wressnig, the professional guide - building bridger 
between conservation and tourism, museum enternational, N201, 
(n-1), Unesco, paris, 1999. P. 40,41.  
3- Grece l. mccann morley, museums and temporary exhibitions, 

museum enternational, N212, (n-4), Unesco, paris, 2001. P. 57. 
4-Maria da luz nolasco, exhibiting in aland mark – the designer's 
challenge, museum enternational, N206, (n-2), Unesco, paris, 
2000, P. 56. 
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  :الدوريات المعربة
 وكيف يمكن لعرض قائم على فكـرة        -كوزلوف، المعرض المؤقت     .ب. أريال -1

علمية جادة أن يكون أيضا عرضاً يحتوي على كنوز ويجذب اهتمام العامـة، مجلـة               
، العدد الثاني، ترجمة حمدي كمال، تصدر عـن المنظمـة           186المتحف الدولي، رقم    

 .م1995يوليو، -بريلأ، باريس، )اليونسكو(الدولية للتربية والثقافة والعلوم 

 طرق ومداخل متنوعة، مجلـة المتحــف        -آداموفا، معارض دائمة     .ت .أديل -2
، العدد الثالث، ترجمة بهجت عبد الفتـاح عبـده، تـصدر عـن              203الدولـي، رقم   

 سـبتمبر،  -، باريس، يوليو  )اليونسكو(المنظمة الدولية للتربيــة والثقافـة والعلـوم      
 .م1999

، 172باتريك دوري، العالمات اإلرشادية في المتاحف، مجلة المتحـف، رقـم             -3
العدد األول، ترجمة فردوس عبد المنعم، تصدر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافـة             

  .م1991، باريس، )اليونسكو(والعلوم 
 األداة الحقيقية لبيان رسـالة المتحـف، مجلـة التـراث            -بولين هول، العرض   -4

لعدد السادس والسابع، ترجمة ريا عثمان سعيد، تـصدر عـن المركـز             والحضارة، ا 
 .م1985م، 1984اإلقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في الدول العربية، بغداد، 

بينغنت سكوغ، المعارض المتنقلة ودور المتاحف في محيطها، محاضـر لقـاء             -5
ن، األردن،  إصدار المجلس الـدولي للمتـاحف، عمـا       المتاحف والحضارة والتنمية،    

 .م1994

توم كروش، عمل محفوف بالمخاطر بعض األفكار المثيرة للجدل عن المعـارض،             -6
، العدد الثالث، ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال، تـصدر          195مجلة المتحف الدولي، رقم     

 .م1997 سبتمبر،–باريس، يوليو) اليونسكو(عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم
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 فئة مذنبة، مجلة المتحـف، رقـم        -ن، هل المرشدون المتطوعون   جان سفيجرما  -7
، العدد األول، ترجمة حسن حسين شكري، تصدر عن المنظمة الدولية للتربيـة             172

 .م1991، باريس، )اليونسكو(والثقافة والعلوم 

جوزيف بينيش، تنويع طرائق العرض، مجلة المتاحف، العدد الثاني، تصدر عن            -8
 .م1986، باريس، )اليونسكو(للتربية والثقافة والعلوم منظمة األمم المتحدة 

، العدد  185فرانك دون أود ستن، مسرحة العرض، مجلة المتحف الدولي، رقم            -9
األول، ترجمة سعاد الطويل، تصدر عن المنظمة الدولية للتربيـة والثقافـة والعلـوم              

 .م1995مارس، -، باريس، يناير)اليونسكو(

 تحليل تصنيفي، مجلة المتـاحف،  - رض وضبط المناخماي كسار، تصميم خزائن الع     -10
، بـاريس،   )اليونـسكو (العدد الثالث، تصدر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافـة والعلـوم            

 .م1987

  :الدوريات العربية
 بين مقتضيات الجماليـة والمحافظـة علـى         - الحبيب بن يونس، العرض المتحفي     -1

اآلثار، أبحاث المؤتمر الرابع عـشر لآلثـار        التحف، استخدام التقنيات الحديثة في علم       
والتراث الحضاري العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم، دائـرة الثقافـة             

 . م1998واإلعالم، الشارقة، 

سهام بلقر وموسى الزيات، متحف اآلثار األردني في عمان، مجموعة العـرض             -2
إصدار المجلس الدولي للمتـاحف،     ة،  الدائم، محاضر لقاء المتاحف والحضارة والتنمي     

 .م1994عمان، األردن، 

 دليل عن متحف، مجلـة المتحـف   -لحاظ عبد الكريم الراوي، لقاء عبر البريد مع     -3
العربي، السنة الثالثة، العدد الثالث، تصدر عن متحف الكويـت الـوطني، الكويـت،              

 .م1988 مارس، -يناير
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رة، المجلد العاشر، العدد الثـامن      محمد سيد سحاب، هندسة اإلضاءة، مجلة العما       -4
 .م1950ن، مصر، .والتاسع والعاشر، د

ناصر عبد الواحد، الضوء في المتـاحف وقاعـات العـرض، مجلـة التـراث                -5
والحضارة، العدد الثالث، يصدرها المركز اإلقليمي لصيانة الممتلكـات الثقافيـة فـي      

 .م1981البالد العربية، بغداد، 

ر لقاء المتاحف والحضارة والتنمية، إصدار المجلس       محاضورشة العمل الثانية،     -6
 .م1994الدولي للمتاحف، عمان، األردن، 

  :الرسائل الجامعية
 رسـالة   –مازن رسمي عبد اللطيف، المتاحف األثرية في األردن، دراسـة تحليليـة             

�.م1993ماجستير غير منشورة، جامعة األردن، عمان، األردن،  �



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 472

2�' א������8ودو+�H��AאJ(�80د�cJא� �
"���"د+א=���Hא|�2אc���אJ(�80د �

†@NÖ†b—Ûa‡jÇ@†ìà«@Ö†b—Ûa∗@ @
†@Næaì��îÜÇ@âý�Ûa‡jÇ@ð†b�a∗@ @

  
  :ملخص البحث

تعتبر أفريقيا من بين القارات الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية المهمة للنمو             
يجابيـاً،  االقتصادي، لكن استغالل هذه الموارد لم ينعكس على االقتـصاد اإلفريقـي ا      

وخاصةً في قطاع الصناعة، الذي تمثلت في بعض الصناعات الصغرى االستهالكية،           
وبعض الصناعات التجميعية واالستخراجية للمواد الخام، وذلـك لغـرض إعـدادها            
للتصدير، كما أن الشركات األجنبية لم تسهم في تنمية وتطور الصناعة فـي القـارة               

ه الثروات مباشرةً، وذلك باستخراجها ونقلها إلى       بالشكل الذي أسهمت فيه باستغالل هذ     
  .مصانعها في بلدانها، لتعود إلى القارة على شكل سلع متنوعة بأضعاف أثمان خاماتها

وعليه فقد بقت معظم دول القارة مرتبطة ومكبلة باالتفاقيات مع هذه الشركات، اآلمر             
السـتغالل األمثـل   الذي لم يمكنها من تحسين وتنمية وتطـوير اقتـصادها وذلـك با       

            لمواردها، والتغلب على العوائق الطبيعية والبشرية داخليةً كانت أم خارجية، مما أدى
إلى زيادة تخلف القارة اقتصاديا، وتطور الفقر والمرض والجهل والبطالة، مما دعـا             
الكثير من سكان القارة إلى تكبد المشاق ومحاوالت الهجرة المتكررة عبر الـصحاري             

 للبحث عن مواطن الرزق، وكل ذلك نتيجة عدم االهتمام بالتنمية الـصناعية             والبحار
                                                           

 . جامعة المرقبقسم الجغرافيا، كلية اآلداب، -∗

 . جامعة المرقبقسم الجغرافيا، كلية اآلداب، -∗
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بالشكل المطلوب داخل القارة، الناتج عن ضـعف اإلمكانـات التقنيـة ورأس المـال           
  .المناسب الستغالل هذه الثروات

  :المقدمة
ال شك أن القارة االفريقية لديها الكثير من عوامل النمو والتطور االقتصادي              

للقيام بتنمية اقتصادية شاملة لمختلف القطاعات، فهي تحتل المرتبة الثانية بين قـارات             
 من  ، والثانية أيضاً  2 كم 30.251.000العالم بعد قارة آسيا من حيث المساحة، والبالغة         

حيث عدد السكان بعد قارة آسيا، حيث تشغل القارة خُمس مساحة العالم، وتحوي ثُمن              
 مليار نسمة، كانت    1.216م نحو   2016سكانه تقريبا والبالغ عددهم وفق تقديرات عام        

، وتقـل  %36.7 وبلغت كثـافتهم نحـو   )1(%14.8نسبتهم من سكان العالم تقريباً نحو       
 المساحات الشاسعة من الصحاري الحارة وأشباهها، وكذلك        الكثافة السكانية بالقارة في   

في الغابات االستوائية ومناطق حشائش السافانا والمناطق الوعرة، كما توزع سـكان            
  .من سكان الحضر% 30منهم يقطنون في الريف والباقي نحو % 70القارة بين نحو 

أغلب سـكان   كما أن شعوب القارة تتنوع في أعراقها وخلفياتها الحضارية، ف           
من سـكان   % 30الشمال اإلفريقي عرب ينتمون إلى ساللة القوقازيون، يمثلون نحو          

القارة، أما في وسط وجنوبي القارة فإن الزنوج هم غالبية السكان، حيث يمثلون نحـو               
، أما الوافـدون األوربيـون      )الوسط، وجنوبي القارة  (، من سكان هذه المناطق      70%

وسط والجنوب من القارة اإلفريقية، ويتوزع سـكان القـارة          فيمثلون أقلية تنتشر في ال    
 مجموعة عرقية متعددة اللغـات واألديـان واألنـشطة،          800اإلفريقية إلى أكثر من     

 لغة، وقد يكون هذا أحد األسباب التي جعلت الدول اإلفريقيـة ال             700ويتحدثون نحو   
ت إلـى دولتـين، كمـا       تستطيع النمو كدول موحدة كما في السودان حالياً التي انقسم         

                                                           

   /https://ar.wikipedia.org/wiki افريقيا-1
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استنتج العلماء أن القارة تعد الموطن األصلي لإلنسان، حيـث أثبتـت الدراسـات أن               
  .)1(البشر األوائل سكنوها منذ مليوني سنة تقريبا

إضافةً إلى كل ذلك فإن هناك العديد من المشكالت التـي تعتـرض طريـق                 
ة، وتؤخرها عن ركب التطور     التنمية والنمو االقتصادي بصفة عامة في القارة اإلفريقي       

والنجاح، وتتعدد هذه المشكالت، فمنها ما هي طبيعية ليس لإلنسان يد فـي حـدوثها،               
ومنها ما هي اقتصادية، متمثلة في األوضاع المختلفة والمعتمدة فـي أغلبهـا علـى               
تصدير المواد الخام الطبيعية بصورها المختلفة مباشرةً، وهذا ما يجعلها عرضة لعدم            

قرار، والتقلبات في األسعار العالمية، وتحكم الدول الصناعية الكبرى، ومنها مـا            االست
هي اجتماعية تتضح أشكالها في انتشار األمية والفقـر والمـرض والجهـل، ومنهـا         
السياسية وتتضح في أنظمة الحكم الدكتاتورية، وحكم الحزب الواحد وتهميش البقيـة،            

  .وانتشار الفساد
  :مشكلة البحث

لرغم من وجود عوامل النمو والتطور االقتصادي بالقارة االفريقية، إال          على ا   
أن دور الصناعة الزال محدودا أو ضئيالً في االقتصاد األفريقي، حيث ركزت بدايـةً              
الدول االستعمارية للقارة على البحث عن مصادر الطاقة والتعدين والزراعة لتحـصل        

الدول بالديون لضمان بقائها تحت السيطرة،      على المواد الخام لصناعاتها، وكبلت هذه       
مما جعل الدول اإلفريقية حتى بعد استقاللها غير قادرة على النفقات الباهظة إلنـشاء              
المصانع، وإعداد العمالة الماهرة، ومواجهة المنافسة الصناعية األجنبية، األمر الـذي           

  .ي معظم دول القارةأدى إلى تحجيم دور الصناعة لإلسهام في التنمية االقتصادية ف

                                                           

شـبكة المعلومـات   " عربي االفريقيموسوعة التكامل االقتصادي ال"االتحاد االفريقي -جامعة الدول العربية -1
 www.enaraf.com:  الدولية عن الموقع
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  :أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في محاولته تسليط الضوء علـى أهميـة الـصناعة،           

ودورها في رفع اقتصاد الدول اإلفريقية، وإبراز المقومات التي تساعد على تطورها،            
ومنافستها للصناعات األجنبية المحتكرة لمعظم األسواق اإلفريقيـة، وتوضـيح أهـم            

تي تعترض مسيرة التنمية الصناعية، لكي تسهم الصناعة بدورها إلى جانب           العقبات ال 
القطاعات األخرى، في حماية الخامات المحلية مـن اسـتغالل الـشركات األجنبيـة              

  .المحتكرة لها
  :أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى ما يلي  
قف فـي   إبراز أهم الطرق التي من شأنها أن تدلل على العوائق والمشكالت التي ت          -1

  .طريق التنمية الصناعية في القارة اإلفريقية
  . الوصول إلى النتائج التي تسهم في التعرف على أسباب هذه المشكالت-2
 تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن توضح كيفية معالجة المـشكالت التـي               -3

  .تعترض الصناعة في القارة اإلفريقية
  :فرضيات البحث

  :ضيات التاليةينطلق البحث من الفر  
 أدت فترات االستعمار المتعاقبة للقارة اإلفريقية إلـى عـدم االهتمـام بالتنميـة               -1

الصناعية، والتركيز على اعتبار دول القارة مناطق للمواد الخـام لمـصانع الـدول              
  .االستعمارية، وسوقاً لمنتجاتها الصناعية

لدول اإلفريقية بالديون مما     الفقر والجهل والمرض والبطالة أدى إلى تكبيل معظم ا         -2
يسهم في تخلف هذه الدول في معظم القطاعات االقتصادية، وبقائهـا رهينـة للـدول               

  .الدائنة وهي الدول الصناعية التي كانت في فترات ماضية مستعمرة لهذه القارة
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 توجد العديد من العوامل الطبيعية والبشرية التي زادت مـن تخلـف دول القـارة          -3
  .صناعيا

  :ناهج البحثم
  :اُعتمد في هذا البحث على المناهج التالية  

 المنهج التاريخي وذلك للتعرف على الفترات السابقة والخصائص التـي ترتبـت             -1
عليها، وأثرت في النمو الصناعي وتطوره في القارة اإلفريقيـة، وجعلتهـا بواقعهـا              

  .الحالي
تـي تـشمل القـارة اإلفريقيـة      المنهج اإلقليمي وذلك لتحديد منطقة الدراسـة وال    -2

  .ومقومات النمو الصناعي الموجودة بها
 المنهج الوصفي والذي من خالله نستطيع االطالع على واقع التصنيع في القـارة              -3

  .السمراء والمشكالت التي تقف في طريق نموه وتطوره
  . منهج تحليل المشكالت، لتحديد أسباب المشكالت وعقباتها واقتراح حلها-4

  :اسات السابقةالدر
تطرقت معظم الدراسات الخاصة بالقارة اإلفريقية إلى الصناعة ودورها فـي             

تنمية االقتصاد القومي لدول القارة، ومعظم هذه الدراسات أكدت أهمية القارة بالنـسبة             
لالقتصاد العالمي، حيث تتصدر القارة إنتاج العديد من المحاصـيل الزراعيـة مثـل              

 والقرنفل ونواة النخيل وفول الفانيال، كذلك وتعتبر        )2(وفول البالذر  )1(الكاكاو والكاسافا 
                                                           

 االسم العلمي المنهوت أو محصول الفقراء، وهو نبات دو جذور درنية ضخمة وطويلة ترتفـع فيـه نـسبة          -1
ان يحل بذل الحبوب في     ) FAO(النشا والبروتين في االوراق، وتوقعت منظمة االمم المتحدة لألغدية والزراعة           

  .ظل ارتفاع اسعارها، إلمكانية تحويله إلى دقيق عالي الجودة

 البالدر يسمى بحب الفهم هو شجر هندي يعلو كالجوز ورقه عريض حاد الرائحة يستخدم كعالج للعديد من                  -2
  .االمراض



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 477

القارة منتجا رئيسا للموز والبن والقطن والفول السوداني والمطاط والسكر والـشاي،            
كما يعد جنوب إفريقيا المنتج األول للذهب في العالم، وتعد ليبيا والجزائـر ونيجيريـا        

ي العالم، كما تنتج القارة ثالثة أرباع اإلنتاج العالمي         في صدارة الدول المنتجة للنفط ف     
، وأكثر من خُمسي اإلنتاج العالمي من الفاناديوم، ونحـو ثلـث اإلنتـاج              تمن الكوبال 

المنجنيز والبالتين، كما تعد القارة المنتج الرئيس للنحاس والماس          و العالمي من الكروم  
  .الخ.....والفوسفات واليورانيوم

ر من الدراسات الجغرافية الطبيعية والبشرية، التي تطرقـت إلـى           هناك الكثي   
الصناعة في القارة اإلفريقية وتوزيعاتها وخصائصها، والمقومات التي تؤهل القـارة            

 )1(بأن تنمي اقتصادها وتطوره بواسطة هذا القطاع، ومن هذه الدراسات دراسة الهيتي           
رن الحـادي والعـشرين، كمـا درس        الذي تطرق للتنمية في إفريقيا وتحدياتها في الق       

 جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها، مع اإلشارة إلى أهمية التنمية          )2(المحيشي وآخرون 
الصناعية ودورها في الرفع من اقتصاد دول القارة، ومـا يعتـرض طريقهـا مـن                

 إلى دراسـة الفقـر فـي إفريقيـة خـصوصيته            )3(مشكالت، كما تطرقت هالة تابت    
ختزاله وأثره فـي التنميـة االقتـصادية بـصفة عامـة، وتطـرق              واستراتيجيته وا 

 إلى العوائق التنموية في القارة اإلفريقية تـشخيص وعـالج، كمـا إن              )4(المحجوبي
                                                           

، مجلـة دراسـات   " التنمية في إفريقية وتحدياتها في القرن الحـادي والعـشرين         " نوزاد عبد الرحمن الهيتي    -1
  .م2002، المركز العالمي لدراسات وأبحات الكتاب األخضر، طرابلس10العدد

، الدار الجماهيرية للنـشر والتوزيـع       1ط" جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها   " عبد القادر المحيشي وآخرون      -2
  .م2000واإلعالن، مصراتة، 

، 2مجلة قـراءات إفريقيـة، العـدد      " تزالهالفقر في إفريقية خصوصيته واستراتيجيته واخ     "هالة جمال تابت      -3
 www.albayan.magazin.com: م، عن الموقع االلكتروني2005طرابلس 

:  عـن الموقـع االلكترونـي   " العوائق التنموية في القارة اإلفريقية تشخيص وعالج" خالد إبراهيم المحجوبي  -4
www.green book studies.com  
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 تطرق إلى معوقات التنمية في القارة اإلفريقية مشيراً إلى الفساد الذي ينخر             )1(هولمان
  . هذه القارة
ليمية للقارة والتي أشارت في مجملها إلى       كما أن هناك العديد من الدراسات اإلق        

دور الصناعة في تنمية االقتصاد القومي لدول القارة، واإلشارة إلـى قـضايا التخلـف               
 فـي   )2(والتنمية في البلدان النامية والموارد الموجودة بالقارة، ومنها دراسة ممدوح دبس          

 حول جغرافيـة    )3( جودة كذلك دراسة جودة حسنين    و جغرافية البلدان النامية في إفريقية،    
 حول استراتيجية مكافحة التـصحر فـي ظـل          )4(إفريقية اإلقليمية، ودراسة نجاح قدور    

االتحاد اإلفريقي، إضافة إلى دراسة جامعة الدول العربيـة واالتحـاد اإلفريقـي فـي               
موسوعة التكامل االقتصادي العربي اإلفريقي، وكل هذه الدراسات أشارت إلى الـدور            

اعة في تنمية اقتصاد دول القارة، بذل من االعتماد علـى تـصدير المـواد           الفاعل للصن 
األولية سواء أكانت زراعية أم معدنية، األمر الذي جعل من هذه الدول سوق لمنتجـات               
الدول الصناعية، وتابعة لشركاتها التي تقاسمت فيما بينها دول القارة السـتغالل هـذه               

  .اعية والتطور االقتصادي بالقارة اإلفريقيةالموارد، دون أي اعتبار للتنمية الصن
  :عوامل قيام الصناعة في إفريقية: أوالً

توجد العديد من المقومات تؤهل القارة اإلفريقية بـأن تـصبح بلـدانها فـي                 
أوضاع أحسن من واقعها الحالي، المتميز بعدم القدرة على التطور ومجاراة البلـدان             

                                                           

:                                                                            عـن الموقـع االلكترونـي     " ت التنميـة فـي قـارة ينخرهـا الفـساد          معوقـا ...إفريقية"مايكل هولمان     -1
www.iraqep.org  

  .م2007، منشورات جامعة دمشق، 1جغرافية البلدان النامية في إفريقيا جزء" ممدوح شعبان الدبس -2

  .م1981دار النهضة العربية، بيروت، " جغرافية إفريقية اإلقليمية"  جودة حسنين جودة -3

، 12إفريقية واستراتيجية مكافحة التصحر في ظل االتحاد اإلفريقي، مجلـة دراسـات، العـدد             " نجاح قدور    -4
  .م2003المركز العالمي لدراسات وأبحات الكتاب األخضر، طرابلس 
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لبلدان، ومعتمدة على المـساعدات الدوليـة، فهنـاك         المتقدمة، مما يجعلها تابعة لهذه ا     
العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهل القارة اإلفريقيـة للنمـو والتطـور،              
وخاصة الموارد التي تعد األساس للنمو الصناعي، ممـا زاد مـن أطمـاع الـدول                

ا الستغالل هـذه    االستعمارية الصناعية في السابق الحتالل القارة، وتقسيمها فيما بينه        
الموارد حتى بعد استقالل دول القارة، وتغير شكل هذا المستعمر بواسـطة شـركاته،              
التي جعلت من دول القارة رهينة لهذه الدول ومساعداتها، وبصورة مختصرة يمكننـا             

  :التطرق إلى هذه الموارد كما يلي
  : الموارد الزراعية والغابية-1

 5/4ة األساس لمجمل اقتصادها، حيث تـشمل      تعد الزراعة في القارة اإلفريقي      
العاملين بين األنشطة االقتصادية األخرى، كما يمثل هذا النشاط أكثر من نصف قيمة             

مـن القـوى    % 70، ويحوي نحو    )1( إجمالي الناتج القومي اإلفريقي    3/1الصادرات و 
 العاملة، وبالرغم من وجود المساحات الصحراوية التي تتميـز بقـدرتها المنخفـضة            

من مساحة القارة، إال أن هناك      % 40للزراعة دون التدخل البشري، والتي تمثل نحو        
مساحات أخرى تتمتع بمقدرة زراعية ورعوية طبيعية كبيـرة، تتـوزع فـي وسـط               
وشرقي وجنوبي وغربي القارة، إضافة إلى العديد من المساحات التي تتميز بالزراعة            

  .ألنهار وبعض سواحل القارةالموسمية في أطراف هذه المناطق وأحواض ا
ويمكننا توزيع المساحات الزراعية والغابية والرعوية جغرافيا فـي القـارة             

  :اإلفريقية واستخداماتها كما في الجدول التالي

                                                           

  .196ممدوح شعبان دبس، المرجع السابق، ص -1
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  توزيع المساحات الزراعية والغابية والرعوية واستخداماتها في إفريقية) 1(الجدول رقم 
  )المساحة بالمليون هكتار(

  )2(%  المساحة  التوزيع الجغرافي  )1(%  مساحةال  النوع

أراضي زراعية 
 المغرب - إثيوبيا-السودان- جنوب إفريقيا-نيجيريا  6.5  189.803  محصولية

  47.8  727.9  الجزائر-

-موزمبيق -تشاد- انجوال-جنوب إفريقيا- السودان  30  889.350  المراعي الدائمة
  47  417.433  نيجيريا-الصومال

السودان - تشاد-إفريقياالوسطى- كونغو ديمقراطية  24  713.405  الغابات
  54.3  387.734  زامبيا- تنزانيا- الكاميرون-

أراضي غير 
 -السودان-مالي-مصر-النيجر-ليبيا-الجزائر  39.5  1171.024  مستغلة

  71.5  837.005  تشاد-إثيوبيا-موريتانيا

  . النسبة من إجمالي مساحة القارة) 1(
  .أنواع األراضيالنسبة من إجمالي مساحة ) 2(

  .203-202ممدوح شعبان دبس، المرجع السابق، ص : المصدر
من خالل المؤشرات السابقة بالجدول نالحظ أن نسبة األراضـي الزراعيـة              

من مساحة القارة، حيث أن ما يقارب مـن         % 6.5المستغلة بالقارة اإلفريقية ال تتعدى      
ة فقط، كما أن نسبة المراعي      نصف هذه المساحة يتركز غالبيته في ست دول من القار         

منها في سـبع دول، وتـصل       % 47من مساحة القارة يتركز     % 30الدائمة تصل إلى    
، أكثر من نصف هذه المساحة تركزت فـي         %24نسبة الغابات من مساحة القارة إلى       

من مساحة القارة،   % 39سبع دول أيضا، بينما تجاوزت نسبة األراضي غير المستغلة          
  .متمثلة في تسع دول تسود فيها الظروف الصحراوية% 70جاوزوكانت نسبتها تت

وبناء على ذلك فإن الكثير من المساحات الشاسعة التي يمكن استغاللها فـي               
هذا القطاع، سواء في الزراعة أو تربية الحيوانات واالهتمام بمنتجات الثروة الحيوانية            

ياطياً استراتيجياً، وذلـك دعمـاً      والمساحات الغابية ومناطق األحياء البرية، تعتبر احت      



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 481

القتصاد القارة وإمكانية قيام العديد من المشروعات، التي توفر هـذه األنـواع مـن               
الموارد كمواد أولية للكثير من الصناعات، وعليه نستطيع أن نؤكد وجود هذه الموارد             

  .ة عموماالتي تزخر بها القارة اإلفريقية كعوامل لتحقيق التنمية الصناعية واالقتصادي
  : الموارد المعدنية-2

توجد العديد من العوامل التي جعلت من القارة اإلفريقية متميزة مـن حيـث                
مواردها المعدنية، مما جعل الدول الصناعية تسارع في اسـتغالل هـذه الخامـات،              
وتتمثل هذه العوامل في االحتياطي الكبير لهذه الموارد، كما تمتاز هذه الموارد بالتنوع             

جودة، وارتفاع نسبة المعدن في هذه الخامات، كما أن هذه الخامات توجـد علـى               وال
شكل طبقات سطحية أو قريبة من السطح، مما يسهل عملية استغاللها والتقليـل مـن               
تكاليف استخراجها، إضافة إلى ذلك تركز هذه الموارد في العديد من منـاطق القـارة            

  .المختلفة
رة، وخاصة المناطق الصحراوية واالستوائية     كما أن الكثير من مساحات القا       

والمناطق الوعرة واألقاليم البحرية التي تحيط بالقارة وهي في مجملها ال تزال غيـر              
مكتشفة، وبالتالي فهي من المتوقع أن تحوي الكثير من هذه الموارد، ويمكن االستدالل             

  :على كل ما سبق ذكره بالنظر إلى الجدول التالي
   االحتياطي التقديري للمعادن في قارة إفريقية)2(الجدول رقم 

  التوزيع الجغرافي  من العالم  االحتياطي  المعدن

-الجزائر-ساحل العاج-غينيا-موريتانيا-ليبيريا-جنوب إفريقية  -   مليار ط42.3  الحديد
  الكونغو الديمقراطية- انجوال-الغابون-ليبيا

 -الكونغو-مالي-غانا-تا العليافول-المغرب-جنوب إفريقية  %81   مليار ط12.7  منجنيز
  الكونغو الديمقراطية-ساحل العاج- الغابون

  كينيا-سيراليون-السودان-مدغشقر-زيمبابوي-جنوب إفريقية  %95   مليار ط4.1  الكروم
  الكاميرون-وغينيا بيسا-فولتا العليا غانا-ساحل العاج- غينيا  %60   مليار ط2.5  البوكسيت
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  التوزيع الجغرافي  من العالم  االحتياطي  المعدن

إثيوبيا فولتا العليا -أوغندا- الكونغو الديمقراطية موريتانيا-يازامب  %22  مليون ط162.7  النحاس
  الكمرون-السنغال

جنوب - زيمبابوي-رواندا-الكونغو الديمقراطية ناميبيا-نيجيريا  %10  -  القصدير
  إفريقية

  -   مليون ط16  الرصاص
  -   مليون ط31  الزنك

الكونغو -إقليم الجنوب اإلفريقي-إقليم المغرب العربي
  زامبيا- الديمقراطية

  -  مليون ط16.8  النيكل
  زامبيا-الكونغو الديمقراطية  -   مليون ط2.2  الكوبالت

  معظمه في الجزائر ومناطق متفرقة من القارة  %10   ألف ط112  الزئبق
  معظمه في جنوب إفريقية  %70   ألف ط37.6  الذهب
  مناطق متفرقة من القارة  *%97   ألف ط18.18  البالتين

  الغابون- الجزائر-ناميبيا-النيجر- معظمه في جنوب إفريقية  -   ألف ط535  اليورانيوم
  الدول العربية شمالي القارة  *%70   مليار ط70  الفوسفات

إفريقيا الوسطى -بوتسوانا-الكونغو الديمقراطية-جنوب إفريقية  -)1(مليارقيراط1.65  األلماس
  أنجوال-غينيا-

  . ملغ200 =القيراط وحدة وزن األحجار الكريمة ) 1(
  .النسبة عدا االتحاد السوفيتي السابق* 

  .252-248ممدوح شعبان دبس، المرجع السابق، ص: المصدر
  

من خالل الجدول السابق، يتضح لنا حجم االحتياطي من المعادن في القـارة               
اإلفريقية ونسبتها من االحتياطي العالمي، وتوزيعها الجغرافي بين دول القارة، وكـل            

ت من شأنها تدعيم التنمية الصناعية بالقارة بذل من تصدير هذه الخامات            هذه المؤشرا 
مباشرةً للدول الصناعية، واعتبار هذه الموارد مواد خام للـصناعات الغربيـة ودول             

  .القارة سوقًا لها، وهذا ما يؤكد صحة فرضية البحث األولى
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  : موارد الطاقة-3
رد الطاقة في العـالم، كمـا       من إجمالي موا  % 60.9يمثل النفط والغاز نحو       

والطاقـة  ) المـصادر المائيـة   (، أما الطاقة الهيدروكهربية     %25.3يمثل الفحم نسبة    
  .)1(%6، بينما لم تتجاوز موارد الطاقة النووية نحو %7.8الجديدة والمتجددة بنسبة 

اليورانيوم من الموارد الموجودة بالقـارة       و ويعد النفط والغاز الطبيعي والفحم      
يقية، والتي تتصف بتركزها في بعض مناطق القارة، كما توجد الطاقـة المائيـة              اإلفر

، ومن الممكن استغالل الطاقة الشمسية وطاقـة        )الكهرباء المولدة من المساقط المائية    (
مستقبالً فـي العديـد مـن       ) التيارات البحرية، المد والجزر   (الرياح والطاقة البحرية    

من إجمالي هذه المـوارد فـي       % 60لنفط يشكل نحو    مناطق القارة، إال أن استغالل ا     
 المؤشرات التالية نستطيع أن نتعرف على احتياطي القـارة مـن            ، وبواسطة )1(إفريقية

  . هذه الموارد
  م2003احتياطي العالم من الفحم الحجري عام ) 3(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  االحتياطي بالمليار طن  القارة
  25.1  251.5  آسيا
  32.7  327.7  يااسترال
  6.5  64.8  أوروبا
  5.5  55.5  إفريقية

  28.0  279.5  أمريكا الشمالية
  2.2  21.9  أمريكا الجنوبية

  %100  1000.9  العالم
 www.planete-energies.com:       شبكة المعلومات الدولية عن الموقع:  المصدر-

                                                           

                          www.moqatel.com: شبكة المعلومات الدولية عن الموقع  -1

  .236مرجع سبق ذكره، ص " جغرافية البلدان النامية في إفريقيا"ممدوح شعبان دبس -2
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 من احتياطي   من خالل المؤشرات السابقة نالحظ ضعف نسبة القارة اإلفريقية          
الفحم، وربما يرجع السبب في ذلك إلى المساحات الشاسعة غير المكتشفة، أو االهتمام             
الكبير بالبحث عن مصدر الطاقة األكثر استخداماً حالياً وهو النفط، إال أن هذه النـسبة    

، األمر الذي يدلل    %2.5م، حيث كانت    1999زادت إلى الضعف عن سابقتها في عام        
جود مخزون أخر من االحتياطي لهذا المورد في المـستقبل، حيـث أن       على إمكانية و  

ويبلغ نصيب دولـة جنـوب      % 99معظم اإلنتاج متركز في إقليم جنوبي القارة بنسبة         
  .)1(%90.1إفريقية منه 

ولقد انخفض استهالك الفحم حسب التقرير السنوي لوكالة الطاقـة الدوليـة،              
 الطاقات المتجددة وتحسين الكفـاءة، ولقـد        وذلك بسبب انخفاض اسعار الغاز وزيادة     

سنوياً ليـصل   % 0.5توقعت الوكالة ان يرتفع الطلب على الفحم بمعدل متوسط قدره           
م، كما توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجـع        2022 مليار طن بحلول عام      5.534إلى  

حـم فـي    استخدام الفحم في اوروبا وكندا والواليات المتحدة والصين أبر مستهلك للف          
العالم، وبالمقابل من المحتمل ان يرتفع في جنوب شـرق اسـيا والهنـد وباكـستان                

 .)2(وبنجالدش

  م2007احتياطي العالم من النفط والغاز لعام ) 4(الجدول رقم 
  األقاليم  احتياطي الغاز  احتياطي النفط

   متر مكعبنتريليو  ألف مليون برميل
  71.15  25.180  )ش،ج(األمريكتين 

  41.59  7.143  ا وآسيا الصغرىأوروب
  73.21  3.755  الشرق األوسط

                                                           

  .240ممدوح شعبان دبس، المرجع السابق، ص -1
2- https://tradecaptain.com/ar/news/commodities/14195-2017       
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  األقاليم  احتياطي الغاز  احتياطي النفط
   متر مكعبنتريليو  ألف مليون برميل

  72.38  9.749  منطقة الخليج
  58.14  5.117  إفريقية

  14.46  28.40  آسيا الباسفيك
  177.36  1237.9  إجمالي العالم

   www.crescent.ae: شبكة المعلومات الدولية عن الموقع: المصدر-

، نالحـظ كميـات   )4(دول رقـم  من خالل اإلحصاءات والنسب السابقة بالج     
االحتياطي اإلقليمي العالمي من النفط والغاز ومدى التباين بين هذه األقاليم، ومن ذلك             
احتياطي القارة اإلفريقية المتواضع من النفط والغاز، األمر الذي يشجع علـى قيـام              

ـ             ن وتطور األنشطة االقتصادية عامة بما في ذلك الصناعة، ويتركز احتياطي القارة م
، تأتي ليبيا ونيجيريـا والجزائـر فـي         %86.1غربي القارة بنسبة     و النفط في شمالي  

، كما توجـد احتياطـات      %12.2،  %29.8،  %39المقدمة بنسب مئوية على التوالي      
بنسب اقل في شرقي وجنوبي ووسط القارة، ولقد تطور االحتياطي من النفط في كـل               

 مليـار برميـل فـي       46.42ة له إلى نحو     من ليبيا ونيجيريا نتيجة االكتشافات الجديد     
  .)1(م2010 مليار برميل في الثانية في عام 37.2االولى ونحو 

كما يتركز احتياطي القارة اإلفريقية من الغاز الطبيعي غالباً في مناطق وجود              
النفط، حيث تضم أقاليم شمالي وغربي القارة معظم االحتياطي من هذا المصدر، ففي             

مـن  % 34.9، بينما منطقة خليج غانا تحوي نحو      %58.5واجد نحو   شمالي إفريقية يت  
احتياطي القارة، كما توجد نسب قليلة في وسـط وجنـوبي القـارة، وتـصل نـسبة                 

                                                           

1- www.aljazeera.news  
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االحتياطي من الغاز الطبيعي في كل من نيجيريا والجزائر وليبيا ومصر مجتمعة نحو             
  .)2(من احتياطي القارة% 84.5
  :ة في إفريقيةمشكالت التنمية الصناعي: ثانياً

  : الظروف الطبيعية-1
تتمثل هذه الظروف في العديد من العوامل الطبيعية التي ليس لإلنسان يد في               

تكوينها أو فعلها، ولكن يمكنه التعامل مع الطبيعة في ظلها، وتكييف ظروف حياته مع              
  :هذه األوضاع الطبيعية، ومن هذه العوامل

غل الهضاب معظم تضاريس القارة اإلفريقية،      تش:  التضاريس والتكوين الجيولوجي   –أ
وهي في مجملها متوسطة االرتفاع، وتختلف تكويناتها الجيولوجية من مكان إلى آخر،            
كما توجد الجبال بأنواعها، حيث بلغت مرتفعات أطلس معظم التكوينـات اإللتوائيـة             

بإقليم الكـاب،   شمالي غرب القارة، بينما توجد المرتفعات اإللتوائية في جنوبي القارة           
كما توجد المرتفعات المنتشرة في شرقي القارة ذات التكوينات البركانية، إضافة إلـى             
وجود المرتفعات اإلنكسارية في شمالي شرق القارة حول األخدود اإلفريقي العظـيم،            
كما تنتشر وسط الصحراء الكبرى التي تغطي معظم النصف الشمالي من القارة العديد             

لقديمة مثل تيبستي واألحجار ودارفور وتاسيلي، أمـا عـن الـسهول            من المرتفعات ا  
بأنواعها فإنها قليلة وتتصف بالضيق، باإلضافة إلى أن سواحل القارة تكاد تخلو مـن              
التعاريج والتسنن وأشباه الجزر، كما أن الرف القاري حول إفريقية يتصف بالـضيق             

  .نسبياً أيضاً
عرض لغرض العـرض فقـط، وإنمـا         كّل هذه الظروف لسطح القارة ال ت        

إلظهار عالقتها بالتنمية الصناعية، وأثرها كمقومات وكذلك كعوائق طبيعية لعمليـات           
                                                           

  .240 - 237المرجع السابق، ص ممدوح شعبان دبس،  -1
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التنمية بصفة عامة، فال يمكن إغفال ما للتكوينـات الجبليـة واالنحـدارات الفجائيـة           
لهضاب القارة والمساحات الصحراوية الجافـة، بـالرغم مـن احتـواء تكويناتهـا              

ة على العديد من الخامات، من أثر في عمليات ربط المناطق بعـضها مـع               الجيولوجي
بعض، وإنشاء الطرق والجسور والسدود، وما تحتاج إليه من رأس مـال وتكـاليف              
إلنشاء البنى التحتية للمنشآت الصناعية، وذلك للوصول إلى المواد الخـام المتنوعـة             

ل فقيرة ومتخلفة مثـل الـدول   واستغاللها في هذه المساحات الشاسعة، وخاصة في دو   
  .اإلفريقية
لقد أدى ذلك إلى عدم ربط دول القارة مع بعضها بعضا، في حين فاق فيـه                  

ارتباط أقاليم القارة المختلفة بالخارج، نظراً ألن هذا الربط يحتاج إلى تكاليف عاليـة              
ون ورأس مال من هذه الدول، يزيد منه ظروف السطح المذكورة والتي تقف حـائالً د      

ذلك، كما أن قلة التعاريج وأشباه الجزر على سواحل القارة جعل من الصعوبة بمكان              
إيجاد مواقع لمرافئ جيدة ومحمية على غرار القارات األخرى، وبالتالي فـإن إنـشاء            
هذه المرافق يحتاج إلى تكاليف عالية أيضا تفرضها الـشركات األجنبيـة علـى دول               

  .القارة إلنشاء هذه المرافق
من الخصائص التضاريسية التي تتصف بها سواحل القارة ضـيق الـرف            و  

القاري حولها، وعليه فإن مصادر الغذاء لألحياء البحرية محـدودة، وبالتـالي فـإن              
المصائد تقل نسبياً على معظم سواحل القارة، نتيجة لقلة مصادر الغـذاء لألسـماك،              

، وفي بعـض    )1(كم32-24 ويتراوح بعد الرف القاري على معظم سواحل القارة بين        
األحيان يصل إلى واحد كيلومتر فقط، وكّل هذه الظروف تحتاج إلى زيادة فهم لتوضع              

                                                           

  .58م، ص1981دار النهضة العربية، بيروت، " جغرافية إفريقية اإلقليمية"جودة حسنين جودة  -1
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في استراتيجيات الدول اإلفريقية، والتعامل مع هذه الظروف الطبيعية من أجل تحقيق            
  . التنمية والتطور الصناعي لكّل دول القارة

ضي القارة اإلفريقية في المنطقة الحـارة،       تقع معظم أرا  :  المناخ والموارد المائية   –ب
وبالتالي فإن المناخ يتصف بارتفاع درجات الحرارة في معظم أراضيها، مما يزيد من             
نسبة البخر، وخاصة في نصفها الشمالي، والذي يعتبر أكثر تطرفاً وجفافاً من النصف             

ناخية الرئيسة  الجنوبي، ونتيجة لتلك الظروف كانت الصحراء والجفاف من العوائق الم         
لعمليات التنمية بصفة عامة في تلك المناطق، وإنشاء البنى التحتية للصناعة والتواصل            
بين دول القارة شمال الصحراء وجنوبها، نتيجة الرتفاع درجات الحـرارة والجفـاف            
وقلة األمطار والغطاء النباتي والتربة الصالحة للزراعة، بالرغم من وجود مـساحات            

عتدال مناخها ووفرة مياهها وتربتها الجيدة، إال أنها تحتاج إلـى رأس            أخرى تتميز با  
  .المال الكافي واإلمكانات والخبرة الستغاللها وتنمية مواردها

وللمناخ دور في تكوين التربة، وفي توزيع النبات والحيوان وتحديد صـورة              
المنـاطق  النشاط البشري، األمر الذي أدى بسبب الظروف المناخيـة القاسـية فـي              

االستوائية والمدارية التي ترتفع فيها درجـات الحـرارة والرطوبـة، إلـى انتـشار               
التـي تـسبب    ) تسي تسي (األمراض واألوبئة نتيجة لهذه الظروف، مثل انتشار ذبابة         

مرض النوم، والمالريا في المناطق المدارية الرطبة، والطاعون والجدري في وسـط            
ات الجفاف وانتشار المجاعات فـي أطـراف هـذه          وشرقي القارة، نتيجة لتعاقب سنو    

األقاليم، مما يؤثر في وجود الحيوانات، وبالتالي في تزويد التربة بالـسماد العـضوي           
  .مما يقلل من أهميتها وجودتها للزراعة، وفي قيام الصناعة على هذه المواد

 كما أن كثرة األمطار طوال العام في المناطق االستوائية أدى إلـى عمليـة                
غسيل التربة وارتفاع نسبة الملوحة في كثير من مناطق القارة، إضافة إلـى عوامـل               
التعرية المختلفة، وكل تلك العوامل الطبيعية لها دور كعائق لعمليات التنمية، السـيما             
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أن معظم دول القارة فقيرة، وال تمتلك رأس مال لمكافحة هذه العوائق أو التعامل معها               
لدول األجنبية التي تستغل خيراتها، حيث تتعرض بعـض أقـاليم   بمفردها دون تدخل ا   

شمال غرب القارة مثالً إلى التعرية المائية والهوائية لتزيل الطبقـة الـسطحية مـن               
، مما يزيد مـن الجفـاف الفـسيولوجي         )1( هكتار سنوياً  900التربة، فتجرف حوالي    

  .وانخفاض أهمية التربة وصالحيتها للزراعة وإشاعة التصحر
ومن األمثلة على التدهور البيئي والتغير المنـاخي، التنـاقص الكبيـر فـي                

مساحات الغابات المتنوعة في القارة، حيث تتواجد الغابات االستوائية، وغابات البحر           
المتوسط، والغابات الموسمية، وذلك بسبب االستغالل غير االقتـصادي لهـا، سـواء             

جل إحالل الزراعة المتنقلة محلها، علمـا       بقطعها غير العلمي وتصدير أخشابها، أم أل      
 من مساحة القارة، ومن أمثلة هذا التدهور أيـضا  )2(%20بأن هذه الغابات تشغل نحو      

انتشار التصحر في العديد من البلدان اإلفريقية، ففي السودان مثالً تبـين أن متوسـط               
دهور البيئي وفقـدان    ، حيث يعد الت   )3( كم سنوياً  9تقدم الصحراء إلى الجنوب يبلغ نحو       

التوازن اإليكولوجي تحديا كبيرا أمام عمليات التنمية الصناعية في إفريقيـة، فـالتغير           
المناخي من سنة إلى أخرى أدى إلى قلة األمطار وتذبذبها في كثير من أقاليم القـارة،                

ه  من أراضي القارة الجافة تواج    )4(%80مما زاد من توسع الصحراء، فهناك أكثر من         
  .موجة التصحر الحاد والمتوسط بشكل كبير

ستزداد األزمات االقتصادية واالجتماعية تفاقما إذا استمر إهمال البعد البيئي،            
ولن يتحقق أي نجاح في عمليات التنمية المستدامة في ظل تجاهل االعتبارات البيئية،             

                                                           

  .86 نجاح قدور، المرجع السابق، ص-1
       www.multka.net:شبكة المعلومات الدولية، عن الموقع -2

  .86نجاح قدور، المرجع السابق، ص -3
  .180نوزاد عبد الرحمن الهيتي، المرجع السابق، ص -4
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ـ            راف للتربـة   وعدم مقاومة الظروف المناخية المتمثلة في عمليـات التعريـة واالنج
وازدياد نسبة التصحر، وعدم توفير كّل احتياجات عمليات التنمية الـصناعية بحيـث             
يتالءم مع بيئة القارة اإلفريقية وطبيعتها، وكل هذه الظروف ال تساعد هـذه الـدول                
الفقيرة على تنمية وتطوير النشاط الصناعي، وإنما تزيد من اتكالية شعوب القارة على             

طبيعية، وهذا ما تريده الدول والشركات الصناعية المـستغلة لهـذه         تصدير الخامات ال  
الخامات، وكل ذلك يعزز ما أشارت له فرضية البحث الثالثة من إسهام هذه الظروف              

  .في تخلف دول القارة صناعيا
  : العوامل البشرية–2

  :  ويمكن تقسيمها إلى قسمين داخلية وخارجية كما يلي  
هي تمثل عوائق بشرية من داخل القارة اإلفريقية، حيث تتمثـل         و:  العوامل الداخلية  –أ

في النمو الديموغرافي السريع، والصراعات السياسية والحروب األهليـة، والجهـل           
إن الكثافة السكانية المتزايدة في القـارة اإلفريقيـة دون أي           . والفقر والمرض والفساد  

هذه العوائق البشرية التي تعيـق      برامج فاعلة لتنظيمها والسيطرة عليها، هي من أهم         
 32م إلـى    2001 عام   2كم/ نسمة 25التنمية بصفة عامة، حيث زادت هذه الكثافة من         

م، وهذا شأن معظم الدول المتخلفة      2016عام  2كم/ نسمة 40م إلى 2009عام   2كم/نسمة
يـة  والنامية، علماً بأن هذه الزيادة السكانية الكبيرة يرافقها في كثير من الدول اإلفريق            

تدني في الرعاية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية، مما ترتـب عليـه انتـشار              
األمراض واألوبئة في العديد من أقاليم القارة، وعجز هذه الـدول علـى مقاومتهـا،               
وتفادي شرورها وأخطارها، والسبب في ذلك أن هذه الزيادة السكانية لم يرافقها تطور             

  . مما زاد من هذه اإلشكاليةفي الخدمات الصحية والتعليمية
كما أن انتشار الجهل وتزايد نسبة األمية، والسيما في معظـم دول جنـوب                

الصحراء، زاد من عرقلة عمليات التنمية الصناعية في القارة، فاالستغالل المفرط في            
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قطع الغابات مثالً وإتباع أسلوب الزراعة الدائمة غير المنتظمـة والرعـي الجـائر              
 كل ذلك أسهم في ازدياد نسبة التصحر وانخفاض إنتاجية التربـة، نتيجـة              والحرائق،

لزيادة ملوحتها بسبب إنهاكها، وارتفاع نسبة التلوث، وكل هذه العوامل هي من صنع             
البشر أدت إلى تدهور البيئة اإلفريقية، وهناك دول تعرضت مساحات منها إلى ذلـك              

الخ، وتعد القارة اإلفريقية من أفقر       …)1(يامثل جنوب إفريقيا وبتسوانا وزيمبابوي وكين     
قارات العالم وأقلها تطورا، والجدول التالي يوضح بعض المؤشـرات الديموغرافيـة            

  .التي تؤكد ذلك
  بعض المؤشرات السكانية لقارات العالم) 5(جدول رقم 

%النمو   القارة
  مواليد
%  

وفيات 
%  

أمد الحياة 
  )سنة(

وفيات األطفال 
  ت سنوا5أقل من 

صغار السن أقل 
  % سنة 15من 

كبار السن أكثر 
  % سنة 60من 

نسبة 
  التحضر

  38  4  43  138  51  14  37  3.2  إفريقيا
  37  9  30  71  67  8  21  1.3  آسيا

  75  20  17  12  74  12  9  0.2-  أوروبا
  70  13  25  33  74  8  17  1.2  استراليا

  77  16  21  8  78  8  13  0.9  أمريكا ش
  75  8  32  40  40  6  21  1.4  أمريكا ج

  47  10  30  79  66  9  21  1.2  العالم
وقائع المؤتمر الوطني حول السكان     " المتغيرات السكانية والتنمية  " منصور محمد الكيخيا     : المصدر -

م، مجلة الدراسات العليـا،     22/11/2004-21والتنمية، الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، طرابلس     
سالم أبو عائشة، ميالد سعد ميالد،      : يل العربية، القاهرة، تحرير   أكاديمية الدراسات العليا، مجموعة الن    

  .296ص

                                                           

، الدار الجماهيرية للنـشر والتوزيـع       1ط" جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها   " عبدالقادر المحيشي وآخرون     -1
  .95م، ص2000واإلعالن، مصراته، 
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من خالل المؤشرات السكانية السابقة يتضح لنا أن قارة إفريقيـا هـي مـن                 
القارات األقل تطورا، حيث تمتاز بارتفاع معدالت المواليد والوفيات، وكـذلك معـدل    

فيات األطفال األقـل مـن خمـس        النمو السكاني، واألمر األكثر وضوحا هو معدل و       
 طفلًا أقل من خمس سنوات من كّل ألـف طفـل            138سنوات، حيث يموت في القارة      

إفريقي، وعلى العكس من ذلك فإن أمد الحياة في إفريقية ينخفض مقارنـة بالقـارات               
األخرى التي يزيد فيها أمد الحياة باستثناء أمريكا الجنوبية، وهـذا مؤشـر واضـح               

ق بواسطته بين البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة أو األقـل تطـورا،            نستطيع التفري 
وهذه المؤشرات تنعكس بصورة واضحة على حركة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة           

  .ودرجة التطور ومستوى المعيشة لسكان القارة بصفة عامة
               ا بين قـارات العـالم، ألنإفريقية ال تزال األقل تطور هـذه   وبهذا نرى أن 

الزيادة السكانية الكبيرة يرافقها زيادة وضغط على الموارد الطبيعية المستغلة بـشكلها            
الخام من قبل الشركات األجنبية في القارة، إضافة إلى قلّة الرعاية الـصحية وتـدني               
التعليم، مما يترتب عليه انتشار األمراض واألوبئة والجهل والفقـر والبطالـة، ومـا              

عنف وصراعات بين القبائل والدول، فالحروب األهلية والتـأخر         يترتب عن ذلك من     
في مجال التعليم والصحة، إضافة إلى ضعف الميزانيات في كثير مـن دول القـارة               
باتت من العوائق التنموية، كما أن الفساد يعد من المعوقات الخطيرة التي تعاني منهـا              

  .القارة ومعظم الدول النامية
 الداخلية سواء أكانت داخل الدولة الواحدة أم بين الدول          ومن أمثلة الصراعات    

اإلفريقية ما يحدث اآلن في دول ثورات الربيع العربي ومنها ليبيا ومصر وتونس وما              
، والسودان وتشاد، وكذلك توجـد      احدث في الصومال وفي موريتانيا وأثيوبيا وإرتيري      

لمياه والكـأل، وكـّل هـذه    خالفات بين القبائل في شرقي ووسط القارة على مصادر ا       
الصراعات تقف حجر عثرة في طريق التنمية الصناعية بالقارة، وتزيد مـن إمكانيـة         
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التدخالت األجنبية بحجة حّل هذه الصراعات، وامتصاص خيرات القارة والبقاء فيهـا            
بصور جديدة تختلف عن صور االستعمار السابق، ولقد شهدت القارة فـي منتـصف              

من عدد الصراعات الموجودة في العالم، وفي عـامي  % 50رب من   التسعينيات ما يقا  
 صراعا، كان مـن     25م وصل عدد الصراعات الداخلية في القارة إلى         1998-1999

م نزح نحو   1993 ماليين قتيل، وفي عام      4-2نتائجها في عقد التسعينيات وفاة ما بين        
  .)1( مليون مشرد في القارة اإلفريقية13 مليون الجئ و5.2

ولقد أثرت هذه الصراعات في بلد مثل ليبيا على قيمة الصادرات التي كانت               
، شاملة الخام والمنتجـات النفطيـة       )2(مليار دوالر ) 14(م نحو   2004حسب تقديرات   

المكررة مثل االسمدة الكيماوية والصودا الكاوية والبتروكيماويات االخـرى والغـاز           
، االمـر   )3(م2015دوالر حسب تقديرات  مليون  ) 15.8(الطبيعي، والتي تراجعت إلى     

الذي أثر على التنمية والتطور الصناعي في البالد نتيجة لهذه الـصراعات الـسياسية              
الداخلية، والتي بدأت بمساعدة الدول االجنبية عن طريق المجتمع الدولي، وبعد ذلـك             

اطن تخلت هذه الدول عن ليبيا وتركتها رهينة لهذه الصراعات التي أترت على المـو             
  ).م2018(واقتصاد الدولة بصفة عامة إلى حد االن 

ونتيجة لهذه الظروف فإن القارة تتميز بعجز واضح في اإلمكانات الداخليـة              
الستثمار ثرواتها بنفسها، تلك الثروات الضخمة المتمثلة في الثروات المعدنية والغابية           

                                                           

، 2مجلة قـراءات إفريقيـة، العـدد      "  واستراتيجيته واختزاله  الفقر في أفريقية خصوصيته   "هالة جمال ثابت     -1
" تعاهد بين األمـم إلنهـاء الفاقـة البـشرية         : أهداف التنمية لأللفية  "م  2003م، عن تقرير التنمية البشرية    2005

:              اإللكترونـي                 عـن الموقـع     . 378م، ص 2003نيويورك برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي،         
www.albayan magazine.com   

2- https://ar.wikipedia.org /wiki/  
3- studies.aljazeera.net / ar / reports / 2016. 
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العجز الواضـح الـذي     والزراعية والحيوانية، وهذه الوضعية من التخلف ناتجة عن         
تعاني منه القارة في استثمار هذه الثروات، والقدرة على توظيفهـا للنمـو الـصناعي          
وعمليات التنمية المستدامة نتيجة الفقر وانعدام وجود رؤوس األموال والفساد وانتشار           
األمراض واألوبئة في العديد من أقاليم القارة، وعدم القدرة علـى الـسيطرة التامـة               

، )اإليـدز ( ومن األمراض المنتشرة في القارة مرض نقص المناعة المكتـسبة            عليها،
الذي يمثل أحد أهم األسباب للوفيات في القارة، إضافة إلى األنـواع األخـرى مـن                

  .األمراض المتوطنة
ونتيجة للفقر والجهل فإن هذه األمراض تزداد كّل سنة، والسيما في الفئـات               

مما يعيق من عمليات التنميـة، وذلـك ألن اإلصـابات         العمرية المتوسطة والصغيرة    
المرضية تأتي إلى أكثر الفئات مساهمة في النشاط االقتصادي، وهـي فئـة الـشباب               
                وصغار السن، وكّل ذلك يؤكد لنا ما أشارت له فرضية البحث الثانية، التي تؤكـد أن

بالـديون، وبقائهـا    الفقر والجهل والمرض هو الذي أدى إلى تكبيل معظم دول القارة            
رهينة الستغالل الدول الدائنة، وهي الدول الصناعية التي كانت سابقًا مستعمرة لهـذه             
القارة، والتي لم تهتم بالتنمية الصناعية، وجعل دول القارة مخازن لخامات مصانعها،            

  .وهذا ما أشارت له فرضية البحث األولى كذلك
لخارجية والـديون والـشركات المتعـددة       تتمثل بالتدخالت ا  :  العوامل الخارجية  –ب

الجنسية، وهروب رؤوس األموال وهجرة األدمغة، إضافة إلى تهميش القارة، وعنـد            
التحدث عن التدخالت الخارجية ال يقصد بذلك االحتالل العسكري السابق، بل صـور             
االحتالل الحديث بواسطة الغزو الثقافي وبنـاء عليـه الغـزو االقتـصادي للقـارة،               

تدخالت الخارجية من الدول الكبرى والصناعية داخل الدول اإلفريقيـة أو بينهـا،             فال
وإثارة المشاكل والنزاعات بحجة تطبيق الديمقراطية أو حقوق اإلنـسان أو مكافحـة             
اإلرهاب، كّل ذلك يزيد من األحقاد بين الدول اإلفريقية، وبالتـالي زيـادة المـشاكل               
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ه الدول الدخول إلى القارة بصور مختلفة، والهدف        والصراعات وتغذيتها، لتستطيع هذ   
األساسي من دخولها توفير المواد الخام لصناعتها، وتهيئة السوق لسلعها ومنتجاتهـا،            
بقصد بقاء دول القارة مستهلكة إلنتاج الشركات الغربية، كما أن أطماع هذه الـدول،              

، تزداد مـع    )متحدة االمريكية الواليات ال (سواء أكانت األوروبية أم اآلسيوية أم أمريكا      
  .ازدياد المشاكل والجهل والفقر في هذه القارة

كما أن تكبيل هذه القارة بالديون وفوائدها المتزايدة من األمور التي تزيد من               
إعاقة التنمية الصناعية، ففي إفريقية جنوب الصحراء ذات المديونية العاليـة تمـتص             

العامة لهـذه الـدول، ولقـد تزايـدت الـديون       من اإليرادات  )1(%90الديون حوالي   
 مليـار   350م إلى   1980 مليار دوالر سنة     110الخارجية للدول اإلفريقية من حوالي      

 مليـار دوالر،  86م، إضافة إلى فوائد قيمتها التي وصلت إلـى    1998دوالر في عام    
-1982من الناتج المحلي اإلجمالي للقارة، وخالل الفترة من         % 65وهذا يمثل حوالي    

إلـى نحـو   % 51م بلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمـالي مـن           1992
  . في دول جنوب الصحراء)2(100%

فالديون تجهد عوائد الدخل القومي ومخصصات التنمية التي ينبغي أن توجـه         
إلى االهتمام بالتعليم والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية السـتغالل           

مواد الخام محليا بذل من تصديرها مباشرة، مما يزيد من فقر شعوب القارة وتعثـر               ال
خطط التنمية فيها، األمر الذي يجعل من الصعوبة تدارك هذه اإلشكالية والضغط على             
موارد القارة دون عملية ترشيد، وبالتالي تتباعد المسافة بين الدول الناميـة والـدول              

                                                           

  .181 نوازد عبد الرحمن الهتيي، مرجع سبق ذكره، ص-1
ـ  " العوائق التنموية في القارة اإلفريقية تشخيص وعالج"خالد إبراهيم المحجوبي   -2 :                            ع اإللكترونـي عـن الموق

www.greenbookstudies.com   
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ودية شعوب القارة اإلفريقية اقتصاديا للـشعوب األخـرى،         المتقدمة، مما يزيد من عب    
  .وذلك أيضا يتوافق مع ما تطرقت له فرضية البحث األولى

كما أن المساعدات التي تأتي للقارة عن طريق المنظمات الدولية تتبدد نتيجة              
النتشار الفساد وسوء اإلدارات، دون استغاللها في تنمية وتطوير قطـاع الـصناعة،             

عف الرقابة في الكثير من الدول اإلفريقية، وبالتالي فإن إفريقيا على الـرغم مـن        وض
هذه المساعدات وتدفقاتها، إلّا أنّها ال تزال تضم البلدان األقل نموا في العالم، إضـافة               

 مليون مواطن إفريقي تحت خط الفقر، كما ذكرت التقارير          300-250إلى أنّه ما بين     
 مليون إنسان إفريقي مهدد بالموت جوعـا فـي القـرن            61 من   الدولية أن ما يقارب   

  .اإلفريقي على الرغم من وجود الثروات المختلفة التي تزخر بها القارة
ومن عوائق التنمية الصناعية في القارة أيضا ظهور ما يـسمى بالـشركات               

ثر في اقتـصاد  متعددة الجنسيات والتي تمثل التجسيد الحي لظاهرة العولمة، إلّا أنّها تؤ          
الدول التي تعمل فيها، والسيما على أولويات التنمية، وذلك ألنّها تسعى إلـى تحقيـق               
أكبر قدر من األرباح خالل توزيع نطاق استثماراتها، كما تسيطر على عمليات نقـل              
التكنولوجية وحصرها في المجاالت التي تتوافق معها، كما تهدف هذه الشركات إلـى             

، وكـذلك   %60يتمثل الحصول على المواد الخام في مقدمتها بنسبة         عدة استراتيجيات   
، إضافة إلى استغالل األيـدي العاملـة الرخيـصة          %34فتح أسواق جديدة لها بنسبة      

، وعليه فإن هذه الشركات تمارس صفة االحتكار للمواد الخام والـسوق            )1(%6بنسبة  
        ة االقتصادية داخل الدول الفقيرة     في هذه الدول بما يؤثر في عمليات التنمية واالجتماعي

  .بصفة عامة، وهذه المؤشرات تزيد من إثبات فرضية البحث األولى

                                                           

  .182نوزاد عبد الرحمن الهيتي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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هناك عائقان يستنزفان قوة القارة اإلفريقية ويزيدان من فقدانها الثقة بـالنفس،        
يتمثالن في خروج رؤوس األموال، وكذلك هجرة األدمغة اإلفريقية إلى الخارج، وكّل            

 مليار  15 اعتماد القارة على الخبراء األجانب، حيث يتحول في كل سنة            ذلك يزيد من  
             دوالر من القارة إلى الخارج، وهذا المبلغ يعادل قيمة المساعدات الدولية، وبالتالي فإن
المساعدات تأتي بنفس السرعة التي تغادر بها رؤوس األموال إلى البنوك األجنبيـة،             

من المدخرات اإلفريقية توجد خـارج القـارة        % 40وتشير اإلحصائيات إلى أن نحو      
لجنوب آسيا، وأيضا يغادر القارة كّل سـنة        % 3بالنسبة لشرق آسيا و   % 6مقارنة مع   

 من الكفاءات اإلفريقية إلى الخارج، في الوقت الذي يأتي إليهـا نحـو              70,000نحو  
ميـة فـي   ، وكّل هذه الظروف ال تخدم خطط التن)1( خبير أجنبي للعمل فيها   100,000

القارة، بل على العكس فهي تعمل على تدني المستوى االقتصادي للقارة بما في ذلـك               
  .قطاع الصناعة

كما زادت العوامل الخارجية خطرها على القارة بواسـطة التهمـيش الـذي               
تتعرض له بين القارات األخرى، حيث استمر هبوط نصيب القارة في التجارة العالمية             

في بداية األلفيـة الثانيـة،      % 2 التجارة العالمية، حيث وصل إلى       وفقًا لتقارير منظمة  
فقط، وتراجعت هـذه النـسبة فـي عـام     % 4م إلى 2009زادت هذه النسبة في عام      

، ونـصيب دول    %17، بينما يقدر نصيب القارة اآلسيوية بحوالي        )2(%3م إلى   2011
نبي، حيـث ال يتعـدى      ، كما انخفضت نسبة تدفق االستثمار األج      %5أمريكا الالتينية   

 من هذه االستثمارات، والجدير بالذكر أن القارة تعتمد على التجـارة التـي              )3(1.5%
                                                           

عـن الموقـع اإللكترونـي                                         " معوقات التنميـة فـي قـارة ينخرهـا الفـساد         ... إفريقيـا"مايكل هولمان    -1
www.iraqcp.org   

2-/http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2011/6/18               

  .مرجع سبق ذكره" الفقر في أفريقية خصوصيته واستراتيجية اختزاله"هالة جمال ثابت  -3
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من دخلها، حيث تصدر ما يقارب الربع من اإلنتاج الكلّي للقارة إلى            % 60تحقق نسبة   
الخارج، ويمثل النفط الخام أكثر من نصف الصادرات، ثم تأتي الخامـات الزراعيـة              

لمعدنية في قمة هذه الصادرات، وعليه اُتّخذ قرار الحماية، كمـا جـاء فـي               النقدية وا 
م، والذي أكد المشاركون فيـه      2009ملتقى القمة اإلفريقية بمدينة سرت في ليبيا عام         

ضرورة االستثمار في الصناعة والزراعة لتحقيق التنمية واألمن الغذائي، وكان ذلـك            
  .عنوان لهذه القمة

  :نتائج البحث
  : النهاية يمكن استنتاج الحقائق التاليةفي  

 تتميز القارة اإلفريقية بوجود إمكانات هائلة من الموارد الطبيعية والبشرية، والتي            -1
من الممكن أن تسهم في تنمية وتطوير القطاعات االقتصادية كافةً، بما فيها الصناعة،             

من إنتـاج الـذهب     % 75من إنتاج الكوبالت، وأكثر من      % 80حيث تنتج القارة نحو     
والماس، إضافة إلى العديد من المعادن األخرى ومصادر الطاقة، والتي مـن أهمهـا              

  .النفط والذي يوجد بكميات كبيرة في مناطق متفرقة من القارة
 ال تسهم الصناعة بنصيب كبير في اقتصاديات معظم الدول اإلفريقية، ويعود ذلك             -2

 الصناعية، واستيرادها علـى صـور سـلع         إلى تصدير الخامات المختلفة إلى الدول     
مصنعة متمثلة في اآلالت والسيارات والمنسوجات والعديد من السلع المتنوعـة، وإن            
وجدت صناعات في بعض دول القارة فإنّها عبارة عن صناعات صـغيرة، معتمـدة              

  .على استخراج المعادن وتجهيز الخامات ألجل التصدير إلى الدول الصناعية
ظم دول القارة على األنشطة التقليدية والبـسيطة، كالزراعـة البدائيـة             اعتماد مع  -3

والمتنقلة والرعي والصيد، وكّل ذلك ال يعتمد في معظمه على الميكنة والطرق العلمية             
الحديثة، وتجاهل االهتمام بالتنمية الصناعية، ألنّها تحتاج إلى رأس مـال وإمكانـات             

  .كبيرة
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ير المواد الخام ذات األسعار المتذبذبة، واسـتيراد الـسلع           أدى االعتماد على تصد    -4
المصنعة بأسعار عالية، إلى وجود عجز في الميزان التجـاري لمعظـم دول القـارة               
اإلفريقية، وترتب على ذلك ازدياد الديون عليها، مما جعل هذه الدول رهينة للشركات             

  .الصناعية العالمية المستغلة لموادها الخام
لى األوضاع االقتصادية غير المناسبة للقارة العديد من المشكالت سـواء            ترتب ع  -5

أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، تمثلت في الفقر والجهل والمرض واالستبداد            
وازدياد خروج رؤوس األموال، وكذلك خروج قوة العمل بطرق غير قانونية مما أدى             

ماد الكثيـر مـن الـدول اإلفريقيـة علـى           إلى هالكها في الصحاري والبحار، واعت     
المساعدات األجنبية، وانتشار الصراعات السياسية والعرقية في كثير من دول القارة،           
مما أوجد حجة للدول االستعمارية الكبرى للتواجد في هذه القارة، وكّل ذلك أدى إلـى               

ا اهتم بها أن تـسهم      تخلف التنمية الصناعية في معظم دول القارة، والتي من شأنها إذ          
في النهوض بالقطاعات األخرى، وتوفير المبالغ الكبيرة التي تصرف الستيراد الـسلع          

  .الصناعية من الخارج
  :مقترحات البحث

من األمور المطمئنة أن كّل الدول اإلفريقية في كّل المحافـل الدوليـة هـي                 
لتغلب عليها ال يتـأتى إلّـا       بصدد التواجد الدائم، وعرض كّل هذه المشكالت، إلّا أن ا         

  :بقدرة األفارقة أنفسهم، والعمل الجماعي لتحقيق أهداف ليست مستحيلة ومنها
 التغلب على هذه العوائق التي تواجه عمليات التنمية الصناعية داخل القارة، ممـا              -1

يتطلب رؤية جديدة وتفكير بنمط علمي للتخلص من المديونية، وذلك من خالل إعـادة              
ه اإلنفاق والتركيز على البنية التحتية، وتغييـر الظـروف المواتيـة لالقتـصاد              توجي

  .والتغلب على البيروقراطية، ومحاربة الفقر بدل من الحروب الداخلية
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 النظر للعجز في الميزانيات وخلق فرص عمل ألبناء القـارة واللـذين معظمهـم               -2
ونية، على الرغم مـن المـشاق   يتوقون إلى الهجرة إلى الدول االخرى بطرق غير قان       

والصعوبات أثناء هجرتهم والتي تؤدي بهم في الغالب إلى الموت، وعليه فإن االتجـاه   
ناحية استغالل المواد الخام المحلية المختلفة لتنمية الصناعة والزراعة وتطويرها مـن           

  .االمور المهمة لتحقيق خطوات على الطريق الصحيح
ية الحالية في العالم، ينبغي على الـدول اإلفريقيـة أن            ونتيجة للظروف االقتصاد   -3

تتحد اقتصاديا، وتخلق فضاء واحدا، وذلك لمقاومة األزمات العالمية والتي تتأثر بهـا             
 .الدول الفقيرة قبل غيرها

 محاولة تطبيق مبدأ الشراكة من أجل تحقيق التنمية من خالل دعم االسـتثمارات              -4
الصحة والتعليم، وترشيد الموارد المحلية بـصورة متوازنـة      في الصناعة والزراعة و   

لصالح األفارقة وضرورة التنويع في اقتصاديات القارة وزيادة مصادرها، والتركيـز           
 .على الصناعة والزراعة لتوفير الغذاء ومختلف السلع محليا

جـل   ترشيد المعونات الخارجية المخصصة للتنمية من المنظمات الدوليـة مـن أ            -5
 .مواجهة التحديات المختلفة، وعدم االعتماد على المساعدات والمعونات في المستقبل

في مكافحة التغيـر المنـاخي،      )  هاجن نكوبي( تضافر الجهود استنادا إلى اتفاقية       -6
 .وتطبيق نظام اإلنذار المبكر للكوارث الطبيعية المدمرة للزراعة والتنمية بصفة عامة

 تحقيق األمن ونبذ العنف وتحقيق المـصالحات بـين وداخـل           كذلك الوصول إلى   -7
الدول اإلفريقية، لحل النزاعات والمشاكل الحالية وأعمال القرصنة في المحيط الهندي           
التي ترتبت على عدم االستقرار في القرن اإلفريقي والتدخالت األجنبيـة فـي هـذه               

  .المنطقة الحيوية
 تطرقت إلى مجمل المشاكل فـي القـارة،         كما أن العديد من الملتقيات والقمم       

ومنها تحقيق التنمية واألمن في السودان بدل من تقسيمها إلى دولتين، وكـذلك إثـارة               
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المشاكل والنعرات القبلية ومحاولة تقسيم الدولة إلى شرق وغرب وجنوب كما يحدث             
قـصد  ، ودعم التنظيمات الدينية من جهـة، والتـدخل ب         )م2011(في ليبيا بعد الثورة     

الحماية ومكافحة االرهاب من جهة أخرى، زاد من استفحال هـذه المـشكالت فـي               
مناطق مختلفة من العالم وخاصةً دول القارة، وبناء على ذلك فـإن تحقيـق التنميـة                
االقتصادية واالجتماعية في القارة اإلفريقية، ال يتأتى إلّا بتحقيق األمـن واالسـتقرار             

والمرض، والنهوض بالصناعات المحلية والخدمات الـصحية      ومكافحة الجهل والفساد    
  .والتعليم وحقوق اإلنسان وتطبيق الديمقراطية في جميع أرجاء القارة اإلفريقية

وفي النهاية على شعوب القارة اإلفريقية الحذر من األخطار التـي تترصـد               
 استغاللها من قبل    لدول القارة، ومحاولة تفتيتها وتحويلها إلى كنتونات صغيرة ليستمر        

الشركات األجنبية، واستغالل خيراتها، وبقائها على حالها دون أي تنمية لـصناعاتها            
وتطورها، ما استنزف خاماتها دون أي نظرة إلى إمكانية تصنيعها محليا، واالسـتفادة          
من دخلها بذل من تصديرها مباشرةً إلى الخارج، واستيرادها على هيئة سلع مـصنعة             

ثمانها، ويعد إسهام القارة اإلفريقية في التجارة الدوليـة ضـعيف مقارنـة             بأضعاف أ 
  .بغيرها من القارات بالنظر إلى إمكاناتها ومواردها
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  : مقدمة

 مـن  أي شـماله،  إلـى  جنوبه من كبيرة هجرة حركة المتوسط حوض يشهد  
 إيجابيـة،  وأخرى سلبية نتائج لها الحركة وهذه األوروبية، الدول إلى اإلفريقية الدول

 ضـمن  تتم وهي: شرعية هجرة وهي القانونية، الناحية من نوعين إلى تنقسم أنها كما
 التنقل يتم وفيها: شرعية غير وهجرة الدول، بين باتفاق أي وقانونية، إدارية إجراءات

   .قانونية إجراءات بدون آخر إلى مكان من
 الحاجـة  أمس في األوروبية الدول كانت عشر التاسع أي الماضي القرن في  

 األمر النسل، حديدوت  الحروب بسبب وذلك  إليها تفتقر كانت التي العاملة األيدي إلى
 راجـت  بـل  الشرعية، غير أو الشرعية سواء الهجرة عن الطرف تغض جعلها الذي

 من الحد على عملت نسبياً باالكتفاء شعرت عندما األوروبية الدول داخل العبيد تجارة
  .واالجتماعية االقتصادية المشاكل وتسبب السلطات، تقلق أصبحت ألنها الظاهرة، هذه

 مـستوى  لتحـسين  أخـرى  إلـى  منطقة من السكان انتقال هي إذاً فالهجرة  
 مـن  إما أشكال، عدة لها أن كما ،)i(والخارجية الداخلية منها أنواع عدة ولها المعيشة،

 الغـزاة  ضغط تحت الثانية وتتم اجتماعية، أو اختيارية تكون أن إما وهي الدافع حيث
 مؤقتـة  وهي فصلية أو ميةموس تكون أن إما وهي المدة حيث من أو العسكر، حكم أو
 أو فرديـة  تكـون  أن إمـا  وهـي  الـشكل  حيـث  من إما الدائمة، وهي األبد إلى أو

  .)ii(اجتماعية
                                                           

  .المرقب جامعة، الجغرافيا قسم – مسالته والعلوم اآلداب كليةمحاضر،  - ∗
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 ولهـا  اقتصادية إنسانية مشكلة وهي عالمية ظاهرة الشرعية غير الهجرة إذاً  
 أوضـاع  فـي  وتدني وفقر تخلف من تعاني األفريقية القارة أن فنجد ، ودوافع أسباب

 هـي  الهجرة فكرة تجعل طرد عامل يعتبر هذا وكل البطالة تفشي مع العامة الخدمات
 وهـذه  ، والتعليميـة  الـصحية  والظروف العمل حيث المعيشة مستوى لتحسين الحل

 لتوفر السمراء القارة من المهاجرين أنظار محط هي األوروبية والدول جذب، عوامل
  .بها الجذب عوامل

 أفريقيـا  شـمال  دول باتجاه الكُبرى الصحراء جنوب من الرحلة تبدأ تم ومن  
  .أوروبا إلى ومنها عبور كمحطة

 بطول المتوسط على يطل بساحل أفريقيا شمال وسط في الواقعة ليبيا أن وبما  
  .للمهاجرين العبور محطات أهم من جعلها الذي األمر تقريباً كم 1900

 الـشمال  مـن  هايحـد  حيث أفريقيا، شمال لدول األوسط الجزء في ليبيا تقع  
 الغـرب  ومن والسودان مصر الشرق ومن والنيجر تشاد الجنوب ومن المتوسط البحر
 حـوالي  منهـا  كـم،  6500 الليبية األراضي حدود طول يبلغ حيث والجزائر، تونس

  .)iii(برية حدود 4600
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  المجاورة والدول ليبيا موقع توضح خريطة

  
 انتعـاش  إلـى  باإلضـافة  عبـور  محطة ليبيا أصبحت الموقع هذا وألهمية  
 علـى  سـاعد  الـذي  األمر العاملة، األيدي قلة مع النفط تصدير بعد الليبي االقتصاد
 طريـق  عـن  تتم التي الهجرة مصاريف تغطية تم ومن الوافدة للعمالة السريع الكسب

 علـى  وبناء أوروبا، إلى للهجرة الالزمة والمعدات السبل توفير على تعمل عصابات
  .التساؤل هذا في البحث ةمشكل تظهر ذلك
 اآلثار هي وما غيرها دون للهجرة عبور محطة ليبيا جعلت التي األسباب هي ما •

    .؟ عليها المترتبة
 واآلثـار  أسـبابها  الظـاهرة،  إليضاح الوصفي المنهج على الباحث واعتمد  
  .التحليلي المنهج إلى باإلضافة عليها، المترتبة
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   : الشرعية غير الهجرة أسباب
 إسبانيا، - فرنسا - إيطاليا خصوصاً األوروبية، الدول إلى األفارقة هجرة إن  

 للحريـات  أوسـع  منـاخ  عن فالبحث ذلك، على ساعدت التي العوامل من العديد لها
 داخـل  الفرد احترام وعدم الحكومات جور ومن السياسية، الضغوطات من والهروب

 سبب يعتبر وهذا الخارج، إلى لهجرةا في يفكر المواطن يجعل الذي األمر الدول هذه
  .سياسي

 والكـوارث  الجفـاف  فتـرات  مـن  المناخية الظروف مستوى إلى باإلضافة  
 طمـوح  إلى باإلضافة الهجرة، أسباب أهم من يعتبر الجغرافية العوامل إن الطبيعية،

 مـستوى  تحـسين  ومحاولـة  للرزق، مصدر على الحصول إلى والمجتمعات األفراد
 المنـشأ  بلد أي األصل مناطق جعل ذلك كل أفضل، حياة على الحصول أي المعيشة،

  .طرد منطقة
 العوامـل  أهم من هي والجغرافية واالقتصادية السياحية العوامل تُعتبر وبذلك  

  .الهجرة على ساعدت التي
 تطور بعد وخاصة قريبة تصير والتي األوروبية الدول في نجد المقابل وفي  

 محط في الحديثة والتقنية والالسلكية السلكية واالتصاالت والمواصالت النقل وسائل
 إلى باإلضافة العمل، فرص توفر مع المرتفعة الرواتب حيث من للمهاجر أنظار

 ظروف في العيش مع للتطور مواكبة وتعليمية صحية خدمات على الحصول إمكانية
 في ومرافق خدمات من الحياة متطلبات كافة وتوفر الفرد رغبات تحقق اقتصادية
  .المطلوب المستوى
  .وجذب طرد عوامل في ودوافعها الهجرة أسباب تتلخص إذاً  

   :الطرد عوامل
  .المعيشة مستوى -1
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  .السياسي والظلم االضطهاد -2
  .وكوارث جفاف من طبيعية عوامل -3

   :الجذب عوامل
  .الحريات ومنح سياسي استقرار -1
  .المعتدل المالئم المناخ -2
  .العامة الخدمات وتوفر الالئق عيشةالم مستوى -3

 فقسمها تياراتها في وتؤثر الهجرة على تحفز التي العوامل يحدد من وهناك  
  :الثالثة الفئات إلى

  .)األصل منطقة (للمهاجرين األصلية بالمنطقة مرتبطة عوامل -1
  .)الوصول منطقة (المهاجرين استقبال بمنطقة مرتبطة عوامل -2
  .)iv()العبور منطقة (المنطقتين بين لةالمتداخ العوائق -3

  .ليبيا وهي العبور منطقة الدراسة هذه  
  :عبور كمحطة ليبيا

 األفارقـة  للمهاجرين الرئيسي المعبر إلى الجغرافي موقعها بحكم ليبيا تحولت  
 واضـح  بشكل تزايد ونجد الجنوبية أوروبا سواحل نحو والصحراء، الساحل بلدان من

 ، إيطاليـا  جنوب إلى وصولوا الذين ليبيا من اآلتين النظاميين غير المهاجرين ألعداد
 وخـالل  ليبيـا،  سواحل إلى األقرب الجزيرة وهي مبيدوزا، ال جزيرة إلى وبالتحديد
 شجع الماضي القرن تسعينات أواخر وفي م 2010 - 2000 العقد من الثاني النصف
  .ليبيا إلى هجرةال على األفارقة العمال القذافي نظام أي السابق النظام

 بـين  وتـربط  إفريقيـا  شمال دول تتوسط حيث الجيد الموضع إلى باإلضافة  
 الـسابق  النظـام  وسـقوط  م 2011 سـنة  فبرايـر  ثورة بعد أما والصحراء، البحر

 ودعـم  والدولية اإلقليمية الدول وتدخل البالد في الثورة بعد حدثت التي والصراعات
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 المهاجرين أوضاع تدهور تم ومن البالد أوضاع ورتده إلى أدى الذي األمر الصراع،
 بأي أوروبا إلى البحر ركوب هو األساسي همهم كان لذلك ليبيا، من العابرين األفارقة

 وانتـشار  ليبيا داخل المؤسسات انهيار فمع المهجرين، البتزاز عرضة جعلهم ما ثمن،
 مفضلة ووجهة الموت قوارب لراكبي مقصداً ليبيا أصبحت األمني واالنفالت الفوضى
  .أوروبا جنوب السرية الهجرة لطالبي

 تزايد في الهجرة أعداد أن نالحظ)  1 (رقم والشكل) 1 (الجدول إلى وبالنظر  
 م، 2006 سـنة  في انخفض م 2007 سنة أن الهجرة أعداد أن نالحظ أننا إال مستمر

 رغم نسمة 168 542  م 2016 سنة في وصل حتى زيادة في فهو السنوات باقي أما
  .معروف غير ليبيا في للمهاجرين اإلجمالي العدد أن

  ) v(ليبيا في الشرعيين غير المهاجرين ألعداد السنوات بعض إحصائيات
  )1 ( جدول

  إلى  من  العدد  السنة
  أوروبا  ليبيا  20927  م 2006
  أوروبا  ليبيا  16482  م 2007
  أوروبا  ليبيا  36900  م 2008
  اأوروب  ليبيا  70000  م 2012
  أوروبا  ليبيا  144205  م 2015
  أوروبا  ليبيا  168542  م 2016

  .ليبيا في للدعم المتحدة األمم هيئة في العام األمين تقرير : المصدر
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  ليبيا في الشرعيين غير المهاجرين نسبة يوضح) 1 (شكل

  
  )1 (رقم الجدول على استنادا الباحث عمل من
  
  :ليبيا في الشرعية غير الهجرة عن الناتجة السلبية اآلثار ••••

 فـي  تحمل وصحية قانونية اجراءات دون الدولة إلى األفراد بعض دخول إن  
 وذلك القرار وصناع الدول من لكثير قلق مصدر جعلها مما المشاكل من العديد ثناياها

 والهويـة  والثقـافي  االقتصادي والمستوى واالمراض واالرهاب بالجريمة الرتباطها
 مـن  تعـاني  والتزال عانت دولة وليبيا. المشاكل من وغيرها لتعليما ومعايير الوطنية

 المـساحة  مع األمنية المؤسسات ضعف حيث االخيرة الفترة في وخاصة الظاهرة هذه
 على خطيرة انعكاسات لها المشاكل هذه كل الجنوبية وخاصة الحدود وطول الشاسعة
  ، وأمنها ليبيا استقرار

  



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 511

  :األمني واالخالل الجريمة -1
 تجـاه  الماضـي  القـرن  تسعينات بداية في المتشددة األوربية السياسات أدت  

 المهاجرين حاجة استغلت التي بالبشر االتجار شبكات نشاط إلى الشرعية غير الهجرة
، المنظمـة  والجريمـة  كالـدعارة  شـرعية  الغير األعمال بعض ممارسة في وفقرهم
 الـى  يرجـع  إنمـا  المهجر دول في ةالمنظم الجريمة انتشار إن القول يمكن وبالتالي
 ويمثّـل  بالبـشر،  االتجار مافيا قبل من المحتاجين الضعاف الوافدين هؤالء استغالل

 نفسه، المهاجر يعانيها كما، المهجر دول تعانيها أن يمكن التي السلبية اآلثار من واحداً
 أن لعـذاب، وا واآلالم المعانـاة  مـن  الطويلة الرحلة هذه قطع أن بعد نفسه يجد حيث

 األمـر  وينقلـب ، فكاكاً منها يستطيع ال فئران، مصيدة إلى تحول قد المنشود فردوسه
  . وجريمة عنفاً فيتفجر أمل، فقدان ثم إحباط، إلى

 تأثرت الدول باقي مثل مثلها العبور دول نماذج من كنموذج ليبيا فأن ثم ومن  
 مثـل  تضاعفت قد فيها تكبتار التي الجرائم أن فنجد  الشرعية غير الهجرة بسلبيات
 سـنة  سبقت التي الفترة في هذا المخدرات وتعاطي واالحتيال والسرقات القتل جرائم
 المـستويات  كل في انفالت من فبراير ثورة بعد اليوم تعاني وليبيا بالك فما، م2011
 لكـل  مفتوحـة  بوابـة  ليبيـا  أصـبحت  أن إلى االمر وصل حتى والعسكرية األمنية

 مـصدرا  أصـبحت  بل للسالح أو للمخدرات أو البشري لإلتجار أو بورللع الجنسيات
 الجـوار  لـدول  قلـق  مصدرا ليبيا وأصبحت، االرهابية للمجموعات وقبلة لإلرهاب

  .الشرعيين غير المهاجرين من المتدفقة االفواج خالل من المتوسط شمال دول خاصة
  :االقتصادية المشاكل -2

 جعلهـا  مما، أجر بأي تقبل رخيصة عاملة أيدي الشرعية غير الهجرة توفر  
 و الضرورية غير العشوائية العمالة النتشار نتيجة ذلك و المحلية للعمالة قوي منافس

 بأجور تقبل التي المتسللة للعمالة موازية ظل سوق ظهور و، المنخفضة اإلنتاجية ذات
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 الـدول  من ثيرك في البطالة معدالت لرفع أدى وهذا، للعمل قاسية شروط كذلك و أقل
 العمـل  الـى  واالتجـاه  واليدويـة  المهنية االعمال عن الشباب عزوف إلى أدى كما

  .المكتبي
   :العنصري والتمييز األقليات مشكلة -3

 داخـل  النزاعـات  و الحروب من العديد ظهرت القومية األفكار تصاعد مع  
 الديموغرافي لنموا على الشرعية غير الهجرة تأثير فأن ثم ومن، الواحدة الدولة حدود

 أن يعنـي  مـا ، بحقوقها تطالب أقليات خلق إلى يؤدي قد السكاني الواقع على وكذلك
   .دارها عقر في ليبيا تهدد أزمة بذلك أصبحت الشرعية غير الهجرة

  :االجتماعية المشاكل وتفشي تدهور -4
 المشاكل على الشرعية غير بالهجرة المرتبطة االجتماعية المشاكل تقتصر ال  

 األحيـاء  تنـامي  علـى  أيـضا  بل، والدعارة المخدرات كتجارة آنفا اليها اشرنا التي
 الثقافية الهوية مشكلة وأيضا البيئة وتدهور الضرورية الخدمات تدني وعلى العشوائية
: مثل المجتمع على غريبة عادات دخول وكذلك للدولة األصلية والمبادئ القيم وتراجع
  . والتسول والبطالة التسكع،

  :السرية الهجرة عن الناجمة الصحية المشاكل -5
 أغلـب  ألن وذلـك  االمراض من للعديد مصدرا الشرعية غير الهجرة تعتبر  

 كانـت  ثم ومن، واالوبئة واالمراض والمجاعة بالفقر تتسم فقيرة بيئات من المهاجرين
 والـسارس،  االيـدز، : مثـل  واألمراض األوبئة لنشر مصدرا الشرعية غير الهجرة

 القـدرة  لـديهم  ليست المهاجرين من كثير إن ذلك إلى أضف الوبائي، الكبد والتهاب
 واألوبئـة  األمراض من تعاني إفريقية دول من فكثير العالج نفقات و تكاليف لتحمل

 التي العالمية الصحة منظمة تقارير حسب وذلك وااليدز الرئوي، والسل المالريا، مثل
 شـخص  مليون 11 من ارتفع قد ) H I V ( يروسبف المصابين عدد أن إلى اشارت
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 مليـون  22.5 منهـا  م1999 عام في حالة مليون 33 عن يقل ال ما إلى م1991 سنة
 مصابة عديدة حاالت على العثور تم وقد،     %67.5 بنسبة أي وحدها أفريقيا في حالة

 غيـر  المهـاجرين  بـين  االمراض من وغيرها الكبدي والوباء اإليدز مثل بأمراض
  .ليبيا في المنتشرة االعتقال معسكرات من كثير في لشرعيينا

  :الخاتمة
  :كاآلتي هي للمهاجرين عبور محطة ليبيا جعلت التي األسباب إن  

  .األخيرة اآلونة في وخاصة الحدود مراقبة وقلت األمني االنفالت -1

  .والعسكرية المدنية الدولة مؤسسات غياب -2

  .أوروبا الى رحلةال لمواصلة المال على الحصول سهولة -3

  .أوروبا جنوب سواحل من الليبية السواحل قرب -4

   .الظاهرة هذه من للحد ليبيا مع األوروبية الدول تعاون عدم -5
  :والتوصيات المقترحات
 واسـعا  ميـدانا  تمثل الليبية األراضي عبر الشرعية غير الهجرة ظاهرة إن  
 أمام الباب وفتح السلبية ثارهاوآ المشكلة هذه لتوضيح محاولة هو البحث وهذا للدراسة
 اقتـرح  لـذا  الظـاهرة  لهذه حلول ووضع أدق بشكل الموضوع هذا لدراسة البحاث
  :وهي الشرعية غير الهجرة ظاهرة من للحد والتوصيات المقترحات بعض الباحث

 المخاطر عن الطاردة المناطق في المهاجرين لتوعية جادة وبرامج سياسة وضع -1
 دول في أو البحر عبر أو العبور دول أو الصحراء عبر ليهاإ يتعرضوا قد التي

 الواقع وإلى للمخاطر يعوا حتى هجرتهم خالل قضوا الذين أولئك وعن الوصول
 خالل من أو االعالم وسائل طريق عن تكون قد البرامج هذه، ينتظرهم الذي المرير
  التعليمية والمؤسسات الندوات
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 البحرية و الصحراوية المعابر لمراقبة الليبية الخدود على رقابة أنظمة وضع  -2
  .لذلك حاجة في كانوا اذا انقاذهم أو المهاجرين هؤالء ايقاف لمحاولة

 ويقومون القانون يخالفون الذين أولئك على وتطبيقها واللوائح القوانين تشديد  -3
 عةومتاب الموت قوارب عبر أوروبا إلى للهجرة ومساعدتهم بالمهاجرين بالمتاجرة
  .معهم تتعامل التي االجنبية الشبكات

 أو المهاجرين إلعادة سواء معها واالتفاق للهجرة المصدرة الدول مع التواصل  -4
  .بأوطانهم وربطهم الشباب احتواء في تساعد قد تنموية ببرامج للقيام
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  .م2017 ليبيا في للدعم المتحدة األمم بعثة من العام األمين تقرير - المتحدة األمم -5
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  :المقدمة

 الجغرافيـة  األقـاليم  أو المنـاطق  بين الصحية للخدمات المكاني التباين يأتي  
 وذلك مكانياً، األخرى اإلقليمية التنمية مجاالت كافة لتباين انعكاساً الواحد القطر داخل

 لهـذه  التخطـيط  وأن التنموي، والتخطيط بالتنمية وثيقاً ارتباطاً الخدمات هذه الرتباط
 التخطـيط  يعـد  كمـا  الشاملة، للتنمية التخطيط عن األهمية حيث من يقل ال الخدمات
 سـواء  القـومي،  التخطيط عملية في الرئيسة الجوانب أهم أحد هو الصحية للخدمات

 األساسية المستلزمات من الخدمات ههذ العتبار الحضري، أو اإلقليمي المستوى على
 منهـا  المتقدمة الدول من العديد في كبيرة أهمية الجانب هذا نال وقد السكان، حياة في

 بكافـة  التنمية تحقيق على البلد قدرة في دليالً يعد الخدمات هذه تطور كون والنامية،
 أنـواع  افـة ك وتطـوير  توفير خالل من إال يتحقق ال الجانب هذا أن غير مجاالتها،
 داخـل  الـسكان  وكثافـة  يتالءم عادل بشكل مكانياً وتوزيعها الخدمات، هذه وأشكال
  . والريفية الحضرية المناطق

 مستوى وعلى الوالدة منذ اإلنسان بحياة والتصاقها الصحية الخدمات وألهمية  
 اإلنسان حاجات مع مباشر تماس ذات اختصاصات من تقدمه ما بفعل العمر، سنوات

 الدراسـة  هـذه  جـاءت  فقد التنموية، القطاعات من بالعديد ارتباطها وإلى اسية،األس

                                                           

 .لتربية جامعة بنى وليد كلية اا هئية تدريس بقسم الجغرافيعضو  -∗
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 حيـث  مـن  الليبـي،  الغـرب  وبلديات حواضر في الصحية الخدمات وضع لمناقشة
 السكاني بالتوزيع التوزيع هذا وعالقة المكاني، وتوزيعها -المادية -البشرية مكوناتها
  .المعتمدة والمعايير ؤشراتالم من لمجوعة وفقاً كفاءتها، إلى وصوالً

  :الدراسة هدف
 :التالي الهدف تحقيق إلى الدراسة تسعى  

 الخلل مكامن ومعرفة الدراسة، منطقة في الصحية الخدمات مكونات عن الكشف �
 . المعايير من جملة باعتماد متغيراتها في

     :الدراسة مشكلة

 الخدمات، هذه لمواقع المكاني التوزيع مع للسكان الجغرافي التوزيع يتجانس هل �
 يـسهم  الذي بالشكل الخدمات هذه من نصيبها الدراسة منطقة بلديات جميع نالت وهل
  . كفاءتها منى الرفع في

  :الدراسة فرضية
 المكـاني  التوزيـع  تناولـت  الدراسة فإن الدراسة، مشكلة على اإلجابة أجل من  
  :التالية الفرضية ختيارإ طريق عن الصحية، الخدمات مكونات من جملة على بالتركيز

 الحيز  مع تتجانس ال والبشرية المؤسساتية مكوناتها بجميع الصحية الخدمات إن �
 تدني ويعكس بينها فيما التباين يقلل الذي بالشكل وكثافتهم السكان لتوزيع المكاني
  . كفاءتها
  :الدراسة منهجية

 الكمـي،  هجبـالمن  مقترنـاً  واإلقليمي الوصفي المنهج على الدراسة اعتمدت  
 المجمعة البيانات وتحليل بلدياتها، بين المكاني التباين وإظهار الدراسة، منطقة بتحديد

  .الخدمات تلك عن
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  :الدراسة بمنطقة التعريف
        عـرض  دائرتي بين ليبيا من الغربي الشمالي الجزء في الدراسة منطقة تقع  

)30º 33وº (،ًطول خطي وبين شماال) 9.25º، 15.22º()1( ،ًالبحـر  يحـدها  شرقا 
 الدولية الحدود غربها إلى ليبيا وسط إقليم والشرق الجنوب ومن الشمال، من المتوسط

 مـن  جملـة  تـضم  الدراسة منطقة فإن الوصف لهذا وتبعاً تونس، جمهورية مع لليبيا
  . طرابلس الليبية العاصمة فيها بما والداخلية الساحلية المدن

 وال الجنـوب،  في وهضبية الغربي، الجبل شمال سهلية طبيعة ذات والمنطقة  
 وتـشكل  البحـر،  سطح مستوى فوق )2()قـدم 1000 (عن الغالب في ارتفاعها يزيد

  . تضاريسها من العظمى الغالبية والثالث الثاني الجيولوجي الزمن تكوينات
 المتوسطي بين صراع خالصه مناخها فإن العرض؛ دوائر من موقعها وبحكم  

 حتـى  الجنوبي موقعها بسبب وأعم أقوى الصحراوية الظروف أن غير والصحراوي،
 توجد قد المتوسط سواحل فعلى صحراوياً، إقليماً -عامة بصفة- المنطقة تعد أن يمكن
 بصورة - مناخها يتسم حيث نباتية، حياة إلقامة يكفي المطر ينالها التي األماكن بعض
 أمطارها أما شتاء، البرودة إلى وميله هواعتدال صيفاً، الحرارة درجات بارتفاع -عامة
 البحـر  تغزو التي الجوية االنخفاضات تسببه الذي اإلعصاري النوع من شتوية فهي
كمياتهـا  فـي  انتظامهـا  وعـدم  بتذبـذبها  تتميز والتي الشرق، إلى الغرب من شتاء 

  .السنة شهور على وتوزيعها

                                                           

 .8م، ص1985 كتاب األطلس التعليمي، طرابلس، -أمانة اللجنة الشعبية للتعليم سابقا -1

 .12ص م،1964 العربية النهضة دار طبع، دون من الليبية، المملكة جغرافية زرقانه، محمد إبراهيم  -2
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 تعـداد  آخـر  حـسب  ،)نسمة 3.258899 (الدراسة منطقة سكان عدد ويبلغ  
 سكان مجموع من%) 61.5 (نسبته ما يشكلون م،2006 عام البالد في أجري رسمي
  .م2006 عام )1 ()نسمة 5.298.152 (عددهم البالغ البالد

  الدراسة لمنطقة  الجغرافي الموقع): 1(خريطة

  
لنتائج النهائية للتعداد   الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، اللجنة الشعبية العامة سابقا، أطلس ا         / المصدر

  .8م، ص76الزراعي، 
  

                                                           

 لـسنة  للسكان، العام للتعداد النهائية النتائج وثيق،والت للمعلومات العامة الوطنية الهيئة-العامة الشعبية الجنة -1
 .م2006
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 بلديـة : (وهـي ) بلـديات  (منـاطق  سبع من إدارياً الدراسة منطقة وتتألف  
 زواره، بلديـة  الزاويـة،  بلدية الجفارة، بلدية طرابلس، بلدية المرقب، بلدية مصراته،

 دون فقـط  البلـديات  على الدراسة تقتصر وسوف ،)نالوت بلدية الغربي، الجبل بلدية
 تـم  التـي  البيانـات  ألن وذلـك  البلديات، هذه داخل المحالت أو األحياء إلى النظر

  . م2006 تعداد على معتمدة فقط البلديات تضمنت عليها الحصول
 السكاني والحجم لها التابعة والبلديات الدراسة منطقة يوضح) 1(رقم والجدول  

  .بلدية لكل
  م2006 تعداد حسب السكان وحجم سةالدرا لمنطقة اإلداري التركيب): 1 (جدول

 السكان عدد البلدية
 إجمالي من% 

 الدراسة منطقة

 15.7 511628 مصراته

 12.6 410187 المرقب

 30.6 997065 طرابلس

 13 422999 الجفارة

 8.3 270751 الزاوية

 8.2 269553 زواره

 8.9 288944 الغربي الجبل

 2.7 87772 نالوت

 100 3.258899 اإلجمـــالي

 الهيئة الوطنية العامة للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائيـة للتعـداد           -الجنة الشعبية العامة  / المصدر  
  .92، ص)4 -11(م    جدول رقم 2006العام للسكان لسنة 
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 الدراسة لمنطقة اإلداري التقسيم: 2 خريطة

  
عامة، أطلس النتـائج النهائيـة للتعـداد        الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، اللجنة الشعبية ال      / المصدر

  .8م، ص76الزراعي، 
  :الصحية الخدمات ومكونات مفهوم: أوالً
  :الصحية الخدمات مفهوم -1

 تهدف التي الخدمات جميع بأنها  Heath servicesالصحية الخدمات تعرف  
 المعرضـين  تأهيل وإعادة والمعالجة، والتشخيص، الصحة، تحسين في المشاركة إلى
 الوقاية نحو الموجهة األنظمة جميع بأنها الصحية الخدمات تعريف يمكن كما طر،للخ
 يتطلبها التي التأهيلية األنشطة ثم حدوثها، بعد األمراض هذه عالج أو األمراض، من

 فـي  تتمثـل  الـصحية  الخدمات أن يعني وهذا ،)1(المرض آثار من التخلص استكمال
                                                           

ونيس عبدالقادر الشركسي، التعليم والصحة في بلدية مصراته، دراسة في جغرافيـة الخـدمات، أطروحـة         -1
 .203م، ص2000دكتوراه غير  منشورة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 
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 على تقوم والتي سالمته، على والحفاظ نساناإل رعاية على تعمل التي األنشطة جميع
  :هي طرق ثالثة

  .منها والوقاية األمراض حدوث بمنع تهتم والتي: الوقائية الصحية الخدمات -أ
  . وقوعها حال األمراض بعالج تختص: العالجية الصحية الخدمات -ب
 الـصحي  طوالتخطي والعمليات، واألدوية والتحاليل األشعة تمثلها: تأهيلية خدمات -ج

 كافـة  تعني والتي الصحية، الرعاية عن الصحية الخدمات تختلف وبهذا ،)1(والمتابعة
 الفـرد  صحة في تؤثر قد التي والبيئية واالجتماعية، واالقتصادية، السياسية، العوامل
  . )2(الطبية الرعاية بجانب

  :الصحية الخدمات مكونات -2
 القطـاع  لتطور تبعاً السكانية المجتمعات في الصحية الخدمات مكونات تتعدد  
 لمواطنيهـا،  الخدمات هذه تأمين في الدولة إستراتيجيات إلى وتبعاً والمعيشي، الصحي

 رغم والقروية الحضرية العمرانية ومراكزها الدولة أجزاء كل لتشمل انتشارها، وآلية
 اتالمكون في الدراسة منطقة في الصحية الخدمات مكونات وتتحدد أحجامها، إختالف

  .التالية
  :)الصحية المنشآت أو المؤسسات (المادي المكون -أ

 الخدمات نوع الخدمة، حيث من بينها فيما المنشآت أو المؤسسات هذه تختلف  
 إلى عالجية إلى تشخيصية من لبعض بعضه ومكمل متدرج بشكل تعمل وهي المقدمة

  :هي األنواع وهذه النوعين، بين متوسطة

                                                           

اسة في جغرافية الخدمات، أطروحة دكتوراه غير منـشورة،         فتحي عبد الحميد بالل، مستشفيات القاهرة، در       -1
 .6م، ص1989مقدمة إلى قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

 .6العدد نفسه، ص/ المصدر -2
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  :المستشفيات. 1
 أنـواع  كـل  فيها وتتوفر الصحية، للمؤسسات بالنسبة الهرم رأس على تأتي  

 ،)1(االختـصاص  أطباء من عدداً وتضم التحليل، ومختبرات العمليات وحاالت العالج
 خـدماتها  إلى الحاجة فإن ثم ومن اليوم، طوال المواطنين أمام متاحة خدماتها أن كما
 المستـشفيات  تقـدم  كمـا  خـرى، األ الصحية الخدمات من غيرها مع بالمقارنة أشد

 مرتبـة،  األدنى الصحية للمؤسسات الداعم المركزي المستوى على الصحية الخدمات
 الطـب  لطلبـة  والتـدريب  التعلـيم  تـسهيالت  تقدم كما الصحية، العناية مراكز فهي

 تخصصي، مستشفى) 12( منها مستشفى،) 46( عدد الدراسة منطقة وتضم الجامعي،
  .  قروي مستشفى) 13(و عام، مستشفى) 12(وعدد ة،مركزي مستشفيات) 9(و
  :المجمعة العيادات. 2

 الطارئـة،  للعنايـة  مراكز أنها على المستشفيات بعد الثانية المرتبة في تأتي  
 ،)2(سـاعة 24 خـالل  بهـا  الخدمات وتتوفر الطبية، التخصصات كافة على وتحتوي

  . مجمعة عيادة) 21( عدد الدراسة منطقة وتضم
  :الصحية كزالمرا. 3

 أكبـر  لقطـاع  خدماتها تقدم إذ المجمعة، العيادات بعد الثالثة المرتبة في تأتي  
 منهـا  واألعلى لها السابقة المؤسسات من أوسع بصورة مكانياً تنتشر كما السكان، من

  .الصحية المراكز من) 278( عدد الدراسة منطقة وتضم مرتبة،

                                                           

 عمـان،  -خلف حسين علي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية، طـ األولى، دار الـصفاء              -1
 .150ص م،2009

الزروق مصباح الهوني، وسالم الحضيري، بدون طـ،       : اك وآخرون، الموجز في طب المجتمع، ترجمة      يار -2
 . 410م، ص1989طرابلس ليبيا، مجمع الفاتح للجامعات،
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  :)المستوصفات (الصحية الرعاية وحدات. 4
 ليبيـا،  في الصحي الجهاز نواة وهي الصحية، للخدمات السلم نهاية في تأتي  

 الرعايـة  وحـدات  تـوافر  أن كما السكان، صحة تعزيز في أساسي دور من لها لما
 والمنـاطق  البالد أجزاء كافة في وتتوزع متطورة، وأجهزة معدات يتطلب ال الصحية

 وحدة أقرب طبيب بواسطة أسبوعياً زاروت رحل، شبه أو رحل السكان فيها يكون التي
 موزعـة  صحية وحدة) 477 (الدراسة منطقة في الصحية الوحدات عدد وبلغ صحية،

  . بالمنطقة البلديات كافة على
  :األسرة. 5

 ألغراض المستشفى في المريض مكوث لغرض توفيرها يتم خدمية أداة وهي  
 موزعـة  أسـرة، ) 10683 (دراسةال منطقة في اُألسر عدد وبلغ والعالج، التشخيص

  .السريرية المؤسسات كافة على
  :)العمل قوة(البشري المكون -ب

  :من وتتألف  
  :األطباء. 1

 الخـدمات  نوعيـة  وتتوقف ،)1(والعالج التشخيص بعمليات يقومون من وهم  
 وبلـغ  أخرى، جهة من والعلمي التقني وتأهيلهم جهة، من األطباء عدد على الصحية

 الصحية المؤسسات كافة على يتوزعون طبيباً) 1576(الدراسة منطقة في األطباء عدد
  . بالمنطقة

                                                           

، طـ األولى، منشورات جامعة     )اإلطار النظري وتجارب تربية   ( فتحي محمد مصيلحي، جغرافية الخدمات       -1
 .436م، ص2001المنوفية، 
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  .التمريضية الهيئة. 2
 تتوقـف  كما الفنية، اإلدارة وفي العالجية العملية في لألطباء المشاركون وهم  

 ،)1(المتاحـة  التمـريض  هيئـة  مستوى على للمرضى المقدمة العالجية الخدمة نوعية
  .الصحية المؤسسات كافة على موزعين) 10866( عدد راسةالد منطقة وتضم

  :  الصيادلة. 3
 يكمـل  كما للمرضى، ويقدمونها األدوية أصناف مع يتعامل الذي الكادر وهم  

 الـصيادلة  عدد ويبلغ ،)2(األطباء بها يقوم التي والعالج التشخيص وظائف الكادر هذا
  .  صيدلياً) 309 (بالمنطقة
 في والتمريضية الطبية المهن من لكل المكمل المالك نم آخر عدد يوجد كما  

 ومختـصي  الكيميـائيين،  مـن  الفنيون وهم للمواطنين، الصحية الخدمات تقديم عملية
 وبلغ االجتماعيين، والمشرفين المغناطيسي، والرنين والمحوري، اإلشعاعي، التصوير

  .األخرى مالةوالع والكتبة اإلداريين من) 8588 (عدد وأيضاً ،)4668 (عددهم

                                                           

 .م2006ح شعبان دبس، جغرافية الخدمات، طـ األولى، جامعة دمشق،  ممدو-1

 .285 المصدر نفسه، ص -2
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 الدراسة منطقة في) العمل قوة( والبشرية) الصحية المنشآت ( المادية المكونات توزع): 2  (جدول
  .للبلديات وفقاً

 المستشفيات
 والوحدات المراكز

 الصحية

 البلدية

صية
ص

تخ
 

زية
رك

م
 

مة
عا

وية 
قر

 

ات
ياد

ع
 

عة
جم

م
 

كز
مرا

 
ـة

حي
ص

 

وح
ات

ـد
 

ـة
عاي

ر
 

رة
سـ

األ
 

باء
ألط

ا
 

يئة
ه

 
ض

مري
ت

 

دلة
صيا

 

ين
فني

 

 469 17 1070 198 1840 30 37 4 1 1 2 2 مصراته

 531 34 1515 76 864 85 49 2 3 2 1 0 المرقب

 976 128 1732 856 4777 40 53 11 0 1 3 9 طرابلس

 804 50 2570 123 201 82 39 0 0 0 0 1 الجفارة

 419 30 781 148 616 50 7 2 0 1 1 0 الزاويــة

 774 23 1370 71 723 38 45 1 0 3 1 0 زواره

 433 25 1171 68 1110 127 30 1 6 2 1 0 الغربي الجبل

 262 2 677 36 552 25 18 0 3 2 0 0 نالــوت

 4668 309 10886 1576 10683 477 278 21 13 12 9 12 اإلجمـــالي

م،الهيئة مركز  2008 الجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، التقرير اإلحصائي السنوي لعام        // المصدر
  .96المعلومات والتوثيق، ص

  :الصحية الخدمات لمكونات المكاني التباين: ثانياً
 كثيـر  منها وتعاني الصحية الخدمات تخطيط تواجه التي المشكالت أكثر لعل  

 المكـاني  التوزيـع  سـوء  فـي  تتمثل المتقدمة، أو منها النامية سواء العالم دول من
 حرمـان  عنـه  ينـتج  مما الكبرى، الحضرية المراكز في اوتركزه الصحية للخدمات

 التوزيع بمبدأ األخذ ضرورة تبرز هنا ومن الخدمات، هذه أنشطة من الصغيرة المدن
  .الصحية للخدمات المتوازن الجغرافي
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 المكانيـة  المكونـات  حجم مدى اإلقليم لبلديات المكاني التباين دراسة وتعكس  
 التـي  التنموية واالتجاهات السياسات رسم في تفيد ماك بلدية، كل حسب الخدمات لهذه

 أو الخدميـة  المكونـات  حـسب  الصحي القطاع لتطوير إليها الجهود توجه أن يمكن
  .الدراسة منطقة لبلديات اإلدارية التقسيمات
 على الصحية الخدمات مكونات من مكون لكل المكاني التباين حجم وإلظهار  
 كل تركز نسبة مع السكان تركيز نسبة مقارنة على اسةالدر اعتمدت البلديات، مستوى
 فـي  النقصان أو بالزيادة تفاوت أي وأن بلدية، لكل الخدمات هذه مكونات من متغير
 يعنـي  ال الـسكان  تركـز  نسبة مع مقارنة المكونات هذه من مكون أي تركيز نسبة

 لكل كانيالم التوطن مدى لكشف وإنما أقل، أو أفضل صحي وضعٍ تحقيق بالضرورة
  .بلدية كل في السكان بحجم مقارنة متغير

 باإلمكانـات  يـرتبط  األول: أساسيين بعدين مقارنة على الدراسة وستقتصر  
  ).العمل قوة ( البشرية باإلمكانات اآلخر ويرتبط ،)الصحية المنشآت ( المادية

  :)المنشآت (المادية اإلمكانات -أ
 الوحدات الصحية، المراكز المجمعة، العيادات واألسرة، المستشفيات، وتشمل  
  .  الصحية

  :المستشفيات عدد. 1
 بلـديات  فـي  الصحية المنشآت توزع يتناول الذي) 3( الجدول من نستشف  

  :  اآلتي التركيز نسبة حسب الدراسة منطقة
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  التركيز نسبة حسب الدراسة منطقة بلديات في الصحية المنشآت توزع): 3 (جدول
المرافق
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 6.3 19 13.3 17.2 1.3 7.7 8.3 22.3 16.7 15.7 511628 مصراته

 17.8 9.5 17.6 8 13 23.1 16.7 11.1 0.0 12.6 410187 المرقب

 8.4 52.4 19.1 44.7 28.3 0.0 8.3 33.3 75 30.6 997065 طرابلس

 17.2 0.0 14 1.9 2.2 0.0 0.0 0.0 8.3 13 422999 الجفارة

 10.5 9.5 2.5 5.8 4.3 0.0 8.3 11.1 0.0 8.3 270751 الزاوية

 8 4.8 16.1 6.8 8.7 0.0 2.5 11.1 0.0 8.2 269553 زواره

 26.6 4.8 10.8 10.4 19.6 46.1 16.7 11.1 0.0 8.9 288944 الغربي الجبل

 5.3 0.0 6.5 5.2 10.9 23.1 16.7 0.0 0.0 2.7 87772 نالوت

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.258899 اإلجمـــالي

  ).1،2(من بيانات الجدول رقم / المصدر
 المستـشفيات،  تركز نسبة مع السكان تركز نسبة فيهما تتقارب بلديتان هناك •

  ).المرقب زواره، (بلديـة وهي
       بلدية وهي السكان، تركز نسبة من أكثر فيها المستشفيات تركز نسبة بلديتان تظهر •
 التجمعات كثرة إلى المستشفيات تركز في الزيادة هذه وتعود) نالوت الغربي، الجبل( 

 تـضم  والمدن التجمعات هذه ظمومع الغربي، الجبل بلدية نطاق ضمن الواقعة والمدن
 القريـات،  جادو، الزنتان، العوينية، األصابعة، مزدة، يفرن، غريان،: مثل مستشفيات
 مـن  غيرهـا  مـع  مقارنة نالوت بلدية سكان عدد قلة وإلى جهة، من هذا الشويرف،

 .نفسه اإلقليم في معها الواقعة البلديات

ـ  عن السكان نسبة فيها تزيد بلديات أربع تبقى •  وهـذه  المستـشفيات  تركيـز  سبةن
 ). الزاوية الجفارة، طرابلس، مصراته،(هي البلديات
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 :تخصصي مستشفى عدد �

  :اآلتي) 3 (الجدول من أيضاً نستخلص  
 وهما السكان تركز نسبة من أكثر فيها التخصصية المستشفيات تركز نسبة بلديتان •

  ).وطرابلس مصراتة، (بلدية
 هـي  الـسكان  نسبة من أقل فيها التخصصية تالمستشفيا تركز نسبة واحدة بلدية •

 ).الجفارة (بلدية

        بلديـة : وهي التخصصية للمستشفيات مواقع أي فيها تظهر ال بلديات خمس تبقى •
 ).نالوت الغربي، الجبل زواره، الزاوية، المرقب،( 

 بالكثافة تتقيد ال وأماكن مواقع في التخصصية المستشفيات مواقع تظهر ما وغالباً  
 األمـراض  مستـشفى : مثـال  ذلـك،  في األكبر الدور للمناخ يكون وربما السكانية،
 أو القلـب  أمراض مستشفى مواقع وأيضاً الهواء، بنقاوة يتميز مكان يحتاج الصدرية

 . الوصول وسهولة الهدوء فيه يتوفر مكان يتطلب العيون

 : مركزي مستشفى عدد �

 والتـي  والكبـرى،  الرئيسية المدن يف المستشفيات من النوع هذا يظهر ما غالباً  
 كـل  الغالـب  فـي  المستـشفيات  هذه وتضم نسمة، ألف 500 عن سكانها عدد يزيد

 :اآلتي) 3( الجدول بيانات  من ونستخلص المريض، يحتاجها التي الخدمات

 وهـي  الـسكان  عن المركزية المستشفيات تركز نسبة فيها تزيد بلديات خمس هناك •
  ).الغربي الجبل زواره، الزاوية، طرابلس، مصراتة، (بلدية
 المستـشفيات  تركـز  نـسبة  مـن  أقل فيها السكان تركيز نسبة واحدة بلدية تظهر •

 ).المرقب (بلدية هي المركزية

 ).نالوت الجفارة، (بلديتي في الصحية الخدمات من النوع هذا يختفي •
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 :عام مستشفى عدد  �

 تركـز  نسبة من أكثر فيها ياتالمستشف من النوع هذا تركز نسبة بلديات ثالث تبرز  •
  ).نالوت الغربي، الجبل المرقب، ( بلدية وهي فيها السكان

 تركـز  نـسبة  من أقل المستشفيات من النوع هذا تركز نسبة بلديات ثالث هناك •
 ).زواره طرابلس، مصراتة، ( بلدية وهي فيها السكان

 بلديـة  في لها واقعم يوجد وال الزاوية، بلدية في والمستشفيات السكان نسبة تتماثل •
 .الجفارة

 .قروي مستشفى عدد �

 بلديـة  وهـي  السكان، عن القروية المستشفيات نسبة فيها تزيد بلديات ثالث تبرز •
 مـن  النـوع  هـذا  يوجـد  -آنفاً- ذكرنا كما وهي ،)نالوت الغربي، الجبل،  المرقب(

 يرةصـغ  مستـشفيات  وهي الكبيرة، السكنية واألحياء الصغيرة المدن في المستشفيات
 تحاليـل  ومختبرات صغرى عمليات وصالة وداخلية، خارجية عيادات تضم ما غالباً

  .            وأشعة
 الجفارة، طرابلس، (بلدية وهي بلديات أربع في المستشفيات من النوع هذا يظهر ال  •

 هـذا  عـن  السكان نسبة فيها تقل) مصراتة (بلدية سوى تظهر وال ،)زواره الزاوية،
 .تشفياتالمس من النوع

 :األسرة. 2

 :اآلتي أيضاً) 3 (الجدول من يتبين  

           بلديـة  وهـي  الـسكان  عـن  األسـرة  تركز نسبة فيها تزيد بلديات أربع هناك •
 حجـم  بكبـر  طرابلس بلدية تمتاز حيث ،)نالوت الغربي، الجبل طرابلس، مصراته،(

 علـى  األسرة ماليإج من%) 44.7 (إلى فيها األسر عدد وارتفاع الصحية، مؤسساتها
 المجموعة هذه مستوى على األسرة إجمالي من ،%)57.7 (إلى اإلقليم بلديات مستوى
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 علـى  والمستمر الكبير والضغط عامة، بصفة والبالد لإلقليم السكاني الثقل مركز فهي
  .لها المجاورة البلديات سكان أو سكانها من سواء السريرية الخدمات طلب
              بلديـة  وهـي  الـسكان  عـدد  مـن  أقـل  فيهـا  األسرة عدد بلديات أربع هناك •
 تـدني  أو انخفـاض  علـى  يـدل  مؤشـر  وهذا ،)زواره الزاوية، الجفارة، المرقب،(

 . البلديات لهذه اإلدارية الحدود ضمن السريرية المؤسسات

 :المجمعة العيادات. 3

 الـسكان  نـسب  من أكثر فيها المجمعة العيادات تركز نسبة بلديات ثالث تسجل •
  ).الزاوية طرابلس، مصراتة، (وهي
 وهي السكان نسب من أقل فيها المجمعة العيادات تركز نسبة بلديات ثالث توجد •
 ).الغربي الجبل زواره، المرقب،(

 ).نالوت الجفارة،: ( بلديتي في الخدمات من النوع هذا وجود يختفي •

 :الصحية المراكز. 4

 وهـي  السكان نسبة من أكثر فيها الصحية المراكز تركز نسبة بلديات خمس توجد  •
  ).نالوت الغربي، الجبل زواره، الجفارة، المرقب، (بلدية
 وهـي  السكان نسبة من أقل فيها الصحية المراكز تركز نسبة بلديات ثالث هناك •

 طـرابلس  بلديـة  سـكان  كثرة  إلى راجع وهذا ،)الزاوية طرابلس، مصراتة، (بلدية
 لبلدية بالنسبة وكذلك بها، السريرية المراكز وتوطّن لديات،الب من غيرها مع بالمقارنة
 والمدن الرئيسية المناطق في غالباً الخدمات من النوع هذا وتوطّن والزاوية، مصراتة
 .الصغيرة

 :الصحية الوحدات. 5

 بلديـة  وهي السكان عن الصحية الوحدات تركز نسبة فيها تزيد بلديات ثالث تظهر  •
  ).زاويةال طرابلس، مصراتة،(
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 بلديـة  وهـي  الـصحية،  الوحدات من أقل فيها السكان تركز نسبة بلديات تظهر •
 بلديـة  فـي  الصحية والوحدات السكان بين تتماثل النسب وتكاد ،)طرابلس مصراتة،(

 .زواره

 وهـي  الـسكان،  عن الصحية الوحدات تركز نسبة فيها تزيد بلديات خمس تبقى •
 تـوزع  علـى  ينطبـق  وما ،)نالوت الغربي، جبلال الزاوية، الجفارة، المرقب، (بلدية

 الوحدات أن غير الصحية المؤسسات من النوع هذا على ينطبق يكاد الصحية المراكز
 .انتشارها في أوسع الصحية

 التركز نسبة حسب الدراسة منطقة بلديات في الصحية المنشآت توزع) 1 (شكل

  
  )3(من بيانات الجدول رقم / المصدر

  ): العمل قوة (لبشريةا اإلمكانات -ب
 يتنـاول  الـذي  التالي الجدول من ويتبين التمريضية، الهيئة األطباء، وتشمل  

  .اآلتية الصحية الخدمات قطاع في البشرية العناصر توزع
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  التركز نسبة حسب الدراسة منطقة بلديات في العمل قوة توزع): 4 (جدول

العمل قوة
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 10 469 5.5 17 9.8 1070 12.7 198 15.7 511628 مصراته

 11.4 531 11 34 13.9 1515 4.8 76 12.6 410187 المرقب

 20.9 976 41.4 128 15.9 1732 54.3 856 30.6 997065 طرابلس

 17.2 804 16.2 50 23.6 2570 7.8 123 1.3 422999 الجفارة

 9 419 9.7 30 7.2 781 9.4 148 8.3 270751 الزاوية

 16.6 774 7.4 23 12.6 1370 4.5 71 8.2 269553 زواره

 9.3 433 8.1 25 10.8 1171 4.3 68 8.9 288944 الغربي الجبل

 5.6 262 0.6 2 6.2 677 2.3 36 2.7 87772 نالوت

 %100 4668 %100 309 %100 10886 %100 1576%100 3.258899 اإلجمـــالي

  ).1،2(من بيانات الجدول رقم / المصدر
  :األطباء. 1
 حيث السكان، عن األطباء تركز نسبة فيها تزيد فقط والزاوية طرابلس بلديتي في •

 فـي  طبـاء األ نصف من أكثر على وحدها وتستحوذ األولى، المرتبة طرابلس أخذت
 الدراسـة،  منطقـة  فـي  األطباء جملة من%) 54.3 (يوازي ما اإلقليم بلديات جميع

  .المجموعة هذه أطباء مجموع من%) 85.3 (وحوالي
 مصراتة، (بلدية وهي السكان، عن األطباء تركز نسبة فيها تقل بلديات ست هناك •

 ). نالوت الغربي، الجبل زواره، الزاوية، الجفارة، المرقب،

  :التمريضية لهيئةا. 2
  :اآلتي أيضاً) 4 (الجدول من يتضح  
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 بلديـة  وهي السكان، عن التمريضية الهيئة تركز نسبة فيها تزيد بلديات ست تبرز •
 ).نالوت الغربي، الجبل زواره، الزاوية، الجفارة، المرقب،(

 تركز من أقل فيها التمريضية الهيئة نسبة فيها تقل ومصراتة طرابلس بلديتا تبقى •
 .سكانال

 :الصيادلة. 3

 طـرابلس،  (بلدية وهي بلديات، ثالث في السكان عن الصيادلة تركز نسبة تزيد •
  ).الزاوية الجفارة،

 مـصراتة،  (بلدية وهي بلديات، خمس في السكان عن الصيادلة تركز نسبة تقل •
 ).نالوت الغربي، الجبل زواره، المرقب،

 :الفنيين. 3

 ،)نـالوت  الغربـي،  الجبل زواره، وية،الزا الجفارة،( هي بلديات خمس هناك •
  .السكان عن الفنيين نسبة فيها تزيد
 الفنيـين  نـسبة  فيها تقل ،)مصراتة المرقب، طرابلس،( هي بلديات ثالث تبقى •

  .السكان عن
  :الدراسة منطقة في الصحية الخدمات مؤشرات كفاءة  تباين: ثالثاً

 لطبيعـة  وذلـك  لصحية،ا للخدمات بالنسبة خاصة أهمية الكفاءة مسألة تحتل  
 االقتـصادية،  (التنميـة  بقـوة  ارتباطهـا  ومـدى  العالية بالكلفة تتسم التي متغيراتها

 المنطقـة  بلـديات  كل في الكفاءة نسبة مقارنة على الدراسة هذه ستعتمد ،)االجتماعية
  ). اإلقليم (ككل

 مـدى  عـن  للكـشف  المؤشرات من مجموعة استعراض سيتم ذلك ولمعرفة  
 فـي  التباين على للداللة كمؤشرات يؤخذ ما وغالباً الدراسة، منطقة بلديات نبي التباين
  :منها السكان من) 1000 (كل مقابل -المتغيرات من عدد الكفاءة
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  .نسمة/ مستشفى -أ
  .نسمة/ سرير -ب
  .نسمة/ طبيب -ج
  .نسمة/ ممرض -د

 بـالمتغيرات  العالقـة  ذات األخـرى  المؤشرات من مجموعة إلى باإلضافة  
  :منها نوجز صحيةال

  .طبيب/ سرير -هـ
  . مستشفى/ طبيب  -و
  .ممرض/ سريـر  -ز
  .مستشفى/ ممرض  -ح

 الخـدمات  كفـاءة  مؤشـرات  تبـاين  يتناول الذي) 5 (الجدول من ونستشف  
  .اآلتي الصحية

  :نسمة/ مستشفى -أ
، الواحـد  المستشفى يخدمه أن يمكن الذي السكاني الحجم المؤشر هذا يوضح  

  .السكان من نسمة) 1000 (لكل مستشفى كمؤشر يؤخذ ما وغالباً
 في مضروب السكان عدد جملة على المستشفيات من المتاح بقسمة ويستخرج  

)1000.(  
 عـدد  فـي  تبـاين  هنـاك  بأن البحث هذا في سابقة فقرات في ذكرنا وكما  

  .المنطقة بلديات بين المستشفيات
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  التركز نسبة حسب راسةالد منطقة بلديات في العمل قوة توزع): 5 (جدول
  المؤشرات
 البلديات

/ مستشفى
 نسمة

/ سرير
 نسمة

/ طبيب
 نسمة

ممرض
 نسمة/ 

/ سرير
 طبيب

/ طبيب
 مستشفى

/ سرير
 ممرض

/ ممـرض
 مستشفـى

 179 1.7 33 9.2 2.1 0.4 3.6 0.012 مصراتة

 253 0.6 13 11.3 3.6 0.2 2.1 0.015 المرقـب

 133 2.8 66 5.6 1.7 0.9 0.9 0.013 طرابلـس

 2570 0.08 123 1.6 6 0.3 0.5 0.002 الجفارة

 391 0.8 74 4.1 2.9 0.5 2.3 0.007 الزاوية

 343 0.5 18 10 5 0.3 2.7 0.015 زواره

 130 0.95 8 16 4 0.2 3.8 0.031 الغربي الجبل

 1335 0.8 7 15 7.7 0.4 6.3 0.06 نالوت

 237 1 34 6.9 3.3 0.5 3.3 0.014 اإلجمالي

  ).1،2(من بيانات الجدول رقم/ رالمصد
/ ممـرض   نـسمة، / طبيـب   نسمة،/ سرير  نسمة،/ مستشفى: استخراج تم  

  :لآلتي وفقاً السكان من) 1000 (كل مقابل  نسمة،

 
 التجمـع  بحجـم  ربطة بعد إال كمؤشر يؤخذ أن يمكن ال التباين هذا أن غير  
 تحتوي ،)الزاوية الجفارة، مصراتة، لس،طراب (بلدية أن يوضح ،)5(والجدول السكاني

 عـدد  مؤشر بارتفاع تمتازان أنهما غير المنطقة في المستشفيات نصف من أكثر على
 طـرابلس  وفي ،)مستشفى/ نسمة 0.012 (مصراتة في بلغ حيث مستشفى لكل السكان

 العام المعدل عن المعدل هذا فيها يزيد بلديات أربع وتظهر ،)مستشفى/ نسمة 0.013(
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 تمتـاز  حيـث  ،)نـالوت  الغربي، الجبل زواره، المرقب، (بلدية وهي ككل، للمنطقة
  .العام بالمعدل مقارنة مستشفى لكل السكان عدد مؤشر بانخفاض

  :نسمة/ سرير -ب
 هو ما على يمارس أن يمكن الذي السكاني الضغط مدى المؤشر هذا يوضح  

) 3.3 (اإلقلـيم  بلـديات  مـستوى  على لألسرة العام المتوسط وبلغ أسرة، من موجود
 بلـديات  مـن  بلديـة  كل داخل السكان عدد ربط وعند السكان، من ألف لكل سرير،
 نـسبة  فيهـا  تزيـد  بلديات أربع هناك أن اتضح أسرة من فيها متاح هو بما المنطقة
 4.8 (طرابلس ،)نسمة ألف/ سرير 3.6 (مصراتة بلدية هي العام المتوسط عن األسرة
 ،)نـسمة / سـرير  6.3 ( نـالوت  ،)نسمة/ سرير 3.8 (الغربي الجبل ،)نسمة/ سرير
 ومصراتة طرابلس بلديتي في العام المتوسط عن) نسمة/ سرير (مؤشر ارتفاع ويعود
 مستـشفيات  علـى  البلـديات  هذه احتواء إلى) نسمة/ مستشفى (مؤشر انخفاض رغم

 الجبل بلديتي من كل في السكان انخفاض وأن فيها، اُألسر عدد بارتفاع تمتاز مركزية
 البلـديات،  هـذه  فـي  سريريه مؤسسات من متاح هو ما مع مقارنة ونالوت الغربي

 ويعود ،)زواره الزاوية، الجفارة، المرقب، (هي بلديات أربع في النسبة هذه وتنخفض
 المستـشفيات  حجم وصغر والجفارة الزاوية في السريرية المؤسسات عدد قلة إلى ذلك
  .زواره بلدية في
  :نسمة/ طبيب -ـج

 مـن  وهـو  الـسكان،  من نسمة) 1000 (لكل األطباء عدد المؤشر هذا يمثل  
 إلـى  باإلضافة الطبية، بالخدمات السكان تغطية مدى كشف إلى تهدف التي المقاييس

 على سكاني ضغط من يعاني منها أي لمعرفة اإلقليم داخل البلديات بين مقارنة إجراء
 مـستوى  علـى  السكان أمام لألطباء العام المتوسط بلغ وقد أطباء، من متوافر هو ما

 مـن  ويتضح ،)نسمة 2000 (يخدم الواحد الطبيب أن: أي) نسمة 0.5 (اإلقليم بلديات
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 يـستثنى  وال المؤشـر،  هذا فيها ينخفض اإلقليم بلديات كافة أن السابق الجدول بيانات
 الزاويـة  بلدية في المؤشر هذا تساوى حيث وطرابلس، الزاوية بلديتي سوى ذلك من
 على يدل وهذا طرابلس، بلدية في) 0.9 (إلى ليصل ويرتفع ،)0.5 (العام المؤشر مع

  .طرابلس بلدية في منهم قليل غير عدد وتركز األطباء توزيع في التباين
  :نسمة/ ممرضة -د

 مـن ) نـسمة  1000 (لكل التمريضية الهيئة توفر مدى إلى المعدل هذا يشير  
 كل مقابل) ممرضة 3.3 (الدراسة منطقة مستوى على العام المتوسط بلغ وقد السكان،

 عـن  زاد فقـد  وأخرى، بلدية بين يتفاوت المتوسط هذا أن غير السكان، من) 1000(
/ ممرضـه  6 (والجفـارة  ،)نسمة/ ممرضه 3.6 (المرقب: هي بلديات خمس في ذلك

 وانخفـض  ،)ةنسم/ ممرضه 4 (الغربي والجبل ،)نسمة/ ممرضه 5 (وزواره ،)نسمة
 بلديـة  فـي  ذلك من أقل وإلى ،)نسمة/ ممرضه 2.1 (إلى مصراتة بلدية في ذلك عن

 فـي  التمريـضية  الهيئـة  عدد قلة إلى يعود ال وهذا ،)نسمة/ ممرضه 1.7 (طرابلس
 هـذه  شكلت حيث فيها، السكان ارتفاع إلى يعود ما بقدر ،)طرابلس مصراتة، (بلديتي

  .ككل اإلقليم مستوى على التمريضية الهيئة جماليإ من%) 26 (يوازي ما البلديات
  :طبيب/ سرير -هـ

 لكـل  األسر بعدد المستشفيات داخل اإليوائية باألقسام المرضى عناية تقترن  
 مـن  معـين  عـدد  من أكثر عالية بكفاءة يخدم أن يستطيع ال الواحد فالطبيب طبيب،
  . بيبط لكل) 6.5 (العالمية الصحة منظمة حسب قدر وقد األسرة،

 عن زاد أي ،)طبيب/ سرير 6.9 (هو الدراسة لمنطقة العام المتوسط كان وقد  
 بـين  النسب هذه تتفاوت كما العالمي، المعيار حسب الواحد للطبيب المخصص العدد
 بلديـة  هـي  بلـديات  خمـس  من أكثر في العام المتوسط عن زاد فقد وأخرى، بلدية

/ سـرير  10 (زواره ،)طبيب/ سرير 11.3 (المرقب ،)طبيب/ سرير 9.2   (مصراتة
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 مقارنة األطباء عدد قلة إلى االرتفاع هذا ويرجع ،)طبيب/ سرير 15 (نالوت ،)طبيب
 المعـدل  أمام حتى المعدل هذا وينخفض البلديات، هذه مستشفيات في المتاحة باألسرة
 قلـة  إلى ذلك ويرجع) طبيب/ سرير 1.6( الجفارة بلدية هي بلديات ثالث في العالمي

 5.6 (طـرابلس  وبلديـة  العام، اإلجمالي من%) 1.8 (تتجاوز لم والتي األسرة، عدد
  ).طبيب/ سرير 4.1( والزاوية ،)طبيب/ سرير

  :مستشفى/ طبيب -و
 وارتفـاع  لألطباء المستشفيات استيعاب عن مقارنات إعطاء المؤشر هذا يفيد  

 قلـة  على يدل المؤشر وانخفاض والعالجية الطبية األقسام كثر على يدل المؤشر قيمة
 فـي  المتوسـط  هذا عن وزاد ،)مستشفى/ طبيب 34 (العام المتوسط بلغ وقد األقسام،

/ طبيـب  74 (والزاويـة  ،)مستشفى/ طبيب 123 (الجفارة بلدية هي فقط بلديات ثالث
 الجفـارة  بلـديتا  فـي  االرتفـاع  ويعود ،)مستشفى/ طبيب 66 (وطرابلس ،)مستشفى
 طـرابلس،  بلديـة  في األطباء عدد كثرة وإلى بها، لمستشفياتا عدد قلة إلى والزاوية
  .الخمس البلديات بقية في العام المتوسط عن وانخفض

  :ممرضة/ سرير -ز
 يتلقاهـا  التـي  التمريـضية  بالخدمات التغطية قياس في المؤشر هذا يستخدم  
 لوالمعـد  ممرضـة،  لكـل  األسرة عدد المؤشر هذا ويبين الداخلية باألقسام المرضى
 المعـدل  انخفض وقد ،)ممرضة لكل أسرة 4 (العالمية الصحة منظمة قبل من المعتمد

 مقارنـة  جـداً  مـنخفض  وهو ،)ممرضة لكل سرير 1 (وبلغ ذلك، عن لإلقليم العام
 كـان  حيـث  طرابلس بلديتا في العام المتوسط عن قليالً زاد وقد األخرى، بالمكونات

 وهـذا  ،)ممرضـة  لكل سرير 1.7 (ةمصرات بلدية وفي ،)ممرضة لكل سرير 2.8(
 البلـديات  هـذه  مستـشفيات  في األسرة كثرة إلى يعود البلديات ببقية مقارنة االرتفاع
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 مقابـل  واحد سرير عن المعدل هذا فيها انخفض التي البلديات من غيرها مع مقارنة
  .  واحدة ممرضه

  :مستشفى/ ممرضة -حـ
 غيـر  مستشفى، لكل ممرضة )237 (اإلقليم مستوى على العام المتوسط بلغ  

 خمس في التمريضية الهيئة عدد زاد حيث أخرى، إلى بلدية من تتفاوت النسب هذه أن
 الهيئـة  مؤشـر  فيهـا  وكان ،)نالوت زواره، الزاوية، الجفارة، المرقب، (هي بلديات

 إلى االرتفاع هذا ويعود التوالي، على) 1335 ،343 ،391 ،253،2570 (التمريضية
 إلـى  المؤشر هذا فيها بلغ الذي مصراتة بلدية مع مقارنة البلديات هذه تمستشفيا قلة
 اإلجمـالي  من%) 41 (مستشفياتها نسبة تشكل حيث ،)133 (طرابلس وبلدية ،)179(

  . العام
  :االستنتاجات

 تؤكد التي االستنتاجات من عدداً الخدمات لهذه المكانية التحليالت أفرزت لقد  
  :التالي النحو على كانت وقد الخدمات هذه في حالواض التباين مجملها في
 علـى  والبشرية المادية الصحية الخدمات ومكونات أحجام في واضح تباين هناك. 1

 إجمـالي  مـن %) 52 (يعـادل  ما أن الدراسة أظهرت وقد المنطقة، بلديات مستوى
) %37 (سـوى  البلديات هذه تشكل وال فقط، بلديات ثالث في تظهر المادية مكوناتها

  .الدراسة منطقة في البلديات من
 بعـض : مثـل  األساسـية  الخـدمات  مكونـات  بعـض  إلى البلديات بعض تفتقر. 2

  .المجمعة والعيادات والقروية التخصصية -خاصة – المستشفيات
 سـلباً  األخـرى  هـي  تتباين أنها المنطقة في الصحية المؤشرات دراسة من تبين. 3

 على يؤكد ما وهذا للمنطقة، العام المؤشر مع راسةالد منطقة بلديات معظم في وإيجاباً
  .بلدية كل بسكان وعالقتها تركزها حيث من المكونات هذه تباين
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  :التوصيات
 حجم مع يتناسب بما الصحية المؤسسات لمواقع المكاني التوزيع إعادة على العمل. 1

 متوازن زيعالتو هذا نمط يكون وأن الدراسة، منطقة بلديات كل في وتركيزهم السكان
  .السكان نمط مع
 تتـوازى  حتـى  المؤسسات هذه منشآت بين العاملة القوة توزيع إعادة على العمل. 2

  ).ممرض/ طبيب (،)طبيب/ سرير: (مثل الخدمة هذه مؤشرات بعض
 أصـالً  تؤسس لم التي تلك خاصة الصحية المكونات من العديد تأسيس على العمل. 3

  .الطبية العملية في أساسي دور من لها لما المنطقة بلديات بعض في
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 א�85د+

  :الكتب: أوالً
 العربية النهضة دار طبع، دون من الليبية، المملكة جغرافية زرقانه، محمد إبراهيم. 1

  .م1964
 الهـوني  مـصباح  الـزروق  (ترجمة المجتمع، طب في الموجز وآخرون، باراك. 2

 للجامعـات  الفاتح مجمع اتمنشور ليبيا، طرابلس طبع، دون من ،)الحضيري وسالم
  .م1989

 -معـاير  -أسس التحتية والبنية المجتمعية الخدمات تخطيط الدليمي، حسين خلف. 3
  .م2009 عمان، -والتوزيع للنشر صفاء دار األولى، طـ -تقنيات

 – تربيـة  وتجـارب  النظـري  اإلطار الخدمات جغرافية مصيلحي، محمد فتحي. 4
  .م2001 وفية،المن جامعة منشورات األولى،.طـ

 دمـشق،  جامعـة  منشورات األولى، طـ الخدمات، جغرافية دبس، شعبان ممدوح. 5
  .م2006

  :التقارير: ثانياً
 طـرابلس،  األساسـية،  للمرحلـة  التعليمـي  األطلس -للتعليم الشعبية اللجنة أمانة .1

  .8ص م،1985
 النهائيـة  النتـائج  أطلس العامة، الشعبية اللجنة والتوثيق، للمعلومات العامة الهيئة. 2

  .م2007 الزراعي للتعداد
 التقريـر  والبيئـة  للصحة العامة الشعبية اللجنة والتوثيق، للمعلومات العامة الهيئة. 3

  .م2006 والبيئة الصحة لقطاع السنوي، اإلحصائي
 لـسنة  للـسكان  العـام  للتعـداد  النهائية النتائج والتوثيق، للمعلومات العامة الهيئة. 4

  .م2006
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  :العلمية الرسائل: ثاًثال
 الخـدمات،  الجغرافيـة  فـي  دراسـة  القاهرة، مستشفيات بالل، الحميد عبد فتحي. 1

 شـمس،  عـين  جامعـة  اآلداب، كلية الجغرافيا قسم منشورة، غير دكتوراه أطروحة
  .م1989

 فـي  دراسـة  مـصراتة،  بلديـة  في والصحة التعليم الشركسي، القادر عبد ونيس. 2
 جامعة اآلداب، كلية الجغرافيا قسم منشورة، غير دكتوراه طروحةأ الخدمات، جغرافية
�.م2000 القاهرة، �
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  :مقدمة

تستأثر مشاكل البيئة اهتمام العلماء وجهودهم وهي مشكلة عالمية شـاملة،ال             
  .رابط والتعاون العالميين التمفهوميمكن التصدي لها إال من خالل 

 النامي وما يرافقـه مـن تـدهور         عالم التدهور البيئي الذي تشهده بلدان ال      إن  
 تنمية قابلة لالسـتمرار ضـمن حـدود         إقامة يستدعي وسياسي،   واجتماعياقتصادي  

  .الحفاظ على البيئة
 بيئية  كل لمشا ة الظروف الطبيعية واالقتصادية للعالم العربي تجعله عرض       إن  

 زيـادة  في الوطن العربي أسرع من لمتزايد االسكاني فالنمو ، في مناطقه المختلفة  جمة
 بعض الدول عاجزة عـن إطعـام   أصبحت الغداء والنمو االقتصادي العام بحيث   إنتاج

 ديـا  وتناقص الموارد الطبيعية أ    الحاد التدهور البيئي    ألن الغذائي؛ إنتاجهاسكانها من   
 أعـداد  والتصحر من أهم مسببات نزوح       فالجفافاعي،  إلى زعزعة االستقرار االجتم   

 على حساب منطقة أخرى خاصة حين تكون        بيئةكبيرة من الناس وتحويلهم إلى الجئ       
  .فقيرة تؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية

 الـذي  البحث مخاطر التدهور البيئي في بلدان المغرب العربـي           ا هذ يتناول  
 البيئية المشاكل   خطر فهو يعتبر من أ    ، القرن ا  من هذ   ألخيرةازادت حدته خالل اآلونة     

 الجافـة  البيئـات  خاصـة  و، غير العقالني مع بيئته   تعامله نتيجة   نسانالتي صنعها اإل  
  اإلدارة سـوء    ر يختل تحت تـأثي    ن الجافة التي تتسم بنظم بيئية مخلخلة يمكن أ        شبهو

                                                           

 .مسالته كلية اآلداب والعلوم – جامعة المرقب – قسم الجغرافيا – عضو هيئة تدريس  -∗
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 فالبيئـة  ؛ وتربـة ميـاه طبيعـي و  الطبيعية من نبات   لموارد غير الرشيد ل   االستغاللو
  .  استغالل ولو محدود على مواردهاوحساسة ألي ضغط أ

أن حـوالي    ) م1977نيروبي  ( تقرير األمم المتحدة عن التصحر       وضح أ وقد  
 مجموع سكان العالم الدين ينتشرون فـي        ن م 14% نحو   يمثلون نسمة   مليون 628)(

 مـا   نويقدر أ ، يهددهم خطر التصحر   الرطبة أيضاً    شبه وشبه الجافة و   جافةالمناطق ال 
 إنتاجيـة  من هؤالء يتأثرون بصورة مباشرة من خالل انخفاض          مليون) 50_78(بين  

 ن المفيد التركيز عليه هنا هو أ      ومن، راضي بسبب التصحر الحاد في تلك األ      راضيهمأ
 )1( العربي كما هو موضح بالجـدول رقـم          نا يقع في وطن   راضي من هذه األ   الكثير
 مصر العربية ودولـة     مهورية كل من ج   في الصحراء الكبرى    طراف أ ضيرا أ شهدت
ألـف  ) (650 حـوالي  المغربية وموريتانيا    المملكة تونس والجزائر و   وجمهوريةليبيا  

 صحراء حقيقيـة    إلي كانت منتجة وحتى وقت قريب تحولت        والتي اضيها، من أر  2كم
دة عن التصحر في كينيا      المتح األممتقرير مؤتمر    ( –في مدى الخمسين سنة الماضية    

  ).10 صم1977في سنة 
 حـد  هذه الظاهرة تعتبر ظاهرة متكررة في الدول الفقيرة والغنية على            ن أ مع  

 بـسبب الـضمانات     جفاف جوعاً من ال   وتون ال يم  تقدمة أن سكان البلدان الم    السواء إ 
ـ     ة متمثل ، توفرها الدول الغنية لسكانها    ي الت المتطورةالجماعية    اعداتس في تقـديم الم
 في الـدول    ماأ،  اجتياز المحنة بنجاح   يواناتهم لح وتضمن للمتضررين   الغذائيةالمالية و 

 التسهيالت ويترك الناس وحيواناتهم يواجهون المجاعـات فـي          ذهالفقيرة فال تتوفر ه   
 تـستحوذ  التي تقلق بال الباحثين ولخطيرة امور فهي من األ،ظروف مذلة حتى الموت  

المحور الذي تدور حوله كل الجهود البشرية فـي الوقـت     ، مجهودهعلى اهتماماتهم و  
  . المستمر بيئة متوازنة قادرة على العطاء لخلقالحاضر 
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  تبين موقع الوطن العربي) 1( رقم خريطة

  :اإلشكالية*
 منـاطق  تعد مناطقه من أكثر      إذ تدهوراً حقيقية    مشكلة الوطن العربي    يعيش  

 شـبه  أو   الـصحراوي  النطـاق  معظم أراضيه في     عتق حيث المشكلة، بهذهالعالم تأثراً   
 األغذيـة  الثـاني عـشر لمنظمـة        اإلقليمي المؤتمر   ى وعليه فقد أوص   الصحراوي،

 إقليمـي  بإقامة معهد    م1974 عام   األردن الذي عقد في     األوسطوالزراعة في الشرق    
 كما تطرق بعض البـاحثين إلـى موضـوع الزحـف            ،لدراسة الزحف الصحراوي  

 في الوطن العربي التي عقـدها       الغذائي واألمنوة التنمية الزراعية    الصحراوي في ند  
 العربـي ومـساهمة     اإلنمـاء اتحاد مجالس البحث العلمي العربي بالتعاون مع معهد         

  . طرابلسفي م1979منظمات أخرى سنة 
  : هذه اإلشكالية يمكن تحديد التساؤالت التاليةمن  

  .؟ الطبيعية للمنطقةاإلمكانيات هيما  -
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 المجـال  علـى    انعكـس  دى أي م  وإلى أشكال التدخالت البشرية للمنطقة،      هي ام -
  . العربيالمغرب لدولالجغرافي 
 تقع  اضيه معظم أر  نمع أ ،  وحدة جغرافية  عربي موقع بلدان المغرب ال    يشكل  

  ).1جدول رقم(في نطاق المناطق الجافة 
  )1( رقم الجدول

  )ألراضي الجافة وشبه الجافةيبين توزيع سكان بلدان المغرب العربي ونسب ا(
 معدل أراضي

 من رأمطارها أكث
  ملم 400

 معدل أراضي
 من قلأمطرها أ
   ملم400

 معدل أراضي
 قل أهاأمطار

   ملم200من 
  المساحة

  الدولة
  وعدد سكانها

0.5%  %3.0  96.5%  1.757000 
  ليبيا

 5.185838 

3.7% 18.3%  78%  164418 
  تونس

10.982754  

3.2% 14.3%  82.5%  2.381741 
 الجزائر

37.9000000 

7.5% 24.5%  68%  710850 
 المغرب

33.8000000 

0.0% 1.6% %98.4 1.031000 
  موريتانيا

3.537369 

 ط سنة اإلسكندرية جامعة اآلدابكتاب جغرافية العمران كلية ،  د محمد خميس الزوكة–المصدر (
  )بتصرف_ عدد السكان والنسب العامة ،117_118ص ، م2006

  
 ربـي  الجافة في المغـرب الع     ق المناط أن) 1 رقم   جدولال( من خالل    يتضح  

 مـن   قـل  األراضي جافة جداً حيـث تتلقـى أ        ذهوتعتبر غالبية ه  % 85تشكل حوالي   
  .  سنوياًألمطار من امليمتر100
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تتـراوح معـدالت    : القسم األول :  قسمين إلي المساحة الكلية فتنقسم     باقي أما  
 12.3% سنوياً في مساحة تقدر نـسبتها        مليمتر400 إلي100 بين  ما    أمطارههطول  

  .اإلجماليةمن المساحة 
من مساحة بلدان المغرب    % 3:  والذي يبلغ حوالي   ، والمتبقي ثاني القسم ال  أما  

العربي فقط هو الذي يعتبر خارج نطاق المناطق الجافة حيث تزيد معـدالت هطـول            
  .  في السنةمليمتر400أمطاره عن 

  :هميةاأل*
 عن جوهر خطورة التدهور البيئي في       اللثاما البحث تبرز في كشف      أهمية هذ   

 التضخم  واجهة لم لغذائيا األمن بعين االعتبار    أخدنا ما   إذا ،وقتنا الحاضر على أشدها   
.                                                            الذي يعتبر في طور النمو، العربيوطننا فيالسكاني المتزايد 

 سـيجعل  مما %2.6 نحو إلي متوسط نمو سكان دول المغرب العربي يصل  
:  علـى مـساحة تقـدر بحـوالي        م2017 عـام    نسمةمليون  ) 89(عدد سكانه يناهز    

،  وشـبه الجافـة  الجافـة  تسيطر عليها الظروف ،كيلو متر مربع تقريباً ) 6045009(
 األراضـي الـصالحة     أما،  متصحرة راضيأ% 6.3 ما يقارب    ضم ت راضيوهذه األ 

  .بيةويقع معظمها في المملكة المغر% 3.7للزراعة تقدر بحوالي 
 :األهداف*

 المغـرب  دول فـي  البيئـي  التـدهور  ةوهو يعالج مشكل-  هذا البحث  يهدف  
 هذه المشكلة ودور التخطيط في وضـع الحلـول          إبعاد في إلقاء الضوء    إلى -العربي

 خلق الوعي البيئي بخطـورة هـذه   إلى يهدف هذا كلفوق  و،المناسبة لوقف انتشارها  
 األمن في وقت يسعى فيه لتحقيق       ،المشكلة التي تضع وطننا العربي على حافة الجوع       

 التـدهور البيئـي     مفهوم هذه المشكلة فإنه من الضروري أن نحدد         لدراسة و الغذائي،
ـ معنـى   تعريف محـدد يجـسد   ضع إذ اجتهد الكثير من الباحثين في و       ،وماهيته  ذه ه
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) desertification( االجتهادات يمكن أن نعرف التـصحر     هذه ضوء وعلى، المشكلة
 البيئيـة تحـت تـأثير العوامـل     األنظمة أحد أشكال التدهور الشامل الذي يصيب       هو

 واألراضـي  وسوء استغالل الغابـات والمراعـي الطبيعيـة          ،المناخية غير المالئمة  
 وحلول غطاء   األرض إنتاجية الجفاف وانخفاض    يادبازد يتجلى   وهوالزراعية والمياه،   

 مجموعـة مـن     تأخذ أن البيئة    أي األصلي،نباتي متقهقر ومبعثر محل الغطاء النباتي       
 .اإلنتاجيـة الصفات الجديدة تشبه صفات المناطق الصحراوية السيما مـن الناحيـة            

 اإلنمـاء سلسلة الكتب العلميـة  معهـد        ،  في الوطن العربي   التصحر،  نحال إبراهيم(
  ).50ص ، م1987بيروت _ العربي

 دفع وزحزحة   عمليةفهو  : األرض التصحر من خالل استخدامات      قُيم ما   وإذا  
 وهـو   األصلية، وتقهقرها خلف خطوطها     ،لالستخدامات الزراعية والرعوية والغابية   

ـ  تنكمش مناطقه أو تتسععملية ديناميكية ذاتية االنتشار وتزداد خطورتها أو تقل،          اًتبع
 وعلـى  ،)Eco_Equilibrium( أو الخلل الذي يصيب التوازن البيئي        اإلجهادلدرجة  

 بعـض   وضـح  أن ن  ستطيعضوء الدراسات الميدانية التي قام بها كثير من الباحثين ن         
 دراسة بيئية مقارنة عـن      ففي:  التدهور البيئي وانتشار التصحر    ر تصو لتي ا مظاهرال

 العـام  وفـي  م1956عام فيعلى المسح البيئي  معتمداً(Rap) السودان قام بها راب 
 وفـي  سـنوياً،    كـم 10 الجنوب يبلغ    باتجاه أن متوسط زحف الصحراء      ن تبي م1976

 وجد عشرات اآلالف من رعاة الماشية في موريتانيا أنفسهم على           م1983سبتمبر عام   
 غطـت حـوالي     راسة د وفي بسبب الجفاف،    عانهم قط معظم حين نفقت    ،حافة االنهيار 

 تحولت إلى صحراء فـي      قد) 2كم(12500 تونس أظهرت أن     جنوب) 2كم(106000
 التصحر هو   أن يعني   وهذا ، )53ص،  نحال المرجع نفسه   إبراهيم( أقل من عشر سنين   

  : في اآلتيتتمثل ومظاهر كثيرة أشكال للنظام البيئي يتبلور في وإفقارتدهور 
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  : التربةن العضوي مالدبالي األفق ةتعري .1
 الطبقة  تذرية إلى النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة        لغطاءهور ا  تد يؤدي  

 يسبب زوابع ترابية أو     مما ؛ من التربة بواسطة الرياح    والجافةالسطحية العليا الناعمة    
 الزوابع الترابية تخفض من     هذه نشئها، مسافات بعيدة عن م    إلىزوابع من الغبار تنتقل     

 لـسكان  إزعاجا تسبب   أنها كما السطحية الخصبة،    خصوبة التربة نتيجة ضياع الطبقة    
 التل في   إقليم عن   دراسة ففي ،  تصيب الرئة   اً وحتى أمراض  ، بيئياً لمتدهورةالمناطق ا 

 في جـرف الطبقـة      ة تنشط التعرية المائية والريحي    الالمغرب العربي على سبيل المث    
 تمثـل   أنها مع العلوية    من طبقتها  )1(كتاره) 900( سنوياً   يفقد حيثالعلوية من التربة،    

 قدرة عالية على امتصاص الميـاه واالحتفـاظ         وذات للنباتات،   سية الرئي التغذيةمنطقة  
 الزراعيـة   ألهميتهـا  لتربةوبالتالي فقدان ا  " بالجفاف الفيزيولوجي  "يسمى وهو ما    ،بها

   ).3ص. المتحدة عن التصحر مرجع سابقاألممتقرير مؤتمر .( وإشاعة التصحر
 :الرملية كثبانال نشاط. 2

 النشاط تغيرات وتدهور في النظام البيئي نتيجـة لتنـاقص كميـة             هذا يحدث  
 رة وتأتي خطـو   أخرى، الغطاء النباتي الطبيعي من ناحية       وتدهور،  من ناحية  األمطار

 جعـل  ي مـا  الزراعية والرعويـة م    األراضي تدميرالرمال المتحركة في أنها تسبب      
 ففي موريتانيـا بـدأت      الشديد، التصحر ن حالة م  إلى انالكثبالمنطقة المتأثرة بحركة    

  ). نواكشط(ظاهره الكثبان الرملية تزحف وتحيط بالعاصمة 
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  تبين نشاط الكثبان الرملية) 1( رقم صورة

 مـن   وهي ، بعد زوال الغطاء النباتي    حركة من الرمال المت   الظاهرة هذه بدأت  
 المختصة  المؤسسات أيقظ   ا هذا م  ،بية العر الدول من كثير للتصحر في    يسةالنتائج الرئ 
  . الرمليةالكثبان تثبيت مشاريع تنفيذ ي إللدانفي هذه الب

  : النبات الطبيعيتدهور .3
 تأثير سـوء  تحت) Natural Vegatation( الغطاء النباتي الطبيعي يتدهور  

 هذا التدهور بسرعة أكثر في المناطق الجافة وشـبه  ويحدث الستغالل، وسوء ا اإلدارة
  .الرطبة مما هو عليه في المناطق الرطبة وشبه ،الجافة

 ، العوامل الهدامة  واستمرارية بمراحل تقهقرية عديدة تبعاً لشدة       تدهور ال ويمر  
 الحرائـق  و ، والفالحة الـسيئة خـارج خطوطهـا اآلمنـة         ابة،القطع الجائر للغ  : مثل

 النباتي  غطاءي زوال ال   لهذا التدهور ه   لمباشرة ا النتائج فمن ، والرعي الجائر  ،المتكررة
 أقل حماية للتربـة وأقـل إنتاجـاً         ، واالستعاضة عنه بمجتمعات نباتية ثانوية     األصلي

 األمطـار،  ذلك انجراف في التربة وضياع في ميـاه          ويتبعوتأثيراً في البيئة المحلية،     
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 انـدثر  استمر التدهور البيئي ظهر الصخر بعد زوال التربـة زواالً تامـاً و             إذا حتى
 على تدهور النبـات الطبيعـي فـي         األمثلةوسنبين فيما يلي  بعض      . ء النباتي الغطا

 وعلي سبيل المثال ال الحـصر       ، العربي المغرب من بالد    الجافةالمناطق الجافة وشبه    
 بليبيا تدهور غابات السنديان العادي تحـت تـأثير القطـع    األخضر منطقة الجبل    ففي

 مساحات  تغطي الغابة التي كانت     هذه تصبححتى أ ، السيئ والرعي الجائر والحرائق   
 بعـضها قـد زال      ن إ بـل  ، في حالة متدهورة   اآلن توجد   القريبواسعة في الماضي    

 حلب في   لمدينة المجاورة   لضواحي وا ية كما حدث في سلسلة جبال لبنان الشرق       ،نهائياً
  .ورياس

قة  وغيره من المشاريع بالمنط    الزراعي الليبية أدى مشروع الهيرة      ة جفار وفي  
 الـرتم _ كالسدر( التي كانت تحمي التربة      ة الحولي باتات وإزالة الن  األرض تسوية   إلى
 األرض حـرث  تُ فعندما الرياح، لمؤثرات جعل التربة مكشوفة     مما) الديس_ الشعال_
 تعبث مراعي   إلى فيهملها المزارعون وتتحول     اإلنباتيفشل  :  وتنحبس المطر  زرعوتُ

 يتـشبع   حيـث  للعيان،   حةالتصحر بهذه المنطقة واض    مالمح   وأضحتبها الحيوانات،   
 كثبان الرمال المتحركة مع كل هبـة ريـح فتـسبب            وتزحف والغبار،   باألتربةالجو  

 مجال الرؤية وصعوبة قيادة السيارات علـى        إلضعاف نتيجة   ؛مشاكل مرورية خطيرة  
 مـن   باهضة العزيزية غريان التي تتغطى بالرمال مما يستوجب صرف مبالغ           طريق

كتـاب  ،  مقيلـي  عيـاد د امحمد   .(  عن الطريق  بعيداً لجرف الرمال أو نقلها      ألموالا
   )120 م ص2003ط ، طرابلس قسم الجغرافيا معةجا،التصحرمخاطر الجفاف و

  : التربةتدهور .4
 مناطق المراعي الطبيعية يرافقه استمرار تـدهور        في البيئي التدهور  ظاهرة  

 مما يقلـل مـن      ،فيزيائية والكيميائية والبيولوجية  مواز للتربة ينعكس على خواصها ال     
 للتربة، أما في مناطق الزراعة المطرية فتتدهور التربة عن طريـق  اإلنتاجيةخصوبة  
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 اسـتجابة  وكذلك عن طريق التنعيم السطحي للتربة مما يجعلها أكثر           ،الحراثة العميقة 
لمروية بازديـاد    ا الزراعة في مناطق    تصحر عنه   ينتج ،لالنجراف الريحي والمطري  

 النمط مـن التـصحر هـو        ا هذ إنملوحة التربة وانخفاض نفاذيتها في التربة الثقيلة،        
 والنتائج المباشـرة    ، تتطلب جهوداً وأمواالً كثيرة    إصالحه عملية   إن إذ:  خطراً أشدها

 الري فـي سـهل      مشروع كما هو الحال في      ، للتربة اإلنتاجيةهي انخفاض الخصوبة    
 هـذا   ، الزراعية المروية  طق وغيرها من المنا   ،هران في الجزائر  ماكنو بالقرب من و   

 كثير من المشاريع السيما من حيث النتـائج االجتماعيـة           على راً خط تصحراًويشكل  
  .واالقتصادية المتوقعة منها

  : البيئيلتدهور التي تسهم في االعوامل
 فـإن اخلة،   معقدة ومتد  اجتماعية اقتصادية، ، بيئية مشكلة البيئي   تدهور ال يظل  

هناك جملة عوامل تسهم في جميع هذه الظواهر في المناطق الجافة وشبه الجافة فـي               
 بينـت   وقـد  مناطق شبه الرطبة والمدارية المجـاورة،        إلى بل وتتعداها أيضاً     ،العالم

 التصحر وجود نوعاً مـن العالقـة بـين          أسباب تستقصى   أنالدراسات التي حاولت    
 والذي  ، السريع كانيالتي يصعب التحكم فيها والنمو الس     الظروف المناخية المتأرجحة و   

 بما يعجـل    ،كثيراً ما يفرض نوعاً من االستثمار الجائر وغير العقالني للموارد البيئية          
 التـصحر،  بسبب استرجاع الموارد البيئية المفقودة      إمكانيةباستنزافها وعدم القدرة في     

 التـي يخلقهـا   األخطـار  مـدى    صدق لنا ب  تصور فريقي األ ل مأساة دول الساح   ولعل
  .التدهور البيئي

  : الطبيعيةالعوامل: أوالً
 مناخ المناطق الجافة من أكثر العوامل الطبيعية المؤثرة في خلق ظـاهرة    يعد  
 يجعل منها مناطق ذات درجـة       معينة يتسم مناخ هذه المناطق بخصائص       إذالتصحر  

  :مناخية فيما يليحساسية عالية لمسببات التصحر وتتمثل هذه الخصائص ال
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 أقصى، كحد   يمتر مل 500 بصفة عامة حيث ال تزيد عن        طلة الها األمطار كمية   قلة -1
 العربـي   المغـرب  بلـدان  أراضي تقريباً من مساحة     %96 أن اإلحصاءات دلت   وقد

 كمية تفقد الكثير من قيمتهـا       وهي ،سنوية ال األمطار من   ملم400تحصل على أقل من     
 يزيـد علـى صـنع       مما طري، يفوق الكم الم   الذيدل التبخر   الفعلية نتيجة ارتفاع مع   

 فـي بلـدان   يـة  عدم استقرار النظم البيئ    في ذلك ساهم و ،التصحر من سنة إلى أخرى    
  .المغرب العربي

في القدرات  _  متسارع جداً  وأحياناً_  تدريجي انخفاض عنه   نتج المتسارع   التصحر -2
ـ     ، والغابات  الطبيعية راعي المزروعة والم  لألراضي اإلنتاجية  سعى في الوقت الذي ي

  . مستوى المعيشةوارتفاع المتزايدة السكان لحاجة ة تلبياإلنتاج لزيادة فيه
  :العوامل البشرية المؤدية للتدهور البيئي:ثانياً

 الطبيعيـة   تدهور البيئة     في ساهمت التي كثير من العوامل البشرية      تضافرت  
عاً للتغيرات التي تحدث في معدالت       تب رض استخدامات األ  تختلف و ، التصحر وحدوث

 األرض ستخدام والمستوى الحضاري والسلوك البشري، فا     واالقتصاديالنمو السكاني     
 وبـين يتباين بين االستخدام العاقل والسليم الذي يـصون البيئـة ويحفـظ توازنهـا،               

ر  الرئيس لعملية التـصح    سبب ال يكون الذي كثيراً ما     الجائراالستخدام غير العاقل أو     
 لـألرض  يؤدي االستخدام المفرط     إذ ، ذات النظام البيئي المخلخل    جافةفي المناطق ال  

 العناصر الثالثـة    وهي ، سرعة تدهور الغطاء النباتي الطبيعي والماء والتربة معاً        إلى
 الحيوانية  اإلنتاجية نقص   ويصبح اإلنسان، التي تمثل الركيزة الطبيعية لوجود       ةالرئيس

عناصر الثالثة تفاعالً طردياً مما يقلل من قدرة هذه المواد علـى            نتيجة لتدهور هذه ال   
 بق المتحدة عن التصحر مرجع سا     األمم مؤتمر   تقرير( :لإلنسان مقومات الحياة    توفير
  ).10: ص
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 وبـين التـصحر     األرض استخدام   أنماط نقف على طبيعة العالقة بين       وحتى  
 ؛ن العربي في مشرقه ومغربـه      داخل مناطق الوط   األنماطسنناقش هنا نماذج من هذه      

  :حرلنبين دورها في خلق ظاهرة التص
 :  القطع السيئ للغاباتتأثير .1

  
 ألجل صناعة الفحم يساهم في تصحر الشريط الساحلي شجارتبين قطع األ )2( رقم صورة

  في الغرب الليبي
  

 فجوات كبيرة داخل الغابـة،      حدوث القطع السيئ لألشجار والشجيرات      يسبب 
 الذي يؤدي مع الـزمن      األمر تغير الشروط البيئية المحيطة،      إلى يؤديلكلي   ا والقطع

 مما يجعل   ؛ سرعة تحول المادة العضوية وزوالها     إلى ويؤدي السائد،   نبات تغير ال  لىإ
 ما علمنا الدور الهام الذي تلعبه النباتات في         وإذا ، حساسة جداً لالنجراف المائي    تربةال

 ألدركنـا خطـورة     األمطـار ساعد على زيادة كميـة      حفظ التوازن البيئي وكعامل م    
  . الجفاف وانتشار التصحرشيوع في األشجار في قطع اإلسراف
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 بما يكفل   بالدنا المستهلكة في    نباتية هذه المساحات ال   تعويض إلى يدعونا   وهذا  
  . على النظام البيئي متوازناً من ناحية ثانيةالحفاظ وناحية كمصدر للوقود من ءهابقا
  : الرعي الجائر وعالقته بالتصحرتأثير  -1

 وطننـا  انتـشاراً فـي      األرض االستخدام الرعوي من أكثر استخدامات       يعد  
 يخلق  بما للموارد البيئية والحيوية     لنسبة أضراراً بالغة با   اإلفراط ويصاحب هذا    ربيالع

  .حالة من التصحر
وطاقـة   ال تتفق    ات الجائر معناه أن يحمل المرعى عدداً من الحيوان        فالرعي  
 تعرية يصاحبه للغطاء النباتي الطبيعي،     ريع ثم يحدث تدمير س    ومن الغذائية،المرعى  

  .للتربة وضعف القدرة الذاتية عن التعويض النباتي

  
  تبين تدهور األرض بسبب اإلفراط في الرعي) 3( رقم صورة

  : الضغط الزراعي وعالقته بالتصحرتأثير .3
 يفوقخدام الزراعي أو تحميل التربة ما        بالضغط الزراعي تكثيف االست    يقصد  

 ما يكون على حـساب      كثيراًقدرتها الحيوية خاصة وأن التوسع في الزراعة المطرية         
 فـي غطائهـا     وأفقر رطوبة   أقل مناطق   إلى ثم يتراجع الرعاة     ومن ، المراعي أرض
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سبة  بالن طوبة أقل ر  قالية المراعي وهي مناطق انت    أراضي الزراعة نحو    وتتقدمالنباتي،  
 البيئي في   توازن النتيجة حدوث تدهور وخلل سريع في ال       وتكونالحتياجات الزراعة،   

  . فيهاالتصحر وإشاعة الزراعية معاً واألرض ي المرعأرضكل من 
 أراضـي  من دولة تونس النموذج الذي يوضح أثر حراثـة           نأخذ أن   نستطيع  

 الطبقة العلوية   تعرض ت إذ ، في مثل هذه المناطق الهامشية     الزراعةالمراعي وخطورة   
 نتيجة تفككهـا بواسـطة      ة، لعملية التذرية الريحي   عامةمن التربة وهي الضحلة بصفة      

المحراث وفي مدى عدة سنوات يتم تعرية الطبقة العلوية من التربة تماماً وتبدأ تظهر              
  . النمو النباتي فيهاإعالةالطبقة الصخرية غير القادرة على 

  
ام الجرارات بكثافة كبيرة في حرث أراضي االستبس شبه الجافة تبين استخد) 4( رقم صورة

  . لقمة سائغة لالنجراف الريحيالتربة ئيهي
 وسوء االستغالل للموارد البيئية وخاصة الحيويـة  اإلفراط أن من ذلك  يالحظ  
 النظام البيئـي    ة خلخل إلى وشبه الجافة بل وشبه الرطبة يؤدي        جافة ال المناطقمنها في   
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ع ضوابط وفق خطط محكمة تكفل التوازن بين البيئة مـن ناحيـة وبـين               إذا لم توض  
  .أخرى ونشاطاته المختلفة من ناحية اإلنسان

  : والتوصيات المقترحةالخالصة
 دراسة دقيقة لكل العوامـل البيئيـة        يتطلب األمر توازن بيئي سكاني ف    لتحقيق  

  :مام باآلتيالطبيعية والديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية ويجب االهت
 لمكافحـة  الجافة وشبه الجافة     لمناطق المغرب العربي ل   بالد ألراضي البيئي   المسح .1

  .التصحر
 ، الحمولـة الحيويـة البيولوجيـة      تقـدير  من خالله نستطيع     الذي مسح ال هذا  
 التي تعطينا صورة واضحة عن طبيعة النظـام البيئـي   البيومناخية اسات الدر وخاصة

 يقتـضي بـأن     فاألمر وتطورها من ناحية أخرى،      لتصحرلة ا  وأبعاد مشك  ،من ناحية 
 األساسنسرع بإجراء المسوحات البيئية ووضع الخرائط البيولوجية حتى تكون نقطة           

  : العمل الهام األتيهدايتطلب .  في رسم الخطط العلمية لمكافحة التصحر
يعها على   وتوز أوتوماتيكية بمحطات رصد    لية محطات الرصد المناخية الحا    تطوير -أ

 تتمكن الدول العربية التي     وكي ، تكون الدراسة دقيقة   حتىكافة مناطق الوطن العربي،     
  .تعاني من مشكلة التصحر من تبادل المعلومات والبيانات

 التي تقوم بتصوير كل منطقة من سطح        الصناعية األقمار على معلومات    االعتماد -ب
 ،اه الجوفية والنظام الهيـدرولوجي     لرصد تحركات الكثبان الرملية ومسح المي      األرض

 علـى اسـتخدام     أمريكـا  مع   اتفقت التي   ،كما هو الحال في جمهورية مصر العربية      
 ثم تـستطيع هـذه      ومن الغرض، لهذا   م1978 عامالذي أطلق في أبريل     ) الالندسات(

 منتظمة عن العمليات الجوية وحالـة       ومعلوماتالصورة أن تعطينا صورة صحيحة،      
ي والتربة وحركة الكثبان الرملية وتوزيع وانتـشار الحيوانـات البريـة،         الغطاء النبات 
 كل  تستطيع وبذلك الزراعية والمناطق الرعوية،     األراضي التي تحدث على     والتغيرات
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دولة أن تعالج الموقف بسرعة وترصد حاالت التصحر وتكافحه في الوقت المناسـب             
  .قبل أن يتفاقم

  .ب من مناطق االستقرار بالقراألشجار بغرس االهتمام -ج
 والـشجيرات   األشجار الوعي البيئي بين سكان المناطق الذين يعتمدون على          نشر -د

 الـضغط علـى المـصادر       يف بمواد طاقة بديلة لتخف    ومدهمكمصدر رئيسي للطاقة،    
  .المحلية

 وضبط الغطاء النباتي لتحسين الموازنة وتقليل التعرية المائية والهوائية          استعادة -هـ
  .ة انسياب المياه السطحيةحرك

 المـسئولين  بدون موافقة مسبقة من األشجار القوانين الصارمة التي تمنع قطع    سن -و
 حراس لحماية الغابات تخول لهم سلطة فعلية لمنـع      وتعيين الحرجة،وخاصة المناطق   

 االهتمـام بإنـشاء     كذلك ق، عند االندالع الحرائ   إنذار محطات وإقامة األشجار،قطع  
  .لحماية الغطاء النباتي) المحمية(ت الوطنية الغابا

  . الري والصرفل وتطوير وسائالمياه استخدام ترشيد -ز
فلـذلك يجـب    :  كل ما تقدم نرى أن مشكلة التدهور البيئي مشكلة خطيرة          من  

 كـون المـشكلة     وبحكـم  وحمايتها، يحقق صيانتها    بما ببيئتناإعادة النظر في عالقتنا     
 والتعاون العربي كفيل بالحد من انتـشار مـشكلة          التكافلية فإن    أكثر منها محل   ليميةإق

  . ترك تفاقم أي مشكلة يؤدي إلى زيادة تكاليف المعالجةن ألوتفاقمها؛التدهور البيئي 
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†@Nïma‹ØÛa@‡à�«@÷îãë*  
  : الدراسةموضوع
 في محاولته العلمية لفهـم مجتمـع        ، مطلع القرن العشرين   منذ اإلنسان   يتقدم  

بلغـه   ليبلغ بالنسبة للمجتمع ما      ، البد أن يبذلها   ، كبيرةٌ  جهود امهاإلنسان، وال زالت أم   
 على نجاح علم االجتمـاع      ، من هذه الجهود    كبير  الطبيعي، ويتوقف قدر   المبالنسبة للع 

 وتطويع هذا الفهـم البتكـار تكنولوجيـا         بعادها، وتحديد أ  ،في فهم الحقيقة االجتماعية   
 حيـاة المجتمـع   د تعبر وتيسر طريق اإلنسان في عالم اإلنسان، كما أن تعقّ         ،اجتماعية
 ينقاتها واتساع مداها، ألقى على علم االجتماع مسئولية التقريب ب          وثقافة عال  ،الحديث

 ، بإزالة الجفـوة التـي صـنعها التخـصص         ، والتوقف بين المتصارعين   ،المتباعدين
  .ومواجهة االنعزالية التي تنمو مع نمو الحياة العصرية

  تقتصر علـى عـدد     ، خبرة الفرد في المجتمع الحديث المترامي األطراف       إن  
 ، واحـدة   بل إن عدداً كبيراً من األفراد قد ينغلقـون داخـل جماعـة             ،من الناس  قليٍل

  والمجتمع المعاصر ينقسم بطبيعته إلى أقسامٍ      ،وينعزلون بذلك عن كل أعضاء المجتمع     
       ولكنه لـن يـستطيع      ، بعضها عن قربٍ   رسكنية ومهنية متعددة، قد يتاح للفرد أن يخب 

 ولذلك يظل الفرد بعيداً عن أغلب مواطنيه، وال         مدى حياته أن يخبر كل هذه األقسام،      
 وال القـيم التـي تـسيطر علـى     ة، أو طريقتهم في الحيا ، أو نظرتهم  ،يعرف دوافعهم 

 ومهما كانت أيديولوجية المجتمع واحدة، إال أنها تتعدل في أقسام           ،سلوكهم االجتماعي 
     المميز في الحياة،     وطابعها اتها بحسب اتجاه  ،المجتمع الواحد، وتلبس رداء كل جماعة 
 فهو وحده الذي يقدم     لحة، م  واجتماعيةً  ثقافيةً ومن أجل هذا كان علم االجتماع ضرورةً      
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 للمـسائل المتعلقـة باالختالفـات        لحياة المجتمـع، ويعطـي أهميـةً        متكاملةً صورةً
 والـصور المختلفـة     ، ويحاول أن يتعمق اتجاهات الفعـل االجتمـاعي        متشابهات،وال

  . التي تترتب على ذلك،تماعيةللعالقات االج
  : النظري للدراسةالتأصيل

 علم االجتماع يحاول أن يدرك أبعاد السلوك االجتماعي وأهدافه ووسائله،           إن  
 ل قد ال يتيسر له طـوا ، أخرى أو في جماعات،فعن طريقه يستطيع الفرد في المجتمع     

الجتماع ينمي التكامـل     وإذن فعلم ا   ، تكون له بها صالتٌ    أن أو   ،حياته أن ينتمي إليها   
 عنوان وحدة المجتمع، هذا إلى أن علم االجتمـاع يـستطيع أن           هو ولذلك ،االجتماعي
 في تحديد األهداف التي يمكن االتفاق عليها، ويمكنه أن يرسـم            ، جوهرية ةيقدم معاون 

  ذلك واضحاً من أن السياسات االجتماعية في مجتمعٍ        يظهرالوسائل الناجحة لبلوغها، و   
 ال يمكن أن تقوم على أساس من العادة أو العاطفـة، ولـن يتـسنى                ،باستمراريتغير  

 كاف من    بالسياسة االجتماعية العامة أن ينجح في مهمته، إال إذا كان لديه قدر            لمشتغٍل
  . عن المجتمع الذي يرسم له خطوط نموه االقتصادي واالجتماعي،المعرفة

  كمـا أن    ،ريته عن تفسير الواقع    إلى تخلف نظ    أزمة علم االجتماع راجعةٌ    إن 
 مـن   ، إلى عدم مالءمتها في تفسير معاناة شعوب العالم النامي         أزمة هذا العلم راجعةٌ   

 انعكست بـدورها  ،ضروب التخلف والقهر والتبعية، فأزمة علم االجتماع أزمة مجتمعٍ     
 ،تمع أزمة مج  ،على العلم فأردته هو اآلخر، فاألزمة الراهنة في علم االجتماع الغربي          

  . وأزمة منهج، وأزمة نظرية، وأزمة عالم،وأزمة علم
 كان هذا وضع علم االجتماع الغربي في أزمته، فإن علم االجتماع فـي              وإن  

   من نوع آخر، أزمة اغتراب عـن الواقـع المـراد دراسـته    العالم العربي في أزمة ، 
    ال  ،ها الطبقية  وتناقضات ، لها مشاكلها القيمية   ، أخرى فتوظيف نظريات جاءت من بيئات 

  . ولهذا فإن مرحلة تغريب العالم، لتفسير واقع مغايريمكن أن تكون صالحةً
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 ، جديـدة   عالميـة   مرحلـة  م بدأت معال  ، مطلع القرن الحادي والعشرين    فمن  
 ما بين الترويج لفكـرة المجتمـع        ، حيث اختلطت الدعوة إلى العولمة     ،تتكشف وتتجلى 

 تتكامل فيه الثقافات والحـضارات المختلفـة،        ،شامل إنساني    القائم على فكرٍ   ،العالمي
  نتيجـةً  ، ستحدث  مستقبليةً  التي تفترض صراعات   ،وبين ادعاءات الصراع الحضاري   

 وتجـاوز   مـصالحة،  التي يصعب معهـا ال     ، التي تفصل الحضارات اإلنسانية    للفجوة
ؤيديه، من  وم"  هانتجتن صامويل"التهديدات التي تواجه الغرب، والتي تأتي طبقاً لقول         

 أهمية هـذه    نبع وطبقاً لهذه التحوالت العالمية ت     ،األصولية الدينية اإلسالمية خصوصاً   
  باهتمـامٍ  ،الدراسة، حيث حظيت التصورات الغربية فيما يتعلق بـالتغير االجتمـاعي          

 التصورات اإلسالمية بمثـل     محوري في إطار النظرية السوسيولوجية، بينما لم تحظَ       
يستدعي دراسة التغير االجتماعي من وجهة النظر اإلسالمية، حتى          مما   ،هذا االهتمام 

  أن يقدمـه فـي ظـلّ       ، االجتماعي اإلسالمي الحـديث    فكريمكن إبراز ما يستطيع ال    
  .المتغيرات العالمية المتالحقة

 تقتضي إحداث تغيرات في القوى المهيمنة       ، لعلم االجتماع   بديلة  تقديم هوية  إن  
 الـذي   ، من أجل تحديد البديل     مكتفة  هذه الحركة إلى جهود     وتحتاج ،على مسار العلم  

 للمجتمع العربـي، إنـه   والمعاصرة ، والخصوصية التاريخية،يعبر عن الهوية الثقافية   
 ينتمي إليها المشتغلون بعلـم االجتمـاع فـي الـوطن            معاتمن الضروري وجود تج   

 ، للمشتغلين بالعلم  مايةح والسعي لخلقها، تعمل هذه التجمعات لخلق اإلطار وال        ،العربي
  .)1( وتساعد على تحقيق ما يسعى إليه الباحثون،وتمهد أرضية العمل الجماعي

                                                           

استشراق مستقبل علم االجتماع في الوطن العربي، نحـو علـم اجتمـاع عربـي،               :  عبدالباسط عبدالمعطي  -1
 .370، 359م، ص 1985، ديسمبر 82ستقبل العربي، السنة الثامنة، العدد الم
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 المتعلقـة بقـضايا الفكـر       ، من الدراسات السوسيولوجية    أن كثيراً  فالمالحظ  
 ولذلك افتقر بعـضها     ، معرفي إسالمي دقيق    ال تستند إلى إطارٍ    ،اإلسالمي االجتماعي 

 يكـشف عـن     ، علمي دقيق  ضها قاصراً، بينما نحتاج إلى تحليلٍ      وبع ،إلى الموضوعية 
 فـي العـصر     ، التي يضمها التصور النظري اإلسـالمي      ،طبيعة المفاهيم االجتماعية  

 أهمية الدراسة مـن     نبع الغرب إلبرازه، وت   ري بدالً من ترك هذه المهمة لمفكّ      ،الحديث
 والتغير االجتماعي   ،كل عام  لقضايا علم االجتماع بش    ، إسالمي الرغبة في تقديم تصورٍ   

 إسهام الباحثين العرب في مجـال        يستند إلى التحليل العلمي، حيث ظلّ      ، خاص بشكٍل
 إبـداعات   مـن   كبيرٍ  طويلة، كما أن توفر قدرٍ      محدوداً لفترة  ،علم االجتماع اإلسالمي  
ـ       ،الفكر اإلسالمي الحديث    المزيـد مـن     ذل فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية يستدعي ب

 ممـا   ، موضـوعية   منهجية  بطرق ي، وتحليل وتقييم هذا التراث الفكر     ،جهد العلمي ال
 تقـف إلـى جانـب       ، إسالمية  فكرية  ذات منطلقات  ،يساعد في بناء نظرية اجتماعية    

  .النظرية الغربية
 اسـتندت إلـى   ، بعض الدراسات التي تناولت التغير االجتماعي اإلسالمي       إن  

 كان من الضروري إعـادة النظـر فـي    ك ولذل، والتحليل المفاهيم الغربية في التفسير   
  . الذي تقوم عليه الدراسات في مجال علم االجتماع اإلسالمي،اإلطار المرجعي

 ، بعض الدراسات العربية    تستند هذه الدراسة إلى ما كشفت عنه نتائج        وأخيراً،  
 نحو  تماعي في إحداث التغيير االج    ، التي أوضحت كفاءة التصور اإلسالمي     ،والغربية

األفضل، وهذا يبرز االهتمام بدراسة مفهومي التغيير االجتماعي والدين، بهدف إثراء           
البناء المعرفي للنظرية السوسيولوجية، حيث يؤكد بعض علماء االجتمـاع ضـرورة            

 واالنفتـاح   ، ونقـدها  ، ومناقـشتها   دون اسـتثناء   ،استيعاب كل النظريات االجتماعية   
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 علـم   علـى  خطـراً    ل يشكّ  واحد هات، فاالنغالق على فكرٍ    على جميع االتجا   ،الفكري
  .)1(الجتماعا

 قد القت اهتماماً    ، حول قضية التغير االجتماعي    ، المواقف النظرية الغربية   إن  
كبيراً من الباحثين السوسيولوجيين، ونوقشت األفكار الغربيـة بمختلـف اتجاهاتهـا             

لدراسـة تقـدم قـضية التغيـر         في عديد من الدراسات، فإن هذه ا       ، وعمق باستفاضة
 التـي قـدمها المفكـرون       ، يتعلق بالتصورات اإلسـالمية    خر،االجتماعي من موقع آ   

 إسالمي، حيث إن هذه الدراسة تثير المتغيرات األساسـية          المسلمون، من منطلق فكرٍ   
 التي تدور حول مفهوم التغير االجتماعي، وقد يكون من المفيـد فهـم              ،لقضية البحث 

 من خالل ما طرحته مختلف التيارات اإلسالمية        ،مي للتغير االجتماعي  التصور اإلسال 
  . عن متغيرات الواقع بعيدة، مثالية فلسفية وليس بهدف الوصول إلى رؤية،الحديثة

 يتفاعل مـع    ، نظري إسالمي   يتمثل في الوصول إلى إطارٍ     ، األساسي والهدف  
ديد للفكر االجتماعي اإلسالمي،    الواقع اإلنساني المعاصر، ويسعى إلى دعم حركة التج       

  .بهدف تجديد الحياة االجتماعية اإلسالمية ودفعها إلى األمام
  : للدراسةة النظريالرؤية

 بظهـور   ، وخالل مراحـل نمـوه وتطـوره       ، علم االجتماع منذ نشأته    تميز  
 وقدمت في الواقع    ، تتصارع فيما بينها   ،مجموعة من النظريات السوسيولوجية المختلفة    

 التـي   ، وبالرغم من المحاوالت المتنوعـة     ،)2( ما تفسيرات المتضاربة إلى حد   بعض ال 
بدأت من أجل الوصول إلى االلتقاء بين هذه النظريات العديدة، إال أنه من المالحظ أن               

                                                           

 .18م، ص 1989تجديد الفكر اإلسالمي، دار الصحوة للنشر، القاهرة، :  محسن عبدالحميد-1

نظرية علم االجتماع، طبيعتها وتطورها، ترجمة محمود عودة وآخـرون، دار المعـارف             :  نيقوال تيماشيف  -2
 .25م، ص 1983، 8القاهرة، ط
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 ما زالت بها العديد من النظريـات التـي تمتلـك        ،الساحة في علم االجتماع المعاصر    
افه للواقع، يصل اختال مختلفةًتصورات1( التناقض أحياناً إلى حد(.  
 ال يتعلـق    ، فإن الخالف بين رواد النظرية االجتماعية      ، الرغم من ذلك   وعلى  

بالمتغيرات المشكلة للواقع االجتماعي، ولكن يكمن الخالف الرئيسي بين النظريات في           
 بالنظر إلى بعضها البعض، وأيضاً في طبيعة العالقـات          ،طبيعة ترتيب هذه العناصر   

 األولويـة، فبينمـا     ذات المتغيراتقائمة بينهما، وبذلك تختلف غالبة النظريات حول        ال
علـى  "  دوركـايم  إميـل "تؤكد الماركسية على المتغيرات االقتصادية، تؤكد نظريـة         

 لـه   إلى متغير الدين والثقافة كمتغيـرٍ     " فيبر" على حين ينظر     ،المتغيرات االجتماعية 
  .)2( أساسيلى فاعلية دورة الصفوة كمتغيرٍع" باريتو "يؤكد بينما ،األولوية

 الـسوسيولوجي   راث في الت  ، واسعٍ  ظاهرة التغير االجتماعي باهتمامٍ    وحظيت  
 واختلفت  ، لفهم التغير االجتماعي   ، حيث قدمت نماذج نظرية عديدة     ،الحديث والمعاصر 

، ثم مدى    حول مسائل تتعلق بطبيعة التغير االجتماعية      ،هذه النماذج النظرية فيما بينها    
 ، فعـل التغيـر     ورد التغير ومصادره وآثاره، ثم طبيعة التفاعالت التي يثيرها فعـلُ         

 المتعلقة بـالتغير    مبريقية إما الختفاء المعرفة األ    ،وترجع هذه االختالفات لعدة أسبابٍ    
 ثم تعميم هذه    ، من الواقع   معينٍ االجتماعي، أو نتيجة لتعرض النموذج النظري لطرازٍ      

 بأنها تمثل   دعاء واال ، معينة  مباين، أو انطالقاً من مواقف أيديولوجية       واقعٍ الرؤية على 

                                                           

النظرية االجتماعية المعاصرة، دراسة العالقة اإلنـسان بـالمجتمع األنـساق الكالسـيكية، دار     : علي ليلة -1
 .31، 30م، ص 1991، القاهرة، 3المعارف، ط

 .87 المرجع نفسه، ص -2
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 أمـام   ، أو المعوقات  ، من الصعاب   خلق مجموعةً  ه وذلك كلُّ  ، موضوعية مواقف علميةً 
  .)1(فهم التغير االجتماعي

 ، بين التصورات النظريـة    ، من المحاور الخالفية   ، وجود مجموعة  ك ذل يعني  
 ،رب، وكانت أبرز محاور االختالف بين النماذج النظرية المختلفـة         التي نشأت في الغ   

 ،تتعلق بظاهرة التغير االجتماعي، حيث بدأت الصعوبة في دراسة التغير االجتمـاعي           
       من كون المجتمعات اإلنسانية ال تسير على وتيرة في تغيرها، فلكـل مجتمـعٍ       واحدة  

ت، تلك الظروف المتعلقة بنظامـه   التي تميزه عن غيره من المجتمعا ، الخاصة هظروفُ
 يعني اختالف أوجه التغير لدى كـل        ، وثقافته بوجه عام، فاختالف الثقافة     ،االجتماعي

  .)2(، األمر الذي أدى إلى تعدد مداخل التغيرمجتمعٍ
االجتمـاعي الكبـرى طبقـاً لتوجهاتهـا      ، صـنفت نظريـات التغيـر     لذلك  

 أي أن وعي    ، األول الذي يتبع المادة بالفكر      إلى اتجاهين كبيرين، االتجاه    ،األيديولوجية
 موجـودة " موضوعية" إنما يخضع لعوامل     ،الناس هو الذي يحدد وجودهم االجتماعي     

خارج الوعي بوجود األشياء ذاتها، وعلى ذلك فإن وعي الناس إنما يتحدد بوجـودهم              
  .االجتماعي
ذين االتجاهين  أن ه "  ميلز رايت" يعتقد   ، برغم هذا التناقض األيديولوجي    ولكن  

قد جاءا من عصر التنوير، ويشتركان معاً في كثير من القضايا، ففـي كـل منهمـا                 
 فـالمفهوم   ايـدة،  بمثابة الشرط األساسـي للحريـة المتز       ،اعتبرت العقالنية المتزايدة  

                                                           

م، 1986، الدوحـة، قطـر،      2 محمد الجوهري وآخرون، التغير االجتماعي، دار قطري بـن الفجـاءة، ط            -1
 .70ص

 .45م، ص1986، عمان، 6التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق، دار مجدالوي، ط:  محمد الدقس-2
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                هالمتحرر عن تحقيق التقدم بواسطة العقل واإليمان في العلم كشيء خيـر لـم تـشُب
  .)1(شائبة

 ، مما سبق، يمكن القول إن اإلقرار بتشعب المواقف النظرية الغربيـة           استخالصاً  
   حول التغير االجتماعي إلى اتجاهاتفكرية مختلفة ، لظـروف  ال ينفي التسليم بأنها نتـاج ، 

 ولذلك يوجد بينهما قواسم     عيةٌ، مرج  ويجمعها خلفيةٌ  ، واحدة واقتصادية ،وأوضاع اجتماعية 
  .ه ببعض المميزات الفارقة واألفكار المميزة رغم احتفاظ كل اتجا،مشتركة

   :"قضايا وأبعاد"علم االجتماع 
 ، فكري موجه نحو تحقيق الـوعي       علم االجتماع في جوهره، هو مشروع      إن  

 من خالل إظهار الـدور      ، ومستقبله ، وحاضره ،وتدعيم فهم حركة المجتمع في ماضيه     
هـام األساسـية للمعرفـة       الذي يمكن أن يؤديـه هـذا العلـم، إن أحـد الم             ،النقدي

 والكـشف عـن األنمـاط       ، الطبيعة الحقيقية للحياة االجتماعيـة     إبراز ،السوسيولوجية
 الواقـع االجتمـاعي بأبعـاده       ويـشكل  ،)2( في أبعادها التاريخية   ،االجتماعية الثقافية 

 ميدان العلوم االجتماعية ومداخلها، ويحدد في الوقـت         ، وبقضاياه ومشاكله  ،التاريخية
 النظر عن اختالف تـصورات هـذه العلـوم واهتماماتهـا            نظوراتها، وبغض نفسه م 

وتفسيراتها، فإنها تسعى إلى اكتشاف الحقيقة، واالرتفاع بمستوى كفاءة أدوات البحث،           
  .)3( وتدعيم قدرتها على الرؤية المستقبلية،واختيار النظرية وتطويرها

                                                           

عبد الباسط عبد المعطي، وعادل الهـواري، دار المعرفـة          : الخيال العلمي االجتماعي، ترجمة   :  رايت ميلز  -1
 .293م، ص 1987الجامعية، اإلسكندرية، 

2-  paci, E, The Function of the sciences and the meaning of man , North Western 

university press Evanston, 1972, p.69. 

، 198م، ص 1988 سمير أيوب، تأثيرات األيديولوجيا في علم االجتماع، معهد اإلنماء العربـي، بيـروت،               -3
199. 
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ية السائدة عـن علـم       تحقيق ذلك إعادة النظر في التصورات التقليد       ويتطلب  
االجتماع والقضايا األساسية التي يعنى بدراستها، واالفتراضات التي اعتاد البـاحثون           

  .)1(في هذا المجال التسليم بها عند إجراء التحليالت السوسيولوجية
يكون المجتمع ممكناً   " المجتمع واأليديولوجية   "في كتابه   " كارل مانهايم  "يقول  

رؤوسهم صورة مشتركة عن هذا المجتمـع تاريخيـاً صـورة     ألن أبناءه يحملون في     
 ننتمي إلى جماعة ما، ليس فقط ألننا ولدنا فيها، وال أننا نعترف             إننا ،تصنع وعياً عاماً  

باالنتماء إليها، وال ألننا نمنحها والءنا وإخالصنا، بل ألننا أساساً نرى العالم وأشـياء              
هـذه الجماعـة، أي رؤاهـا الـشاملة أو          بعينها في العالم بطريقة واحدة هي طريقة        

أيديولوجيتها االجتماعية السائدة، ومن ضمنها الهوية الثقافية، حيث إن المجتمع يمثـل            
بنية بشرية تؤلف نسيجاً واحداً متداخالً ومتفاعالً ومتكامالً من اإلنتاج واأليـديولوجيا            

ـ           ل بيئـة مـشتركة     والسلطة، وتتمتع هذه البنية بقدر من االستقرار الـديناميكي داخ
 وأسلوب وأنـواع اإلنتـاج      م،ومحدودة ألساليب تفاعل البشر معها والتعاون فيما بينه       

وأسلوب التناقض أو التدافع وكيفية حسمهما على نحو ال يخل بمبدأ الحفاظ على البقاء              
بشرياً واجتماعياً واطراد البناء وتحسين األوضاع من خالل اطراد اإلنتاج االجتماعي           

 وتراكم الخبرات الجمعية واطراد اإلبداع المعرفي والثقافي، ويتشكل من هذا           وتناميه،
 دعم بنية المجتمع وتعزيز استقرارها، وهي بيئـة         هدفهاكله بيئة ثقافية أو أيديولوجية      

  .مشتركة األفراد المجتمع
 الهوية هي نتاج لتكوين اجتماعي اقتـصادي معـين، ويقـصد بـالتكوين      إن  

ي النظام االجتماع االقتصادي لمجتمع معين، هذا التكـوين هـو           االجتماعي االقتصاد 

                                                           

 .149م، ص 1985 نحو نظرية اجتماعية نقدية، دار النهضة العربية، بيروت،:  السيد الحسيني-1
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تعبير عن فترة معينة في تاريخ المجتمع تتميز بمجموعة محددة نوعياً من العالقـات              
  .)1( واالجتماعية والفكريةصاديةاالقت

 شك أن األفكار الكبرى التي عبر عنها كبار علماء االجتماع فـي القـرن               ال  
أليديولوجيات الثالث الكبرى التي ظهرت في هذا العـصر،         التاسع عشر عبرت عن ا    

وهي الليبرالية والراديكالية، ثم االتجاه المحافظ، تلك التي تأثرت إلى حد كبير بالثورة             
الصناعية والثورة الديمقراطية، ولذلك يقال إن هذه األيديولوجيات الـثالث والعوامـل            

 يبـدو أن    ولكن ،)2(االجتماع بشكل عام  التي بلورتها تشكلت األفكار األساسية في علم        
  .هذا التباين األيديولوجي أدى إلى مواقف نظرية متطرفة في فهم التغير االجتماعي

  ):رؤية في أزمة علم االجتماع( الغربي وإشكالية التنظير المجتمع
 علم االجتماع في اآلونة األخيرة حركة نقد الذعة ونـشطة لتـصحيح             يشهد  

، فمنـذ ظهـور أعمـال       "بارسـونز "حتى  " أوجست كونت "اء من   مسار هذا العلم ابتد   
ومدرسة "  االجتماعي النقد"وحركات  "  الجديد واليسار" "وجولدنر"،  " رايت ميلز  تشارلز"
ظهرت الحاجة إلى مناداة العاملين بالعلم بأن يكون لهم أدوار جديدة وأن            " فرانكفورت"

 وتتعلق الحركة الجديدة بتحديد تعريف      يكون للعلم أهدافٌ جديدة أكثر تحرراً وإنسانية،      
للعلم ذاته والوظيفة التي يجب أن يقوم بها من خالل القضايا التي ينبغـي أن يرتكـز                 
عليها عند مناقشته لدور الباحث في المجتمع، وما هي القيود المفروضة على الباحـث            

                                                           

عالقة الهوية والتراث بالتشكيلة االجتماعية االقتصادية في العالم العربي، ندوة تكنولوجيا تنمية            :  فؤاد مرسي  -1
المجتمع العربي في ضوء الهوية والتراث، اليونسكو، المركز اإلقليمي العربي للبحوث والتوثيـق فـي العلـوم                 

 .41، 25االجتماعية، القاهرة، ص 

تاريخ النظرية في علم االجتماع واتجاهاتها المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، اإلسـكندرية،  :  غيثعاطف -2
 .182م، ص 1985
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تفرضها تمويل  في اختياره لمشكلة بحثه، واألدوات التي يستعين بها، كذلك القيوم التي            
  .)1( في دراستها للواقعبحوثالبحوث على نتائج هذه ال

 أن أزمة علم االجتماع راجعة أساساً إلى أزمة المجتمع الغربي، فمع            والحقيقة  
تزايد التصادم بين الواقع المحافظ المتردي والعاجز عن استيعاب التناقضات البنائيـة            

ن إيجاد حلـول لهـا، ومـع سـيطرة          والفكرية التي تأكله وتنخر أسسه، والعاجز ع      
  اجتماعيـةٌ التشاؤمية االجتماعية العميقة وانتشار دوافع البؤس والكآبة، تتبلور حركاتٌ        

 فـبعض هـذه     ، فكريـة   لهذا الواقع االجتماعي، وما ارتبط به من اتجاهـات         رافضةٌ
 نقده مباشرة نحو المجتمع    هالحركات وج ،  إلى إعـادة تقييمـه، والـبعض         في محاولة 

 القائمـة،  علـى النظريـة   ،اآلخر سعى من خالل مجموعة من االعتراضات القويـة      
 ، تنتفع على صـور عديـدة      ، إلى بلورة نظريات تقويمية للمجتمع     ،ونماذجها المختلفة 

  كـان رد   ، إن ما حدث في المجتمع الغربي من أزمـات         ،)2(لتجارب اجتماعية مختلفة  
 تجـاه   ، التي جاءت كرد فعـل إيجـابي       ،الفعل المباشر لها ظهور الحركات الشبابية     

 عبر  ، ويفرضها عليهم النظام القائم    ، التي يعيش فيها الشباب    ،مظاهر القلق واالغتراب  
 بأن هنـاك واقعـاً      دأجهزته األيديولوجية المتعددة، هذه الحركات كانت الدليل الذي أكّ        

يم المـرتبط    يختلف تماماً عـن الواقـع القـد        ، أخذ في الظهور كتحد أمبريقي     ،جديداً
  .باأليديولوجيات المهيمنة

                                                           

استشراق مستقبل علم االجتماع في الوطن العربي نحو علم اجتماع عربي، مرجـع             :  عبدالباسط عبدالمعطي  -1
 .380، 359سابق، ص 

 .218م، ص1988لم االجتماع، بيروت، معهد اإلنماء العربي،  سمير أيوب، تأثيرات األيديولوجيا في ع-2
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  : الفكر العربي المعاصرمالمح
  جديـدة   وهو يبحث عن هويـة     ، من أهم مالمح الفكر العربي المعاصر      كان  

 الصدام أو الرفض، أو القبول أو التعايش مع ذلك اآلخـر،            ،يواجه بها اآلخر المسيطر   
ئية أيديولوجية، فهناك الموقف     إلى ثنا  -كما أشرنا -لقد أفضى الفكر العربي المعاصر      

السلبي الرافض للغرب، والتجديد والتحديث، وآخر إيجابي تجـاه الغـرب وإجازاتـه             
ـ             عليهـا الموقـف     قوعلومه وإلى جانب هذين النقيضين توجد حركـة بـسيطة يطل

  .اإلصالحي
 علم االجتماع منذ توظيفه في العالم العربي في المرحلـة األخيـرة كـان              إن  

لوجية الغربية والمفسر ألوضاع علم االجتمـاع فـي الوضـع العربـي             يحمل األيديو 
 يربط بين األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي ولـد          أنيستطيع بسهولة   

  .في بيتها
 العديد من الكتابات التي مهدت لنشأة هذا العلم والتـي تعكـس االرتبـاط               إن  

ن الخصوصية النوعية والتاريخيـة     بالنموذج الغربي ومحاولة محاكاته بغض النظر ع      
 وانعـدام   الجديـد للواقع العربي، ولقد أدى هذا بطبيعة الحال إلى تشويه صورة العلم            

تأثيره على المجتمع العربي، ولهذا بات واضحاً أن علم االجتماع الذي وظـف فـي               
العالم العربي هو علم مغترب عن حق عن الواقع المتغير والذي تختلف قـضايا عـن    

  .)1( لعالم الغربي الذي نبع فيه علم االجتماع كاستجابة فكرية لهذه القضاياقضايا
 علم االجتماع الذي يدرس في العالم العربي ما هو إال علم اجتمـاع غربـي                إن  

ضـرورة قيـام علـم      " يبتعد في روحه ونتائجه عن التراث العربي، ويرى عاطف غيث         

                                                           

م، 2007دراسات في علم االجتماع المعرفة والعلم، دار المعرفـة الجامعيـة، اإلسـكندرية،              :  محمد بيومي  -1
 .86ص
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ع في صورته الحالية، فما يأتينا مـن      اجتماع عربي، حيث طالب بضرورة نقد علم االجتما       
 يكون لنا قدرتنا الخالقة لتقديم البديل هـذا         أنالغرب ليس له طابع المسلمات، ولذلك يجب        

البديل هو العلم القادر على استخالص الحقائق الخاصة بنا والتي نستخلصها بأيـدينا مـن               
 التي تهـدف إلـى ربـط         لقد آن األوان ألن نطارد كل التسلالت الفكرية        ،)1(واقع ظروفنا 

  . من خالل علم اجتماع عربيأخرىالواقع العربي بعجلة مجتمعات 
  : بين الدين والتحديثالعالقة

 البحث حول الجذور االجتماعية للدين كانت تتم في إطار االعتقاد الـسائد             إن  
فغي الغرب بأن التحديث على الطريقة الغربية حتمي وعالمي، وأن مجتمعـا العـالم              

 الواقـع   ولكنثقافتها ال يمكنها إال التكيف مع عناصر الثقافة الغربية الحديثة،           بمختلف  
إلـى أن   " آالن تـورين  "لم يكن بهذه البساطة التي صورها فكر التحديث، لذلك ذهب           

القرن العشرين ساده سلسلة من أشكال التحديث الغربية والمفروضـة أكثـر فـأكثر              
شكال من التحديث تتزايد في إرادتها وتقـل         وطنية أو أجنبية وهي أ     مابواسطة سلطة إ  

  .)2(قالنيتهافي ع
 نظريات التحديث قد ثبت فشلها فعلياً في عقد الثمانينيات بعدما شهد العالم             إن  

 نظريـات التحـديث     أنتغيرات كبيرة صاحبت ظاهرة االنبعاث الديني، وخـصوصاً         
 العامـة فـي أوروبـا       لحياةفشلت في تفسير استمرار المعتقدات والرموز الدينية في ا        

 ولذلك لم يعـد     ،)3(وأمريكا، وعجزت عن تفسير بقاء الدين في أوروبا الشرقية وآسيا         
                                                           

 .87 المرجع نفسه، ص -1

 .407 آالن توريس، مرجع سابق، ص -2

3- Roland Robertson: Globalization, polibcs, and Religion, (In) Jams A.Beckford and 

Thomas Luck man (Editors), the changing face of Religion, sage publication LTD, 

London 1989, p15.   
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لها مكان في ظل حركة االنبعاث الديني التي بدأت تتصاعد منذ منتصف السبعينيات،              
أو ما أطلق عليه تسييس الدين، حيث انتشرت فكرة عدم انفـصال الـدوائر الدينيـة                

 أكثر تأكيداً في الواليات المتحدة األمريكية، كمـا ظهـرت بـشكل             والسياسية وكانت 
واضح وبقوة في المجتمعات اإلسالمية وكذلك في أوربا الشرقية، أما أوربا الغربيـة              

 من  تخُلأن فرنسا وأسبانيا لم     " روالند روبرتسون "كانت مختلفة بالرغم من ذلك الحظ       
"  الخـضر  ظاهرة"في ظهور   " رتسونروب"مشكالت تتعلق بالدولة والكنيسة، كما رأى       

في أوروبا الغربية تحدياً للدولة العلمانية الحديثة، وإن لم يكن دينياً، إال تضمن اهتماماً              
  .)1(كبيراً بمسائل الوجود اإلنساني

  : االجتماعي للدينالدور
 وجهات نظر متعددة حول الدور االجتماعي للـدين، فـرأى بعـض             ظهرت  

قيم الدينية قد تكون تقدمية، ولكنها فـي ذاتهـا ال تـضمن أن              المفكرين أن األفكار وال   
مجتمع معين سوف يتقدم لألمام أو يتطور، ورأت بعض التحليالت أن وصف بعـض              

 يعتمد على الناس المـشاركين فـي تلـك القـيم التـي              تقدميةاألنظمة الدينية بسمة ال   
ن القـضية   يترجمونها بشكل أو بآخر في عصر تاريخي معين، وعلى ذلـك يعتقـد أ             

ترتبط بوجود بيئة ثقافية متسامحة تفسر تلك القيم واألفكار الدينية وهناك من يرى أن              
الدين قد يشكل عقبة للتقدم عندما يسيس أو يصبح مادة سياسية، كذلك فإن المؤسـسة               
الدينية إذا ما حاولت ضبط وظائف المجتمع يحدث نفس الشيء، حيـث أن التجربـة               

، عموماً فإن هؤالء ال يرون في العلمانية شـرطاً ضـرورياً            الغربية تثبت هذا األمر   
  .للتنمية، ولكنهم يرون أنها ذات مكانة هامة في عملية التنمية

                                                           

، 1أبو بكر أحمـد باقـادر، ط  : علم االجتماع واإلسالم، دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ترجمة:  براين تيرنر  -1
 .220م، ص 1987دار القلم، بيروت، 
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 الخالف حول دور الدين االجتماعي إال أنه ال ينفي أن تأثير الدين في               ورغم  
المجتمعات لبشرية بما بلغه من العمق والحضور، قد جعل المتخصصين فـي العلـوم      

الجتماعية المعنية بالدين يكادون يجمعون على اإلقرار بأن للدين قيمة وظيفية كبيرة،            ا
  .)1(وعليه فقد اعترف معظم علماء االجتماع بأهميته االجتماعية

 العديد من الدراسات التي تناول الشعوب اإلسالمية تـدور عـادة حـول              إن  
ن بدايـة االهتمـام    علـى أ   ،)2(موضوعات مثل السحر وطقوس الزواج إلى غير ذلك       

الحقيقي بالدراسة العلمية لإلسالم جاءت في بداية الستينيات حين أخذت أعداد متزايدة            
من المتخصصين تعالج المسألة من الزاوية السوسيولوجية ومنذ منتصف الستينيات بدأ           
بعض العلماء الغربيين في تقديم محاوالت جادة في الدراسـات اإلسـالمية تناولـت              

، ولكن االتجـاه الـسائد فـي        قليديهج يختلف عن المنهج االستشراقي الت     اإلسالم بمن 
الدراسات الغربية للعالم غير األوربي عموماً، ظل يقدم ذات المقوالت القديمة تحـت             
مسميات جديدة ورغم تغيير أسلوب الخطاب في التعامـل مـع الظـواهر موضـوع               

 الدراسات االنتروبولوجيـة ثـم     الدراسة إال أن االنتقال من الدراسات االستشراقية إلى       
الدراسات السوسيولوجية لم يكن انتقاالً في أسـاس الدراسـة ومناهجهـا ومفاهيمهـا              

  .)3(وأهدافها إلى حد كبير

                                                           

الـدار  : فرج صالح البكاري، أبعاد الدين االجتماعية، تعريـب       : صعوبات تحديد الدين  :  سيد حسين األطلس   -1
 .8م، ص 1993التونسية للنشر، 

تراث اإلسالم، ترجمة محمـد زهير السمهوري، عـالم المعرفـة، الكويـت، أغـسطس              :  شاخت وبوزان  -2
 .87م، ص1978

 .184ت التنمية السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص نظريا:  نصر محمـد عارف-3
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  : االجتماعية للديناألبعاد
 إطار االهتمام العلمي المتزايد بدراسة األبعاد االجتماعية للـدين ظهـرت      في  

ف دور الدين في عمليـة التغيـر االجتمـاعي،    حركة فكرية جديدة تسعى إلى استكشا     
وواكب ذلك اهتمام واسع بالدراسة السوسيولوجية لإلسالم، خـصوصاً فيمـا يتعلـق             

 في المجتمعات اإلسالمية ومراجعـة العالقـة بـين الـدين            اعيبقضية التغير االجتم  
حتـى  والدولة، وقد تنامت هذه الحركة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين            

أصبح علماء االجتماع يعتبرون العالم اإلسالمي داخالً ضمن دائرة اهتمـامهم بـشكل            
كبير، ومن المؤكد أن االهتمام السوسيولوجي بالعالم اإلسالمي لم يكن يبدأ في العقـود            
األخيرة من القرن العشرين، فقد كان لعلماء االجتماع المبكرين اهتمام واضح بدراسة            

لقديمة في العالم اإلسالمي الحديث، إال أنهم كانوا يستقون معـرفتهم           العادات والتقاليد ا  
  .عن اإلسالم من المستشرقين

  : السوسيولوجية لإلسالماإلسهامات
 اإلسهامات السوسيولوجية التي اهتمت باإلسـالم ظلـت محـدودة حتـى         إن  

 إن فحص ومراجعة ما تناوله    "  تيرنر براين"منتصف السبعينيات، كما يتضح من قول       
علم االجتماع الديني خالل الخمسين سنة الماضية يكشف أن معظم علماء االجتماع لم             
يعطوا اهتمامهم باإلسالم، أو افتقروا إلى ما يمكن اإلسهام به في الدراسات اإلسالمية،             

أن معظم أساتذة علم االجتماع الديني كانوا يتجنبون عملية تحليـل           " تيرنر"وقد الحظ   
 ولهذا ظلت معظم الدراسات اإلسالمية حتى فتـرة    ،)1(دون قصد اإلسالم عن قصد أو ب    

 في إطار مـا   اإلسالميةقريبة، تنتمي إلى الدراسات الشرقية، حيث درست المجتمعات         

                                                           

 .218مرجع سابق، ص :  برايس تيران-1



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 577

يعرف بالمجتمعات الشرقية، حيث ظهرت بعض النظريات التي طرحها الغرب علـى            
دقيقةً ليست علميةًاإلسالم في صورة .  

 والثقافة واإلسـالمية،    ،تصورات خاطئة عن اإلسالم    يساعد على ترسيخ     مما  
 في أعمال االجتماع الكالسيكية والحديثة، ومن       ،وقد انعكست هذه التصورات الخاطئة    

 أكثر ارتباطاً بواقع المجتمعـات      ، في العالم اإلسالمي   جتماعيثم ظهر تحليل التغير اال    
 من  قَبٍأنه بعد ح  " ليم عويس  الح عبد" وبالصورة الفكرية الشائعة لديهم، ويرى       ،الغربية

 بدأ المـسلمون المعاصـرون فـي        ،التخلف والجمود الفكري، والتوقف عن االجتهاد     
 أو مـن خـالل      ،التعرف على التراث اإلسالمي وأعالمه، ومن خالل فكر اآلخـرين         

    أنهـا ، والتي من خاللها تم تصوير المسيحية على         مناهج اآلخرين المعرفية بشكل أعم 
  .)1( الثقافي والتخلفالركود اإلسالم برِندم بطبيعتها، وقُ للتقمالئمةٌ
  : نظرية اجتماعية إسالميةرؤية

 بدراسـة    متزايـد   من اهتمـامٍ   ، ما شهده علم االجتماع في العقود األخيرة       إن  
 التحليـل  فـي    نظر يستدعي إعادة ال   صبح أ ، والثقافة اإلسالمية  إلسالمية،المجتمعات ا 

 التـي شـكلت     ،حول اإلسالم " فيبر"سالم، ومنها نظرية    السوسيولوجي الكالسيكي لإل  
  . للبحث المعاصر في علم االجتماع الديني ونموذجاً، مركزيةرؤيةً

 ، في تشكيل رؤيـة نظريـة إسـالمية   ، بدأ المفكرون في العالم اإلسالمي وقد  
 الخاصة  ،تعكس فلسفة التنمية اإلسالمية، كما رأوا ضرورة مراجعة النظريات الغربية         

 لكونها غير صالحة لتفسير واقع التغير في المجتمعات اإلسالمية،          ،لتغير االجتماعي با

                                                           

 .84مرجع سابق، ص :  شاخت وبوزان-1
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 الشائع اسـتخدامها فـي الواقـع        ،باإلضافة إلى مراجعة كثير من المفاهيم المعاصرة      
  .)1( وغيرهاوالبعث ، واليقظةوالصحوة،  مثل النهضة،،اإلسالمي
 يتعـاظم   ، والعقلي ،ريخي حينما تنفصل عن إطارها التا     ، والنظريات فاألفكار  

 ومن هنا بدأ اهتمام هؤالء المفكرين       ، ومحاولة تطبيقها في بيئة غير بيتها      ،خطر نقلها 
 والمفاهيم والممارسات التي تنـسب إلـى        ،ينصب حول بحث دور التفسيرات الحالية     

 في المجتمعات اإلسالمية، كمـا انـصب        لقائمة ا ،اإلسالم، وعالقتها بالتخلف والركود   
 السائدة في المجتمعات اإلسالمية، لما تكتسبه       ،م على تأكيد دور األفكار الدينية     اهتمامه

من إلحاح وأسبقية في دراسة هذه المجتمعات، على أساس أن اإلسـالم يكمـل رمـز      
 في كل سمات الحياة، ولهذا الـسبب فـإن تفـسير            ، ويؤثر بقوة وبشكل مباشر    ،الحياة

 البد أن يتم من خالل هـذه األفكـار          ،عاصرةاألوضاع الخاصة بالبلدان اإلسالمية الم    
 حيث الدين المتغير األكثر أهمية في تفسير الظواهر االجتماعيـة فـي             ، السائدة نيةالدي

  .البلدان اإلسالمية
 للنظريـات    إلـى إيجـاد بـديلٍ      ، سعى المفكرون في العالم اإلسـالمي      وقد  

، واسـتخدام    علـم االجتمـاع الـسياسي      مصطلحالسوسيولوجية الغربية، حيث طرح     
المنظور اإلسالمي كمدخل علمي منهجي في تحليل الظواهر االجتماعية، وأخيراً حول           

 إلـى   أدىإمكانية تقديم نظرية اجتماعية إسالمية إذ أن الفكر اإلسالمي في بـواكيره             
إنشاء نظرية اجتماعية، من خالل كتابات عبد الرحمن بن خلدون، بما انطوت عليـه              

دة ليس في عرضها للنظم والظواهر االجتماعية من منطلـق          من عناصر تجديدية عدي   

                                                           

منهجية التجديد السياسي وخبرة    (في النظرية السياسية بين منظور إسالمي       :  سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل     -1
 .17، ص 1998ر اإلسالمي، ط، القاهرة، المعهد العالمي للفك) الواقع العربي المعاصر



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 579

تحليلي واقعي في المجتمعات اإلسالمية فحسب، وإنما خالل الوصول إلى مبادئ عامة            
  .)1( هذه الظواهر وتفسيرها من خالل منهج الدين اإلسالميتحكم

  ):نحو علم اجتماع إسالمي( إسالمية لعلم االجتماع صياغة
  الثقافي للتغريب    فعلٍ كرد،      الذي عاشت فيه العلوم االجتماعية بصفة   عامـة ، 

  وعلم االجتماع بصفة علـى  تؤكد إلسالمي، انتشرت في العالم ا   ظهرت حركةٌ  ، خاصة 
 وتحاول أن تبين زيادة إسهامات المسلمين فـي علـم           ،الهوية اإلسالمية لعلم االجتماع   

 وعلم  ،لم االجتماع اإلسالمي   مثل ع  ،االجتماع، وأخذت هذه المحاوالت أشكاالً متعددة     
 ويمكن تمييز اتجاهين في     ،)3( وعلم اجتماع المجتمعات اإلسالمية    ،)2(االجتماع القرآني 

 إسـالمي،    جديد هذا المجال، االتجاه األول يتميز بوضع أفكار علم االجتماع في ثوبٍ          
 إذ  ،لة هذا االتجاه بعدم األصـا     سمدون تغيير للمضمون السوسيولوجي الغربي، ولذا يتّ      

 مـن   ، قـصيرة   زمنيـة   وتحولها في فتـرة    ،الحظنا عدم االتساق الفكري عند دعاته     
ومدارس متناقضة تماماً مع هذا االتجاه الجديد، أما االتجـاه الثـاني وهـو               اتجاهات 

 وينطلـق مـن     ، فكري واضح   ولديه اتساقٌ  ، منذ البداية   إذ أن قناعاته إسالميةٌ    ،أصيٌل
حاجة حقيقية  وربـط   ، بضرورة الكشف عن الجوانب اإليجابية في التـراث        ، وصادقة 

 مـن قبـل     ، ومفـروضٍ   على أساس وجود فترة انقطاع مفتعـلٍ       ،الماضي بالحاضر 

                                                           

م، 1981نحو علم االجتماع اإلسالمي، دار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية،         :  زكي الدين محمـد إسماعيل    -1
 .28ص 

 .73م، ص 1982علم االجتماع اإلسالمي، دار المعارف، القاهرة، :  سامية الخشاب-2

جتمعات اإلسالمية في قضايا علم االجتمـاع المعاصـر، دار          نحو علم اجتماع الم   :  علي عبد الرزاق جلبي    -3
 .46م، ص 1989المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
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االستعمار الغربي، ولكنه يؤمن بقدرة التراث علـى العطـاء فـي كـل الظـروف                
  .)1(واألوقات
ا اإلسـالمية    إليجاد هويتن   هو محاولةٌ  ، الدعوة إلى علم االجتماع اإلسالمي     إن  
 طبقاً لهذه   – كذلك صياغة وتوضيح النظرية االجتماعية اإلسالمية، فاإلسالم         ،الضائعة
 يرتكز   يقوم على أساس التوحيد، فالتوحيد حقيقةٌ      ، وكاملٌ  اجتماعي شاملٌ   نظام -الدعوة

 خلقـه، والنظـام االجتمـاعي       كلُّ لكها ويدور في فُ   ،عليها البناء االجتماعي اإلسالمي   
 ومتـأخرة   ، يتجسد في مفهوم األمة، وإن كانت األمة اإلسالمية ممزقة اآلن          ،مياإلسال

عن باقي الشعوب، فإن دور عالم االجتماع اإلسالمي يجب أن يكون أحـد العوامـل               
  . وإيجاد الحلول لها، وذلك بالكشف عن المشاكل وتحليلها، على توحيد األمة،المساعدة
 وهو عندما يقوم بذلك     ، معقد ل في واقعٍ   االجتماع اإلسالمي يدرس المشاك    فعلم  

 وال يقدم تبريـراً للتخلـف       ، وال قومية ضد أخرى    ، اجتماعية دون غيرها   ال يخدم فئةً  
 ،الذي تعيشه األمة، وال يعني هذا عن تخلي علم االجتماع اإلسالمي عن مهمته النقدية             

 هي قلب   ،إلسالميالتي تعري المشاكل أينما كانت، إن المهمة الكبيرة لعلم االجتماع ا          
 عـن الواقـع   ، والنظريات المنتشرة في أنحـاء العـالم العربـي     ،التصورات الفكرية 

 المجتمـع، أي    ر التـي تـسي    ، والقوانين االجتماعية  فالسنناالجتماعي وعن اإلنسان،    
 الفكريـة  هي من عند اهللا، هذه العملية أعني خلخلـة الواقـع والتـصورات               ،مجتمع

 خاصـة علـم     ، ذلـك إال بأسـلمة العلـوم       يتحقق وال   ،سهل ال باألمر ليست   ،الخاطئة
 فهو يكاد يكون الحلقة المفقودة في بناء التخصصات اإلسـالمية األخـرى،             ،االجتماع

                                                           

علم االجتماع والصراع األيديولوجي في المجتمع العربي، مجلة المستقبل العربي السنة           :  حيدر إبراهيم علي   -1
 .27، ص 4م، ص1985، أغسطس 78الثامنة، العدد 
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 بكونـه يهـتم أصـالً بواقـع         ، من االهتمام بوجود علم االجتمـاع اإلسـالمي        والبد
  .)1( ومشاكلها اآلنية والمستقبلية،المجتمعات
 فهو نقدي   ، متعددةٌ اته على أن مهم   فكر اإلنساني، عالوةً   أنه يتفاعل مع ال    كما  

  .جدلي تابع، ابتكاري النزعة واالتجاه، ملتزم التزاماً كامالً بالمبادئ الكلية لإلسالم
 أهمية علم االجتماع اإلسالمي تكمن في كونه واقعيـاً، أي أنـه يـصف               إن  

ح المجتمـع تـشريحاً      وإذا استطاع تـشري    ، ال كما ينبغي أن تكون     ،الظواهر كما هي  
 يمكنه حينئذ أن يوجه األفراد والمؤسسات االجتماعية توجيهـاً معينـاً،            ،واقعياً علمياً 

 والمبادئ الكلية لإلسالم، وأخيراً فإن علم االجتماع        ،بحيث ينطبق السلوك مع االعتقاد    
 ، وعلـى األرجـح مبتـذالً ولقيطـاً        ، ليس علماً اجتماعياً غربياً مكـرراً      اإلسالمي،

 والنظريـات الغربيـة   ت، لكل التصورا هي كليةٌ،خصوصية علم االجتماع اإلسالمي ف
  .)2(حول المجتمع، كما أن هدفه أو أهدافه تكمن في كونه علماً يهتم بقضايا األمة

  ":خاتمة" رؤية استشرافية للمستقبل نحو
 والقـائم علـى     ، اإلسـالمية  در المنبثق من المصا   ، المشروع االجتماعي  إن  
 ممـا   لمعاصـرة،  التصورات العالميـة ا     ضروري في ظلّ   ،العلمي اإلسالمي المدخل  

 ، مـن واقـع التـراث   ،يتطلب جهوداً بحثية تستهدف استكشاف وتطوير نماذج نظرية 
 على أن يتم اختيار مدى استجابة الواقع لهـذه النمـاذج،            ، مرحلة التطور  صوصيةوخ

لة تـستطيع فهـم الواقـع،       وكذلك اختبار قدرة هذه الرؤى على تشكيل نظرية متكام        
  .وتمتلك اآلليات القادرة على تطويره

                                                           

م، 1985،  43حو علم اجتماع إسالمي، مجلة المسلم المعاصر، السنة الحادية عشر، العدد            ن:  أحمد المختاري  -1
 .54، ص 39ص 

 .53، ص 49نحو علم اجتماع إسالمي، ص : أحمد المختاري  -2
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 من يرى أننا اليوم في حاجة إلى المعرفة التي يمكننا من العبور إلـى               وهناك  
المستقبل بشكل صحيح، معتمدين على تجارب الماضي في الخطأ والـصواب وفـي             

ـ            ي سـوف   النجاح والفشل، ذلك أن العاجز عن استيعاب التراث، واستـشراف الماض
يعيش متخاذالً وعاجزاً عن تحقيق العبرة التي تقود إلى العبـور الـسليم واستـشراف      

  .)1(المستقبل
 مما تمتلكه الرؤية    ، حول التغير االجتماعي   ، التميز في الرؤية اإلسالمية    وينبع  

 ما يدعو إلى القـول إن       وهذا ، خاصة تميزها عن سواها     من سمات  ،اإلسالمية الكلية 
 وكل عناصـر  ، قد ربط بين إحياء المجتمع السليم    ،مي في العصر الحديث   الفكر اإلسال 

 وبين اإلحياء اإلسالمي وتجديد الفكر الديني، ومن هـذا المنطلـق            جتماعي،التغير اال 
 التـي   ، من المتغيرات النظرية    مجموعةً ،حدد مفكرو العصر الحديث بمختلف تياراتهم     

 واستكشاف جوانب   ، دراسة الواقع  في  والتي يمكن أن تسهم    ،تصور التغير االجتماعي  
التغير االجتماعي في المجتمع المعاصر، وذلك من خالل تقـديم المبـادئ األساسـية              

 انـب  التي استخلصها بعض المفكرين اإلسالميين، فيما يتعلـق بالجو         ،)االفتراضات(
 ،الدينامية في بناء المجتمع اإلسالمي، باالعتماد على اإلطـار المرجعـي اإلسـالمي            

بصورة جوهرية، مما   ) القرآن الكريم والسنة النبوية   (مستمد من مصدرين األساسيين     ال
  .يعني إعادة الحوار أو التفاعل بين الواقع والنص

 مما سبق يمكن التوصل إلى عدة قضايا أساسية بالبحث والتحليـل            استخالصاً  
ت الفكـر   والتقويم حيث تتم دراسة مفهوم التغير االجتماعي وفقـاً التجاهـات تيـارا            

اإلسالمي الحديث، ودراسة أنماط ومتغيرات التغير االجتماعي وضوابطه كما ظهرت          
 بعض المفكرين اإلسالميين في العصر الحديث، حتى نتمكن من تحديـد            هاماتفي إس 

                                                           

 .21 عبد الحليم عويس، مرجع سابق، ص -1
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المقوالت التي شكلت إطاراً التفاقهم فيما يتعلق بالتغير االجتماعي، مع تمييز جوانـب             
  .االختالف بينهم

 إلى مصادر    مباشرٍ  بشكلٍ يرجع ذي ال ،تحديد متغير التغير االجتماعي    أن   كما  
 وتلك التي يرجع مـصدرها      ،)القرآن الكريم والسنة النبوية   (الفكر اإلسالمي األساسية    

 وتأويالت المفكـرين    ،إلى واقع المجتمع اإلسالمي، وانعكست في التفسيرات النظرية       
 مـن   ضافة إلى اسـتخالص مجموعـة     المسلمين من ذوي التوجهات االجتماعية، باإل     

 أو نظريته فـي     ، التي تشكل في مجموعها تصور الفكر اإلسالمي الحديث        ،المقوالت
 اإلسـالمي، مـع     فكرالتغير االجتماعي، تلك التي القت إجماعاً من مختلف تيارات ال         

 وبـين الرؤيـة النظريـة       ،إبراز االختالفات األساسية بين الرؤية النظرية اإلسالمية      
  . فيما يتعلق بظاهرة التغير االجتماعي،بيةالغر

 من شأنه أن يعالج كل القضايا االجتماعية في         ، اجتماع إسالمي   إيجاد علمٍ  إن  
 باإلضافة إلى معالجة مشاكل المجتمـع اإلسـالمي،         ، إسالمية  من وجهة نظرٍ   ،العالم

 ،الحـالي  هي في دراسة الواقع اإلسالمي       ،فالمهمة األساسية للسوسيولوجية اإلسالمية   
  .وتنقيته من البدع والخرافات

 إذ مـن وظيفتـه دراسـة البنـى     ، قصوى لعلم االجتماع اإلسالمي أهميةً  إن  
 ، وبالتالي يمكن إصالح المجتمـع     ، للمجتمعات اإلسالمية   ميدانيةً  دراسةً ،والمؤسسات

  ومؤسساته، ولهذا فإن محاور علم االجتمـاع اإلسـالمي متعـددةٌ           ،أفراده وجماعاته 
  .، فهو يهدف إلى العالمية من حيث النظرية اإلسالميةبكةٌومتشا

 مـا زال فـي      ، إسالمي لعلم االجتماع    هذا االتجاه الذي يحاول إيجاد بديلٍ      إن  
  ولكن البد مـن جهـود      ، وقد يكون الهدف واضحاً    ،بداية المحاولة، فقد تكون صادقةً    

في  ،كيفية تطبيق كل هذا    والنظريات، و  ، والمناهج ، في مناقشة قضايا المفاهيم    ،مضنية 
  . دراسة الواقع العربي اإلسالمي
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   :ملخص البحث

فهمـا نتـاج لـنمط معيـشي     رتبط الصحة والمرض بالثقافة االجتماعيـة،     ت  
، بيئتهم، وفقا لعادات وتقاليد وخبرات متوارثـة       ألسلوب الحياة الذي يعيشه الناس في     و
يـق  االهتمام بالعوامل االجتماعية والنفسية والصحية التي تواجه بعض األسـر وتع           ف

ومنهـا    يقلل من ظهور مشكالت صحية وطبية،       قد  اندماج أفرادها في المجتمع    عملية
لذي يعاني  مقدار التفاعل بين ا   البحث إلى التعرف على     هذا  ويهدف  اضطراب التوحد،   

 وأفراد أسرته، والكشف عـن اآلثـار االجتماعيـة للعالقـات            من اضطراب التوحد  
بثقافـة  ) األسرة(حد، وتوعية أفراد المجتمع     ب التو ااالجتماعية التي قد يسببها اضطر    

 وهذا  ، فترة معينة  فيومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، تركز المواليد           ،توحدال
كما يشكل الترتيب األول لألبناء النسبة األكبر       ،له داللة ربما تحتاج إلى فحص وتقصٍ      

تفاعل مع المـصاب،    في مواليد هذه األسر،كما لوحظ عجز األسر على خلق قنوات لل          
 على المهـارات    ريبتدللوضع آليات واستراتيجيات عملية     لهذه الدراسة ب   وقد أوصت 

  .االجتماعية لجميع أفراد هذه األسر
   الصحة، المرض، الثقافة، التوحد:الكلمات الدالة

                                                           

 . ترهونة/ جامعة الزيتونة/كلية التربية -علم االجتماعقسم   -∗
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  : ةـمقدم
لقد شغلت الصحة والمرض بوصفها مـشكالت صـحية اجتماعيـة أذهـان               

والمختصين، فنجد االهتمام بأسباب األمراض وكيفيـة عالجهـا         المفكرين والمهتمين   
ومحاولة اتقاء مخاطر هذه األمراض، وذلك بدراسة سبل التخلص منها عـن طريـق              
البحث والتقصي وإجراء التجارب مستعينين بالبيئة المحيطة وما يتوافر لهم من مـواد             

حيـث نجـد فـي      . ضأولية قد تكون عامالً مساعداً في إيجاد الحلول لهـذه األمـرا           
المجتمعات القديمة العائلة تقوم كمؤسسة بدور المعالج لألمراض واإلصابات في أغلب           

، ومن المالحظ أنه ال يزال إلى يومنا هذا اهتمام األسر           )2001،233 جيدنز،(األحيان  
   .بذلك معتمدة على التطور التكنولوجي والعلمي سعياً إلى تحقيق أكبر قدر من الصحة

الصحة العامة هي محاولة استئصال المرض من جـسم المجتمـع،           إن فكرة     
فالصحة والمرض مفهومان مرتبطان بالثقافة االجتماعية، وال يمكن أن نجدهما بمعزل           

ألسـلوب  وعن النسق االجتماعي والثقافي الذي يوجدان فيه، فهما نتاج لنمط معيشي             
  .الحياة الذي يعيشه الناس في بيئتهم

د فسيولوجيا طبياً فقط، وإنما ازداد االهتمـام بالجانـب          ولم يعد المرض يحد     
االجتماعي والنفسي، حيث زاد االهتمام من بعض األطباء بدراسة النواحي االجتماعية           
في ممارسة مهنة الطب، ثم ظهرت االهتمامات بالصحة العامـة والطـب الوقـائي              

التنظيمـات  والمشكالت الصحية والطبية فـي المجتمـع، كالعالقـات االجتماعيـة،            
والمؤسسات االجتماعية، التي ترتبط وتؤثر في الجانب الطبي والـصحي للمجتمـع،            

 -7،  1989المكاوى،( ومن ثم تغير األفكار والقيم والسلوكيات والنظم وأساليب العمل        
10(.  

 والكشف عن التصورات االجتماعية للمرض والثقافة المـصاحبة         اإلطالعإن    
معات إلى رسم استراتيجيات شاملة من أجل نشر ثقافـة  له، ومن ثم الصحة يدفع المجت    
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صحية بين أفرادها، واستبدال السلوكيات المؤدية إلى اإلصابة بـالمرض بـسلوكيات            
  . صحية

إن ظاهرة اإلصابة بالمرض واالضطراب وما ينتج عنها تعد من معوقـات              
التوحـد  التواصل والتكيف االجتماعي أي التفاعل مع اآلخرين ومن بينها اضـطراب            

الذي يعد من الظواهر التي شغلت األطباء واألخصائيين، وخالل الـسنوات األخيـرة             
شهد اضطراب التوحد تغيرات جذرية، ويرجع سبب ذلك لما تعانيه شريحة األطفـال             
من إعاقات نمائية تؤثر على مظاهر النمو المتعددة للطفل، مما يؤدى إلى االنـسحاب              

ومختلفة، والتوحد من أكثـر اإلعاقـات النمائيـة         واالنغالق والعيش بطريقة خاصة     
فالعجز في عمليـة التفاعـل      ) 18، ص 2007غزال،  ( في   2002ابوسعود،   .صعوبة

االجتماعي إحدى الخصائص الرئيسية التي يتميز بها األطفال المـصابون بالتوحـد،            
وذلك لوجود عجز واضح في تكوين العالقات االجتماعية لديهم بشكل فعال والحفـاظ             

  .ليهاع
   :مشكلة البحث

يمر الطب والعناية الصحية بتحوالت بارزة تتيح لألفراد أداء أدوار أكبر في              
ومـن هنـا   ) 225، 2001جيدنز،( .العناية بأنفسهم ومعالجة ما قد ينتابهم من أمراض 

فإن االهتمام بالعوامل االجتماعية والثقافية والنفسية والصحية التي تواجه بعض األسر           
اندماج أفرادها في المجتمع، يقلل من ظهور مشكالت صحية وطبية، ومن           وتعيق من   

هـارات  مبينها حالة اضطراب التوحد، لما له من نتائج وآثار تعود سلباً على بعـض               
التواصل االجتماعي الذي تحتاجه األسرة، ويعتبر اضطراب التوحد من االضطرابات          

المجتمع الليبي من ضـمن هـذه       العصرية الشائعة نسبيا في المجتمعات بشكل كبير و       
المجتمعات، وهو ما دفعنا إلي دراسة هذه المشكلة محاولة منا لإلسهام فـي التخفيـف       

  . من عبء األسر التي لديها مصاب بهذا االضطراب
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  :أهمية البحث
هناك إدراك متزايد بأن خبراء الطب ليسوا وحدهم قادرين على فهم قـضيتي               

حيث تكمن أهمية دراسة ظـاهرتي الـصحة    ) 2001،238 جيدنز،(الصحة والمرض   
والمرض في أنها تلقي الضوء على دراسـة العالقـات المتبادلـة بـين المتغيـرات                
االجتماعية والثقافية ودراسة المؤسسات الطبية كمنظمة اجتماعية وكذا العالقة بينهـا           

  .وبين المجتمع المحلي والمجتمع العام وما لها من آثار
د والتعرف عليه من األشياء التي دفعت باألخصائيين        فدراسة اضطراب التوح    

إلى معرفة أسبابه وأثاره علي األسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ويمكـن أن              
  :نقسم أهمية الدراسة إلى قسمين

قسم نظري وهو معرفة المرض وتاريخ ظهوره وأسباب نشأته ونـوع العالقـات              -
  .  أسرتهاالجتماعية، والتفاعل بين المضطرب وأفراد

قسم عملي وهو التركيز على مشكلة لم تلق االهتمام بشكل كبير في مجتمعنا علـى                -
حسب علم الباحث، رغم مالحظتها في واقعنا، كذلك ندرة الدراسات السابقة حول هذا             

  .الموضوع
  :أهداف البحث

تهدف الدراسة إلى محاولة البحث عن حلول للمشكالت الطبية واالجتماعيـة،        
ة في رسم السياسات الصحية لألسرة والمجتمع والعمل على تحسين األحوال           والمساعد

  . الصحية ألفراد المجتمع
 يهدف البحث للتعرف على اضطراب التوحد ومقدار التفاعل بين المصاب وأفراد            -1

  .أسرته
) األسـرة ( االعتناء بالمصاب باالضطراب وذلك من خالل توعية أفراد المجتمع           -2

  .بثقافة االضطراب
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حديد ما تحدثه اآلثار االجتماعية للعالقات االجتماعية التي قد يسببها أضـطرب             ت -3
  .التوحد

  .بيان دور وفاعلية البرامج العالجية للطفل المضطرب حتى يمكن عالجه -4
 االستفادة من نتائج البحث بتقديم توصيات ومقترحات تسهم فـي إعـداد بـرامج               -5

ن في هذا الميدان لمساعدتهم على تنميـة مهـارات     تتوجه إلى كل من األسرة والمعنيي     
  .لتوحدي بشكل عاماالطفل 

  :تساؤالت البحث
 نوع التفاعل االجتماعي بين أفراد األسـرة وخاصـة األخـوة واألقـارب               ما هو  -

 ؟والمضطرب

 أقاربه؟ و نوع العالقة االجتماعية التي تربطه بإخوته ما هو-

 ، وما مصدرها؟ما مقدار معلوماتك عن اضطراب التوحد -

 ما نوع وجدوى فاعلية البرامج العالجية المستخدمة؟ -

  مدى تسهم ثقافة األسرة في إيجاد العالج المناسب؟أي إلى -

  :أهم مصطلحات البحث
يعرف بأنه عجز يعيق المهارات االجتماعية والتواصل اللفظـي          :ب التوحد ااضطر -

جة اضطراب عصبي يـؤثر علـى       وغير اللفظي واللعب التخيلي واإلبداعي، وهو نتي      
الطريقة التي يتم من خاللها جمع المعلومات ومعالجتهـا بواسـطة الـدماغ يـسبب               

وهو مجموعة من األعراض    ) 7،  2006عليوات،  (مشكالت في المهارات االجتماعية     
تظهر على الطفل خالل السنوات الثالثة من عمره وتتمثل االضطرابات في التفاعـل             

والنشاط التخيلى وعدم القدرة علـى التواصـل مـع اآلخـرين            االجتماعي، واللعب،   
  )2007،33غزال، (، في 1997وضعف االنتباه مكدونث، 
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 التي يكتـسبها اإلنـسان      اإلنسانية الثقافة تعنى جوانب الحياة      إن :الثقافة المجتمعية  -
بالتعلم ال بالوراثة، ويشترك أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تلـك التـي تتـيح لهـم              

 يعيش فيه أفراد المجتمع     الذياالت التعاون والتواصل، وتمثل هذه العناصر الشكل        مج
ثقافة الفرد تعتمد    "إنتعنى  " إليوت"الثقافة المجتمعية عند    ف) 82،  2001جيدنز، (.ككل

قة تعتمد على ثقافـة المجتمـع       بعلى ثقافة الجماعة أو الطبقة، وثقافة الجماعة أو الط        
افة بأنها تشمل كل األنشطة واالهتمامات المميزة لشعب مـا          كذلك ينظر إلى الثق   " ككل

 )20، 2008كوبر، (

التفاعل االجتماعي هو العملية التي يبدر منا خاللها الفعـل أو            :التفاعل االجتماعي  -
 غـزال، (فـي   ،2000، يذكرجلـسون  )157، 2001جيدنز،(رد الفعل تجاه اآلخرين     

ة التي تصدر عن الطفـل ويعبـر مـن          والتفاعل االجتماعي هو المهار   ) 33 ،2007
خاللها عن ذاته لآلخرين ويتجه إليهم ويتواصل معهـم، ويـشاركهم فـي األنـشطة               
االجتماعية، ويكون صداقات معهم، ويستعمل اإلشارات االجتماعية للتواصل معهـم،          

  .مع مراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام في التفاعل معهم
ل من أشكال التفاعل االجتماعي في داخل المجتمعات         شك  هي :العالقات االجتماعية  -

المبنية على أساس من الصراع والتعاون، للوصول إلـى التـوازن واالنـدماج فـي               
الجماعات وفى سلسلة من التغيرات ضمن إطار المجتمع، وهـى الـروابط واآلثـار              

م المتبادلة بين األفراد والمجتمع وهى تنشأ من طبيعة اجتمـاعهم وتبـادل مـشاعره             
 ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع، ويراها البعض بأنها السلوك الذي           يبعضهمواحتكاكهم  

يصدر من مجموعة من الناس إلى المدى الذي يكون كل فعل من األفعال آخـذاً فـي                 
  .اعتباره المعاني التي تنطوي عليها أفعال اآلخرين
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زاد االهتمام بمفهومي الصحة والمرض وأصبحا يعرفان ثقافياً واجتماعيـاً،            
، 2001 جيـدنز، (وقد اختلفت الثقافات في تعريفها لما هو صحي أو سوي أو معافى             

، كما اختلفت أيضاً مفاهيم المرض وخصائصه وأساليب التعبير عـن الـشعور             )233
من ثقافة إلى أخرى، وكيفية مواجهـة       باأللم من جراء المرض من مجتمع إلى آخر و        

) 60،  2015 الـدويبى، (متطلبات العالج، ونشر الوعي الصحي الوقـائي والعالجـي        
فمفهوم المرض جزء من فلسفة الشعوب، أي الرابط بين المرض والقالب االجتمـاعي       

) 77،  1989المكاوى،  (، في   1978كيوب،   و لمجموعة القيم السائدة في المجتمع فالنز     
 األسـلوب الثقافة تعمل من خالل القيم والمعايير على توجيه سلوكنا، وتشكيل            أنكما  
 )83، 2001 جيدنز،( يتصرف به أفراد ثقافة ما في محيطهم الذي

فالمرض في اللغة يعني حالة خارجة عن الطبيعة، تصيب أعـضاء الجـسم               
ها المصاب  بأضرار متفرقة، فتوقف عمل وظائفه إما مؤقتاً أو لفترة طويلة، يشعر إثر           

وهو المريض بضعف وتعب وعدم القدرة على إنجاز أمور حياته بشكل سليم كما في              
  .الوضع الطبيعي

فالمرض كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة واالعتدال مـن علـة أو                 
البـن  (، وفى لسان العرب     )863ت،  .مصطفى وآخرون، د  ( .تقصير في أمر   نفاق أو 
والسقم نقيض الصحة الصحاح ويكـون لإلنـسان        المرض هو السقام    ) 2003منظور،

  )مارِض ومرِض ومرِيض(والبعير، فهو 
ونجد اختالفاً حتى في تعريفه داخل اللغة الواحدة، فمثالً في االنجليزية توجد              

وهي تعبر عـن حالـة      ) Illness(ثالث كلمات تشيرإلى مفهوم المرض ومنها العلة        
دية، اما الكلمة الثانية فتعنـي عـدم االرتيـاح أي           داخلية وهي مختلفة عن الحالة العا     
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فتعبـر عـن الثقافـة      ) Sickness(، أما كلمـة     )Desease(اختالل البنية الوظيفية    
  .المرتبطة بالمرض ومن بينها العجز عن االندماج والتفاعل في المجتمع

كما تعرف الصحة وهي نقيض االعتالل في منظمة الصحة العالميـة بأنهـا               
، وليست فقط مجرد الخلـو مـن        واالجتماعي والعقلي   الجسمي والسواءمال  حالة االكت 

  )53، 2015 الدويبى،(المرض أو العاهة 
فمفهوم المرض اجتماعياً هو عرض يعتـري مجتمعـاً بأسـره أو جماعـة                

كيـوب، فـي     و بأسرها، فاألسرة يمكن أن تكون وحـدة حقيقـة لألمـراض فالنـز            
إن المرض حالة تصيب الجسم البـشرى  : ولوهناك فرضية تق ) 78،  1989المكاوى،(

بفعل مؤثرات بيولوجية مثل الجراثيم والفيروسات، فالمرض في واقع األمر هو مفهوم            
وحالة يجري بناؤهما وتصورهما اجتماعياً وليس حالة فردية، كما أن آراء المـريض             

هو وتجربته ومعايشته للمرض هي كلها من العوامل الحاسمة في معالجته، فالمريض            
  ) 236، 2001جيدنز،(كائن بشري مفكر ونشط وقادر 

إن فكرة االعتناء بالمرض وارتباطه بالعوامل االجتماعيـة لهـا أثـر فـي                
المحافظة على الصحة ومقاومة المرض لذلك اعتبرت األمم المتحدة من خالل منظمة            

 والعقليـة   الجسمية: الصحة العالمية البعد االجتماعي أحد األبعاد الثالثة للصحة، وهي        
كما أن العـالج يعنـي معاملـة االضـطرابات          ) 57،  2015الدويبى،   (واالجتماعية

واألمراض، العقلية والجسدية على السواء، فيجمع فكرة الخدمة واالنتباه إلـى فكـرة             
الذي يعتمد على تناول أنظمة فـي       ) العالج العائلي (المداواة، كما أن من أنواع العالج       

  )494، 1987 األشول،(ئلي االتصال والتفاعل العا
فالحالة الصحية الجيدة تسمح للفرد بأداء أدواره االجتماعية والثقافية المختلفة            

شـكل  " تالكوت بارسونز "في حياته بالشكل الصحيح، فالمرض في المجتمع كما يراه          
من االنحراف االجتماعي، وهو عبارة عن ظواهر سلبية ذات طبيعة إشـكالية تـؤثر              
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ويشترك المرض والمـرض    . داء المجتمع، وتعود بالضرر على أفراده     بالسلب على أ  
االجتماعي في شكل الحياة االجتماعية بتفاعالتهـا وعالقاتهـا المتعـددة ومتطلباتهـا      

    ) 55، 2015الدويبى، ( .وظروفها االجتماعية واالقتصادية
 في  لقد أصبح تأثير الصحة والمرض وعالقتهم بالجوانب االجتماعية والثقافية          

 تؤديه المـؤثرات    الذيالحياة الحديثة بالغ األهمية، فاالتجاه التقليدي يغفل الدور المهم          
 هنـاك صـلة بـين    أنكما . االجتماعية والثقافية والبيئة على أنماط الصحة والمرض    

الصحة من جهة وعدد من المتغيرات من جهة أخرى مثل الجنس والعـرق والعمـر               
  )226، 2001 جيدنز،(والطبيعة الجغرافية 

إن العزلة االجتماعية والفشل في التعامل مع الضغط النفسي يمثالن جانباً من              
المؤشرات على الوضع الصحي، من هنا فإن العوامل االجتماعية والثقافية مثل قـوة             
الصالت االجتماعية والقيم والوشائج التي تربط األفراد في الجماعات وفيمـا بينهـا،             

اعية واإلحساس باألمن هي العناصر األساسية المحددة للصحة        المساندة االجتم  وتوافر
  )2001،230 جيدنز،(النسبية في المجتمع 

 والثقافيـة فصحة اإلنسان ومرضه تتأثر بواقع عناصر بيئتـه االجتماعيـة             
 يشمل العادات والتقاليد واألعـراف والقـيم وكـذلك إمكانيـات     الذيبالمفهوم الواسع   

االقتصادية وتوجهاته السياسية ومعتقداته الدينيـة والـذي        المجتمع وموارده وأنشطته    
 اإلصـابة   إن) 2015،56الدويبى،(يشمل أيضا التعليم والمواصالت واإلعالم وغيرها       

بأي مرض عضوي تترتب عليها تغيرات في الحالة النفسية واالجتماعية للمريض او            
المريض ومـدى   المصاب وهى أمور ال يمكن تجاهلها وال تجاهل أثارها على صحة            

 تـؤثر علـى   التـي ومن األمراض النفـسية  ) 78، 2015 الدويبى،(استجابته للعالج   
  . التوحداضطرابشخصية المصاب وعلى أسرته االضطرابات ومنها 
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  :اضطرب التوحد

جسمية موضوعية ذات أسـاس     ) 1974 زهران،(االضطرابات كما يعرفها      
التي يتحكم فيها الجهـاز العـصبي       تصيب المناطق واألعضاء     و نفسي تسبب االنفعال  

أول من أشار إلى اضطراب التوحد بوصفه اضطراباً        ) 1943( ويعتبر ليوكانر . الذاتي
عدم القدرة على تطوير عالقات اجتماعية، والتأخر       : يحدث في الطفولة، ومن مميزاته    

وقد استخدمت تسميات كثيرة ومختلفـة      . في اكتساب الكالم، وضعف التخيل والتحليل     
فهـو   ).2005،9خطاب،  (الذاتوية، واالجترارية، والتوحدية     :ذا االضطراب، مثل  له

: اضطراب في النمو العصبي، يؤثر على التطور في ثالثة مجـاالت أساسـية هـي              
تأخر وانحراف ملحوظان في اللغة والقدرة على استخدامها مع اآلخرين          (ضعف اللغة   

تأخر وانحراف شديدان في النمو     (عية  المهارات االجتما  )وفهم الجانب االجتماعي للغة   
عـدم المرونـة فـي      (والتخيل   )االجتماعي خصوصاً فيما يتعلق بالعالقات الشخصية     

التفكير والسلوك وفقدان القدرة على التخيل، سلوكيات متكررة واعتماد على الـروتين            
  ). انعدام القدرة على اللعب التخيليأومع تأخر شديد 

الطبيعي للمخ في مجال الحياة االجتماعية ومهارات       ويؤثر التوحد على النمو       
التواصل، حيث عادة ما يواجه األطفال واألشخاص المصابون بالتوحد صعوبات فـي            
مجال التواصل اللفظي والتفاعل االجتماعي وكذلك صعوبات األنشطة الترفيهية حيث          

جي، ما ينـتج   يؤدي هذا إلى صعوبة في التواصل مع اآلخرين واالرتباط بالعالم الخار          
  . عنه آثار اجتماعية لها األثر الكبير على األسرة والفرد المصاب وربما حتى المجتمع

ويفضي التوحد إلى حدوث مشاكل لدى الطفل في كيفية االتصال بما حولـه،               
كما أنه يؤدي إلى اضطرابات في اكتسابه مهارات التعليم السلوكي التكيفي والتواصل            
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أكثر االضطرابات التي تصيب وتستهدف جهاز التطور لـدى         االجتماعي، ويعتبر من    
   .الطفل

ويرى بعض الباحثين أن من أسباب اإلصابة بالتوحد ما يرجع إلى أسـاليب               
التنشئة الوالدية الخاطئة وإلى شخصية الوالدين غير السوية، وأسلوب التربية يسهم في            

صابة بالتوحد لـدى    إن أعراض اإل  ) 1943(ويؤكد ذلك ليوكانر     .حدوث االضطراب 
  :األطفال تعود إلى عدم نضج وتطور األنا، وهذا يحدث في الحالتين اآلتيتين

 نتيجة نمو األنا بطريقة خاطئة خالل السنوات الثالث األولـي مـن حيـاة               : األولى -
  .الطفل

  . نتيجة المناخ النفسي السيئ الذي يعيش فيه الطفل:الثانية -
يعتبـر التـشخيص    االضطراب حيـث    وبعد معرفة األعراض يتم تشخيص        

المرحلة األكثر أهمية في تحديد حالة الطفل وتقرير ما إذا كان يعاني من التوحد أم ال                
وبهذا وعلى نحو عام فإن من أهم أهداف التشخيص وضع أهـداف عالجيـة تحقـق                

 وقد تم تشخيص اضطرب التوحد خالل       .لألطفال الصغار الوصول للخدمات المناسبة    
ية يمكن تقسيمها تاريخياً من زاوية المراحل التي مرت بهـا الدراسـات             فترات تاريخ 

المرحلة األولى وهي مرحلة الدراسات الوصفية، أما المرحلة الثانية فقد كانـت            : إلى
امتداداً للمرحلة األولى وقد عبر عنها البعض بأنها ال تزال في طور التقارير المبدئية              

رحلة الثالثة فشهدت تياراً ثابتاً من التقارير المتتابعة        لآلثار الناجمة عن التوحد، أما الم     
  : والكثيرة في التوحد
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   على تشخيص التوحدأجريتجدول المراجعات التي 
  االضطراب التوحدي

1987 - 1994 

االضطراب التوحدي 
اسم   1980التوحد الطفولي   1987- 1980

  االضطراب
 سنوات من التأخر أو 3بداية قبل 

التفاعل  :يعيةالوظيفة غير الطب
 ، ألغراض التواصل واللغة،االجتماعي

  .واللعب الرمزي أو التخيلي

خالل مرحلة الرضاعة 
  البداية   شهرا30ًقبل   أو الطفولة

  عجز نوعي في التفاعل االجتماعي
 ) معايير4من2على األقل في (

عجز نوعي في التفاعل 
خمسة (االجتماعي 

  )معايير استثنائية متبادلة

في افتقار عام 
  االستجابات لآلخرين

السلوك 
  االجتماعي

في على (عجز نوعي في التواصل 
 ) معايير ممكنة4من 1األقل 

عجز نوعي في 
التواصل اللفظي وفي 

 النشاط التخيلي

عيوب كبيرة في تطور 
 اللغة والكالم

  والتواصلاللغة

مخزون مقيد ومحدد من السلوكيات 
  تالنمطية واألنشطة واالهتماما

   معايير ممكنة4 من 1األقل ي على ف(

مخزون مقيد ومحدد 
 ملحوظ من األنشطة

استجابة غريبة لمظاهر 
 متنوعة البيئة

األنشطة 
 واالهتمامات

واضطراب انحالل أو  ،اضطراب ريت
 .واضطراب اسبرجر ،تفكك الطفولة

 ال يوجد شيء محدد

غياب األوهام 
وفقدان  والهلوسات،

الترابط والتناسق 
ت المعروف في حاال

 الفصام

المعيار 
 المستثنى

  )2010الزريقات،(نقالً عن  -
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V��Zא��Y81א�� �
   :اإلجراءات المنهجية للبحث: أوال

شملت حدود البحث إجراء مقابالت مع مجموعة من أولياء أمـور           : حدود البحث  -1
وتنـصب  .  الـصيد الخاصـة    سيديأطفال التوحد بمدنية ترهونة بمركزي ترهونة،       

بعينـة  )  العالقات االجتماعية  -التفاعل  (ب االجتماعية ومن بينها     الدراسة حول الجوان  
  .ولى أمر) 13(تألفت من 

 يتماشى مع أهداف    الذياعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي       : منهج البحث  -2
 . البحث

تم استخدام أداة المقابلة مع أولياء أمور عدد مـن أطفـال التوحـد،              : أداة البحث  -3
حو األتي تكونت استمارة المقابلة من بعدين البعد األول متعلق بالبيانات           وكانت على الن  

العامة للطفل مثل سؤال الجنس، العمر، الترتيب بين األبناء، المستوى التعليمـي، ثـم              
سؤالين عن تعليم الوالدين، ودخل األسرة، ثم احتوء البعد الثاني على ست أسئلة تناول              

 .ى البرامج، أسهام األسرةالتفاعل، العالقات، جدو الوقت،

تم إجراء المقابالت بعد اخذ األذن من إدارة المركزين وتحديد موعد لإلجراء              
المقابالت، وإثناء اللقاء مع المبحوثين كشف الباحث على الهدف من المقابلة وإعطـاء             
فكرة واضحة للمبحوثين حول الموضوع واخذ اإلذن منهم، كما تـم تـسجيل جميـع               

 .جوع إليها عند عملية التحليلالمقابالت للر

عبارة عن مجموعة جزئية من     "تعرف العينة بأنها    :  عينة البحث ونوعها وحجمها    -4
مجتمع البحث يتم اختيارها بطريقة معينة، وإجراء البحث عليها، ومن ثم استخدام تلك             

وقـد تـم    ) 85،  1999اعبيدات وآخرون،   ( "النتائج وتعميمها على كل مجتمع البحث     
ار عينة البحث بطريقة عمديه غرضيه حسب متطلبات الدراسة، وبلغ حجم العينة            اختي
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بنـسبة أكثـر مـن       مفردة هم أولياء أمور األطفال المصابون، جمعيهم ذكور،       ) 13(
  .حالة) 60( والذي يقارب األصليمن المجتمع %) 25(

   :نتائج البحث والتوصيات: ثانياً
ر المجتمعية والثقافية المتوالـدة عنـد       تحقيقاً ألغراض البحث في معرفة اآلثا       

األسر التي لديها مصاب باضطراب التوحد فقد تم طرح مجموعة من األسـئلة عبـر               
استمارة مقابلة، وبالتالي يكون الباحث قد أجاب عن التساؤالت المطروحة فـي مـتن              

  .البحث
لحـالي  رافية التـي اسـتهدفها البحـث ا       غداالت المتغيرات الديم   :البيانات العامة  -1

الموضح أدناه أن هناك بعض المتغيرات كانت ذات نتيجة ومنها متغير العمر وترتيب             
المصاب في الوالدة بين إخوته، حيث تم قراءة ومالحظة أن معظم المصابين هم مـن               

 وهذا يعطي مؤشراً إلى وجود سبب يجمع معظم اإلصـابات    2011 إلى   2008مواليد  
 معرفة األسباب، كما أن معظم المصابين كـان         في مواليد هذه السنوات مما يستوجب     

 المتغيرات الديمغرافية فإنها مازالت غيـر قـادرة         باقيأما  .ترتيبهم األول بين إخوتهم   
  .على إعطاء توقعات يمكن االستفادة منها

هم من الذكور جميعاً حيث     ) أولياء األمور (وبالنظر إلى أفراد عينة البحث      : الجنس -أ
 األبنـاء  خارج المنزل ومتابعـة      األب دور   أنوهذا يدلل على    ،  %)100(شكلوا نسبة   

 في المنزل، كمـا انـه       األمواالهتمام بهم، هو صاحب الدور األكبر على غرار دور          
 رقم  التاليكما يتضح من الجدول     .  األسريمكن مالحظة التعاون القائم بين أفراد هذه        

بين الذكور واإلناث مع فارق      المصابون فقد كان الرقم متقارب       األطفالبأن جنس   ) 1(
  %.46.15) 6(بينما اإلناث % 53.84) 7(بسيط لصالح الذكور بنسبة 

  



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 601

  
  )1(جدول رقم 

  :العمر -ب
 5أن معظم األطفال المصابين هم بين سن        ) 2(يتضح من الجدول اآلتي رقم        

م بنـسبة   2011-2009 سنوات، وهذا يدل على انحسار هذه المواليد بين عامي           7إلى  
وربما يؤدي ذلك إلى مجموعة من المؤشرات التي تحتاج إلـى دراسـة              %)69.23(

  .  لم يركز عليه هذا البحثوالتيوتقصٍ وفحص لتوضيح ذلك االنحسار، 
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  )2(جدول رقم 

  :األبناء الترتيب بين -ج
البيانات العامة متغير موضع الطفل بين إخوته أي ترتيبه         ) 3(من جدول رقم      

ل البيانات التي تم جمعها فقد تم استنتاج أن معظـم المـصابين             في الوالدات، من خال   
وهذا يعني فـي الغالـب أن       %) 53.84(كان ترتبيهم األول في الوالدات وذلك بنسبة        

معظم األسر التي لديها أطفال مصابون هي أسر ليس لديها أية خبرة في تربية وتنشئة               
  . األبناء، ما يؤثر سلباً على سلوك األبناء



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 603

  
 )3(رقم جدول 

  : المستوى الدراسي-د
اتضح من متغير المستوى الدراسي للمصابين أنه غير ذي داللة قوية، حيـث     

يفسر ذلك صعوبة التعلم لهؤالء األطفال ولذلك نجد تأخرهم في سنوات الدراسة رغـم   
أن بعضاً منهم يتردد على المراكز ومؤسسات التأهيل لمدة قد تمتـد إلـى سـنتين أو                 

دم قدرة بعضهم على الكالم والتحدث مع اآلخرين، والتعامل والتفاعـل           أكثر، كذلك ع  
 .معهم وربما مع األشياء األخرى

 : مستوى تعليم الوالدين-هـ

توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الحالة التعليميـة         ) 4(يبين الجدول رقم      
، %61.53 بنسبة) 8 (جامعيللوالدين حيث بلغت النسبة المئوية للذين يحملون مؤهل         

في حين نـسبة    %) 7.69(في حين كانت النسبة المئوية للذين يحملون مؤهالً أساسي          
ونستخلص من الجدول التالي مـدى أهميـة التعلـيم           %). 23.07(المؤهل المتوسط   
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بالنسبة لوالدي األطفال المصابين، وقدرتهم علي فهم ثقافة أبنائهم المتعلقة بـالمرض،            
تضح من ذلك أهمية الجهود الفردية كتوجه الـشخص نحـو       وتفاعلهم مع اآلخرين، وي   

ثقافة محددة وعمله ومثابرته تنعكس على الفرد وتمنحه نجاحات في الحياة، ولكن هذا             
ال يتنافى مع وجود أطراف أخرى في معادلة النجاح والتي تكمن فيه وهـي أهميـة                

ثقافتهما وتأثير ذلـك    الوسط االجتماعي والثقافي المتمثلة في تحصيل الوالدين العلمي و        
  .في ثقافة األبناء

إن مستوى تعليم الوالدين له تأثير في األبناء، فاألسر التي تسود بين أفرادهـا            
عالقات تعاون وتفاهم تشرك مع أبنائها في اتخاذ القرارات األسرية وخاصة تلك التي             

والثقـافي  تتعلق بمستقبل األسرة، فاألسرة من خالل مركزها االجتماعي واالقتصادي          
ونظرتها للحياة ونمط معيشتها وبنائها والعالقات السائدة بين أفرادها تؤثر إيجابـاً أو             

  . سلباً على صحة أبنائها من خالل ما توفره من استقرار نفسي واجتماعي
  

  )4(جدول رقم 
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  :األسرة دخل -و
 تبين ردود أفراد عينة البحث حسب متغير الدخل بالنسبة لألسر، أن النـسبة              

وهـذه المؤشـرات    %) 100(المئوية للذين متوسط دخلهم جاءت متوسطة ما نـسبته          
تتناسب مع واقع األسر الليبية إلى حد ما، والتي تعاني من واقع اقتـصادي متـدهور                

  .  وصعوبات وخاصة في زمن إجراء البحث
ومن المؤكد أن مستوى المعيشة عامل أساسي لحصول األفراد على حاجاتهم             
الدوائية لمكافحة المرض، ويرتبط ذلك بالدخل ومدى مناسبته إلشـباع هـذه         الغذائية و 

الحاجات الضرورية، ويرجع البعض إلى أنه كلما انخفض مـستوى المعيـشة زدات             
مؤشرات الفقر ومن ثم المرض، وتتصل بالصحة كذلك من خـالل الحـصول علـى            

تفع سعره في الـسوق،  الغذاء المناسب ذي المواصفات الذي تتطلبه الحالة والذي قد ير   
  . كما قد يتطلب نوعاً من الخدمات الخاصة

  :مناقشة وتحليل النتائج
  :الوقت الذي يقضيه أفراد األسرة مع المصاب

تؤكد جميع اإلجابات أن الوالدين يقضيان أغلب وقتهما في رعاية المـصاب              
م ببـاقي   ومالحظته داخل البيت وخارجه، ما يؤثر سلباً على مسار حياتهما واالهتمـا           

أفراد األسرة، وعالقاتهما االجتماعية مع أفراد األسرة األكبر وربما المجتمـع بـشكل       
عام، وهذا ربما يكون أحد األسباب التي تدفع بأفراد األسرة إلى االنطـواء واالنكفـاء       

  .على الذات
  ): األشياء- األقارب- اإلخوة-الوالدين(التفاعل االجتماعي للمصاب مع 

فاعل االجتماعي وضعف التخاطب من الخصائص الرئيـسية        يعتبر عجز الت    
التي يتميز بها األطفال المصابون بالتوحد وذلك لوجود عجز واضـح فـي تكـوين               
العالقات االجتماعية لديهم بشكل فعال والحفاظ عليها كما أنهـم يتـصفون بالعزلـة              
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اب إلـى   واالنسحاب والعيش بطريقة خاصة ومختلفة ومثيرة للحيرة، فقد يتجه المـص          
تفضيل بعض أنواع التفاعل مثل األشياء العالية، أو تجذبه الـصور والرسـومات، أو              

  .التقليد لسلوك اإلخوة في بعض األحيان
أحدهما شخصي، واآلخـر عـام      : حيث يعد المرض واالضطراب ذا بعدين       

واجتماعي، حيث إن اإلصابة بالمرض تسبب األلم والخوف واالرتباك للمريض، كما           
 واالنـدماج   االجتمـاعي يرى دور كايم ان التـضامن        و .ثر في اآلخرين حوله   أنها تؤ 

 جيـدنز، ( المجتمع يقلل من ميلهم إلى االنتحار على سبيل المثـال            أفرادوالتكامل بين   
2001،230( 

ويؤكد اآلباء أن الحاجة إلى العطف والرعاية الخاصة تـدفع األسـرة إلـى                
لها نقاط االنطـالق لتكوينـه الشخـصي        رعاية الطفل من نواحٍ متعددة تضع من خال       

مستقبالً، فالبد لألسرة من رعاية ابنها عاطفياً ومعرفياً وفكرياً واجتماعياً عن طريـق             
 ليكون فرداً منتجاً ومتميزاً في مجتمعه، كمـا         إليهالتأثير عليه ومنحه جميع ما يحتاج       

، الغربـاء المضطرب يستجيب للذي يتودد إليه سـواء مـن األقـارب أو             يالحظ أن   
 األسـرى   اإلهمـال فالضغط النفسي وصعوبة التأقلم لألسرة مع الحالة يـؤدي إلـى            

  .للمصاب ويضعف التفاعل
تتفق معظم اآلراء على وجود عجز في عملية التفاعل االجتماعي والتواصل             

مع اآلخرين سواء كان خارج المنزل أو داخله، ويواجه األطفال المصابون بالتوحـد             
 التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل االجتماعي وصعوبات في         صعوبات في مجال  

لتواصل عندهم تـتم باسـتخدام      األنشطة الترفيهية والتخيل، ويوضح اآلباء أن عملية ا       
اآلخرين، حيث ترتبط الكلمات بمعانٍ غير معتـادة   الكلمات بشكل مختلف عن األطفال

ال يكـون هنـاك     يكـون بطيئـاً أو  لهذه الكلمات، وقد ينشأ تطور في اللغة وغالباً ما
تطور،وربما يتم التواصل عن طريق اإلشارات بدالً من الكلمـات، ويكـون االنتبـاه              
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والتركيز لمدة قصيرة قد تمتد إلى دقائق، ويشمل خلُل التواصل اسـتخدام المهـارات              
اللفظية وغير اللفظية، فقد تغيب اللغة أو الكالم كلياً أو يكون بشكل مـبهم، وخاصـة                
عند ردات الفعل، وقد تنمو ولكن دون نضج وبتركيب لغوي ركيك مع ترديد الكـالم،               

  .آخر كلمة من الجملة التي سمعها مثل إعادة
كما أوضح آباء األطفال المصابين أنه قد يكون هناك تفاعل زائد عن الحـد،                

 حيث يالحظ نشاط أكثر من المعتاد أو تكون حركته أقل من المعتاد، وقد يالحـظ أن               
 المرتفعـة،   الموسيقىاالستماع إلى    أو) األذان(هناك تفاعالً مع بعض األصوات منها       

كأن يضرب رأسـه بالحـائط او يعـض         (مع وجود نوبات من السلوك غير السوي        
 دون سبب واضح، وقـد       أو بعض السلوكيات المفاجئة مثل الضرب المفاجئ       )أصابعه

بعينها أو االرتباط بـشخص واحـد   يصر على االحتفاظ بشيء ما أو التفكير في فكرة        
وقد يكون التفاعل مع بعـض أنـواع        . بعينه مثل األخ األكبر منه بدرجة أو األصغر       

التركيز على األلعاب اإللكترونيـة ذات المراحـل، أي التركيـب           اللعب، ومن بينها    
ويقترح اآلباء لمعالجـة    . واأللعاب التي تتطلب حركية   ) فك وتركيب (العشوائي للعب   

  .سر الروتين اليومي، ومحاولة تجديد النشاط اليومي لألبناءذلك بك
  :العالقات االجتماعية الناشئة بين المصاب وأفراد األسرة

من أهم األمور المميزة لألطفال واألشخاص المصابين بالتوحد هـو أنهـم ال          
يستطيعون تطوير العالقات االجتماعية التي تتناسب وأعمارهم، ويتصف األشـخاص          

ون بمشكالت تتعلق بإقامة عالقات اجتماعية والمحافظة عليها، وقد يتجه إلـى            التوحدي
بناء عالقات بسيطة مع الغرباء، وحيث إن الشخص التوحدي ينسحب من الكثير مـن              
أشكال التفاعل والتواصل االجتماعي، مما يؤدى إلى صـعوبة فـي تكـوين وإقامـة               

 عندهم ضـعيفة، وقـد تكـون    فروح المبادرة) 46، 2002عادل، (عالقات اجتماعية  
  .الثقافة االجتماعية عائقاً أمام االندماج في بيئة األسرة
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إن األسرة من أقوى الجماعات تأثيراً في سلوك الفرد وهي المدرسة األولـى               
للطفل، ويؤكد اآلباء أن دور األسرة تعليمي من خالل العالقة بين أفرادها إضافة إلى              

 أن هناك تفاوتاً وعدم انسجام في عمليـة     لمبحوثيناباقي المؤسسات األخرى، وأوضح     
التواصل والعالقات بين أفراد األسرة والمصاب بالتوحد، كما أنها العامل األول لصبغ            
سلوك الطفل بصبغة اجتماعية، وفي األسرة يتم إشباع الحاجة إلـى الحـب واألمـن               

اصـل معهـم    والمكانة، وهي حاجات ضرورية لنمو التعاطف مع اآلخرين ونمو التو         
تمثل وحدة اجتماعية مستقلة، بل تشتق ثقافتها من القيم والعـادات            وتقبلهم، واألسرة ال  

والتقاليد وأنماط السلوك، بل ومقومات حياتها بشكل عـام مـن عالقتهـا بـالمجتمع               
، ومن المالحـظ أن العالقـات       )140،  1985الشرقاوى،  (الخارجي واكتساب الثقافة    
ت تعكس حاجة اإلنسان المريض إلى من يقدم لـه الخدمـة            االجتماعية داخل المؤسسا  

ويـذكر  ) 73،  2015 الدويبى،( التضامني لمساعدة المحتاج     اإلنسانيوهنا يبرز البعد    
روتر في تحديده لخصائص تعريفه للتوحد بأن هناك إعاقة في العالقات االجتماعيـة،             

  .)2007 غزال،( في 2001 ونمواً لغوياً متأخراً سليمان،
  :ك المعرفي عن التوحد ومصدرهرصيد

يؤكد أغلب أولياء األمور أن معرفتهم بهذا النوع من االضـطرابات قليلـة،               
وربما قد تكون معدومة وخاصة قبل اكتشاف الحالة بين األبناء، وحيـث إن األفكـار               

 تختلف عن الصورة الواقعية وبذلك هنـاك        االضطرابوالتصورات الشائعة عن هذا     
 الـوعي ، فتـدني مـستوى      االضطرابة النفسية واالجتماعية حول     خلل وجهل بالثقاف  

الصحي يعد عائقاً أمام مقاومة المرض والوقاية منه، وبقدر ما يكون اإلنسان واعيـاً              
بخطورة المرض وبكيفية الوقاية يكون قادراً على كيفية التعامل والحد مـن انتـشار              

  )65، 2015 الدويبى،(المرض 
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فة األولية حول التوحد دفعت باآلبـاء إلـى البحـث           ويالحظ أن انعدام المعر     
-وقـراءة الكتـب   -والتعرف عن طريق وسائل المعرفة من بينهـا اسـتخدام النـت           

كما يـسهم األطبـاء فـي        -والمطويات والمنشورات التي تصدرها المراكز التأهيلية     
 كذلك اللقاءات التـي تجمـع أوليـاء         -توضيح بعض األشياء المرتبطة باالضطراب    

يقوم اإلعالم بأشـكاله المختلفـة فـي        الندوات، ومن المعروف أن       وحضور -راألمو
جميع المجتمعات بعمل مهم في التثقيف والتنوير والتأثير علـى سـلوك واتجاهـات              

ويمثـل  األفراد نحو المرض واالضطراب بشكل عام واضطرب التوحد من بينهـا،             
سهم بفاعلية في تشكيل إطار     الوعي بالمشكلة عنصراً مؤثراً في حياة أسر المصابين وي        

ويـرتبط ذلـك بنوعيـة      لألفراد إلى جانب األسرة، بتوعية األسرة وخاصة األمهات،         
  :جدواها والبرامج العالجية. التعليم ومستواها وفي اختيار نوع المهنة

تعتبر البرامج التربوية من األهمية بمكان لجميع األطفال قبل سن المدرسـة؛              
مية قدراتهم المعرفية والحركية، كما أن البرامج العالجية لها         وذلك لمساعدتهم على تن   

فاعليتها على نحو ايجابي، خاصة في تطـوير المهـارات التواصـلية واالجتماعيـة              
والسلوكية، ومن المناسب اختيار البرنامج الذي يتماشى مع الحالة، من هنا نجد تنوعاً             

  .نمية السلوك االجتماعي المناسبفي اختيار األسرة للعالج المناسب وفق البرنامج وت
كما لدى بعض أولياء األمور استراتيجيات وطرق عالجية خاصة تعتمد على             

التجريب والمالحظة تسهم في محاولة تعديل السلوك وحث الطفل على المبادرة وتنمية            
التفاعل االجتماعي وخاصة مع اإلخوة واألقران ودفعه إلى إنجاز بعـض األشـياء،             

على استخدام إستراتيجية دمج الطفل مع األطفال األسوياء، حيث لوحظ          والبعض عمل   
عدة تغيرات ايجابية، ومن بينها تقلص السلوك العدواني، وانخفاض مـستوى النـشاط        
الزائد والحركة المفرطة واتجاه الطفل المصاب إلى السكون، كما عمل البعض اآلخر            
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حـسب توجيـه األطبـاء      على إتباع أسلوب تغذية صحية ذات مواصـفات معينـة           
  .والمختصين

ومن المالحظ أنه لم يتم إتباع أي برنامج عالجي علمي مثل التكامل الحسي،               
والتواصل الميسر، والتكامل السمعي وغيرها، واتضح من خـالل المقـابالت التـي             

  .أجريت أن معظم أولياء األمور ال دراية لهم بهذه البرامج
تم االهتمام بالتدريب والتأهيـل المـستمرين       ويأمل أولياء أمور األطفال بأن ي       

للمتخصصين التربويين داخل المراكز والمؤسسات بهدف مد الخدمة للمصاب وأسرته          
في آن واحد، لتشمل األطفال من ذوي صعوبات التعلم وإرشادهم، فالمراكز بوصـفها             

قية األنساق  مؤسسات اجتماعية وتربوية تتحدد أهدافها باعتبارها نسقاً فرعياً مرتبطاً بب         
محمـد،  (التربوية والتعليمية األخرى والتي ترتبط جميعها باألنساق المجتمعية الكبرى          

1996 ،34 (  
  : دور األسرة في التعامل مع مرضي التوحد

يجمع المبحوثين على األثر المهم لألسرة، وقد يصل هذا األثر إلى أكثر مـن                
صف اآلخر، مثـل المراكـز      وهو مكمل لدور باقي المؤسسات األخرى أي الن       % 50

والجهات ذات االختصاص وقد تؤدي األسرة األثر األكبر لما لها من أهمية في عملية              
التواصل واالندماج وإكمال دور الجهات األخرى، وحيث إن معظم المضطربين هـم            
أطفال وفي سن مبكرة ومعظمهم يأتي ترتيبه في الوالدة األولى، فإننا نالحظ االهتمام             

 قبل أحد الوالدين أو كليهما، باعتباره والدة أولـي لألسـرة، فاألسـر فـي             الزائد من 
معظمها تبذل جهوداً من أجل االهتمام بإيجاد حلول سريعة وناجعة، لتحـسين الحالـة              
الصحية وخاصة إذا كان المصاب أنثى حيث إن تفكير األسرة يمتد إلى النظـر فـي                

اعي للمريض بشكل عام يتأثر إلـى       مستقبلها داخل المجتمع، وحيث إن الوضع االجتم      
حد كبير بالمضمون الثقافي للمجتمع الذي يملك هذه الثقافة التي قد تعيق حياة المصاب              



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 611

مستقبالً، ويختلف هذا االهتمام من أسرة إلى أخرى وهذا يعود ربما إلى عدة عوامل،              
لدور المتبقـي   ومن بينها المستوى التعليمي للوالدين واقتناعهم بتقبل الحالة واستكمال ا         

  . من عمل باقي المؤسسات األخرى
كما أن هناك بعض األشياء التي تعوق إسهام األسـرة ومـن بينهـا انعـدام               

المعرفة أو نقصها حول االضطراب وطرق التعامل معه وأساليب العـالج والـصبر             
والمثابرة على تعليم المصاب، إضافة إلى أن مزاجية المصاب المتمثلـة فـي تغيـر               

ن لحظة إلى أخرى ومنها العدوانية واإلفراط الزائد في الحركة التي تـصدر             سلوكه م 
عن المصاب، تجعل من التعامل معه أمراً يحتاج وقتاً وجهداً كبيرين، من هنا تبـرز               
تضحيات هذه األسر، وهو ما يدفع أفراد األسرة إلى إيثار الحالة على أنفـسهم كبـاراً    

تنشئة اآلخرين، وحرمان األطفال اآلخرين من      وصغاراً مما يعوق ويؤثر على ثقافة و      
وقد يـؤثر علـى حيـاة       ) مشاهدة اإلذاعة المرئية  (بعض متطلبات مرحلة النمو، مثل      

الزوجين وينظر بعض األزواج إلى ذلك كله كتهديد لحياتهم االجتماعية، مما يدفع إلى             
ـ               ض طلب العون والمساعدة واستدرار العطف من اآلخرين، وقد ينجم عـن هـذا بع

التداعيات وتنوع المبررات منها اليأس واالستسالم، وربما االنسحاب من الحياة العامة           
واالنكفاء على الذات والقيام بردات فعل، ربما تدفع إلى رغبة األسرة في التخلص من              

  .الحالة بوضعها في مركز إيواء إن وجد
 القـي األخكذلك ربما يرتبط إسهام األسرة نحو المصاب متـصالً بالجانـب              

للمسئولية االجتماعية، فيحاول الوالدان تجنب اعتالل مظاهر المـسئولية االجتماعيـة           
تفكك اجتمـاعي يتمثـل فـي        و والمتمثلة في التهاون أو فتور الهمة، أو غير المباالة،        

  ) 93-86، 1996عثمان، ( ضعف المشاركة القائمة على الفهم واالهتمام
  :النتائج

  :أهمهاتوصل البحث إلى نتائج، من   
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يتضح من خالل النسب في متغيرات البيانات العامة أن مواليد معظم األطفال هـم     -1
 وهذا له داللة ربما تحتاج إلى فحص وتقصٍ؛ للوصـول إلـى             2011-2008ما بين   

 .األسباب الكامنة وراء ذلك

كذلك بالنسبة لمتغير ترتيب المصاب بين اإلخوة، يشكل الترتيـب األول النـسبة              -2
ر في مواليد هذه األسر، وربما يكون ذلك مؤشراً النعدام الخبرة في طريقة تربية              األكب

 .األبناء، مع وجود أدلة على عدم جدية هذا االحتمال

 .تأثير كيفية قضاء الوقت على حياة الوالدين وانشغالهما -3

عجز األسر على خلق قنوات للتفاعل مع المصاب، واالكتفاء بما تم التعرف عليه              -4
 .ن خالل التوجيهات والنصائح التي حصلوا عليهام

المؤسسات الحكوميـة   -األسرة(ضعف التواصل ما بين القنوات ذات االختصاص         -5
، وخاصة في توفير المراجع التي توضح كيفيـة         )المراكز األهلية الخاصة  -إن وجدت 

 . التعامل مع المصابين

  . عي محدودية إسهام المجتمع بمؤسساته بشكل مباشر وجما-6
   :التوصيات
أسفرت نتائج البحث عن قصور برامج وأساليب التوعية الخاصة بهذا النـوع           

من االضطرابات لدى األسر بالشكل األكثر تأثيرا، مما يساعد فـي إيجـاد مـردود               
  :ايجابي

 .العمل على تقديم برامج واقعية هادفة يكون مضمونها تطوير برامج تدريبية -

دريب على المهارات االجتماعية لجميع أفـراد       للتت عملية   وضع آليات واستراتيجيا   -
 .هذه األسر؛ لمواجهة هذا االضطراب

 .تعاون المؤسسات العامة والخاصة مع أهالي المضطربين -
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 عبد اهللا فرج الزريقات، التوحد السلوك والتشخيص والعـالج،دار وائـل             إبراهيم -1

  .2010للنشر، عمان، الطبعة األولى، 
  .2003ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع عشر، دار صادر، -2
أنتونى جيدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربيـة للترجمـة،             -3

  م 2001بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 
آدم كوبر، ترجمة تراجي فتحى، عالم المعرفة، الثقافة التفـسير االنثروبولـوجي،       -4

  .م2008، 349ألزبكية، العدد مارسمنتدي سور ا
  .1974حامد زهران، علم النفس النمو، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، مصر  -5
  1985، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، اإلسالمية األخالقحسن الشرقاوى،  -6
  1996سيد أحمد عثمان، التحليل األخالقي للشخصية المسلمة، القاهرة،  -7
ين األشول، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، لبنان،         عادل عزالد  -8

1987  
األطفال التوحديون، دراسات تشخيصية وبرامجيـة، دار الرشـاد،          عادل محمد،  -9

 . م2002القاهرة، الطبعة األولى، 

 عبدالسالم بشير الدويبى، علم االجتماع الطبي، دار الشروق للنـشر والتوزيـع،            -10
  .2015ن، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني عمان، األرد

، اإلسـكندرية عبداهللا محمد، علم االجتماع والمدرسـة، دار الفكـر الجـامعي،             -11
1996.  

علي المكاوى، علم االجتماع الطبي مدخل نظـري، دار المعرفـة الجامعيـة،              -12
  1989، اإلسكندرية
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 مكتبة الـشروق الدوليـة،      الفيروز آبادي، المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية،       -13
  . 2004، 4ط

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعية لـدى   مجدي فتحي غزال، -14
عينة من األطفال التوحديين في مدنية عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة             

  م 11/2014موجودة على الرابط بتاريخ .  م2007األردنية، عمان، 
www.gulfkids.com 

محمد أحمد خطاب، سيكولوجية الطفل التوحدي، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،             -15
  .2005األردن 

 والنـشر،   للطباعـة محمد إعبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمى، دار وائل          -16
  .م1999، 2، ط األردنعمان، 

ديون، دار اليـازورى، عمـان، األردن، الطبعـة       محمد عليوات، األطفال التوح    -17
 .م2006األولى، 

، تحقيق مجمـع اللغـة العربيـة، دار         2.مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج     -18
 .الدعوة، د، ت
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  مقدمة

 االتجاهات الحديثة والمتقدمة ن الخدمة االجتماعية مى الممارسة العامة فتعد  
 االتجاه إلى تزويد هذا يهدف حيث ، العالمى الخدمة االجتماعية على مستومهنة ىف

 الخدمة االجتماعية بمجموعة من المهارات والمعارف والقيم ىالدارسين والباحثين ف
 ون الباحثى سعلذلك ؛ت االجتماعية المعاصرةالتى تهدف إلى التعامل مع المشكال
 حديث يتميز بالشمولية كمنهج المهنة تطوير إلىوالممارسون لمهنة الخدمة االجتماعية 

 إلى استخدام ى اإلشكالي ويتفهمه بعمق ويسعموقفوالتكامل ويدرك كافة أبعاد ال
 التىاألحداث  الظروف وىوسائل وأساليب التخطيط العلمي لتحقيق التغيير المطلوب ف

 ر الخدمة االجتماعية اإلطاى الممارسة العامة فوتمثل، األفراد والمجتمعاتايواجهه
 بدأ يأخذ طريقه ويثبت وجوده اعتماداً على المالحظة ىوالذ،النظري والتطبيقي للمهنة

  .المهنية واستناداً على األدلة والنتائج والبراهين
 الخدمة ىمارسة العامة ف والتطور للملنشأة سوف يتم توضيح الذلك  

االجتماعية مبيناً لبعض اآلراء التى توضح معني الممارسة العامة للخدمة االجتماعية، 
 أمس ى التى فعية الخدمة االجتماى توضيح أدوار الممارس المهني فتم سوف يوكذلك

  . المجتمعأفراد لكلالحاجة لتوضيحه 

                                                           

  . قسم الفلسفة وعلم االجتماع- اآلداب والعلوم مسالته كلّية، دريس بجامعة المرقب هيئة تعضو  -∗
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الميدانية التى تقوم بتطوير  توضيح أهمية البحوث والدراسات يتم الختام وفى  
  .  إلنسانية المجتمعات اى االجتماعية فخدمةممارسة ال

  : الخدمة االجتماعيةىنشأة وتطور الممارسة العامة ف: أوالً
  :تمهيد

 وتعليم الخدمة ة ممارسفى العامة أحد التطورات الحديثة ة الممارستعتبر  
 اآلن تمثل صبحتقرن العشرين وأ بداية السبعينات من الى ظهرت فىاالجتماعية والت

 ال يتم بل أغلب دول العالم، ى تعليم الخدمة االجتماعية فمناهج ىأساساً جوهرياً ف
 الواليات المتحدة ى االجتماعية فدمةاالعتراف العلمي بأي قسم من أقسام الخ

األمريكية إالّ بعد أن يثبت أن مناهجه تتضمن الممارسة العامة كإطار أساسي تدارسي 
  .1تخصص الخدمة االجتماعية 

 ى الحديثة فسة يمثل نموذج الممارسة العامة واحد من أهم نماذج الممارلذلك  
 النمو والتطور بشكل واضح خالل التسعينيات من ى أخذ فوقد ،الخدمة االجتماعية

 ى التى نادت بهذا النموذج والتكرةنفس القرن وإن كان ذلك ال يذكر المحاوالت المب
 القرن ية نهاية القرن التاسع عشر وبداىر مهنة الخدمة االجتماعية ف ظهوتواكب

 األصوات التى نادت بتكامل ووحدة ممارسة الخدمة ى تمثلت فىوالت،العشرين
  .2االجتماعية
  دعمنظور يركز على العالقات فهو ، واحداًأسلوباً منظور الممارسة العامة وي 

د متساوٍ على أهداف العدالة االجتماعية والحدود المشتركة بين األنساق مع تأكي
                                                           

اإلسكندرية ،المكتب الجـامعي    ( ط   ب ، االجتماعية المعاصرة  الخدمة حنا، إبراهيم   مريم ، جمال شحاته حبيب   1
 .222ص) م2011الحديث ،

مجد المؤسسة   (1 ط ، مع الفرد واألسرة   ةماعي االجت دمة الخ ى العامة ف  الممارسة وآخرون،   ليمان حسين حسن س   2
 .28ص) م2005 لبنان ،– بيروت ، للدراسات والنشر والتوزيعجامعيةال
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 المعيشة والرفاهية للناس ويرتكز العمل مع ى وتحسين مستوإلنسانيةواألنساق ا
المستويات المتعددة والتوجيه النظري المتعدد على أسس معرفية وقيمية ومهارية قابلة 

تدخل  مفتوح غير محدود بأي وتقدير ، ومواقع مختلفة ومتنوعةئات بيىللتطبيق ف
  .1نظري معين

كنظريات األنساق ( ظهور بعض النظريات الحديثة ى ساهمت فولقد  
التى تركز على التوزان بين الفرد والبيئة وهو ما أوضحه ) واألنساق البيئية،العامة

 للخدمة االجتماعية رؤية مزدوجة متالزمة ن أمن" هورن"وما لخصه " وليم جوردن"
وتعمل الخدمة االجتماعية عند التقاء ،قه وبيئتهحيث تركز على الفرد ومكانته ونس

وأن الظاهرة التى تحدث عند االلتقاء عبارة عن تفاعل ، مع بيئتهإلنسانيالنسق ا
 سلوك ى بذل مجهود يركز على التفاعل يؤدي إلوهذا ئة،متبادل بين األنساق والبي

 ىغيير ف إحداث تى يسهم فمما ى وظروف البيئة من ناحية أخرناحيةاألفراد من 
 تنمية ى أن أفضل االجراءات هي التي تعمل علوأوضح ، الفرد والبيئةىمستو

  .2 تحسين الظروف والبيئة المحيطة ى أنها تعمل عل،كما الفردورعاية
 لتغيرات طرق لم يعد مناسب ى أن تقسيم الخدمة االجتماعية إلح أن اتضوبعد  

 المهنة ليركز على مستويين ىمارسة ف ومؤسساته بدأ اتجاه الميالتى بالمجتمع األمريك
  :هما

                                                           

 ، الفجر للنشر والتوزيع   دار ،النزهة الجديدة ،القاهرة   (1ط ، ممارسة الخدمة االجتماعية   فن ، مدحت أبو النصر   1
 .104-103ص ص) م2009

 مجـاالت وطـرق الخدمـة    سلـسلة  ، الخدمـة االجتماعيـة  ىديثة ف الحاالتجاهات على،  لمعاطي ماهر أبو ا   2
 .261ص) م2010 ، الجامعي الحديثالمكتب سكندرية،اإل( ط ب الثاني، الكتاب ،االجتماعية
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 رد، الفىوهي ممارسة على مستو): ممارسة مباشرة( مستوي الوحدات الصغرى -1
 أنه عندما تستخدم الخدمة االجتماعية بكل ى إلارة إشى الصغيرة فوالجماعة واألسرة،

  . 1 مباشرةمقوماتها المهنية مع العمالء لتحقيق فائدة مباشرة لهم تصبح خدمة اجتماعية
 مستوى علىوهي ممارسة ): ممارسة غير مباشرة(مستوي الوحدة الكبرى  -2

 تستخدم الخدمة االجتماعية وهنا ، القوميأو ، المحليوالمجتمعوالمؤسسات ،المنظمات
لتحقيق التغيير المطلوب لصالح نسق العميل ) غير أنساق العمالء(مع أنساق أخرى 

  .تصبح خدمة اجتماعية غير مباشرة
 االتجاه ارتبط بظهور الخدمة االجتماعية االكلينيكية باعتبارها مدخالً وهذا  

 بواسطة ،2والجماعات واألسر،لممارسة الخدمة االجتماعية من خالل األفراد، 
 ىأخصائيين اجتماعيين مدربين إلحداث تغيير اجتماعي ونفسي لزيادة التوصل إل

 أنماط ى اآلخرين فاألخصائيينارتباطهم ب جانب ى االجتماعية واالقتصادية إلمواردال
 من ممارسات الخدمة االجتماعية مثل التفاعل االجتماعي مستخدمين منظورهم ىأخر

 بتطبيق عمليات اللتعامل الذي يعتبر تفاعالت كل من الفرد والبيئة محور اهتمامه
غة  صياوكذلك ،)فرد،أسرة،جماعة صغيرة( مع نسق التعامل إلرتباطأساسية تبدأ با

 الفترة من منتصف وتميزت ،3 التقويموأخيراًاألهداف ورسم وتنفيذ التدخل المهني، 
السبعينيات وبداية التسعينيات بالعديد من االهتمامات المعاصرة سواء على مستوى 

                                                           

اإلسكندرية ،مكتبة الوفـاء   (1 العامة ،ط    لممارسة محمد سيد فهمي ،الخدمة االجتماعية بين الطرق التقليدية وا         1
 . 268ص) م2014القانونية ،

اإلسكندرية ،المكتب الجامعي    (1 مجاالت تطبيقية ،ط   – محمد سيد فهمي ،الممارسة العامة للخدمة االجتماعية         2
 .16ص) م2013الحديث ،

– أسـس نظريـة  – الخدمة االجتماعيـة  ى الممارسة العامة فى الحديثة فاالتجاهات على،  لمعاطي ماهر أبو ا   3
 . 18ص) م2014الجامعي الحديث ، المكتباإلسكندرية،  (1ط تطبيقية، نماذج
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أما على ،مثل التضخم والبطالة واألمن االجتماعي،المجتمع بالعديد من القضايا الجديدة
ت أهم القضايا المثارة ما يتعلق بالتمييز بين أدوار األخصائيين مستوي المهنة فقد كان

 لىالحاصلين على درجة البكالوريوس وبين أدوار األخصائيين الحاصلين ع
ومفهوم الممارسة ،وكذلك تطوير التخصص على مستوي الماجستير،الماجستير

لخدمة وقد اهتمت ا،وتحديد أسس وعناصر ممارسة الخدمة االجتماعية ككل،العامة
والمساعدة ،واإلدمان،وإهمال األطفال، هذه المرحلة بمشكالت المشردينىاالجتماعية ف

  .1واألمن االجتماعي،والعدالة،الذاتية
 أن األخصائيين االجتماعيين ىإل) والويني،وستيفن،وايتاكر( من كل ذهب كما  

دوا حيث حد، التفكيرى جديد فأسلوب وسة جديد للمماروذجيتحركون بثبات نحو نم
  :نموذج التفكير الحديث هذا بالنموذج البيئي الذي يتضمن شكلين رئيسيين للممارسة

 تعليم لتحسين الكفاءة الشخصية من خال: وثانيهما،تحسين المساعدات البيئية: أولهما
 ى التفكير بالممارسة العامة التمنويرتبط هذا النمط ،العمالء مهارات الحياة المتنوعة

  . 2تخدام التدخل المهني للتركيز على تغيير البيئة تتضمن إمكانية اس
 لخدمة أن الممارسة العامة تمثل اتجاهاً تطورياً لىإل) نسونجو( أشار كما  

 نهاية القرن العشرين وقد ركز على االهتمام بالنسق وحاجاته ىاالجتماعية تولد ف
ح لألخصائي كما أن هذا االتجاه يتي،وأساليب تفكيره واألنساق البيئية المحيطة

االجتماعي استخدام كل ما يتوفر لديه من أدوات وأساليب ومهارات ونماذج ونظريات 
واستراتيجيات وتوظيفها وفقاً لطبيعة المواقف والمشكالت الخاصة بالعمالء دون 

                                                           

ـ    ى عبدالمجيد وآخرون ،المدخل إل    سيد هشام   1 اإلسـكندرية   (1 الخدمـة االجتماعيـة ،ط     ى الممارسة العامة ف
 .39-38ص ص) م2008،المكتب الجامعي الحديث ،

 الخدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة ، مرجـع سـابق           ى وآخرون ، الممارسة العامة ف     يمان حسين حسن سل   2
 .31-30،ص ص
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 أو ممارسة طريقة معينة من طرق الخدمة ،التركيز على التخصص
عشرين العديد من المقاالت والبحوث وشهدت بدايات القرن الحادي وال،1االجتماعية

كتابات : والكتب التي خصصت للممارسة العامة للخدمة االجتماعية ومن أشهرها
  ).تشارلز زاسترو،براند شيفور،برندا ديبوس،كارين اشمان،اليزابيت مارشي(

جامعة حلوان بالمجتمع ، المستوي العربي كان لكلية الخدمة االجتماعيةوعلى  
 في وضع منهج الممارسة العامة للخدمة االجتماعية كمقرر مستقل المصري األسبقية

وظهرت العديد من الكتابات ،م1999ضمن مناهج تعليم الخدمة االجتماعية عام 
 كتاب من جزئين فالذي ألّ) أحمد السنهوري(لكل من ،2والمقاالت عن هذا المنهج 

 كتاب) اهر أبوالمعاطيم(وقدم ،م2001عن الممارسة العامة للخدمة االجتماعية سنة 
سنة ) عبدالعزيز النوحي(وقدم ،م2003عن الممارسة العامة للخدمة االجتماعية سنة 

سنة ) جمال شحاته(وقدم ، الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةنم كتاب ع2000
جامعة القاهرة فرع الفيوم ورقة ، المؤتمر العلمي لكلية الخدمة االجتماعيةىم ف2005

وأخيراً ، عصر المعلوماتى مصر فى العامة للخدمة االجتماعية فارسةمعمل عن الم
موسوعة منهج الممارسة العامة للخدمة ) أحمد السنهوري(م قدم  2007 ىف

كذلك حددت الالئحة الجديدة لكلية الخدمة ،االجتماعية المتقدمة من خمسة أجزاء
لممارسة العامة المتقدمة م ا2008-م2007 العام الدراسي ىاالجتماعية والتي طبقت ف

) جمال شحاته(م قدم 2009وفى عام ،كأساس إلعداد دارسي الماجستير والدكتوراه
  .3 الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةىكتاباً ف

                                                           

 1 المـستجدات المعاصـرة ،ط     لى عبدالخالق محمد عفيفي ،الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية رائدة من النشأة إ           1
 .106ص) م2014القاهرة ،المكتبة العصرية ،(

 .270 محمد سيد فهمي ،الخدمة االجتماعية بين الطرق التقليدية والممارسة العامة ،مرجع سابق ،ص2

 .227 ،مريم إبراهيم حنا ،الخدمة االجتماعية المعاصرة ،مرجع سابق ،ص جمال شحاته حبيب3
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 كتابه الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية في) عبدالخالق محمد عفيفي (ويرى  
 ى العامة للخدمة االجتماعية فرسةا ظهور الممىرائدة أن هناك عدة عوامل أدت إل

  : اآلتي
 الذي حدث بين الممارسة المباشرة والممارسة غير المباشرة للخدمة التكامل .1

 .االجتماعية كما تم توضيحه سابقاً

 مشكالت جديدة وأنواع جديدة من العمالء عجزت طرق الخدمة ظهور .2
دات المطلوبة لتلك االجتماعية األساسية عن مواجهة تلك المشكالت وتقديم المساع

 بشكل منفصل األمر الذي تطلب الدمج بين وذلكاألنواع الجديدة من العمالء، 
طريقتين أو أكثر لمواجهة المشكالت المعقدة للعمالء مع نهاية الستينيات وبداية 

 .السبعينيات من القرن العشرين

ماعات  نحو االهتمام باألسرة واعتبارها وحدة متكاملة تضم أفراد وجاالتجاه .3
ومن تم تتكامل داخلها طرق الخدمة ، حد ذاتها تعتبر مؤسسة اجتماعيةفى ىوه

 متكامل للتعامل مع منظور إلىومن تم يحتاج األخصائي االجتماعي ،االجتماعية
 .األسرة كمؤسسة متكاملة

 نبع بعضها من جهود ى العديد من نماذج ونظريات الممارسة والتظهور .4
ونظرية ،مثل نظرية األنساق العامة، االجتماعيةالممارسين المهنيين للخدمة

 إلىباإلضافة ، األزماتى فوالتدخلونماذج التركيز على المهام والعالج القصير ،الدور
تحسين :  يركز على تكامل شكلين أساسيين للممارسة وهماى البيئي الذالنموذج

 . وتحسين الكفاءة الشخصية للعميل،المساعدات البيئية

 نادت بتكامل المهنة وضرورة إعداد ىن الكتابات العلمية الت العديد مظهور .5
 ساعدةأو موقف الم، إلي الموقف اإلشكالياألحكام إلىالممارس العام والدعوة 
 . يعتمد عليها األخصائي االجتماعيىالمطلوبة وليس الطريقة الت
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 االهتمامات والمشكالت المعاصرة لنهاية القرن العشرين ن العديد مظهور .6
 والعدالة ، واإلدمان، والمشردين، واألمن االجتماعي، والبطالة، التضخم:مثل

 القضايا الخاصة ى باإلضافة إلاألطفال، وإهمال الذاتية، والمساعداتاالجتماعية، 
 البكالوريوس ى بين أدوار األخصائي االجتماعي وممارساته على مستوزبالتميي

 . 1والماجستير وتبلور مفهوم الممارسة العامة 

   : الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةتعاريف: ثانياّ
  :تمهيد

 الخدمة االجتماعية من المفاهيم المعاصرة التى ى الممارسة العامة فتعتبر  
فرضت نفسها على ممارسة الخدمة االجتماعية خالل الربع األخير من القرن 

 ى للخدمة والذلتقليديا تمثل اتجاهاً تفاعلياً للممارسة يبتعد عن النمط وهيالعشرين، 
  .وتنظيم المجتمع،وخدمة الجماعة، طرق خدمة الفردىيقسمها إل
 ى العامة للخدمة االجتماعية التسة تعددت التعاريف الموضحة للممارلذلك  

هي محور أساسي لتطور الخدمة االجتماعية وتحديد اتجاهات ممارستها من كافة 
  : اآلتيىاريف ف سوف يتم عرض لبعض هذه التعلذلكالجوانب، 

  :  الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةفاآلراء العربية حول تعري: أوالً
تلك :  على أنهاعامةالممارسة ال) قاموس الخدمة االجتماعية (عرف يحيث  

 بالخدمة المرتبطة تقوم على أساس عام من المعرفة والمهارة ىالممارسة الت
لك يستخدم األخصائي االجتماعي أساليب مهنية وفى ذ، تقدمها المهنةىاالجتماعية الت

  . على نطاق واسعلفةويعمل مع أنساق مخت،متنوعة للتدخل المهني

                                                           

 المعاصرة ،مرجع   المستجدات إلى عبد الخالق محمد عفيفي ،الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية رائدة من النشأة             1
 .107-106سابق ،ص ص
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وجهة نظر خاصة لطبيعة ممارسة الخدمة :  أنهاعلى كذلك وتعرف  
وهي ترتكز على إقرار العدل االجتماعي وبؤرة اهتمام األخصائي ،االجتماعية

وليس تفضيل المؤسسة ،إلنسانيةية والحاجات ا االجتماعالمشكالتاالجتماعي هي 
 ثم،كما أن تركيز الممارسة يكون على تقدير المشكلة،لتطبيق نموذج معين للممارسة

 ضوء ى التدخل المهني فى يستخدمها فىاختيار األخصائي للنظريات والنماذج الت
  .  1 األيكولوجي وعملية حل المشكلةظروجهة الن
اإلطار العام المحدد : الممارسة العامة بأنها) ريوسنصيف فهمي منق (ويعرف  

 كافة المستويات ى والتطبيقية إلحداث التغيير فرية يعتمد على األسس النظىالذ
 تحقيق األهداف المحددة ى المجتمع مما يساهم فى بالممارسة من الفرد إلتبطةالمر

  .2 تواجه مهنة الخدمة االجتماعيةقدوحل المشكالت التى 
: الممارسة العامة على أنها) دائرة معارف الخدمة االجتماعية(فت  عروقد  
 يتناول ث يوفر لألخصائي االجتماعي أساساً انتقائياً للممارسة المهنية حيلذياإلطار ا

  .3 المجتمعى من الفرد حتّمارسة من مستويات المىالتغيير البناء كل مستو
: لخدمة االجتماعية بأنهاالممارسة في ا) ماهر أبوالمعاطي على (ويعرف  

 مهنة نتهجهانمط من الممارسة يعتمد على أساس عام من المعارف والمهارات ت"
 تقديم خدمات الرعاية االجتماعية ى تقديم الخدمة االجتماعية فىالخدمة االجتماعية ف

 التحليل والتعامل مع ى االجتماعي أساليب متعددة فصائيمن خالل استخدام األخ
 واسع من ى بحيث يكون قادراً على إشباع مدلأساليب حلّها بشكل شامالمشكالت و

                                                           

 .228بق ،ص جمال شحاته حبيب ،مريم إبراهيم حنا ،الخدمة االجتماعية المعاصرة ،مرجع سا1

 1 قضايا مهنية وبحـوث ميدانيـة ،ط       – نصيف فهمي منقريوس ،تطور الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية          2
 .26ص) م2014اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،(

 .19 الخدمة االجتماعية ،مرجع سابق ،صى ،المدخل إلي الممارسة العامة فن هشام سيد عبدالمجيد وآخرو3
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 أو ،احتياجات العمالء وخدمتهم عن طريق التدخل مع أنساق عديدة مختلفة ومتباينة
  .1"التنسيق بين جهود المتخصصين بتسهيل عمليات االتصال بينهم

ية للخدمة نوع من الممارسة المهن: بأنها)  خليلبدالقادرزكنية ع (وعرفتها  
االجتماعية تعتمد على انتقاء بعض المداخل والنماذج المهنية من جملة النماذج 
والمداخل العلمية المتاحة أمام األخصائيين االجتماعيين واستخدامها للتدخل المهني مع 

 أي أن الممارسة العامة ال المشكلةنسق الهدف بما يتناسب مع نسق العميل ونسق حل 
 على نسق العميل ركزوإنما ت،احدة من طرق الخدمة االجتماعيةتركز على طريقة و

  .2ونسق المشكلة
عبارة عن أنشطة متميزة يمارسها األخصائي االجتماعي :  كذلك بأنهاوتُعرف  

 نمط خاص ومحدد ى لهم احتياجات ومشكالت تحتاج إلءمع نوعية معينة من العمال
  .3 تخدم عمالء هذا المجالىلت اسساتمن التدخل المهني تواجه من خالل المؤ

التدخل المباشر والموجه بالمعرفة العلمية والقيم معتمداً :  كذلك بأنهاوعرفت  
  .4 ومهارات لتحقيق أهداف محددةليبعلى أسا

  :  األجنبية حول تعريف الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةاآلراء: ثانياً

                                                           

 أسس نظرية ونماذج    – الخدمة االجتماعية    ى الممارسة العامة ف   ى الحديثة ف  ،االتجاهاتالمعاطي على    ماهر أبو  1
 .30تطبيقية ،مرجع سابق ،ص

القـاهرة  ( ط   ب يـة،  مجاالت الخدمـة االجتماع    ى الممارسة العامة ف   مدخل دالقادر، عبدالقادر خليل عب   نية زك 2
 .27ص) م2011،مكتبة األنجلو المصرية ،

القـاهرة  (صطفي السروجي ،ماهر أبوالمعاطي على ،ميادين ممارسة الخدمـة االجتماعيـة ،ب ط               طلعت م  3
 . 19-18ص ص)م2008،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ،

 الخدمة االجتماعية بين الواقع وطموحات التحديث ،من كتـاب          سة ماهر أبوالمعاطي علي ،جودة تعليم وممار      4
-24تماعية وقضايا التحديث ،المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية الخدمة االجتماعية مـن             طموحات الخدمة االج  

 .3411م ،ص2004مارس -25



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 625

إطار للعمل يتضمن تقدير كم " العامة على أنها الممارسة) جوهنسون (يعرف  
من األخصائي والعميل للموقف لتحديد النسق الذي يجب أن يوجه إليه االهتمام 

 ،حيث ينصب تركيز االهتمام على الفرد، الجهود لتحقيق التغيير المطلوب فيهركيزوت
  .أو المجتمع المحلي،أو المنظمة، أو الجماعة الصغيرة،أو األسرة
أن األخصائي االجتماعي هو الممارس العام ) رروبرت بارك( كذلك ويري  

 بإطار رتباطالذي يكتسب معارف الممارسة ومهاراتها على نطاق واسع دون اال
حيث يقوم بتقدير مشكالت العمالء وإيجاد الحلول ، أو طريقة معينة،نظري معين

 تتضمنها هذه ى التنساقالمناسبة لها بصورة شمولية متكاملة تتناول جميع األ
  . 1شكالتالم

قدرة األخصائيين االجتماعيين علـى     : الممارسة على أنها  ) تولسون (ويعرف  
 ،والمنظمـات  ،والجماعات الـصغيرة  ،واألسر ،الفرد(العمل مع مختلف األنساق مثل  

مستخدمين إطاراً نظرياً فعاالً يتيح لهم الفرصة الختيار ما يتناسب مـن            ) والمجتمعات
  .مع مشكالت ومستويات هذه األنساقأساليب واستراتيجيات للتدخل 

 تحقيق تقدم مدخالً معاصراً لىالممارسة الت: بأنها) كارال ميلي( عرف وكذلك  
 مركز ى من بؤرة اهتمامها بالفرد إلارسةالغرض من الخدمة االجتماعية وتتحرك المم

  .2أوسع للتدخل المهني مع أنساق متعددة

                                                           

 الخدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة ،مرجع سـابق ،ص  ى وآخرون ،الممارسة العامة ف    ليمان حسين حسن س   1
 .27-26ص

 .18مجاالت تطبيقية ، مرجع سابق ،ص – محمد سيد فهمي ،الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 2
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عبـارة  : أنهاجتماعية تعريفاً إجرائياً ب    الممارسة العامة في الخدمة اال     وتعرف  
 تتعامل مـع الـشخص      ىوالت، ذات المنظور الشامل   لمهنيةعن مجموعة من األنشطة ا    

  .أثناء تعرضه لموقف ما مستخدمة في ذلك األنساق األخرى
 ى عن مفهوم الممارسة المهنية فأرة العرض السابق لبعض اآلراء المختلفمن  

لممارسة العامة تتضمن أساساً انتقائياً لممارسة الخدمة أن هناك اتفاق عام على أن ا
باإلضافة ،االجتماعية ومنهجاً تكاملياً للممارسة ال يعتمد على استخدام الطرق التقليدية

  .1 العدالة والتنمية االجتماعيةهيمعلى التركيز على مفا
  :أدوار الممارس المهني فى الخدمة االجتماعية: ثالثاً

  :تمهيد
 من عمرها أن األولىاعت مهنة الخدمة االجتماعية خالل المائة سنة  استطلقد  

ونستطيع أن نقول أن كل مهنة على ، االجتماعي وأدوارهألخصائيتبلور وظائف ا
 المجتمع يتطلب ى كرد فعل طبيعي الحتياج معين فرتاختالف طبيعتها قد ظه

 ألسلوبديد ا ذلك كانت الضرورة لتحومن،تخصيص فرد معين ألداء بعض األدوار
األمثل لطريقة أداء المهنة بشكل يساعد على تحقيق المنفعة وال يتعارض مع األعراف 

  .2 والمعايير السائدة في المجتمعمةواألخالقيات العا
 األخصائي ن الخدمة االجتماعية فهو العمل الصادر مى التدخل المهني فأما  

 أو ،إدخال تغييرات عليه جزء منه بهدف ى النسق أو إلىاالجتماعي والموجه إل

                                                           

 المستجدات المعاصرة ،مرجـع     ى إنسانية رائدة من النشأة إل     مهنة عبدالخالق محمد عفيفي ،الخدمة االجتماعية       1
 .105سابق ،ص

 الخدمة االجتماعية مع الفرد واألسـرة ،مرجـع سـابق           ى وآخرون ،الممارسة العامة ف    ليمان حسين حسن س   2
 .144،ص
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 االجتماعية لخدمةإحداث تغييرات فيه بحيث يكون هذا التدخل مبنياً على معارف ا
  .1ملتزماً بقيمها

 الخدمة ى توضيح أدوار الممارس المهني فبل ذلك يري الباحث قمن  
  . الخدمة االجتماعيةى تعريف من هو الممارس المهني فجباالجتماعية ي

ذلك الشخص المعد إعداداً :  مهنة الخدمة االجتماعية هوى فهني المفالممارس  
علمياً وعملياً لممارسة مهنة الخدمة االجتماعية من خالل كليات ومعاهد عليا 

فدخل الممارس ، وثيقاًارتباطاًوالممارس والمهنة كالهما يرتبط باآلخر . متخصصة
 المجتمع بما ىالمهنة ف لمكانة وفقاً معيشته وقدرته على اتخاذ القرار يتحدد أسلوبو

يحقق للممارس درجة احترام الذات وتقديرها ودرجة تأكيده لذاته وهي مصدر الرضا 
  .  2 اتجاه الوظيفة التي يقوم بهافسيالن

 ترتبط الجتماعية الممارسة العامة للخدمة اى أن األدوار والوظائف فبما  
 والذي يرتبط  كل مؤسسة وهو ما يعرف بالتوصيف الوظيفيىبطبيعة العمل ف

بأهداف كل وظيفة وتصدر بشأنه القوانين واللوائح التنفيذية التى تحدد تخصصات 
  . العمل

 الخدمة ى فهني ألهم أدوار الممارس المي يلي عرض توضيحوفيما  
  : اآلتيىاالجتماعية ف

  :دوره كوسيط: أوالً

                                                           

اإلسـكندرية ،المكتـب   ( حسن فهمي ،القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعية ،ب ط            نورهان منير  1
 . 335-334ص ص) م1999الجامعي الحديث ،

 .34ص) م2000اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،( محمد سيد فهمي ،أسس الخدمة االجتماعية ،ب ط 2
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 ت هذا الدور يقوم األخصائي االجتماعي بربط نسق العميل بالمؤسسافى  
 يكما يركز هذا الدور بقيام األخصائ، المجتمعىوالمصادر المالئمة والموجودة ف

بتسيير توصيل العميل بالمؤسسة المعنية الموجودة بالمجتمع وحصوله على الخدمة 
 حتياجات أن يتعرف على اعليه ، من تأدية هذا الدوراألخصائيوليتمكن ،المطلوبة

 العميل وقدرته على استخدام المصادر  الدافعية عندىالعميل والتعرف على مستو
  . 1 في إشباع هذه االحتياجاتالمتاحةوالخدمات الموجودة و

  : دوره كمنشط: ثانياً
 يجب على األخصائي االجتماعي أال يقف مكتوف األيدي أمام المواقف بمعنى  

 وأثناء قيامه بهذا الدور ال يعتبر،التى تتطلب منه مساندة وتأييد كل أفراد المجتمع
وهذا الدور يستوجب تقديره ،خارجاً عن نطاق المجتمع وال عن نطاق اختصاصاته

 قدرتهم على مواجهة ى ومشكالت سكان المجتمع ومدتياجاتللمواقف وكذلك اح
  .2 والعمل على التغلب عليهامشاكلهم

  :دوره كمخطط: ثالثاً
 وضع ى بدوره كمخطط ؛وذلك للمساعدة فعي االخصائي االجتمايقوم  

 ى يعكس فلسفة التخطيط السائدة فأنوبطبيعة الحال فإن وضع الخطة البد و،الخطة
وتتضمن عملية التخطيط تحديد األهداف التى ينبغي أن تكون واضحة ،المجتمع

ولعّل هذا األمر يثير التساؤل حول ،ومحددة بالشكل الذي يساعد على توجيه الخطة
خصصين يضع برنامجاً للتغير  فريق من المتى كعضو في األخصائي االجتماعإسهام

                                                           

 الخدمة االجتماعية مع الفرد واألسـرة ،مرجـع سـابق           ى العامة ف  سة وآخرون ،الممار  ليمان حسين حسن س   1
 .144،ص

القاهرة ،دار الفكر   (1 مهارات ،ط  - قيم - قاعدة علمية    – محمد عبدالحي نوح ،الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع         2
 .99ص) م1998العربي،
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 ى مراعياً فئلإن هذا اإلسهام يظهر أول ما يظهر في اختيار األهداف والوسا،المخطط
 ى على تدريبه المهني فئم والقاخطط إلي جانب إسهام المإلنسانيةذلك االعتبارات ا

  .1 المختلفة للخدمة االجتماعيةاالتالمج
  :يردوره كخب: رابعاً

 حاصالً على كون األخصائي االجتماعي أن يلى ع هذا الدور يشترطفى  
  : الخدمة االجتماعية ويمكنه القيام بما يليىدرجة الدكتوراه ف

 . الدراسات العلياومستوى الجامعي المستوى الخدمة االجتماعية على تدريس .1

 بالمشروعات البحثية عن طريق وضع خطة المشروع البحثي القيام .2
 .نات وتحليلها وشرحها وتفسيرهاواستراتيجية وأساليب جمع البيا

 المنظمات واألجهزة المتصلة بالرعاية ى مناصب اإلدارة العليا فشغل .3
 .االجتماعية

 وضع سياسات الرعاية االجتماعية وخططها ومتابعة تنفيذها ى فالمساهمة .4
 .وتقويمها

 . مجال تخصصه لدي الهيئات القومية والدوليةى كخبير فالعمل .5

 . 2 خبرة علمية وميدانية متقدمةتطلبرة التى ت الخدمات المباشتأدية .6

  :دوره كمعالج: خامساً
تلك :  الخدمة االجتماعية كمعالج بأنهى تعريف دور الممارس العام فإن  

) مجتمع،منظمة،جماعة،أسرة،فرد(األنشطة التى يقوم بها لمساعدة األنساق المختلفة 

                                                           

ص ) م1978،القـاهرة ،عـالم الكتـب       (2 الفاروق زكي يونس ،الخدمة االجتماعية والتغير االجتمـاعي ،ط         1
 .302-301ص

 .58-57 محمد سيد فهمي ،الخدمة االجتماعية بين الطرق التقليدية والممارسة العامة ،مرجع سابق ،ص ص2
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 المناسبة مجتمعيةيجاد الظروف ال وإعية وتحديد طاقاتهم ألداء وظيفتهم االجتمالتحسين
  .لتحقيق أهدافهم

 لوكية هذا الدور على الوحدات الصغيرة التى تعاني من أشكال سوينصب  
 كان من الممكن أن تتم ممارسته مع الوحدات وإن ،مضطربة أو عالقات غير سوية

 تالوحدا حالة التعامل مع ىمع مالحظة أنه ف، بصفة عامةرشادالكبيرة للوقاية واإل
: الصغرى يتعين أن يكون الممارس حاصالً على مؤهل أعلي من البكالوريوس مثل

أما على مستوى ،)أو دبلوم الخدمة االجتماعية النفسية،أو الماجستير،الدكتوراه(
 برامج الوقاية واإلرشاد ى العمل مع الوحدات الكبرى فممارس فيمكن للالبكالوريوس

ت الصغرى على االّ تكون الحاالت محتاجه إلي كذلك يمكن له العمل مع الوحدا،العام
  .1 معها كالحالت السلوكية البسيطةل العمىتعمق ف
  :دوره كمنسق: سادساً

 األخصائي االجتماعي بتوجيه الجهود المتنوعة المبذولة قوم هذا الدور يفى  
وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من ،من األجهزة واألفراد لتحقيق أهداف التدخل المهني

تعاون بين تلك الجهود وتجنب االزدواج والتضارب لرفع كفاءة الخدمات المقدمة ال
  .للعمالء

  :  بما يليلعام هذا الدور يقوم األخصائي االجتماعي الممارس اوفى  
 مجال ى درجة من التعاون بين مختلف المؤسسات التي تعمل فى أقصتحقيق .1

 األقسام المختلفة داخل عاون م درجة من التعى نسق العميل وبالمثل تحقيق أقصيةرعا
 .المؤسسة الواحدة لتوحيد الجهود نحو تحقيق األهداف

                                                           

 - أسـس نظريـة   – الخدمة االجتماعيـة  ى الممارسة العامة فى علي ،االتجاهات الحديثة فلمعاطي ماهر أبوا  1
 .239جتماعية ،الكتاب الثاني عشر ،مرجع سابق ،ص الخدمة االىنماذج تطبيقية ،سلسلة اتجاهات حديثة ف
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 مؤسسات رعاية ى فملين درجة من التعاون والتنسيق بين العاى أقصتحقيق .2
 .نسق العميل على اختالف تخصصاتهم

 . تقدم خدماتها لنسق العميلى الخطط والبرامج والمشروعات التن بيالتنسيق .3

 يستخدم األخصائي االجتماعي مهارات تعاونية ومهارات العالقات اراإلط هذا وفى
  . 1 الجماعية ومهارات تنظيم الجهودتالعامة والمناقشا

  :دوره كإداري: سابعاً
 حينما ارة هذا الدور قيام األخصائي االجتماعي باألعمال المتصلة باإلدويعني  

 لقرارتوجيه والتنسيق واتخاذ اكال، أحد المؤسسات االجتماعيةىيشغل منصباً إدارياً ف
 ى يقوم األخصائي االجتماعي فالدوروفى هذا ،والرقابة والتمويل والتنظيم والتوظيف

 توجيه العاملين بالمؤسسة تهدف تسى اإلدارية المختلفة التملياتهذه المؤسسات بالع
  . إليهاى يسعى تحقيق األهداف التىإل

 تتطلّبها ىلعمليات اإلدارية والت بجميع اعي يقوم األخصائي االجتماوبذلك  
مهام وظيفية من تخطيط إداري وتنظيم وصنع القرار والتوظيف والتمويل والرقابة 

 ى أن يستخدم مهاراته اإلدارية فماعيويتطلب هذا الدور من األخصائي االجت،والتقويم
  .2هذا المقام

  :دوره كممكن: ثامناً
ـ  ىاف المـصادر والقـو     العميل الكتش  دة مساع و دور الممكن ه   ويعني    ى الت

وفى هذا الـدور يمـد األخـصائي        ، وذلك إلحداث التغيير المنشود    ،بداخلهم وتدعيمها 

                                                           

 .310 - 309 جمال شحاته حبيب ،مريم إبراهيم حنّا ،الخدمة االجتماعية المعاصرة ،مرجع سابق ،ص ص1

 .204 مجاالت تطبيقية ،مرجع سابق ،ص– محمد سيد فهمي ،الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 2



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 632

 المطلوبـة لتحقيـق   جـراءات االجتماعي نسق العميل بالدعم الالزم من أجل اتخاذ اإل        
  .1األهداف
  : هذا الدور يقوم األخصائي االجتماعي كممارس عام بما يليوفى  

 على التخلص من المشاعر السلبية التى قد تنتج من عدم  نسق العميلمساعدة .1
 . أو مواجهة مشكالته،قدرته على إشباع حاجاته المتعددة

 إمكانية مواجهة ى األمل لنسق العميل فومنح المشاعر اإليجابية دعم .2
 .مشكالتهم وتحسين أحوالهم

 ميعل نسق العميل سلوكيات حل المشكلة وكيفية التفكير المنطقي والتعليم .3
 . يمكن مواجهتها أو إشباعهاىاتجاه المشكلة أو الحاجة حت

 العمالء على فهم أنفسهم واكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم وكيفية مساعدة .4
 . يمكن مواجهتها وإشباعهاى لصالحهم حتّاللهااستغ

 شخصياتهم أو ى على إحداث تغييرات مرغوبة فلعمل العمالء على امساعدة .5
 .باب أي أنساق ترتبط بالشىف

 العمالء على تحديد مصادر الصراع الداخلي والخارجي التى تعوقهم مساعدة .6
 عن طريقها يمكن ى واكتشاف الطرق والوسائل التمرغوبةعن تحقيق أهدافهم ال

 .التعامل مع هذه المعوقات

 هذا الدور مهارات تحليلية ومهارات تفاعلية لتقدير الحاجات ى يتطلب فلذلك  
  .  2ودعم الذات ألنساق العمالء ديدهاوالمشكالت وتح

          

                                                           

 .305نّا ،الخدمة االجتماعية المعاصرة ،مرجع سابق ،ص جمال شحاته حبيب ،مريم إبراهيم ح1

 . 198 مجاالت تطبيقية ،مرجع سابق ،ص– محمد سيد فهمي ،الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 2
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  : االجتماعيةالخدمة ممارسة تطوير ى البحوث والدراسات الميدانية فأهمية: رابعاً
  :تمهيد

 أهمية البحث االجتماعي ؛ألن ىم إل1917عام " ماري ريتشموند" سعت لقد  
متطلبات عمل األخصائي االجتماعي هو جمع الحقائق الموضوعية عن العمالء 

 الخدمة ىباستخدام البحث العلمي ف" ريتشارد كابوت"ثم مطالبة ،أساس للتعامل معهمك
 ى من خالل البحث الذي تقدم به إلكوذل،االجتماعية لقياس وتقويم نتائج التدخل المهني

  .م1930المؤتمر القومي للخدمة االجتماعية عام 
بطة لتقييم  أهمية التجريب باستخدام جماعات تجريبية وضاى أشار إلكذلك  

 ىوتواصل االهتمام بالبحث ف،ماعيةفاعلية التدخل أثناء ممارسة مهنة الخدمة االجت
 عدد من نيات الثالثيى األخصائيون االجتماعيون فجرىحيث أ،الخدمة االجتماعية

 الخدمة االجتماعية عن البحث االجتماعي بصفة عامة عام ىالبحوث تميز البحث ف
  .م1937

 الخدمة ى أطلقت على نفسها جماعة البحث فةنت منظمم تكو1947 عام وفى  
 بهدف تنشيط البحوث المتعلقة بالخدمة االجتماعية وتقنينها وتنميتها وعلى االجتماعية

  .ضو هذا االهتمام بدأت تظهر مفهومات للبحث في الخدمة االجتماعية
ج  ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية إلى استخدام المنهى يشير البحث فلذلك  

 إثراء القاعدة العلمية لمهنة الخدمة االجتماعية فى للتوصل إلي نتائج تفيد العلمي
  .1ولتنمية إمكانياتها التقنية كي تصبح أكثر قدرة على تحقيق أهدافها

                                                           

اإلسـكندرية  ( بحوث الخدمة االجتماعية ،ب ط ،      ى العلمي والتفكير النقدي ف    لتفكير محمد صبري فؤاد النمر ،ا     1
 .130-129ص ص) م2003يث ،،المكتب الجامعي الحد
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 الخدمة االجتماعية هو تعبير ى من أن نموذج الممارسة العامة فم الرغوعلى  
برات الممارسة نفسها ويتسم باالتساق عن التفكير بصورة منتظمة بسيطة أو ترجمة لخ

وهذه المواءمة العلمية توضح بطريقة إجرائية كيف يتم ،المنهجي وحدة اإلدراك
  .1 مجال العمل والتطبيقى المعرفة العلمية فداماستخ

 تقديم لى الخدمة االجتماعية مشكالت علمية تهدف إى تتناول البحوث فلذلك  
 وإن كان ،أو تنفيذ برامج الخدمة االجتماعية ، تخطيطىمعرفة يمكن استخدامها ف

 ىإن األول، بينهماوالفرق) النظرية والعلمية(بعضها ينحو أحياناً اتجاه البحوث البحثية 
بينما ، تنظيم المعرفة العامة عن الظواهر المتعددةى تتمثل فىتخدم العلوم الجردة والت

  .2ة البحث قبل البحث ذاتهالبحوث العلمية التطبيقية فيتركز اهتمامها حول مشكل
حيث يمكن بفضله إيجاد ، بناء األطر المعرفي للممارسةى البحث يعاون فإن  

 التعميمات والنظريات لىوتعديل المفهومات وتقديم البرهنة والدليل بهدف الوصول إ
  . 3 االجتماعيةمة الخدى لطرق ومناهج الممارسة فالفاعلية ىويؤكد مد
الخدمة االجتماعية وخاصة ذات برامج الدكتوراه  ذلك أن مدارس ى شك فال  

أصبحت مكان لتطوير تصميم بحث الخدمة االجتماعية ولدراسة ممارسة الخدمة 
وكان هناك اهتمام ،االجتماعية ومكان للمشاكل التى وجدها ممارسو الخدمة االجتماعية

ية خدمت متزايد بالفجوة بين الحث والممارسة المحترفة لممارسة الخدمة االجتماع
 وهو ل المقام األوى ودراسات البحث المتميزة فمتخصصةتقارير المحالت ال

                                                           

اإلسكندرية ،المكتبـة  ( محيط الخدمة االجتماعية ،ب ط ى أحمد مصطفي خاطر وآخرون ،البحث االجتماعي ف     1
 .142ص) م2001الجامعية ،

األزاريطـة ،دار المعرفـة الجامعيـة    ( عبدالعزيز عبداهللا مختار ،طرق البحث للخدمـة االجتماعيـة ،ب ط        2
 .67ص) م1995،

 .142 محيط الخدمة االجتماعية ،مرجع سابق ،صىفي خاطر وآخرون ،البحث االجتماعي ف أحمد مصط3
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 ى مدارس الخدمة االجتماعية بتوزيع محدود جداً فىمنشورات ألعضاء الجامعات ف
وقد نظم مؤتمر الممارسين الدولي أساساً حول اهتمام ،مجتمع الممارسة المحترفة

 البحث لباحثين ج مؤتمرات تقدم نتائىفمتواضع بالممارسة حيث تقابل الباحثون 
  .1آخرين

 تحقيق مزيد من ى الهدف األساسي من بحوث الخدمة االجتماعية تتمثل فإن  
 البحث الكتساب المعرفة المتعلقة بالجوانب الممارسية ى أو التمييز فتخصصيةال

  .وتحقيق األهداف وما يرتبط مع مشكالت التدخل
 تملديم المفهومات والنظريات ربما تش من صلب بحوث التدخل تقويعتبر  

 أو أنماط سلوكية ، من الهيئاتنة معيأنماط بممارساتعلى خصائص عمالء معنيين 
 األسر ذات األطفال المضطربين وجميع تلك المعلومات يمكن أن تكون مفيدة ىف

وذلك عندما يشكل األخصائي االجتماعي استراتيجيات ،بصورة مرتفعة فيما بعد
وكذلك بحوث ممارسة ،)مجلة بحوث الخدمة االجتماعية(لدوريات مثل فا،التدخل

  . هذا الصددى قدمت العديد من الدراسات فاعيةالخدمة االجتم
 ى تستهدف نشر المعرفة وجعلها فنها استخدام بحوث المعرفة نجد أأما  

 بحوث ى إجراءات استخدام النظرية فتحديد ى الممارسين مما يسهم بدوره فناولمت
علوم االجتماعية داخل شكل يكون ذات تطبيقات قوية للتدخل وكالهما من أجل ال

  . 2الممارسة وفقاً لسياسة وفلسفة الخدمة االجتماعية

                                                           

اإلسكندرية ،المكتب   (1 الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،ط     ى حبيب ،مناهج البحث العلمي ف     حاته ش مال ج 1
 .77ص) م2013الجامعي الحديث، 

 الجـامعي   تـب اإلسكندرية ،المك  (1تماعية ،ط  بحوث الخدمة االج   ى خاطر وآخرون ،مقدمة ف    طفي أحمد مص  2
 .167-166 صص)         م1998الحديث ،
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 يتعلق ببحوث التصميم والتطوير فإنها تستهدف تحقيق تعديالً متخصصاً وفيما  
 ى يبحثون ف نجد أن الباحثينلتطوير ففي بحوث التصميم وا،إلنتاج تكنولوجيا التدخل

  .1 تصميم أدوات عملية ذات فعالية للممارسةىاستخدام منهج منظم ف
 ى تطوير الممارسة العامة فى فة أهمية البحوث والدراسات الميدانيوترجع  

  : التاليةقاط النىالخدمة االجتماعية ف
ومن خالله ، البحث االجتماعي مفتاح عمليات التنمية المتكاملة والشاملةيعتبر .1

واالجتماعية ويوضح ،واالقتصادية، واإلمكانيات البشريةمواردتعريف على اليمكن ال
 .كيفية االستغالل األمثل لهذه الموارد واإلمكانيات

وبالتالي ، البحث التعرف على المشاكل أو معوقات عملية التنميةيستطيع .2
 .متاحة تحديد اإلمكانيات والموارد الى أو وضع الحلول المناسبة لها فهايحاول مواجهت

وهو تطوير ، الخدمة االجتماعية إلي هدف عامى االجتماعي فبحث اليسعي .3
الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية لما تحتويه من بناء معرفي نظري وممارسات 
مهنية تطبيقية من خالل عمليات التوطين وعمليات الربط العلمي وما يتالئم مع الواقع 

 .االجتماعي

 أثناء الممارسة جتماعيي مرشداً موجهاً لألخصائي اال البحث االجتماعيعتبر .4
 اإلعداد النظري والتدريب الميداني ىوبصفة خاصة ف، المختلفةالمجاالت ىالمهنية ف

 .له

 الخدمة االجتماعية بتواجد كل من عمليات التوقع ى أهمية البحث فتزداد .5
 محيط ى فىتجر ى درجة جدية البحث العلمية التلىوالتنبؤ المهني ويتوقف ذلك ع

 .العمل المهني

                                                           

 .165 محيط الخدمة االجتماعية ،مرجع سابق ،صى أحمد مصطفي خاطر وآخرون ،البحث االجتماعي ف1
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 أهمية البحث االجتماعي بزيادة وتطور استخدامات الحاسب اآللي تزداد .6
 محيط الخدمة االجتماعية بما له من فوائد عديدة من ى العالمية فلوشبكات االتصا

 .توفير للوقت والجهد للباحثين

اث  والدراسات الميدانية تستطيع مهنة الخدمة االجتماعية إحدبالبحوث .7
 اجتماعي واقع ى والمخطط لنقل اإلنسان إلالمقصود االجتماعي ولتغييرعمليات ا

 .1 مما كان عليهىواقتصادي أفضل وأرق

أنه يمكن تحديد أهمية البحث العلمي ) عبدالخالق محمد عفيفي( يري بينما  
  : وممارستها الميدانية فيما يلييةبالنسبة للخدمة االجتماع

 لمشكالت إطار الحاجات واى المناسبة للدراسة ف البحثيةشكلة الماختبار .1
 . لها مهنة الخدمة االجتماعية وطرقها المختلفةى تتصدىوالظواهر االجتماعية الت

 الموقف وتقدير الدقيق للمشكلة البحثية من خالل الكتابات العلمية التحديد .2
 تىلسابقة ال الدراسات العلمية اىباإلضافة إل ، الواقع الميدانيىاإلشكالي كما هو ف

 .أجريت في إطار الموضوع

 أهداف الممارسة المهنية بشكل علمي سليم وبما يتفق مع نتائج دراسة تحديد .3
 .تقدير الموقف خاصة عند التدخل المهني لتقديم المساعدة المطلوبة للعمالء

 . النوع المناسب من الدراسات للمواقف اإلشكالية المختلفةتحديد .4

 أو المجال البشري ، أو الفروض،ة في التساؤالت المتغيرات البحثيتحديد .5
 .والعينة واألدوات والمعالجات اإلحصائية المناسبة

                                                           

  دراسة تاريخيـة تحليليـة     – المجتمع العربي الليبي     ى الخدمة االجتماعية وتطورها ف    شأة نزيهة على صكح ،ن    1
 .28، ص) م 2010 ليبيا ، - زيدار الكتب الوطنية ،بنغا (1،ط
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 النظريات والنماذج والقيم والمبادئ ى المتمثلة فالمهنية المتغيرات تحديد .6
 .واالستراتيجيات المالئمة لتوجيه الممارسة

ذية لتحقيق األهداف  وتفاصيلها التنفيالمهني الدقيق لبرنامج التدخل التحديد .7
 .المرغوبة

 ارسة النتائج والتجارب العلمية وإعداد تقرير علمي دقيق عن المماستخالص .8
 .ونتائجها

 من أجل تحقيق رسالة نية المستمر وتجويد العمل والممارسة المهاالرتقاء .9
فالبحث العلمي والخدمة االجتماعية ال ، إصالح المجتمع بكل مكوناتهىالمهنة ف

 بشكل علمي سليم مهنة الرس يريد أن يماىالذ، لألخصائي االجتماعيلنسبةباينفصالن 
 . نتائج ذات قيمةىويصل إل

 ى يمكن اإلعداد عليه فى الذفي البناء المعروتطوير نمو ى فالمساهمة .10
خدمة وأهداف وأساليب وأدوات الخدمة االجتماعية المتصلة بالتخطيط إلحداث 

  .1التغيرات االجتماعية المطلوبة
 ممارسة ى لهما أهمية كبيرة جداً فميدانيةوبالتالي فإن البحوث والدراسات ال  

 يسعيان نهما هذه المهنة ؛ألى وال يمكن االستغناء عنهما فاعيةمهنة الخدمة االجتم
 مشكالته وتنمية ة أفضل مستويات الرفاهية من خالل مواجهىللوصول باإلنسان إل

  .   حد ممكنى أقصىقدراته إل
  

                                                           

 1 متعـدد المحـاور ،ط     مـدخل – الخدمـة االجتماعيـة      ى عفيفي ،منهجية البحث العلمي ف     مد عبدالخالق مح  1
 .120-119ص ص) م2010المنصورة ،المكتبة العصرية ،(
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 إال أنه المجتمع، مهنة الخدمة االجتماعية من المهن الحديثة نسبياً في تعم  

 المهنة االنسانية نظراً إلحساس المجتمع بما تقدمه هذه بهذهيالحظ ذلك االهتمام الكبير 
 أفراد المجتمع، فالخدمة االجتماعية تعمل منالمهنة من خدمات جليلة لشرائح عريضة 

 المرضي، واألحداث، والمعوقين، والمسنين، والمدمنين، في مجاالت عديدة وتخدم
 من الفئات التى تواجه أوضاعاً اجتماعية تتطلب مساعدة وغيرهمواألطفال، والشباب، 

 من جانب أناس مؤهلين قادرين على تقديم يد العون والمساعدة بشكل خصصةمت
  . علمي منظم

ث والدراسات الميدانية  سعت مهنة الخدمة االجتماعية االهتمام بالبحولذلك  
  .التى ساعدة على تطوير الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في اآلونة األخيرة

 في البحوث والدراسات الميدانية ية هنا جاء هذا البحث ليؤكد على أهممن  
  .    الخدمة االجتماعيةممارسةتطوير 
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  :المصادر: أوالً
  كريم الالقرآن -

 :المراجع: ثانياً

 بحوث الخدمة ى فمقدمة ،)م1998 (وآخرون، مصطفي خاطر أحمد -1
  . الجامعي الحديثمكتبال،اإلسكندرية ،االجتماعية

 محيط ى فتماعي االجالبحث ،)م2001 (وآخرون، مصطفي خاطر أحمد -2
 . الجامعيةالمكتبة ،الخدمة االجتماعية اإلسكندرية

 جتماعية الخدمة االى البحث العلمي فهجمنا، )م2013 (، شحاته حبيبجمال -3
  .  الجامعي الحديثالمكتب اإلسكندرية، ،والعلوم اإلنسانية

 االجتماعية الخدمة ،)م2011 (، إبراهيم حنامريم ، شحاته حبيبجمال -4
 . الجامعي الحديثالمكتب اإلسكندرية، ،المعاصرة

 ةدم الخى العامة فالممارسة ،)م2005 (، حسن سليمان وآخرونحسين -5
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر مجد ،االجتماعية مع الفرد واألسرة

 . لبنان–بيروت ،والتوزيع

 ى الممارسة العامة فمدخل ،)م2011 (، عبدالقادر خليل عبدالقادرزكية -6
  . األنجلو المصريةمكتبة القاهرة، ،مجاالت الخدمة االجتماعية

 ميادين ،)م2008 (، أبوالمعاطي علىماهر ، مصطفي السروجيطلعت -7
  . العربية المتحدة للتسويق والتوريداتالشركة ،ممارسة الخدمة االجتماعية القاهرة

 الخدمة ى البحث العلمي فمنهجية ،)م2010 (، محمد عفيفيعبدالخالق -8
  . العصريةالمكتبة المنصورة، ، مدخل متعدد المحاور– الجتماعيةا
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تماعية مهنة إنسانية رائدة  االجالخدمة ،)م2014 (، محمد عفيفيعبدالخالق -9
  . العصريةالمكتبة القاهرة، ، النشأة إلي المستجدات المعاصرةنم

 البحث للخدمة االجتماعية طرق ،)م1995 (، عبدالعزيز عبداهللا مختار - 10
  . المعرفة الجامعيةدار ألزاريطة،ا

 والتغير االجتماعي ماعية االجتالخدمة ،)م1978 (، الفاروق زكي يونس - 11
  . الكتبالمع ،القاهرة

 الخدمة ى الحديثة فاالتجاهات ،)م2010 (، ماهر أبو المعاطي على - 12
 ، الثاني اإلسكندريةالكتاب ، مجاالت وطرق الخدمة االجتماعيةسلسلة ،االجتماعية

  . الجامعي الحديثالمكتب
 الممارسة العامة ى الحديثة فاالتجاهات ،)م2014 (، ماهر أبو المعاطي على - 13

المكتب الجامعي ،اإلسكندرية ، تطبيقيةنماذج– أسس نظرية – يةاع الخدمة االجتمىف
  .الحديث

 اعية تعليم وممارسة الخدمة االجتمجودة ،)م2004 (، ماهر أبوالمعاطي علي - 14
 االجتماعية وقضايا لخدمة كتاب طموحات امن ،بين الواقع وطموحات التحديث

  . مارس-25-24عية من  العلمي السابع عشر لكلية الخدمة االجتماالمؤتمر ،التحديث
المكتب ،اإلسكندرية، الخدمة االجتماعيةأسس ،)م2000 (، محمد سيد فهمي - 15

  .الجامعي الحديث
 مجاالت – العامة للخدمة االجتماعية الممارسة ،)م2013 (، فهميد محمد سي - 16

  .لحديثالمكتب الجامعي ا،اإلسكندرية،تطبيقية
ن الطرق التقليدية  االجتماعية بيالخدمة ،)م2014 (، محمد سيد فهمي - 17

  . الوفاء القانونيةمكتبة اإلسكندرية،والممارسة العامة 
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 ى العلمي والتفكير النقدي فالتفكير، )م2003(،النمر محمد صبري فؤاد  - 18
  .المكتب الجامعي الحديث،بحوث الخدمة االجتماعية  اإلسكندرية

اعدة  ق– مع المهنية لتنظيم المجتالطريقة ،)م1998 (، محمد عبدالحي نوح - 19
  . الفكر العربيدار ، مهارات القاهرة- قيم-علمية 

 النزهة عية، ممارسة الخدمة االجتمافن ،)م2009 (، مدحت أبو النصر - 20
  . الفجر للنشر والتوزيعدار القاهرة، ،الجديدة

 ى الخدمة االجتماعية وتطورها فنشأة ،)م2010 (، نزيهة على صكح - 21
  .  ليبيا– بنغازي ، الكتب الوطنيةدار ،حليلية دراسة تاريخية ت–المجتمع العربي الليبي 

 الممارسة المهنية للخدمة تطور ،)م2014 (، نصيف فهمي منقريوس - 22
  . الجامعي الحديثالمكتب اإلسكندرية، ، قضايا مهنية وبحوث ميدانية– عيةاالجتما

 من منظور باب الدينية للشالقيم ،)م1999 (فهمي، حسن ر نورهان مني - 23
 . الجامعي الحديثالمكتب ،ة اإلسكندريةالخدمة االجتماعي

ـ   ى إل المدخل ،)م2008 (،هشام سيد عبدالمجيد وآخرون     الخدمـة  ى الممارسة العامة ف
 . الجامعي الحديثالمكتب اإلسكندرية،االجتماعية 
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   :المقدمة

ـ تشكل باتت التي أبرز الظواهر   من ظاهرة العنف المدرسي     تعد    اً تحدياً حقيقي
 إن من هذه الظاهرة و    اً مجتمعاً خالي  نجد فال   التعليمية،للعملية التعليمة داخل المؤسسات     

  .الظاهرةاختلفت األسباب المؤدية لهذه 
مراحل التعليمية التي تنتشر فيها هذه  مرحلة التعليم الثانوي من أكثر الوتعد  

 للطالبالظاهرة ونظراً لما تشهده هذه المرحلة من اكتمال في النمو الجسمي والعقلي 
  .ه خاصة لمعاملة تحتاج فإنها

 تكـوين  فـي لها تأثير كبير    )  والعقلي والجسدياللفظي  ( العنف   مظاهر وتعد  
عد الحصن الثاني بعد االسـرة أن   التربوية التي ت  المؤسساتوبناء تلك الشخصية فعلى     
 وأن تراعي ذلك مراعاة تامة حتـى تكـون          القية وأخ ودينيةتكسب الفرد قيماً تربوية     

  .شخصية الفرد المنتمي لها بطريقة متزنة
 شغلت دراسة العنف بكافة صورها وأنماطهـا مـساحات كبيـرة مـن              وقد  

جتماعية خاصة محاولة مـنهم     اهتمامات الباحثين في العلوم اإلنسانية عامة والعلوم اال       
 واسـتقرار العديـد مـن المجتمعـات         أمنفي الحد من هده الظاهرة التي باتت تهدد         

 كمـا   المدرسي، بدراسة على العنف     2000 قام الباحث جواد دويك سنة       فقد اإلنسانية،

                                                           

 . كلية التربية الخمس– جامعة المرقب  -∗
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أجرت صباح جرود دراسة عن العنف المدرسي على عينة من طالب التعليم الثانوي             
  .   ها من الدراسات العلمية ذات العالقة بهده الظاهرة وغيربالجزائر،
 مـن   الحد بجهده المتواضع إلى     المساهمة إلى الباحث في هدا البحث      ويسعى  

 يتسنى للمؤسسات التعليمية النهوض بواجباتها واالرتقـاء بالعمليـة          كي،الظاهرة ذهه
  .     وفق األهداف المعدة لهاويةالترب

  : مشكلة الدراسةتحديد
 وقد الثانوية، المرحلة ظاهرة العنف أصبحت مشكلة تهدد حياة طالب إن  

 من المواضيع إنها والنفس، الباحثين في ميادين علم االجتماع وعلم باهتمام تحظي
 ظاهرة تؤثر على التحصيل فهي عنها،المهمة التي ال يمكن لباحث أن يتغاضى 

يرها على كيان المجتمع ككل  الى تأثإضافة ،العلمي لطالب هذه المرحلة بشكل مباشر
  .المجتمع في كبير ودور أهميةفي بنائه ونظمه لما لها من 

  :اآلتي مشكلة هذا البحث في التساؤل وتتحدد  
 العنف لدى طالب التعليم ظاهرة للحد من اتباعها التي يمكن الطرق هي ما  
  ؟ الخمسبلديةالثانوي ب

  :بحث الأهداف
 التي يمكن استخدامها للحد من ظاهرة  هذا البحث الى معرفة الطرقيهدف  

  .العنف الطالبي بالمدارس الثانوية
  :الدراسة أهمية

 احثين هذا البحث فئة عمرية معينة يؤكد على أهميتها العديد من البيتناول .1
 انها تلعب دوراً كبيراً حيث ةوالدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع لما لها من أهمي

  .المجتمع في
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ية البحث في كونه يتناول مشكلة موجودة في مجتمعنا وهي مشكلة  أهمتكمن. 2
  .العلميالعنف وأثره على الطالب وتحصيلهم 

 يزداد وكيفية التعامل مع الطالب لكي ؛ المعلمين بأسباب هذه المشكلةتعريف. 3
  .لديهمالتحصيل 

ي لدي  التربوية في طرق الوقاية من العنف المدرسساتذة االستفادة من خبرات اال4.
  .طالب التعليم الثانوي

  : مفاهيم الدراسةتحديد
 الذي يمارسه الطالب من أجل إيقاع األذى بـاآلخرين          سلوك ال وه:  الطالبي العنف -

  .بدنياً أو اً وهو إما أن يكون لفظي،أو بممتلكاتهم
هي المرحلة التعليمية التي تقع ما بين مرحلـة التعلـيم األساسـي             :  الثانوي التعليم -

معي وهي المرحلة التي تضم جميع الطلبة الذين أتموا الدراسة بمرحلـة التعلـيم     والجا
 وحددت الدراسة بها ثالث سنوات وبعدها يحصل الخـريج علـى شـهادة              ،األساسي

  .المتوسط التعليم بمرحلة الليبية االواسط التعليمية في وتعرف ية،المرحلة الثانو
  :السابقة الدراسات

  ):2000(دويك سنة  األستاذ جواد دراسة -1
 على عينة من طالب 2000بدراسة سنة " جواد الدويك" الباحث قام  
 إلى أن راسة توصلت هذه الدوقد" العنف المدرسي "  وكان عنوان الدراسة المدارس،

 لعملية االعتداءات على الطالب وعلى أدائهم االجتماعي والسلوكي آثاراًهناك 
 وكذلك صعوبة ، بعض األحيان إلى المعلم أسباب العنف فيعت ورجواالنفعالي،

  .المدرسةالمنهج وكذلك عدم وجود الديمقراطية في 
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  ):2007( تهاني محمد عثمان منيب سنة دراسة -2
 الباحثة تهاني منيب بدراسة على عينة من طالب التعليم الجامعي قامت  

 وقد" لدى الشباب الجامعي العنف" وكانت بعنوان م2007بمنطقة الرياض سنة 
 إلى عنف الشباب هي على وافع الدإن: اآلتيةتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج 
 وتليها ، ثم الدوافع األسرية واالقتصاديةالنفسية،الترتيب الدوافع المتعلقة بالجوانب 

  . الثقافيةبوية والدوافع التر،الدوافع المتعلقة بالجوانب اإلعالمية والدينية
  : نفأبرز النظريات المفسرة للع

  : الضغط والمشقةنظرية
 في  المواقف واألحداث التي تمثل االصطالحي للضغط، هو ما يالمفهوم  

 مما يساعده ، من طاقاته النفسية والعضويةتحدتقابل الفرد  في حياته اليومية والتي ال 
 عليه من أساليب توافقية وهذه المواقف تادعلى مواجهتها والتعامل معها بما اع

 كما (Stressors)تي يطلق عليها من الناحية االصطالحية بالضغوط واألحداث ال
 وهي  (Stress)يطلق على الخبرة التي يمر بها الفرد نتيجة هذه الضغوط بالضغط

 وتختلف درجة الضغط ،محصلة للقوة التي تمارسها األحداث الضاغطة مع الفرد
إدراك الفرد على  ويتوقف ذلك على مدى ،النفسي للحدث الواحد من شخص إلى آخر

 وتقوم هذه النظرية على افتراض أن الضغوط ،قدرته على السيطرة على المواقف
 خارجية تؤثر في بعض العمليات النفسية التي قد تدفع ثيراتالحياتية تعمل بمثابة م

 النظرية إلى ت ضوء هذه الفرضية العامة نتجفيالشخص إلى السلوك العدواني، 
  .ضغوطات أو مثيرات المشقةالتأكيد على نوعين من ال

األدوار  المختلفة  و وضغوطات العمل، غير السارةاألحداثويرتبط ب:  األولالنوع -
  . العنيف للمعنفة التي قد تدفع إلى السلوك كمثيرات
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 مثل ، فيرتبط بالضغوطات البيئية الطبيعية، الضغوطاتمن الثاني ع النوأما -
  .)1(الضوضاء واالزدحام والتلوث والطقس

  : التعلم االجتماعينظرية
 نظرية التعلم االجتماعي من أهم النظريات السمو بيولوجية  التي تهتم تعتبر  

 ويرجع الفضل ،)2(بتفسير عملية تعلم سلوك العنف األسري من خالل التقليد والمحاكاة
 الذياألكبر في االهتمام بموضوع التعلم عن طريق المحاكاة إلى ألبرت باندرورا 

 ويتم تعلمه من خالل القدوة، إذ يمكن اً معظم السلوك اإلنسان سلوك متعلم أنيرى
 وأثبت ،للفرد  من خالل مالحظة سلوك اآلخرين أن يتعلم كيفية إنجاز السلوك الجيد

باندورا من خالل دراساته الميدانية والتجريبية المتعددة إمكانية تقليد الطفل والمراهق 
كما يرى باندورا أن األطفال . شاهدها في التلفزيونألنماط السلوك المعنفة التي ي

والبالغين يكتسبون االتجاهات واالستجابات العاطفية واألنماط الجديدة من خالل 
النماذج التي تعرض في اإلعالم، ولذلك حذر من أن التلفزيون يشكل صورة للعنف 

   . األفراد المتلقيندتؤدي إلى تأكيد الخوف وعدم اإلحساس باألمن عن
  : ثقافة العنفنظرية

 حيث ، نظرية ثقافة العنف أن العنف عبارة عن استجابة يتعلمها اإلنسانترى  
 الفرعية وتنعكس ة أو جماعة الثقافالثقافة في عملية تحدث نتيجة عضوية الفرد إنها

 ،عملية التنشئة االجتماعية الحقيقية في النسق القيمي والمعياري لتلك الثقافة الفرعية
ن االستعدادات العدوانية للشخص العنيف هي نتيجة المشاركة في تلك الثقافة لذا فإ

                                                           

 علـى  المتـرددين  المـراهقين  من الشباب لدى النفسية الضغوط مواجهة أساليب: ليالسه حميد بن عبداهللا -1
 21 ص القرى، أم جامعة هـ1431 المنورة، المدينة النفسي، الطب مستشفى

 49ص، 2002،اليومية الحياة في العنف: زايد أحمد -2
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من هنا، فإن أفراد األسرة يتعلمون مع الزمن بأن العنف .  الفرعية وعملية التعلم منها
الموجه ضد الزوجات واألطفال مقبول، وذلك من خالل تعاملهم مع بعضهم حتى 

ثقافة الفرعية فإنه يتوقع من الزوج استخدام يستطيع العضو أن يكون منحرفا في تلك ال
  .)1(هالعنف ضد  أسرت والقوة

��א���2/א$��+ �
  :تمهيد

ويصبح العنف بهذا المعنى شكالً من أشكال .  هو وسيلة إللغاء اآلخرالعنف  
االستبداد وتهميشاً لآلخر وإلغاء دوره أو إلغاءه مستنداً في ذلك إلى ضروب االستغالل 

 للعنف وكان ،والحرمان والطغيان والفقر والتهميش وعدم المساواةوالظلم والعدوان 
  :العديد من التعريفات منها

  : اللغوي للعنفالمعنى: أوال
وهو خرق األمر ) ع،ن،ف (ر الجذمن مشتقة اللغة العربية في العنف كلمة  

 :عنُفَ عليه عنفا وعنافة وإذا لم يكن رفيقًا في أمره،) عنف(وهو . وقلة الرفق به
في اللغة العربية إلى " العنف" تشير كلمة وهكذا .)2(يرهغ بشدة وقسوة والمه واتخذه

وعلى هذا األساس . كل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبيخ واللوم والتقريع
  .)3(فإن العنف قد يكون سلوكًا فعليا أو قوليا

                                                           

 -طرابلس الرابعة، السنة الثاني، العدد المغربية، الجامعة مجلة العنف، الثقافة نظرية: عسوسي برلفث أنسية -1
 233ص ،2009ليبيا،

 ،17ط العربيـة  الوحـدة  الدراسات مركز العربية، النظم في السياسي العنف ظاهرة إبراهيم، توفيق حسين -2
 .41 ،1990 :بيروت

 .99ص، 1997: بيروت العربية، النهضة دار. 1 ط والمراهقة، الطفولة سكولوجية العسيوي، عبدالرحمن -3
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  :اصطالحاً العنف تعريف: ثانياً
 أومتعمد للقوة الفيزيائية أو القدرة، سواء بالتهديـد   عبارة عن االستعمال ال   هو  

 أو  مجموعـة  أو ضـد     ، أو ضد شخص آخـر     ،االستعمال المادي الحقيقي ضد الذات    
المجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النمـاء أو                

  .)1(الحرمان
  : العنف كظاهرةتعريف -1

خرين يكون مصحوبا بانفعاالت االنفجار     هو عبارة عن فعل يتضمن إيذاء اآل        
والتوتر، وكأي فعل أخر ال بد أن يكون له هدف يتمثل في تحقيق مصلحة معنويـة أو         

 اجتماعيـة،   ظـاهرة وسواء نظرنا إلى العنف على انه من أنماط السلوك، أو           . مادية
 أحد المظاهر التي صاحبت اإلنسان خالل مختلف حقب وجوده علـى سـطح              فالعنف
  .)2(األرض

  : الطالبيالعنف -2
 واحتجاجات وانتفاضات الطالب، يعبرون من خالله باضطرابات يتعلق عنف  
 أو انهم في بلدسياسية أو جتماعية ورفضهم ألوضاع تربوية أو ادمرهمعلى ت

  .)3( تضامنا معهارى أخجامعةجامعاتهم أو من بلد آخر او 
  :صحية كمشكلة العنف -3

                                                           

 .المنصورة جامعة اآلداب كلية قصاص، محمد مهدي -1

، 1998:  الريـاض  ،فهـد  مكتبة األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية العائلي، العنف النمر، عمر مصطفى -2
 .12ص

 الملتقـى  أعمـال  والمجتمع، العنف من العنف، أعمال مواجهة في الجزائرية الشرطة تجربة نوار، الطبيب -3
 .بسكرة جامعة) 2003رس ما5/9 (الدولي
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 في تقرير المدير العـام      ،1979صحية كانت سنة     إشارة للعنف كمشكلة     أول  
 حيـث  1996  في سـنة  Healthy Peopleللصحة في الواليات المتحدة األمريكية  

 2002 نهايـة    وفـي  ، مشكلة صحية عامة   العنفاعتبرت الجمعية العلمية للصحة أن      
تعـرف   و ،"العنف والصحة " هاما تحت عنوان     أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً    

 التهديـد  أو للقوة تعمداستعمال الم" أنه العنف )1(ظمة الصحة العالمية في هذا التقرير من
 ممـا   ،باستعمال القوة أو السلطة ضد الذات أو ضد الغير أو ضد مجموعة أو جماعة             

يؤدي إلى رضوض أو إلى الموت أو الضرر المعنوي أو إعاقة النمو أو إلى الحرمان               
 الحـروب،   اثـار شخصي، االنتحـار،    -العنف البين :  ويتضمن التعريف  ،بكل أنواعه 

الحرمان مـن    و  العاطفي لحرمانا و التهديد أو التخويف باستعمال القوة، اآلثار النفسية      
 سـلبية علـى   اثـار  عن العنف ونتج ،الرعاية، إعاقة النمو السليم لألفراد والجماعات     

لبلـدان الناميـة     مـن ا   أساسا ضحاياه تتركز    أن االحصائيات ر وتُظهِ اعةالفرد والجم 
من البلدان المعنفة، غير أن اإلحصائيات تظهر أرقام الموتى         % 08.9مقابل  % 91.1

دون اآلثار األخرى المترتبة على العنف كاإلعاقة والعجـز، التغيـب عـن العمـل               
 وكسر وآالم حـادة،     جرح من كدمات و   الجسديةإضافة لآلثار   .  والخسائر االقتصادية 

االضطرابات النفـسية والـسلوكية     : الصحة العامة، مثل   مخلفات خطيرة على     وهناك
  . وغيرها تنتج عن العنف، اإلدمان على الكحول والمخدرات)2(وأهمها االكتئاب

                                                           

 15/9 األول الـدولي  الملتقـى  والمجتمـع،  العنف،  طبية نظر وجهة المستورد، العنف رمضان، زعطوط -1
 .224 بسكرة، جامعة. 2004/2003 السنة خالل طبع  2003 مارس

 15/9 األول الـدولي  الملتقـى  والمجتمـع،  العنف،  طبية نظر وجهة المستورد، العنف رمضان، زعطوط -2
 .224 ص بسكرة، جامع. 2004/2003 السنة خالل طبع  2003 رسما
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  : العوامل المساهمة في ظهور العنف:ثالثاً
 بظاهرة العنف، ولم تسلم من هذه الظاهرة ونالعشر و القرن الحادييتسم  

الظاهرة لها انعكاساتها المجتمعية والبيئية، فهي ال منطقة أو ثقافة، وال شك أن هذه 
  . برمتهمجتمعتمثل فقط تهديد المنجزات اإلنسانية المادية واالجتماعية، ولكنها تهدد ال

  : االجتماعيةالعوامل -1
 االشتراكية السلوك العنيف بالظروف االقتصادية، معتبرة أن سة المدرربطت  

العنف من وجهة نظرهم، رد فعل النعدام العنف محصلة للظروف االقتصادية، ف
  . العدالة االجتماعية

 لظروف اًفيختلف في رأيه عن باقي األداء، باعتباره العنف وليد" دور كايم" أما -
 ومن أشهر المدارس التي فسرت ظاهرة العنف اجتماعيا المدرسة اجتماعية،

  : اإليطالية، التي حصرت أسبابه  في عاملين أساسين، هما
  .امل ذاتي، يتعلق بشخصية الفرد العنيف ع-ا

  . للسلوك العنيفيئةعامل يتعلق بالبيئة المه -ب
 وهـو  مستوى البيئة االجتماعية فقد كشفت الدراسات عن جانب له أهمية            أما  

عالقة التنشئة االجتماعية باحتمالية العنف عند األبناء على كال الجانبين، حيث تبـين             
ة الوالدين لألبناء التي تنطـوي علـى التـدليل الزائـد            وجود ارتباط قوي بين معامل    

 لـدى األبنـاء بعنـف األب داخـل          العنف وعلى الجانب اآلخر، فقد ارتبط     والعنف،
 مـن   عديـد ال الخالفات بين الزوجين، وفي نفس االتجاه، فإن         كثرة في   المتمثلةاألسرة،

 بالعنف وبين الـسلوك      بين البيئة االجتماعية المتسمة    اً قوي اًالدراسات أو ضحت ارتباط   
  .األبناء ىالعنيف لد
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 أظهرت الدراسات وجود عالقة بين انخفاض المستوى االقتصادي كما  
  .)1(لألسرة واحتمالية العنف عند األبناء

  : البيئيةالعوامل -2
 البيئة في المناطق ن أكد على أ، منظمة الصحة العالمية بجنيفرير تقحسب  

ل عن ازدياد حاالت العنف واإلدمان واإلرهاب في  المسئول األوتعتبرالعشوائية، 
الدول النامية، وأوضح التقرير أن المسكن الجيد والمناسب من الناحية الطبيعية 

  .  يوفر لإلنسان الصحة الجيدة سواء من الناحية النفسية أو الجسمية،واالجتماعية
ة،  ناتجة عن تلوث البيئخطيرة جسمية التقرير إلى وجود أمراض وأشار  

 والخمور وانتشار حاالت االنتحار األدوية، على اإلدمان وكاالكتئاب،وأخرى نفسية  
 في تلك تتنامى التي حاالت االنحراف والتطرف،ووازديادأو كثرة الخالفات الزوجية، 

 العنف خاصة ضد األشخاص ويربط التقرير بين السلوك ظاهرة لتقرير طبقاً–المناطق
 توفر الظروف البيئية عدمي، فالضوضاء واالزدحام و الضغط البيئلالعنيف وعوام

 هذا اإلطار تعددت الدراسات التي تناولت االرتباط بين عوامل البيئة في، مناسبةال
 العنيف من جانب آخر، فعلى مستوى السلوكالفيزيقية واالجتماعية من جانب، و

م المسكن،  العنف يرتبط بدرجة كبيرة بازدحاأنكما أظهرت النتائج . الفيزيقية
  .)2(ومشاهدة التلفزيون وخاصة مشاهدة العنف

  : التعليميةالعوامل -4

                                                           

 ص،  1995 األسـكندرية،  الجامعـة  المعرفة، دار ،1ط االجتماعية، المشكالت وآخرون، الجوهري محمد -1
71. 

 سلـسلة  العربيـة،  الوحـدة  دراسات مركز العربية، النظم في السياسي العنف ظاهرة: إبراهيم توفيق حسين -2
 .41 ص1990بيروت 17ط، وراهالدكت بطروحات
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 ومـا   ، عوامل متعددة منها ما يتصل بالمعلم والمناهج وطرق التدريس         وهي  
 تتصل بموقع المدرسة وسوف نتناول هذه        وعوامليتصل باإلدارة التعليمية والمدرسية،   

  : اتيالعوامل فيما ي
  :لم تتصل بالمععوامل -ا

 هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وأهم عنصر في البيئة المدرسية المعلم  
  .)1( تتعلق بالمعلمتي الألسباب الذي تقوم عليه العملية التعليمية ومن اعصبويعد ال

 يعتبر المعلم هو العامل المباشر في ظاهرة العنف وذلك إذا كان إعداد المعلم قبل 1.
 يملون،  ويشجعهم يجعلهم مما لفعالة بالبرامج التدريبية ادتزو مغيرالتخرج ضعيف و

  . على استخدام العنف
 مثل المعلم الطالب بألقاب، ويصف ، بعض المدرسين أسلوب العقاب اللفظيبع يت2.

 مما يؤدي إلى عدم الحضور إلى ، أو يصفه بالجهل أو الغباء،كسول مهمل فوضوي
  . ة مع الطالب ومع المعلم نفسه أنواع العنف المختلفويستخدمالمدرسة، 

 عدم وجود ارتباط عاطفي بين المعلم والطالب وذلك لكثرة عدد الطالب في 3.
  .)2(الفصل

  :الدراسي تتصل بالمنهج عوامل -ب
  :اتي يما منها العديد من العوامل تتصل بالمنهج الدراسي، وهناك  

 همهم في حاضر ضعف ارتباطها وصلتها بحاجات المتعلمين وميولهم ومشكالت.ا
  .ومستقبلهم

                                                           

 .120ص ،1995 عمان الحديثة، التربية دار الصفي، السلوك تعديل: حمدان زياد محمد -1

 ص ،1980 طـرابلس، -ليبيـا  االجتماعية،دار المشكالت وبعض الليبي الشباب على دراسة: الحوات علي -2
211 
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  . مستويات الطالب وقدراته العقليةمئ تالال المقررات بعض. ب
  يقتصر االهتمام في المناهج على الجانب النظري دون االهتمام بالجانب العملي . جـ

  .مواجهة بعض الطالب لصعوبات المناهج الدراسية. د
  .)1( يعيش فيها الطالب وجود ارتباط بين محتويات المنهج والبيئة التيعدم .هـ
  : تتصل بالطالبعوامل .جـ
  : النمومراحل •

 والـشيوخ  ن موضوع النمو هو دراسة األطفـال والمـراهقين والراشـدي         إن  
وتقوم دراسة سلوك الفـرد فـي مراحـل النمـو           . ونموهم النفسي منذ بداية وجودهم    

 العلمية وتتناول    على المالحظات والتجارب   ةالمتتابعة على نتائج البحوث العلمية القائم     
  :اتيهذه البحوث ما ي

  . دراسة سلوك الفرد ونموه الطبيعي في إطار العوامل الوراثية والعضوية التي تؤثر فيه1.

  . دراسة أثر السلوك ونمو األفراد في البيئة المحيطة بهم وفي الثقافة التي ينتمون إليها2.

لي والعوامل التي تؤثر في  دراسة أساليب التوافق الشخصي واالجتماعي واالنفعا3.
  .هذا التوافق

  : المراهقةمرحلة •
 المرحلة تقابل المرحلة الثانوية ويؤدي االنتقال من المرحلة اإلعدادية إلى           هذه  

والمراهقة الوسطى هي قلب    . لالمرحلة الثانوية إلى اطراد الشعور بالنضج واالستقال      
  .)2(حلة المراهقةمرحلة المراهقة، وفيها تتضح كل المظاهر المميزة لمر

                                                           

 .140ص 1994بيروت -العلوم دار -وحقائقها والمراهقة الطفولة سيكولوجية: الجماني عبدالعالي -1

-398ص 1995،  الخامـسة  ط القـاهرة، ،  والمراهقة،  الطفولة النمو، النفس علم زهران، عبدالسالم حامد  -2

370. 
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  : الجسميالنمو •
 المراهقون والمراهقات في هذه المرحلة أهميـة كبيـرة علـى النمـو              يعلق  

  . بالمظهر الجسمي والصحة الجسميةاالهتمام في ذلكالجسمي، ويتضح 
  : مظاهره •

 سرعة النمو الجسمي نسبيا عن مرحلة المراهقـة المبكـرة، ويـزداد             تتباطأ  
ويزداد الوزن، وتزداد الحواس دقة وإرهافـا كـاللمس          الجنسين،   منالطول عند كل    

ويختلف المراهقون كثيرا في الطول والوزن بصفة       . وتتحسن الحالة الصحية للمراهقة   
  .خاصة في هذه المرحلة

  : الفسيولوجيالنمو •
  . هذه المرحلة تقدمه نحو النضجفي النمو الفسيولوجي يتابع  

  :مظاهره •
 ليال، وتزاد اعات س8 ويثبت عند حوالي ، عدد ساعات النوم عن ذي قبليقل  

 اإلقبال على األكل، ويرتفع ضغط الدم تدريجيا، وينخفض معدل النبض قليال شهية
  . عن ذي قبل

  : الحركيالنمو •
  . هذه المرحلة بإتقان المهارات الحركيةتتميز  

  
  
  
  :مظاهره •
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زداد  حركات المراهق أكثر توافقًا وانسجاما، ويزداد نشاطه وقوته، وي         تصبح  
 ،إتقان المهارات الحركية مثل العزف على اآلالت الموسيقية، والكتابة على الحاسـوب  

  . الرياضيةمهاراتوال
  : العقليالنمو •

 ألهميتـه بالنـسبة     لي هذه المرحلة يكون االهتمام مركزا على النمو العق        وفي  
  .)1(للتوجيه التربوي في هذه المرحلة الثانوية

  :مظاهره •
 ويقرب هنا من الوصول إلى اكتماله في الفترة بـين           ،كاء سرعة نمو الذ   تهدأ  

 ويزداد نمو القدرات العقلية وخاصة القدرات اللفظيـة والميكانيكيـة   سنة،18 إلى  15
 لتباعد مستويات وتنوع حياة المراهق العقلية ولتبـاين واخـتالف           اكيةوالسرعة اإلدر 

  . مظاهر نشاطها ويظهر االبتكار
  : االنفعاليالنمو •

 النمو االنفعالي في هذه المرحلة يؤثر في سائر مظاهر النمو في كل يكاد  
  .جوانب الشخصية

  :مظاهره •
 االنفعاالت قوية يلونها الحماس، وتتطور مشاعر الحب حيث الميل نحو           تظل  

الجنس اآلخر، ويميل المراهق إلى التركيز على عدد محدود من أفراد الجنس اآلخر،             
حيث ال يستطيع المراهق غالبا الـتحكم فـي المظـاهر           وتالحظ الحساسية االنفعالية    

الخارجية لحالته االنفعالية، ويرجع ذلك لعدم التوافق مع البيئة المحيطة به ممثلة فـي              
 والمدرسة والمجتمع، وكذلك تالحظ مشاعر الغضب والثورة والتمـرد نحـو            األسرة
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ل بين المراهقة   مصادر السلطة في األسرة والمدرسة والمجتمع وخاصة تلك التي تحو         
  .وبين تطلعه إلى التحرر واالستقالل

  : االجتماعيالنمو •
 النمو المراهقون في هذه المرحلة لتخفيف المستوى المطلوب من يسعى  

   .االجتماعي
  :مظاهره •

 الرغبة األكيدة في تأكيد الذات مع الميل إلى مسايرة الجماعة، ويالحظ            تتضح  
  . تنمية الشعور باأللفة والمودة الذات المتزايد يحدث من خاللتحققأن 
  : الجنسيالنمو •

 هذه المرحلة يتجه النمو الجنسي بسرعة نحـو النـضج، ويتـأثر النمـو              في  
 الجنسي بعدة عوامل من بينها شخـصية المراهـق نفـسه، ونـوع              كالجنسي والسلو 

المجتمع الذي يعيش فيه، والحالة االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة لـه، والتكـوين             
  . )1(فسي ألفراد الجنس اآلخرالن
  :الديني النمو •

ويتناول .  إلى الدين كأحد أبعاد الشخصية الهامة في المراهقةالنظر يمكن  
وسواء كان . خال... الدين كل نواحي الحياة الشخصية واالجتماعية واالقتصادية

راهقة  فإن الدين يعتبره قوة دافعة خالل فترة المسالبا ماالتجاه نحو الدين موجبا أ
  .بصفة خاصة

  
  :مظاهره •
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 والنشاط الديني العملي،    مل، روح اال  تسود اليقظة الدينية العامة، حيث      تشاهد  
وتجريد ذات اهللا من التشبيه والتجسيم وتصوره سـبحانه تـصورا معنويـا مجـردا،               
واالنشغال بصفاته وأثاره وأفعاله أكثر من االنشغال بشكله وصـورته، ويالحـظ أن             

  .بتون عند المستوى الطفلي الحسي في تصور المفاهيم القرآنيةضعاف العقول يث
  : األخالقيالنمو •

  .)1 ()) عباد اهللا إلى اهللا أحسنهم خلقًا أحب((:  صلى اهللا عليه وسلمقال  
  :مظاهره •

 وصول المراهق إلى هذه المرحلة يكون قد تعلم المشاركة الوجدانية مع  
لصدق والعدالة، والتعاون والوالء والمودة والتسامح واألخالقيات العامة المتعلقة با

  .)2(والمرونة والطموح وتحمل المسؤولية وتزداد هذه المفاهيم عمقا مع النمو
  : العنفأشكال: رابعاً

  : الجسديالعنف -  1
 العنف الجسدي أكثر أشكال العنف وضوحا، وقد يأخـذ فـي معظـم               يعتبر  

 أو بقية أفـراد     اآلباءجتماعيا يمارسه   األحيان الشكل التأديبي األمر الذي أصبح عرفا ا       
 يضربون  ماألسرة ضد أبنائهم دون رقيب أو حسيب، لذا فمن الطبيعي رؤية اآلباء وه            

 برهان علـى وحـشيتها،      برز بأشكال تتعدى كونها أشكال تأديبية ومخلفاتها أ       ءهمأبنا
لقـوة   ا واسـتخدام فالعنف الجسدي أو سوء المعاملة الجسدية تتمثل في األذى الجسدي           

 مما  ينالجسدية من قبل اآلباء أو من يقوم بدورهم بشكل مباشر نحو المراهقين اآلخر            

                                                           

 رجالـه ): 8/27))(المجمـع ((فـي  الهيثمي قال). 1/181))(الكبير ((في والطبراني ،)4/441 (الحاكم رواه -1
 .الصحيح في بهم محتج رواته :(6/9) الخيرة إتحاف ((في البوصيري وقال. الصحيح رجال
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 ويؤدي إلى إصابتهم باآلالم     )1( جسدية كالجروح والحروق والكسور    يلحق بهم أضراراً  
واألوجاع من جراء هذا العنف، وقد امتازت اإلحصائيات التي نفـدت مـن إحـدى               

 هؤالء  من 4 طفل تحت حماية األسرة وأن كل        1000 من3مقاطعات انجلترا أن نسبة     
  .)2(قد عانى من إساءة جسدية

  :اللفظي العنف -  2
 قَوم من قَوم عسى أن يكُونُوا خَيـرا         ر الذين ءامنُوا ال يسخ    يأيها﴿: تعالى قال  

ال تتنـابزوا   منْهم وال نساء من نساء عسى أن يكُن خيرا منهن وال تَلمزوا أنْفُـسكُم و              
: سـورة  (﴾ لم يثُب فأولئك هم الظاِلمون     ومنباأللقاب بِئس االسم الفسوق بعد اإليمانِ       

  )11: الحجرات، اآلية
 نهى اهللا عز وجل عباده عن استخدام مظاهر العنف اللفظي كما هو مبين              لقد  

ألقاب ومسميات  من اآلية الكريمة والمتمثل في السخرية باآلخرين، وتسمية اآلخرين ب         
يبغضونها، فاإلسالم جاء من أجل التسوية بين الناس ال فرق بينهم إال بالتقوى والعمل              

  . الصالح، لذا فإن من ضروب الجهل وسوء الخلق أن يسخر أحد من اآلخر
 من تسمية العنف اللفظي أنه يكون باللفظ، فوسيلة العنف هنـا هـي              ويتضح  

األبناء وعقابهم عـن طريـق الكـالم، كالـشتم،      الكالم، وهو يهدف إلى التعدي على       
والصراخ، والتهديد، واالستهزاء، والنبذ، ويتمثل العنف اللفظي أيضا فـي اسـتخدام            
األلفاظ النابية، والكلمات الجارحة، كاإلهانات وإطالق التعليقات الالذعة ضد شـخص           

لـى رعايـة    األبناء وخاصتهم السلوكية والجسدية من جانب الوالدين أو القـائمين ع          

                                                           

 عـالم  القاهرة 1ط األطفال، ضد العنف سيكولوجية العايش، زين محمد بنت زينب: عبدالعزيز رشاد موسى -1
 .2009الكتب، 

 .نفسه المرجع -2
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 شرخ نفسي لألبناء، واإلقالل مـن قيمـة األبنـاء           إحداثاألبناء، وهو ما يؤدي إلى      
 ممـا ، وتخويفهم ونبذهم وإهمـالهم، و     ه لم يرتكبو  ذنب ب تحسيسهموإشعارهم بالدونية و  

  .)1( كيانهم النفسيتحطيم الخاطئة هذه السلوكيات هتؤدي
النفس، وهو قدرة يتمتع بهـا       عنف تسلطي كما يسميه علماء       هو:  الرمزي العنف -3

صاحب هذا النوع من العنف والذي يصدر منه مثل هذا العنف والمتمثل في اسـتخدام               
 نفسية وعقلية واجتماعية على الـشخص   آثاراًبعض الطرق الرمزية والتعبيرية تحدث      

الموجه إليه العنف، وهذا العنف غير لفظي كاحتقار اآلخرين أو عـدم النظـر إلـى                
ه له العداء أو العنف أو ازدراءه وتحقيره أو أي إشارة لفظية إنما تدل              الشخص الموج 

  .على الرمزية وتعنى إثارة الشخص الموجه له النظر أو اإلشارة أو الرمز
  . ظاهرة العنفمن اإلسالم موقف: خامسا

   : والعنفالقرآن •
 القرآن هناك أكثر من آية تدعو إلى اللين والسلم ونبذ العنف والـبطش،              ففي  

  :ونحن نشير إليها باختصار
:  البقرةسورة ﴾ تَعفُوا َأقْرب ِللتَّقْوى والَ تَنسوا الْفَضَل بينَكُموَأن﴿:  تعالىقال  

237.  
 تُبدوا خَيراً َأو تُخْفُوه َأو تَعفُوا عن سوء فَِإن اَهللا كَان عفُواً ِإن﴿:  سبحانهوقال  

 ولْيصفَحوا َأالَ تُحبون َأن يغْفر ولْيعفُوا﴿:  عز وجلوقال.149:  سورة النساء﴾قَديراً
22:  النورسورة ﴾اُهللا لَكُم.  

 الحميدة واألخالق الكريمة التي تبعث في ات المربين أن يتحلوا بالصففعلى  
النفس االطمئنان وتطهرها من العوالق التي جاءت منتشرة في هذا العصر، فالتربية 

                                                           

 .2009الحديث  الكتب عالم: عمان، 1ط األسري، العنف: محمد خير شه كراد -1
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 من مخاطر االنزالق في مهاوي االنحراف ئجيدة تعمل على وقاية وحماية النشال
  .)1(والرذيلة
  : المدرسية والعنفالبيئة :سادساً
  :تمهيد

 تربويـاً،  التي يتشكل فيها اإلنسان ويتكـون        ثقة تزال البو  ما المدرسة و  كانت  
في تكوين األفراد   وتعد المؤسسة المدرسية الركيزة األساسية التي يستند إليها المجتمع          

وانطالقاً مـن هـذه األهميـة       . اإلنساني ذات الطابع    اريةوفي بناء المنظومات الحض   
  الكبرى التي تلعبها المدرسة في الحياة االجتماعية

 الداعيـة  الشريفة أحاديثه خالل من )وسلم عليه اهللا صلى (اهللا رسول وكذلك  
  :للغير االساءة رد وترك العنف نبذ إلى

 يـا : (قال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن،  -عنها اهللا رضى- عائشة عن  
 مـا  و ،العنف على يعطي ال ما الرفق على يعطي و ،الرفق يحب رفيق اهللا إن،  عائشة

  )2593( مسلم رواه). سواه ما على يعطي ال
 طورت المجتمعات اإلنسانية وأبدعت والحضارة، اتجاهات بناء اإلنسان في  

سية أكثر قدرة على بناء اإلنسان بمواصفات حضارية منظومات تربوية مدر
  .)2(متجددة

  :تعريف المدرسة -1

                                                           

 .المرسلين سيد كالم من الصالحين رياض شرح الكريم، القرآن تفسير -1

-16: ص-2004 سنة-بيروت-1ط-المدرسي االجتماع علم-الشهاب جاسم علي. د و وطفة أسعد علي. د -2
33. 
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 ضـرورية المدرسة بأنها مؤسـسة اجتماعيـة       ): بويسون د ن فردينا(تعريف العالم    -ا
تهدف إلى ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة من أجل إعداد األجيال الجديـدة،      

  .يةودمجها في إطار الحياة االجتماع
 الذي يهدف إلـى     المنظم،بأنها نظام معتمد من السلوك      : هاستن فريدريك تعريف   -ب

  .القائمتحقيق جملة من الوظائف في إطار النظام االجتماعي 
  :وظائف المدرسة -2

جديل روسني أن الوظيفة المدرسية ال تقف عند حدود نقـل المعـارف      "يرى  
إنما في عملية دمج هذه المعارف في        و فحسب،والمعلومات الموجودة في بطون الكتب      

  .بهاأوساط المعنيين 
 جون ديوي إلى المدرسة بأنها مؤسسة اجتماعية تعمل علـى تبـسيط             وينظر  

  .بسيطةالحياة االجتماعية واختزالها في صور أولية 
 متعـددة،  فيه أن المدرسة تمارس وظائف اجتماعيـة وتربويـة    ك ش ال ومما  

  .المجتمعية عدداً من المحاور األساسية لوظائفها نميزويمكن لنا في هذا السياق أن 
 التي تعمل على تحقيقها منها التنشئة االجتماعية ية العديد من الوظائف المدرسوهناك

 تقوم بتعديل سلوك الطالب، وكذلك هناك وظيفة يحيث تعد المدرسة األسرة الثانية الت
مع السياسة التي يرتضيها أخرى هي الوظيفة األساسية للمدرسة حيث يرسم كل مجت

لنفسه، والتي تحقق له أهدافه في مختلف مجاالت الحياة وميادينها وكذلك الوظيفة 
االقتصادية يكمن العامل االقتصادي في أصل نشوء المدرسة، وخاصة في مرحلة 
الثورة الصناعية التي تطلب وجود يد عاملة ماهرة قادرة على استخدام التكنولوجيا 

طورة واستخدامها في المدارس، والوظيفة الثقافية للمدرسة تعد الوظيفة الحديثة المت
 التي تتوالها المؤسسات المدرسية، فالمدرسة تسعى لتحقيق الوظائفالثقافية من أهم 

  .التواصل والتجانس الثقافيين في إطار المجتمع الواسع
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  :المدارس وحجرات الدراسة -3
  :يةالمدرسالمالمح الفيزيقية للمباني  -ا

 الضوء، المتغيرات المحيطة مثل الفيزيقية، المالمح األساسية للبيئة من  
وتوضح البحوث أن إعطاء المزيد من االنتباه - وخشونة أو نعومة األسطحواللون،

  .أفضللهذه العوامل الرئيسية المحيطة يمكن أن يؤدي إلى بيئة تعليمية 
  :حجم الحجرات الدراسية والمدارس -ب

ب البيئة المدرسية المهمة بالنسبة للتـصميم الفيزيقـي للمبنـى            بين جوان  من  
 ويعـد ولنوع التعليم الذي يتلقاه التلميذ حجم حجرة الدراسة التي يجلس فيهـا التالميذ،            

الحجم األمثل لحجرة الدراسة بالنسبة لعملية التعليم مشكلة قائمـة وقـضية سياسـية              
 الحجـرة لرئيسية لزيادة حجـم      وإحدى المشكالت ا   المدارس،ضاغطة في العديد من     

 أنها تزيد عادة الكثافة المكانية واالجتماعية وعلى ذلك فإن الحجـم األمثـل              يةالدراس
 وتعد هذه المسألة مثيرة     للمدرسة، بالنسبة للحجم األمثل     تصميماتها الحجرة الدراسة له  

  .الثانويةللمشاكل بخاصة في مستوى المدارس 
مدارس األولية فـي منظومـة واسـعة مـن           المدارس الثانوية عن ال    تختلف  

 فيـه أن هـذه النـشاطات        ك ش الومما  . لهااألنشطة الالصفية وفي المواقف المؤدية      
والمواقف تلعب دوراً مهماً في ارتقـاء المهـارات االجتماعيـة والهويـة النفـسية               

 درس كثير من الباحثين المزايـا       الثانوية، وفي ضوء أهمية خبرة المدرسة       للمراهقين،
لنسبية لكل من المدارس الثانوية الكبيرة في مقابل المدارس الثانوية الـصغيرة مـن              ا

يركز على أهمية تهيئة المدرسـة بعـدد مـن األشـخاص            ) إيكولوجي(منظور بيئي   
  .كلي باإلضافة إلى المدرسة بشكل الفرد، مثالياً بالنسبة للتلميذ نهيعتبرو

 ، والتمثيـل  ،طات مثل الرياضة   الدراسات أن نسبة التالميذ إلى النشا      ووجدت  
 فالمدرسـة ذات الجمهـور      الكبيـرة، والحكم الذاتي للتالميذ أقل بكثير في المـدارس         
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الصغير من التالميذ تتطلب مسؤولية أكبر بالنسبة لكل تلميذ لكي يعمل بجد من أجـل               
 فإن المدارس الثانوية الصغيرة تكون في قلب المجتمع في المدن           كذلك المدرسة،نجاح  

 وتؤدي النشاطات المدرسية والرياضية إلـى       المجاورة،صغيرة والمناطق الحضرية    ال
 البحوث  وتشير،  بهويتهتركيز شامل وموضوعي للمحادثة وهي مهمة لشعور المجتمع         

، )700 ـ  500( فيه عدد الطالب بين يتراوح) الخطير(إلى أن حجم المدرسة الحرج 
  .)1 (ضئيلالزيادة اإلضافية سيكون لها أثر  فإن هذه ،وإذا حدثت زيادة بعد هذه العتبة

  : والمالعبالمدرسية األفنية -جـ
 الكثير من التعلم غير الرسمي للمهارات االجتماعية واللعب البناء فـي            يحدث  

  .للدراسة الوقت غير المخصص التالميذ حيث يقضي ومالعبها،أفنية المدارس 
فتوحـة المـسطحة تـشجع      فالمناطق الم  للعب، أن تتوفر عدة مناطق      وينبغي  

 والتالل مفيدة للتسلق والتزحلـق والـدوران        األخرى،مباريات الكرة وألعاب الجري     
 فـإن   كـذلك  الـصغار،  بالرمال والماء ذات قيمة خاصة لألطفـال         اللعب،ومناطق  

العالمات اإلرشادية التي تحدد االتجاهات تعد مفيدة إذا تمـت باسـتخدام رسـومات              
  .بسيطة

  :ئق الحيوان وحداالمتاحف -د
 من كـل    ص المتاحف وحدائق الحيوان مؤسسات تعليمية متاحة لألشخا       تعتبر  

 أن تصمم هذه األماكن كي تكون واضحة وممتعة وينبغي          وينبغياألعمار والخلفيات،   
 الـى أن يكيف العبء البيئي في المتاحف لكي تقلل التعب الناتج عن زيارة المتحـف               

ئق الحيوان في اعتبارها البحوث الحديثة التي تؤكـد          األدنى، وينبغي أن تأخذ حدا     الحد

                                                           

-البيئـي  الـنفس  علـم -يوسـف  سيد وجمعة خليفة محمد عبداللطيف ت،  أندور ماك. ت فرانسيس.  د .أ -1
 .2002 سنة-الكويت جامعة مطبوعات



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 665

العالقة بين الحيوانات المعروضة والتصميم الفيزيقي ألماكن العـرض، وخـصائص           
  .)1(زوار الحديقة لجعل خبرة زيارة الحديقة تعليمية وسارة إلى أقصى حد ممكن

  : المعلم على التلميذأثر -4
ي والمناخ التربوي المناسـب الـذي    ما يخلق بين المعلم وطلبته الجو الود     إن  

 المعلم كل ما من شأنه أن يقـرب         يساعد على نجاح عملية التعلم والتعليم هو أن يعملُ        
 ومـا   ،بينه وبينهم، ويبعث فيهم األحاسيس والمشاعر المشتركة التـي تقـرب بيـنهم            

 لم تكن فـي أقـولهم       لويشعرهم أنه يهتم بهم، ويتحاشى استعمال العنف معهم حتى و         
 قبوالً لديه كما يبتعد عن كل ما يجرح شعورهم أو يحط من قدرهم،              ى يلق ماعمالهم  وأ

وفرض الـسيطرة   . فال يمارس معهم أسلوب النقد الجارح أو االستهزاء أو االستعالء         
والهيمنة، وأن يعمل على كسب احترامهم وتقديرهم لـه، ويعتمـد أسـلوب الثـواب               

  . أشكاله وأنواعهأبسطلعقاب وبوالمكافأة، ونادراً ما يلجأ إلى أسلوب ا
  :)2(اآلتية في توقعاتهم حسب المعايير علمون المويختلف  

  :أسلوب المعلم في معاملة الطالب -ا
 كان األسلوب ديمقراطياً، ليس فيه تحقير الشخصية أو إضعاف لها، أدى فإذا  

 طالبه  زيادة الثقة بالنفس، وزيادة التحصيل، حيث يشعر المعلم الديمقراطيلىذلك إ
 فيعملون ما يتوقع منهم، على عكس المعلم الذي لم ،بالحب ويشجعهم على النجاح

يستخدم األسلوب الديمقراطي مع الطالب مما يؤدي إلى استعمال أساليب العنف بشكل 
  .غير طبيعي

                                                           

-البيئـي  الـنفس  علـم -يوسـف  سيد وجمعة خليفة محمد اللطيف عبد ت،  أندور ماك. ت فرانسيس. د. أ -1
 .2002 سنة-الكويت جامعة مطبوعات

 .2000-1ط-والتوزيع للنشر صفاء دار: عمان-والمجتمع واألسرة الطفل-العناني عبدالحميد  حنان-2
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  :والعاطفيعمر المعلم الزمني والعقلي  -ب
له يعامـل طالبـه      المعلم واتزان عقله ونضجه العقلي واالجتماعي يجع       فعمر  

 وبالتالي يرغبهم في السلوك الذي يتوقعـه مـنهم          النجاح،كأبناء له يحبهم ويتوقع لهم      
  .المتماسكة ويساعدهم في بناء الشخصية النجاح،وهو 
  :)1(المدرسي الخاصة بالعنف في الوسط األسباب :سابعاً

 ، ظاهرة سلوكية مالحظة ومعروفة في سلوك اإلنسان، تتعدد معانيـه          العنف  
 والعنف المدرسي واحـد مـن       ،وتتفاوت حدته وتتداخل العوامل التي تمهد له وتغذيه       

أشكال العنف الذي يقلق المجتمعات، وال أحد يستطيع أن ينكـر أن ظـاهرة العنـف                
 في مدارسنا ال ينبغي     ف، والحديث عن العن   غيرأخالقي تربوي و  غيرالمدرسي سلوك   

 ألن فهم   ؛نبحث عن عوامله ومسبباته     أن يتوقف عند رصده ووصفه، وإنما يجب أن         
األسباب التي تدفع إلى أفعال العنف ومعالجتها، يؤدي إلى تالشي هذه األفعال، وعلى             
األقل التقليل منها، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو، مـا األسـباب الكامنـة وراء                

  استفحال ظاهرة العنف في مدارسنا؟
أجرتها وزارة العـدل األمريكيـة عـام     هذا اإلطار تجيب الدراسة التي  وفي  

 وسهولة الحصول على    ،، بأن ظاهرة العنف المدرسي إنما هي ناتجة عن اليأس         1944
 البعض اآلخر أن أسباب العنـف فـي         ويرى المخدرات، وإغراءات سوق    1،السالح

 فهـو يقـيم     زمالئـه، المدرسة تعتبر بصفة عامة نابعة من حب المراهق للشهرة بين           
  .شجاعدرس وتحديه أمام زمالئه ليقال له بأنه باستفزاز الم

  :من األسباب التي تقف وراء ظاهرة العنف في المدارس ما يلي  
  :)1(األبويطبيعة المجتمع  -1

                                                           

 ديـسمبر /نـوفمبر -244 لعـدد ا-والحياة األمن مجلة-الغرب في األحداث جرائم،  إبراهيم عبدالرحمن  أحمد -1
 .62: ص -2002
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 فنرى على األبوية، مجتمعنا ما يزال ذلك المجتمع المبني على السلطة إن  
ر مباح، ويعتبر سبيل المثال أن استخدام العنف من طرف األخ األكبر أو المدرس أم

، فإن تماعيةفي إطار المعايير االجتماعية السليمة، وحسب النظرية النفسية االج
 ااإلنسان يكون عنيفاً عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكاً ممكناً مسموحاً ومتفق

 ، بيئة خارج المدرسة يتأثر بثالث مركبات وهي األسرةوللتلميذعليه، 
  . يكون العنف المدرسي هو نتاج للثقافة المجتمعة العنيفةالتاليوب،واإلعالموالمجتمع،

  :التحصيليالمجتمع  -2
 بحيث نجد من العنف، الكثير من األمور التي تؤثر على مواقفنا تجاه هناك  

يرفض ومن يوافق على استخدام العنف لنفس الموقف، وهو نتاج من عدة عوامل 
 وغيرها، ويعتبر الدين عنصراً أساسياً، ويلعب يةالدينكالثقافة السائدة والجنس والخلفية 

دوراً فاعالً في حياة األفراد ومن الصعب تجاهل هذا العامل وتأثيره على قراراتنا 
  .)2(ومواقفنا التربوية

  : العنف المدرسي هو نتاج التجربة المدرسية-3
 ، المسئولية للمدرسة، وذلك من حيث خلق مـشكلة العنـف          ل التوجه يحم  هذا  

ذا من ناحية التصدي لها ووضع الخطط لمواجهتها والحد منها، فالمدرسة حـسب             وك
هذا التوجه توجد بها عالقات متوترة طول الوقت، وما يؤكد على ذلك أن هـروبتس               

                                                                                                                                             

-3 العـدد  -10 المجلد-الشرطي الفكر-لإلعالم الوقائي الدور-التربوية المؤسسات في العنف،  طالب  حسن -1
 .105: ص-2001 أكتوبر

-3 العـدد -10 لمجلد-الشرطي الفكر-لإلعالم الوقائي الدور-التربوية المؤسسات في العنف،  طالب  حسن -2
 .105 :ص-2001 أكتوبر
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 تفصيلها فـي ثالثـة   ويمكناستنتج من بحثه أن السلوكيات العنيفة هي نتاج المدرسة،      
  :)1(عوامل وهي

  :مفاجئة داخل المدرسة عالقة متوترة وتغيرات - أ
 التغير المفاجئ أو المتكرر للمعلمين يخلق عند التلميذ مقاومة عنيفة لتقبل             إن  

ذلك التغير، وينتج عن هذه التغيرات توترات من قبل التلميذ، حيث ال يستطيع التلميـذ               
في كل مرة التكيف مع الوضع الجديد أو المعلم الجديد، كما أن العالقـات المتـوترة                

 الموجودة بين المعلم والتلميذ، جعلت التلميذ ال يشعر باألمان          ةر المنقطع أو الهو   والجس
  .واالرتياح في المدرسة

  :اإلحباط والكبت وقمع التالميذ- ب
 وحتى أساليب التقويم ال التالميذ، الواجبات المدرسية التي تفوق قدرات إن  

 يؤدي للتلميذ الناجح الموجهر  والتقديالدراسة،تشجع التلميذ المتوسط أو الضعيف على 
إلى إحباط التلميذ الفاشل، والقيام بسلوكيات عنيفة كإحدى الوسائل التي يعبر عن 

  .رفضه وعدم رضاه وإحباطه
 فإننا نلمس طابع الكثافة الغالب عليها حيث        ، نظرنا إلى المناهج الدراسية    وإذا  
ريقة تقـديمها بـشكل روتينـي        متنفساً لتفريغ عدوانيته بشكل سليم، وط      للتلميذال يجد   

 المدرسة، والتعبير عن رفضه للدراسـة بأشـكال         منوممل يخلق لدى التلميذ النفور      
  .عنيفة مختلفة

  :الجو التربوي - ج
 بالتالميذ واالكتظـاظ داخـل       أن المدارس في السنوات األخيرة تعج      المالحظ  

، كمـا يالحـظ      ضغطاً على التالميذ أنفـسهم     لالصفوف الدراسية وصل إلى حد يشكٌ     
                                                           

 www. google. com المدرسي  العنف-1
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غياب النشاطات المختلفة الترفيهية التي تنقص من االنفعاالت الحـادة التـي يمكـن              
 وتجعـل   ، عن التلميـذ   هتفريغها في نشاطات مختلفة، وعدم وجود مرافق حيوية ترفٌ        

 فهي ليست تعلم فقـط، ولكـن تنميـة للمواهـب            ،أهداف التالميذ تتعدد في المدرسة    
لتلميذ إلى التعلم ضيقة تتلخص في امتحانـات ونقـاط           وبذلك تصبح نظرة ا    ،المختلفة

  .واستماع للمعلم
 عدنا إلى حجرة الدراسة وحاولنا تسليط الضوء على الجانـب العالئقـي             وإذا  

 الذي هوبين المعلم والتلميذ، فإننا نجد أن ممارسة العنف من قبل المعلم ضد التالميذ،              
ه على هذا العنف الذي يعتبره في       يؤدي إلى عنف أكبر من طرف التلميذ كرد فعل من         

 غياب الجلسات المفتوحة خارج أوقـات      وفي، خدش لكرامته،    )المراهقة(هذه المرحلة   
الدراسة بين المعلم والتالميذ لطرح مشاكله وكسر الحاجز الرهيب والمخيف بينهمـا،            

ها وإشعاره باألمان قد يعزز العنف لدى التالميذ، وإذا كانت حجرة الدراسة ليست وحد            
 المشاغبين  ميذ التال عتبر إدارات المدارس ت   بعضالتي تؤثر على سلوكيات التالميذ فإن       

، مما  م عن النظام يجب معاقبته    تمردون م ميذ تال م بأنه هم التربية الكافية، وتصف   والم يتلق 
 وما نلمـسه يوميـاً فـي مؤسـساتنا          ، ضغطاً آخر داخل المدرسة    ميذيشكل لدى التال  

 يدفع بالمعلم للجوء إلـى اإلدارة، علـى أنهـا           والذي فصلل ال التعليمية من عنف داخ   
السبيل لرفع المنازعات بينه وبين التلميذ، والشيء الذي يزيد من حدة الموقف حضور             

 التلميـذ   ىأولياء األمور الذين يحاولون الدفاع عن أبنائهم  ويتهم المعلم بأنه اعتدى عل            
للتلميذ، وهذا الخطأ الذي تقع فيه اإلدارة       وتنتهي هذه المشاهد بإعطاء الحق في الغالب        

المدرسية يعزز العنف لدى التلميذ، ويمكن أن نلخص كل مـا سـبق فـي األسـباب                 
  :)1(تيةاآل

                                                           

-2004 سنة-الجزائر-المدرسي بالعنف واالجتماعية األسرة عالقة بعنوانها ماجستير  دراسة ،فياللي  سليمة -1
2005. 
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  :  أسباب تعود إلى المؤسسة التربوية نفسها-1
كطريقة تصميم المؤسسة واكتظاظ الصفوف ونقص المرافـق الـضرورية،            

  .وانعدام الخدمات
  :ى المدرسين أسباب تعود إل-2

 الغياب في أوساط المعلمين األمر الذي يؤدي إلى ضرورة اسـتخالفهم       ككثرة  
، ويـساعد   فصلبمدرسين آخرين، هذا ما يؤدي بالتلميذ إلى الخروج عن النظام في ال           

على ازدياد الفوضى والتمرد داخل المؤسسة التربوية ككل، إضـافة إلـى سـلوكيات             
  .بعض المدرسين غير المسئولة

  :سباب تعود إلى التالميذأ -3
 والوقوع تحت تأثير المخدرات واإلحساس بالظلم       االجتماعية، التنشئة   كطبيعة  

والتعويض عن الفشل واالختالط برفقاء السوء، وسهولة الحـصول علـى الـسالح،             
  .والتأثر بأفالم ومسلسالت العنف

  : الى المناهج الدراسيةتعود أسباب -4
 تتماشـى ومتطلبـات العـصر،       ال التي،  القديمة اسيةالدر مناهج ال على االعتماد  

ونقص البرامج الثقافية والترفيهية بالمؤسسة التعليمية  تسهم في العنـف المدرسـي لـدى               
  .الطالب

  : أسباب تنظيمية-5
 اللجان التأديبية في حالة وقوع تجاوزات وعدم التعاون والتنسيق بـين           كغياب  

  .سةجمعيات أولياء التالميذ وإدارة المؤس
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  : أسباب قانونية-6
 عمـل المؤسـسات التربويـة       تحكم التي اللوائح و قوانين ال بعض تفعيل   كعدم  

الخاصة بالعنف، واالفتقار إلى أنظمة تعالج مسائل الخالف بين األطراف الفاعلة فـي             
  ).اإلدارة-التالميذ-األستاذ(المؤسسة التربوية 

  : أسباب أمنية-7
التربوية أو نقص كفاءاتهم، أو عدم كفايتهم        وجود رجال أمن بالمؤسسة      كعدم  

  .مقارنة بحجم المؤسسة وعدد التالميذ
  : أسباب تعود إلى وسائل اإلعالم-8

 التي تبث يومياً، والتي     سالت اإلعالم المرئي من خالل األفالم والمسل      وخاصة  
  . في تشكيل خلفية العنف لدى التالميذهمتس

 تعـود المؤسسات التربوية ال يمكن أن       هنا يتبين أن إشكالية العنف في        ومن  
إلى المدرسة فقط، بل يعود أيضاً وبشكل أساسي إلى المجتمع ومؤسساته االجتماعيـة             
كاألسرة ووسائل اإلعالم وجماعة رفاق السوء، وبالتالي ينتقل العنف من المجتمع إلى            

سـرية   أعباء الخالفات األسـرية والتنـشئة األ       متحملةالمدرسة، وتصبح هذه األخيرة     
  .  )1(الخ... الخاطئة ومشاكل الشارع

                                                           

 سـنة  -الجزائـر -المدرسـي  بـالعنف  واالجتماعية األسرة عالقة بعنوانها ماجستير  دراسة ،فياللي  سليمة -1
2004-2005. 
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�VWא|�!���� '����א�70 �
  : المنهجية للبحثاالجراءات: والًأ

  :  البحثمنهج 1-
 الوصفي التحليلي في تفسيره عن منهج العلى الباحث في دراسته اعتمد  

 استعان الباحث بالمنهج التاريخي في تتبعه لهذه كما الحد منه،وطرقالعنف المدرسي، 
  .ظاهرة عبر تاريخها الطويلال
   : البحثمجتمع –2

 المختـصين  في هذا البحث على مجموعة من دوي الخبرة من           الباحثاعتمد    
 التعليم  في في التعليم الثانوي ومن المختصين       يسالتربويين الذين يمارسون مهنة التدر    

  .الجامعي
  :البحث عينة –3

كلي لمجتمـع البحـث،      لصعوبة الحصول على احصائيات عن العدد ال       نظراً  
اعتمد الباحث على العينة العمدية، حيث بلغت عينـة البحـث ثالثـون مفـردة مـن                 

 بين أساتذة  تربويين فـي التعلـيم         ماالمتخصصين التربويين ببلدية الخمس موزعين      
  .الثانوي وأساتذة متخصصين تربويين في التعليم الجامعي

  : أداة جمع البيانات–4
البحث على استمارة االستبيان في جمع بياناتـه مـن           الباحث في هذا     اعتمد  

 مـن  مجموعة مـن البـاحثين   ستبانات البحث، وقد استعان الباحث  مجموعة ا تمعمج
 بمـا يتناسـب والبيئـة       التالدراسات السابقة التي اطلع عليها مع اجراء بعض التعدي        

ئل الحد منه    العنف المدرسي ووسا   اسباب" في بحثه،    السعايدة علي جهاد:همالمحلية من 
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 ومحمـد   ،)1(" فـي االردن   لعليامن وجهة نظر أولياء أمور طلبة المرحلة األساسية  ا         
  .م2017، مجلة العلوم النفسية،" المرتبطة بالعنفالعوامل" عنوان بحثه ،جبر
  :تحليل البيانات وتفسيرها: ثانياً

   في تحليل بيانـات البحـث  الباحث اعتمد البحث لاؤتس على اإلجابة أجل من  
 واالنحـراف  الحسابي المتوسط والمئوية النسب باستخدام وذلك (spss)  برنامج على

  . التي  تخصصت فيها البيانات  الميدانية الخاصة بالبحثاول  للجدالمعياري
  :البحث عينة خصائص: ثالثاً

  :الجنس -1
  يوضح عدد افراد العينة ونسبتهم من الجنسين) 1( رقم الجدول
   %النسبة  العدد  الجنس
 43.5 10  ذكر

 56.5  13  انثى

  100%  23  المجموع
 مفردة التي تم اختيارها عن طريق العينـة القـصدية           23 عينة البحث    بلغت  
  %.56.5  ونسبتهنثىان23 و%43.5 ونسبتهم ذكور 10 علىموزعين 
ممن هم علـى    )) الذكور واالناث ((غلب عينة البحث من الجنسين      أ كان   وقد  

  .  التعليم الثانوي من فئة الذكورعالقة مباشرة مع طالب

                                                           

 طلبـة  أمـور  أولياء نظر وجهة من منه الحد ووسائل المدرسي العنف اسباب بحثه، في السعايدة ليع جهاد -1
، االول العـدد ،41 المجلـد  واالجتماعيـة،  االنسانية العلوم دراسات مجلة االردن، في العليا  األساسية المرحلة
 .م2014
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  يوضح المؤهل العلمي للمبحوتين) 2( رقم الجدول
   %النسبة  العدد   العلميالمؤهل

 62.2 15  جامعي

 21.7 5  ماجستير

 13 3  دكتوراه

 100 23  المجموع

نالحظ أن نسبة دوي التأهيل الجامعي اعلى ) 2( الى الجدول رقم بالنظر  
ن الجنسين من اساتذة التعليم الثانوي وهم اكثر من يحتك م% 62.2نسبة حيث بلغت 

  . الدراسيةاحلبهذه الفئة المتعلمة في هذه المر
  يوضح سنوات الخبرة المهنية) 3( رقم الجدول

   %النسبة  العدد   الخبرة المهنيةسنوات
 39.1 9   سنة الى ثالث سنواتمن

 39.1 9   سنوات8 الى 4 من

 21.7 5   سنوات فما فوقتسع

  %100 23  المجموع
 الى الجدول السابق نالحظ أن سنوات الخبرة للمبحوثين قـد تـساوى             بالنظر  

 سـنوات   8 سنوات الـى     4مع من   % 39.1فيها من سنة الى ثالث سنوات وبنسبة          
 ذوي الخبرة في هذا المجال التربوي ممـا         بين ، وهي امتزاج   %39.1خبرة وبنسبة     

 واقـع   مـن اهرة العنف لدى هـؤالء الطـالب و        ظ عن بالمعلومات   تزويدنا فييسهم  
  . التي قضاها في هذا الميدان التربويلسنواتالتجربة نتاج تلك ا

  : مواجهة العنف الطالبي من وجهة نظر المتخصصين التربويينطرق: رابعاً
 مواجهة العنف الطالبي من وجهة نظر طرق حيوض) 4( رقم الجدول  

 .المتخصصين التربويين



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 675

 المتوسط الحدما الى نعم العبارات لرقم
  االنحراف
 المعياري

  مجموع
 الدرجات

 الترتيب

1 
 قيم العدالة والمساواة بين الطالب غرس

 يقلل من مظاهر العنف
17 6 0 2.73  0.448 63 2 

2 
 قدرات الطالب االبداعية يفيد في تطوير

 خلق بيئة خالية من العنف
10 12 1 2.39 0.583 55 14 

3 
لتسامح وقبول اآلخر  لغة الحوار واغرس

 ينمي روح االنسجام بين الطالب
16 6 1 2.65 0.572 61 3 

4 
 المعلمين لرأي الطالب وإشاعة تقبل

 الديمقراطية بينهم يفسح المجال لالنسجام
15 7 1 2.61 0.583 60 6 

5 

 الدعم واإلرشاد النفسي مكاتب
واالجتماعي تساعد على تحقيق االستقرار 

 بين الطالب

14 9 0 2.61 0499 60 6 

6 

 األنشطة المدرسية بما يتناسب مع تطوير
قدرات الطالب واهتماماتهم يقلل مظاهر 

 العنف

18 5 0 2.78 0.421 64 1 

7 

 المعلمين دورات متقدمة في إعطاء
التأهيل التربوي يجعلهم قادرين على 

 تحقيق االنسجام بين الطالب

15 8 0 2.65 0.486 61 3 

8 

موية الحاجات األساسية  البرامج التنتلبي
 وتزيد لمدرسة،للطالب خارج أسوار ا

 روابط الصداقة بينهم

11 10 2 2.39 0.656 55 14 

9 
 المادة اإلعالمية  لبناء الروح توجيه

 ))الطالب ((الحوارية بين الشباب 
11 10 2 2.39 0.656 55 14 

10 

 األمنية على المقاهي وعلى المحيط الرقابة
يقضي على مظاهر المدرسي يمكن أن 

 العنف

11 11 1 2.43 0.589 56 12 

11 

 التغلب على ظواهر العنف من يمكن
خالل تشديد الرقابة األمنية على حمل 

 الطالب السالح

16 6 1 2.65 0.572 61 3 

12 

 تساعد الطالب دراسية مقررات وضع
على تنمية قدراتهم على ضبط النفس 

 والتحكم في السلوك

11 11 1 2.43 0.589 56 12 
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 المتوسط الحدما الى نعم العبارات لرقم
  االنحراف
 المعياري

  مجموع
 الدرجات

 الترتيب

13 

 اإلدارة المدرسية بمشكالت الطالب اهتمام
والتحاور معهم يقلل من اعتدائهم على 

 بعضهم

13 9 1 2.52 0.593 58 10 

14 
 الطالب بقيمة اللوائح والنظم تعريف

 المدرسية يجعلهم منَظَّمين
13 10 0 2.57 0.506 59 9 

15 
 روح االنضباطية لدى الطالب غرس

  مظاهر العنفيجعلهم يبتعدون عن
14 9 0 2.11 0.499 60 6 

16 
 من العنف الموجه من المعلمين ضد الحد

 الطالب يضعف مظاهر العنف
12 11 0 2.52 0.510 58 10 

17 
 عدد الطالب في الفصل يؤدي تخفيض

 إلى الحد من المشاجرات
9 10 4 2.22 0.735 51 20 

18 
 مستوى طموح الطالب يقلل من رفع

 نهممظاهر العدوان بي
9 14 0 2.39 0.499 55 14 

19 

 الشعور باالنتماء لدى طالب تنمية
المدرسة يقضي على كثير من مظاهر 

 العنف

9 13 1 2.35 0.572 54 18 

20 

 المتكرر يجعل الطالب يعتقدون اإلحباط
بعدم قدرتهم على تأمين مستقبلهم الوظيفي 

 مما يزيد من مظاهر العنف لديهم

10 9 4 2.26 0.751 52 19 

 الطالبـي   العنفالى أن أفضل طريق مواجهة      ) 4(  نتائج الجدول رقم     تشير  
 لتهي تطوير االنشطة المدرسية بما يتناسب وقدرات الطالب واهتماماتهم حيث تحص          

 بمتوسطو)  درجة 64(  بلغت مجموع درجاتها       حيث على الترتيب األول     طريقةهذه ال 
  ).2,8( حسابي بلغ قدره 

 ابـراز   وفـي  تساهم في واشباع رغبات هؤالء الـشباب          المدرسية فاألنشطة  
 فيهيةشخصياتهم وتطلعاتهم في العديد من المنافسات الرياضية والثقافية والرحالت التر         

 بقية المدن االخرى داخل البالد وهذه االنشطة تـسهم فـي            عوالتواصل بين الطالب م   
  .الحد من العنف داخل المدارس وخارجها
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على المرتبة الثانية والمتمثلة في غـرس قـيم         ) 1(قم   تحصلت العبارة ر   كما  
العدالة والمساواة بين الطالب يقلل من مظاهر العنف فقد جاء مجموع درجـات هـذه            

  ).2,73(وبمتوسط حسابي بلغ )  درجة63(العبارة 
 العدالة والمساواة بين الطالب داخل القاعة الدراسية وفـي المعاملـة            فتحقيق  

 م يزرع في نفوس الطالب االحترام والتقدير والحب الى أساتذته         اليومية داخل المدرسة  
وزمالئهم ويبعدهم عن روح االندفاع واالنفعـال والتـوتر الزائـد وردود االفعـال              

  . ضد زمالئهم ويطال أساتذتهملفظيالمساهمة في العنف بأنواعه المادي وال
) 61(ها   الثالث وبدرجة قدر   رتيبعلى الت ) 11-7–3( تحصلت العبارات    كما  

  .)2.65(ومتوسط حسابي بلغ 
 قبلـول  الحوار في نفوس الطـالب وكيفيـة        ة هؤالء الخبراء غرس لغ    فيرى  

 بينهم االنسجام والحب وتبعدهم عن روح       وتنمي  متسامحين، االطرف االخر وأن يكون   
  .العنف واالنتقام والتشفي

ان  ليس ببعيد عن اكتساب المدرسين المزيد مـن التطـوير فـي الميـد        وهذا  
  .التربوي المتجدد ويجعل لهم الدراية التامة بما هو مطلوب لهذه الشريحة من المجتمع

والتي نالت نفس ترتيب ) 4( من نفس الجدول رقم) 7( ما جاءت به العبارة رقم وهذا
 .)3(العبارة 

في  الترتيب الثالث باالشتراك مع العبارتين السابقتين،        ) 11( العبارة   وجاءت  
 الخبراء اهمية ابعاد السالح عن ايدي الطالب لما يشكله من خطـر          ء يرى هؤال  حيتب

على حياتهم وامن وحياة الطالب والمدرسين بصفة خاصة  والمجتمع بصفة عامة لما             
  . العنف ضد المحيطممارسة في وسهولةيشكله حمل السالح من وسيلة اساسية 

ي قدره ومتوسط حساب) 6(على الترتيب ) 15-5-4( العبارات نالت كما  
)2.61.(  
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  الذي المدرسة الجو الديمقراطي من قبل المدرس داخل الفصل وفتحقيق  
 روح االنسجام لدى الطالب وينمي في نفوسهم ينمي4)  رقم العبارة(أشارت اليه 

) في نظرية التعلم( باندرورا ألبرتروح الحوار والتسامح  والمحبة، وهذا مااكده 
 إذ ، ويتم تعلمه من خالل القدوةاًن سلوك متعلم أن معظم السلوك اإلنسايرى الذي

 ،يمكن للفرد  من خالل مالحظة سلوك اآلخرين أن يتعلم كيفية إنجاز السلوك الجيد
أي أن معاملة المدرس للطالب المعاملة الطيبة تجعل هؤالء الطالب متقبلين أي 

  .مالحظات من هذه القدوة ويستحون في القيام بأي سلوك مخالف يقومون به
 في تحقيـق     اً يلعب مكتب الدعم واإلرشاد النفسي واالجتماعي دورا كبير        كما  

 وهو من الركائز االساسية الذي يـساهم        ،االستقرار للطالب وتقديم الدعم المعنوي لهم     
في نجاح االهداف التربوية والتعليمية للمدرسة، وغيـاب الـدور الحقيقـي للخدمـة              

ساتنا التعليمية بجميع مراحلها ينعكس سلباً على       االجتماعية والصحة النفسية داخل مؤس    
  .  على حدا سوالمدرسةمواجهة المشكالت اليومية التي يعاني منها الطالب وا

 السابقتين، والتي ترى أن رتينعلى نفس الدرجة للعبا) 15العبارة  (وتحصلت  
 احترام  القيم النبيلة منغرس ف، العنفعن القيم االنضباطية لدى الطالب يبعدهم غرس

 هميته الى احترام المرافق العامة إلى حب اآلخر، إلى غرس قيمة الوقت وأستاذاأل
 غير اً بل يراه سلوك،تجعل الطالب بشكل تلقائي غير ممارس للعنف وغير مقتنع به

مرغوب فيه، فالضبط الذاتي هو من اهم الوسائل التي يمكن اتباعها في الحد من 
  .العنف

والتـي تـري أن تعريـف    )  المرتبة التاسـعة 14رقم  ( تحصلت العبارة    وقد  
الطالب باللوائح والقوانين التي تنظم سير العملية التعليمية واهمية هذه اللـوائح فـي              

 لهذه اللوائح وانضباطاً لهـا،      تحقيق المدرسة الى اهدافها تجعل من الطالب أكثر تقبالً        
مختصين في هذا المجـال،     وتاتي هذه التوجيهات في حلقات ترشيدية من قبل  أساتذة           
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ويصب هذا العمل في الجانب التربوي، أي عدم التركيز علـى الجانـب االكـاديمي               
واهمال الجانب التربوي داخل المدرسة زمايشكله من ضغط كبيـر علـى الطـالب              

جديل روسني أن الوظيفة المدرسية     " ما أكد عليه     وهذا وتسرب لديهم حاالت من القلق    
 وإنما  فحسب،لمعارف والمعلومات الموجودة في بطون الكتب       ال تقف عند حدود نقل ا     

  .بهافي عملية دمج هذه المعارف في أوساط المعنيين 
في المرتبة العاشرة وبمتوسط حسابي قدره ) 16.13( جاءت العبارتين بينما  

).522(.  
 االدارة المدرسـية بمـشكالت الطـالب        اهتمام أن 13 العبارة   ت اوضح وقد  

 معهم يشعر الطالب بقيمة     التحاورقلل من العنف، فاالهتمام بالطالب و     والتحاور معهم ي  
 ، للضوابط اليومية داخل المدرسة والفصل     ذاته ودوره داخل المدرسة مما يجعله متقبالً      

 لخطورة العنف وعواقبـه علـى  الفـرد          تبصيره فيوما تحمله من قيم ايجابية تسهم       
  . والمجتمع
 الموجه من المعلمين ضـد الطـالب   العنف  منالحد16) (  رقم عبارةال ماأ  

 نالت نفس الترتيب مع العبارة الـسابقة، فـالعنف يولـد            ،والتييضعف مظاهر العنف  
العنف، أي عندما يمارس المدرس العنف ضد الطالب سينعكس على سـلوكهم علـى              

 نظريـة الـتعلم     في باندرورا   ألبرت ما اكد عليه     وهذ بعضهم ومن ثم على المدرس،    
  . ويتم تعلمه من خالل القدوةاًأن معظم السلوك اإلنسان سلوك متعلم يرىالذي 

على المرتبة أثنا عشر، فالعبارة العاشـرة       ) 12 و 10( تحصلت العبارتين    كما  
 في  وخاصة حماية الطالب    في الرقابة االمنية خارج اسوار المدارس       دورأشارت الى   

للمدرسة في الجانب التربوي    المقاهي والمناطق المهجورة وهي مكملة للدور الوظيفي        
فالبقاء على مقاعد المقاهي يبتعد عن رقابة المدرسة واالسرة وخاصة اثنـاء الـدوام              

  .الرسمي في اليوم الدراسي للطالب
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التي اشتركت مع العبارة السابقة في نفس الترتيب ) 12( العبارة رقم ماأ  
تهم على ضبط  على وضع مقررات دراسية تساعد الطالب على تنمية قدرافتنص

 خالل مقرر منالنفس والتحكم في السلوك، أي غرس قيم  ضابطة لدى الطالب 
  . في خفض روح العنف لديهمتهمدراسي 
 اي تحصلت على المرتبة الرابعة عـشر،        فقد 2-8-9-18)( العبارات رقم    ماأ  

ية  الحاجات االساس  ة مع تلبي  تساوت) 2( أن تطوير  القدرات االبداعية في العبارة رقم       
 الروحدور التوجيه االعالمي لبناء  )8(للطالب خارج اسوار المدرسة في العبارة رقم 

والتي ترى  ) 18(وبنفس الدرجة نالتها العبارة رقم      ) 9 (ةالحوارية بين الشباب  العبار    
أن رفع مستوى الطموح لدى الطالب  يقلل من مظـاهر العـدوان، أي أن تطـوير                 

 خـارج   للطـالب  الحاجات االساسية    ة اليتم  دون تلبي    القدرات االبداعية لدى الطالب   
اسوار المدرسة،مع اقترانه مع الدور االعالمي الموجه لبناء الـروح الحواريـة بـين     

ـ       الطموحالشباب مع رفع مستوى       أن هـذه    أي نهم، لديهم يقلل من مظاهر العدوان بي
 التـستطيع     مع بعـضها   مترابطةالعبارات التي تساوت في الترتيب نجد أن وظائفها         

تطوير القدرات الذاتية للطالب بدون أن تلبي حاجاتهم االساسية خارج البيئة المدرسية            
حتى تسنى رفع الطموح لديهم وكل هذا يحتاج الى اعالم موجه يتمكن من خالله بناء               

  .انسان متحاور متسامح يؤمن بالتنوع الثقافي واالختالف بوجهات النظر االخرى
 ، عـشر  الثـامن  التراتيـب    على 17) و 20و 19( ت رقم  توالت العبارا  وقد  

   والعشرين،،والتاسع عشر
يجعلهم اكثر والء ) 19( الشعور باالنتماء لدى الطالب في العبارة فتنمية  

  . لمدرستهم وتحملهم المسئولية يقضي على كثير من مظاهر العنف لديهموانضباطية
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 عـن شـعور     والناتج (20) االحباط المتكرر التي جاءت به العبارة رقم         اما  
 عن  عدم قدرتهم  على تأمين مستقبلهم الوظيفي يعد من الدوافع التـي تـدفع                 بالطال

  .بالطالب المزيد من ممارسة العنف
 والتي نالت الترتيب االخير والتي تنص على تخفيض )17( العبارة رقم أما  

لفصل يولد بيئة عدد الطالب في الفصول المزدحمة يقلل من العنف، فاالزدحام داخل ا
 يئة القاعات الدراسية،فكلما كانت البداخلضاغطة وخاصة في غياب التهوئة الجيدة 

  الشعور بالضغط الزائد الدي يحاول الطالب رفضه والتعبير عنه ولدتغير مناسبة 
 وهذا  خر، مستويات الضغط من شخص الى آت اختلفوانعلى مستوى الضغط  

 الضغوط الحياتية تعمل بمثابة أنشقة والتي ترى   علية نظرية الضغط والماأكدتم
 خارجية تؤثر في بعض العمليات النفسية التي قد تدفع الشخص إلى السلوك ثيراتم

                                   .العدواني
���0!VW���א� �

  : النتائج التي  توصل اليها البحثهمأ
  .خصائص العينة: والًأ

 حيـث بلغـت   ، فئة اإلناثمن هم العينة فراد أعدد كبرأ نتائج البحث أن  اوضحت -1
 في مدارس التعليم الثانوي مـن فئـة         يدرسن وهن حجم العينة،    من%) 56.5 (نسبتهم
  . يجعلهن اكثر عرضة في مواجهة هؤالء الشباب في مثل هذه المرحلةمما الذكور

 أهيـل الت ن العينـة ممـن يحملـو      من %)265.( بينت نتائج البحث أن نسبة       كما -2
  . معهمي اكثر خبرة بسلوك هؤالء الطالب لالحتكاك اليومهم يجعلمما الجامعي

 موزعـة   (39.1%) موضحت نتائج البحث أن خبرة المبحوثين قد بلغت نسبته        أو -3
 الخبـرة   و دو ماربع سنوات الى ثماني سنوات، أ     أ ن ومابي ،بين السنة والثالث سنوات   

 أن خبرات هؤالء المبحوثين     أي%) 21.7(من تسع سنوات فما فوق فقد بلغت نسبتهم         
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 سـلوكيات  علـى  وتعد كافية للتعـرف      ،قد اختلطت مابين السنة الى الثماني سنوات      
 .الطالب

  :النتائج الخاصة بالتساؤل الرئيسي للبحث: ثانياً
 العنف الطالبي من وجهـة نظـر        مواجهة يمكن اتباعها ل   التي الطرق هي ما  

  ؟المتخصصين التربويين
  :تيآللى اإتائج البحث  نتوصلت  

 أن التطوير في االنشطة المدرسية بمـا يتناسـب ومـع            لىكشفت نتائج البحث إ    -1
  . من مظاهر العنف لدى الطالبلقدرات الطالب ومراحلهم العمرية واهتماماتهم يقلٌ

 فـي نفـوس     ة نتائج البحث الى اهمية غرس قيم العدالـة والمـساوا          وصلتكما ت  -2
 واالنضباطية العالية للوائح  والقـوانين       ،التسامح وقبول االخر   الحوار و  ولغةالطالب  

  . ويبعدهم عن روح المشاحنة والعدواناالنسجامالمدرسية ينمي لدىهم 
 رائهم الروح الديمقراطية بين المدرسين والطالب واالقتراب منهم  وتقبل آ          إشاعة -3

 اكثر بعـدا   تجعلهمم   لديه طموح شعورهم بالوالء لهذه المؤسسة ورفع مستوى ال       وتنمية
  .عن العنف

 الى اهمية دور مكاتب الخدمة االجتماعيـة فـي معالجـة بعـض              بحثتوصل ال  -4
  . عن العنفاالبتعاد التي تواجهة الطالب وتساعدهم في اتالصعوب

 الرقابة على حمل السالح الذي يعد من اخطر انواع العنف علـى الحيـاة               تشديد -5
 عـابر   أو أومدرساً اً كان طالب  اء سو ،يد لحياة االنسان  العامة لما يشكلة السالح من تهد     

  . فابعاده عن ايدي الطالب خطوة هامة للحد من العنف،سبيل
 من حيث الجانب االنشائي للمدرسـة والفـصول         اءاالهتمام بالبيئة المدرسية سو    -6

 تعكـس راحـة     رسةالمناسبة ام من حيث الحدائق واالشجار الجميلة داخل اسوار المد         
  . مع هذه البيئة للمتعلمين وتجعلهم اكثر تفاعالًنفسية
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  التوصيات
التفعيل الحقيقي لدور مكاتب الخدمة االجتماعية بجميع مراحل التعلـيم االساسـي             -1
 للمساهمة في انجاح العملية التعليميـة والتربوبيـة للمـدارس           ، والجامعي المتوسطو

  .والجامعات
الهتمام بمـا يتناسـب وقـدرات الطـالب      المرسية واعطائها ا   ألنشطةاالهتمام با  -2

 االهتمـام بالتواصـل     وكذلكوتطلعاتهم بمختلف تنوعاتها الفكرية والفنية والرياضية،       
االجتماعي عن طريق الرحالت المدرسية بين المدن الليبية لما لها من دور في غرس              

  .قيم المواطنة لدى الطالب
 ام الفناء المدرسي لما يدخله      ، الفصول  في اء االهتمام بالبيئة المدرسية الفيزيقية سو     -3

  . المدرسةمن اجواء الراحة داخل 
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  :ةمقدم
 سخر لي القدر فرصة التعـرف عليـه ومجالـسته ومتابعـة دروسـه               لقد  
م فـي   1986 عليه خالل عـام      لتتلمذاته، ودراسة كتبه وأبحاثه، ثم حظيت با      ومحاضر

مرحلة الدراسة المعمقة محاضراً في مادة النظريات االجتماعيـة والواقـع العربـي،             
 – 1988ومادة مناهج العلوم االجتماعية، ومشرفاً على رسالتي في الماجستير خـالل           

 الفضاء الثقافي بالمغرب إلى جانـب        م وخالل هذه الفترة كان يعد أحد أقطاب        1992
  وطـه عبـد الـرحمن   ويافوت، وجسوس، الجابري، والعروى، والمنجرة، وسبيال،

 أنه كان مهتماً بالبحـث العلمـي فيمـا يتعلـق بالـسوسيولوجيا      جانب إلى وآخرين،
والسيكولوجيا واألنثروبولوجيا في صومعته بشارع عالل الفاسي بالرباط، التي كانـت        

ديه الذين يستمعون له، متحدثاً العربية بلكنة صعيدية ومغربيـة وفرنـسية            ملتقى لمري 
 وتفاعلي مشوق،مقترناً ببساطة اللغة والفكـرة،  حواري أحياناً، يطرح القضايا بأسلوب

مع الرصانة العلمية في طرح وتحليل اإلحداث والمواقف، لذلك لم أجد صعوبة مـن               
 ية والعملية،األخذ من علمه وخبرته وتوجيهاته األكاديم

 هذه المقاربة الى تعريف القـارئ بشخـصية هـذا المفكـر العربـي              تهدف  
 الذي ينطلق من إعادة النسق التربوي       الحضاري لسوسيولوجياإلسالمي، ومشروعه ا  

                                                           

 االجتماع علم قسم -اآلداب كلية- طرابلس جامعة، مشارك أستاذ  -∗
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 الى توجيـه االهتمـام     إضافة الديني،   والنسق،وتفعيل المقومات الذاتية لألسرة المسلمة    
تضمن رؤيـة عربيـة إسـالمية لعلـوم اإلنـسان           نحو تبنى نظريته الحوارية التي ت     

  فـي تتبـع مؤلفاتـه وأرائـه          آليـة المعاصرة، متخذاً من المنهج الوصفي التحليلي       
 التـي ،  "منهجا للحـوار  " إسالمية ةنحو نظريه حواري  ""وأطروحات نظريته اإلسالمية    

 أغوار ودواليب الحضارة الغربية، من خـالل تراثهـا   وسبر صاغها  بعدما تخصص
  .     كريها ومناهجها العصرية،مستفيداً منها في دراسة العلوم اإلنسانيةومف

 يعنينا التعريف بأهمية هذا المفكر السوسيولوجي اإلسالمي العربي في          والذي  
 بالخـصوصية الحـضارية     طدوائر العلم شرقا وغرباً، ورؤيته الحوارية التى تـرتب        

في االجتماع العربي اإلسالمي، نحو " خالل مؤلفاته، وموسوعته العلمية من اإلسالمية
انطالقاً من حياته وشخصيته ثـم مـسيرته   .من ثالث مجلدات"نظرية حوارية إسالمية   

العلمية مرورا بمؤلفاته العلمية مبرزاً مشروعه الحضاري وأخيرا ملخصا لكتابه فـي            
  .عوالخاتمة وثبت المراج" نحو نظرية حوارية إسالمية " االجتماع العربي اإلسالمي 

   :حياته وشخصيته: أوالً
م في  1928 إلى الوجود المفكر االجتماعي واإلسالمي رشدي فكار، عام          بزغ  

قرية الكرنك شمال محافظة قنا باألقصر، والده كان عمدة وكبير قرية الكرنك، ينتمي             
إلى قبائل عربية، كان لها تاريخ في حضارة األمة اإلسالمية من مشرقها حتى مغربها              

 وهي قبائل هوارة التي مازالت حتى اليوم بحضورها في مختلـف أجـزاء              واألندلس،
 لبنـان ومـن ليبيـا حتـى المغـرب           – اليمن وبالد الشام ومـصر     –الوطن العربي   

 إلى وحـدة أمتنـا وتكاملهـا عقيـدة وتاريخـاً وأرضـاً              ترمز)25: 1978العبيد،(
الغرب إلى   من   ه على خطى أبن خلدون الذي اتج      فهو) 2: 1989فكـار،  .(وسالالت

  ه هـ اتج808الشرق وأستقر بمصر ومات بها عام 
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 وتنتهي رحلته مع نهاية القرن العشرين بمدينة الرباط في ، غرباً ليستقر بالمغربفكار
  .م2000شهر أغسطس 

 فدعا له والده قـائالً  ، من عمره نجا من مرض أصيب به  مبكرة في سن    وهو  
 والـده   ى ير حيث" رجال األزهر الشريف  أسال اهللا أن يخدم بك اإلسالم ويجعلك من         "

 ، والتدين والعلم الواسـع    الدين إلى من أهل البلد، أن األزهر هو طريق اإلنسان          كغيره
 وتربيـة   األسـرة،  في بناء كيان     ولوية التي يجب أن يكون لها األ      اإلسالميةوالتربية  

 لآلخرينة   ومحب وفضائل تربية تعتمد على إبراز ما هو سامي لإلنسان من قيم            الفرد،
 الوالدين واحترام الكبير، فقـد      واحترام والكلمة الطيبة،    ،كاحترام الجار والعطف عليه   

كانت حياته بسيطة وعادية ليس فيها أي تميز أو خصوصية، فهو كسائر األطفال فـي       
  .  أسرة متواضعة ومتماسكة عشائرياًفي نشأ قد ،صعيد مصر

ـ   لطالبهمحبا الخلق،نبيل عرفته فقد    عقالنيـاً، متواضـعاً عميـق    ه،ومريدي
التفكير، غزير المعارف، قوي الحجة، والمنطق، يستعمل المنهج العلمي الرصين فـي            
تناوله القضايا والمشكالت الحضارية المعاصرة، مبيناً أن الحضارة اإلسالمية حضارة          

 رقيه، وإسـعاده بتربيتـه علـى المبـادئ          إلىمعطاءة تهتم أساساً باإلنسان، وتسعى      
  .خالق العليا، والقيم الروحية التي بدونها ال يتقدم اإلنسانواأل

 والدي التواضع في الحياة والبساطة والرضا بـالواقع         غرس في (  فكار يقول  
ـ         القـرآن واألرض التـي ولـدت        ةواالنتماء للعقيدة، وحفظ القرآن واالعتـزاز بلغ

أن العقيـدة هـي     ففي محاضراته كان يذكر طالبه دائماً ب      ). 197: 1993،فكار)(عليها
 فالحياة قائمـة    ،الطاقة الالمتناهية للقوة القادرة على صنع واقع تاريخي متجدد وفاعل         

 أفكـار (أركانهـا  وضق والمثل العليا، وبفسادها تتبيلة األخالق والقيم الننعلى دعائم م
 وتأكيداً لشخـصية  واالنتماء،ولغة القرآن هي أداة الوجود     ) 1987محاضرات جامعية   

 والذاتية الثقافية والوحدة اإلسالمية فقد وجه عالميته كمفكـر بـارز            الحضاريةالهوية  
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 فـي  ومثلها الخالدة المتمثلـة      ،ومقوماتها في الدفاع عن حضارة اإلسالم     ديروباحث ق 
  .عقيدتها قرآنا وسنة

 كان يعشقها   ي من كل ما يزعج حياة التأمل والتفكير الهادئ الت         ينفر كان   قد ل  
 ما عدا المجال األكاديمي، فقـرر أن  ارتباط برفضه وعدم تقبله ألي   قنوعاً و ،ويفضلها

 أو أسـرية    اجتماعيـة  وعالقات   ة، وعزلة رهيب  انفرادية مع   ،يكون حراً حتى النهاية   
 بزوجة ثانية بعد وفاة زوجته األولـى فـي          ارتباط حتى أنه لم يفكر في أي        ،محدودة

 شـيخوخته شـعر     فـي  كان    وإن م،1967 الوحيد في حرب     ه أبن وفقدانحادث سير،   
القصر " بسيدة مغربية من     ارتبط ف واالنعزالبقصوره، والمست أفكاره ذكريات الوحدة      

  . به ورعايتهباالهتمام تقوم"الكبير
 مـن   خـاص  ويحظى بتقـدير     ، مقيم بالمغرب أكثر من ربع قرن      نه أ ورغم  

 قروي نسانبأنه إ  يفتخر أنه   ،إال والسياسية المغربية  ة الثقافي والنخبالمؤسسة الجامعية   
وقريتـه خاصـة   ) القاهرة( فكان مداوماً على زيارة مصر ، بمكان مولدهيعتز ،بسيط

 فقـد  ، لتدارس األمور وحل المشاكل واألزمات التى تؤرق حياتهم    قاربهوالجلوس مع أ  
" ة الجاري ةالصدق"عمل على إقامة مجمع يضم مدرسة ومسجد ومستوصف أطلق عليه           

   .االجتماعي البر والتقوى والتكافل لمعاني تجسيدا، يستفيد منه أبناء قريته
  :ية العلمحياته: ثانيا

 حيـث   ، ثم في مدينة القـاهرة     ، حياته العلمية في أحضان معهد قنا الريفي       بدأ  
ـ    م،1953 بالفرنسية عام    البكالوريوس ةاألزهر الشريف فنال درج     ات ثم دبلوم الدراس

دلة من جامعة جنيف، وفي بـاريس تحـصل         العليا وليسانس اآلداب في الفلسفة بالمعا     
 علم االجتمـاع    فيعلى دبلوم في علم االجتماع وآخر في العالقات الدولية والدكتوراه           

 االجتمـاع حيث تتلمذ على عـالم  " سان سيمون " حول فكر    م1965بمرتبة الشرف عام  
ـ     األستاذية ثم   سي، أحد رواد الفكر االشتراكي المارك     جروفتش ام  مع دكتوراه الدولة ع
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وعمل معـه فـي كتابتـه       ) جان بياجيه ( حيث تتلمذ على     ،م من جامعة جنيف   1967
ـ  عرفة نظريته السيكولوجية في الم    بياجيه ،وترك سنة 14الخاصة    ل التكوينية لنمو الطف
  .سيولوجية في دراساته وأبحاثه التربوية والسوفكار هاالتي وظف
 السربون جامعة وفي   تل، بجامعة نيوشا  ك وكذل جنيف بجامعةكما عمل أستاذاً      

 منها، وحاضر   هالقي محاضرات في القسم العلمي للدراسات العليا لمدة عام بعد تخرج          
في معهد األلسن وكلية اآلداب بجامعة جنيـف، وأسـتاذاً محاضـراً بمعهـد العلـوم         

تحت إشـراف جامعـة     "  اليونيسكو لمؤسسة "التابع بجامعة محمد الخامس     االجتماعية
الحكومة الفرنسية عضوية أكاديمية العلوم وهذه العضوية خاصـة          ثم منحته    ،نيوشاتل

   .للمتميزين
 بالمغرب كأستاذ جامعي قـار بجامعـة        االستقرار م أختار    1968 عام   ومنذ  

 األقطار العربية والغربيـة     ت لجامعا متعددة زيارات علمية    ولهمحمد الخامس بالرباط    
العالمية بجنيف والتي تضم    " األيدو  "  عية كرئيس لجم  االختيارواإلسالمية ثم وقع عليه     

 بجائزة نوبل العلمية، حيث رشح رسمياً للجائزة مـن لـدى            المرشحينفي عضويتها   
م بمساندة هيئات عالمية وإسـالمية وعربيـة        1973 أكتوبر 3األكاديمية السويدية منذ    

" أدلف"سية   بالفرن تابمنها، أكاديمية العلوم الفرنسية، جامعة جنيف والهيئة العالمية للك        
 البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف، ومنظمة الجامعة العربية للتربيـة          عوتزكية مجم 

: 1992فكار،  ( غير ذلك من الهيئات والمنظمات الفكرية والعلمية         إلى" الكسو"والثقافة  
 باعتباره من أبرز علماء االجتماع العرب في النصف األخير مـن القـرن              وذلك)41

 معه التي تربو عن عقد مـن        تواصلي طيلة فترة    ني أو يشعر  شري ولمالعشرين ومات   
 ومنهجه ، مدركاً بفكره الثاقب   ، في الحصول على جائزة نوبل     الرغبةالزمن، بأن لديه    

الرصين أن هذه الجائزة ال تُعطى لمن يدافع عن حضارة اإلسالم ومقوماتهـا ومثلهـا      
 لغـة  "إلـى النبوية السامية، وداعيـاً     الخالدة المتمثلة في عقيدتها وشريعتها ورسالتها       
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بوصفها األداة لترسيخ الوجود واالنتماء وتأكيد الشخصية مبـرزاً أن أسـوتنا            " القرآن
 يجب أن تنبـع     القدوة أن   مؤكداً القدوة من غيره،   لنأخذوال داعي   ) ص(الحسنة رسولنا   

 تـابعون  فهـم  يأخذون القدوة مـن اآلخـرين   الذين أما  ،من تاريخنا وأصولنا وحياتنا   
 منهم أن اآلخر سـيقدرهم، فهـم        ظناً ، يتقمصون دوره  ،منقادون يتمثلون بالغريب عنا   

  . إذ يمكن االستغناء عنهم في أية مناسبة، حالة وهمفي وعلى خطأ
 من جـذورها    عرفها التي سية، أن مواقفه وأفكاره األكاديمية حول المارك      كما  
ـ  فرنسية أو ة،ي اقتصاد وإنجليزية  فلسفية، ألمانية ،الفكرية : 1987 ،فكـار ( ة اجتماعي

 مـن أجـل     سية، وظف تخصصه في أصول المارك     ،فقد تبعده عن هذه الجائزة    ،)155
 وفقيـرة  كر فهي سجناً للف   ،تعرية هذه الفلسفة وبيان ضعفها وترهلها وسقوطها نظرياً       

) 56: 1987 فكـار، (  وتجهيالً لحركة التاريخ باسم فلسفة التاريخ وحتميته         لالجتهاد،
 ، المنهجيـة  م سقطاته على الرد و المستشرقين وظف ثقافته األوربية من أجل فضح        كما

 قادرين على التحرر من خلفياتهم الثقافية       غير ألنهم طويتهم   وخبثوسطحية معرفتهم   
 كنص بشري وليس وحياً منزالً      إليه إذ ينظرون    ،وقناعتهم الدينية أثناء دراستهم للقرآن    

 يميـزوا بـين     م ول جزافا الذين يلقون إحكامهم     على رد وهكذا) 195: 1993فكار،  (
 سـان " كـل مـن    موقف و حكم حسب   ،اإلسالم كمبادئ وبين المسلمين كمجتمع بشرى     

 بعالمية  يعترفون إذ   - وهم رواد السوسيولوجيا   -من اإلسالم "  كونت أوجست"و" سيمون
 ودوره ، نفس الوقت ال يصادر العقـل      وفى الوحي، اإلسالمي الذي يرتكز على      الفكر
 دوراً متميزاً في سد فراغا كبيـرا        م لإلسال كان في تطور الحضارة الغربية،فقد      المهم

حـسب تعبيـر    " فالعبقرية اإلسالمية  "اإلنسانية، طور بالنسبة لت  االجتماعيفي الميدان   
كونت  ساهمت فى تنظيم المجتمع وحكمه ووجهته نحو العلـوم والفنـون والتـشريع            

 كما يقول كونت متمردا على رجال الكنيـسة متطلعـا           لتاليوبا،وتحديد مفهوم السلطة  
) اإلسـالم  كان البد من دين فى مستقبل القرون فلن يكون إال إن(  قائالالعقليلالحتكام 
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 كـل أبعادهـا     وفى ،إني لم أعالج الروحانية اإلسالمية فى الشرق كما يجب        " ويقول  
  )53: 1989فكار، ".( يقة وأعماقها ولذا ال أشارك فى الحملة ضدها دون معرفة عم

المـدافع  ،عرب كبار المثقفين ال   ،أحد والباحث االجتماعي  اإلسالمي هو فكار المفكر     هذا
 العلـوم اإلنـسانية     أسـتوعب عن حضارة اإلسالم، عبر مراحل تاريخيـة متباينـة،          

 ألكاديميـة   ،انـضم  الغربية وعلومهـا ومناهجها    لحضارة فكر ا  في ،وتخصصالحديثة
 وهي أكاديمية ال يحصل على عضويتها       ،م1973بفرنسا عام   " خالدين ال بمجمع"العلوم  

 أستاذ زائر لكرسي علم االجتماع بجامعـة نيوشـاتل،          باعتبارهإال العلماء المتميزون    
 وسـبروا  دراسة الحضارة الغربية     فيحيث يعد من المفكرين القالئل الذين تخصصوا        

 العلميـة  من المرجعيات أصبحف) 29: 1989فكار، ( علومها وفكرها ومفكريها     أغوار
 وأهم مؤلفاته   االجتماعية، والمدارس الغربية في العلوم      سيمونية، والسان الماركسية،في  

 ومعجـم  ،" بعدة لغات  مجلدان" الدولية   واالشتراكية علم االجتماع    التخصصاتفي هذه   
  أجـزاء  أربعة (، االجتماعية واألنثروبولوجيا وعلم النفس    االجتماع علم فىموسوعي  

   .والصناعة وأزمة الحضارة ) عربيفرنسي  إنجليزي 
 الحضارة الغربية قد اهتمـت باألشـياء        ن أنه كان يؤكد في محاضراته أ      إال  

 رغـم   ، الذي أوجد صناعة هذه األشياء     سانعلى حساب إنسانية اإلن   " والربحية   المادية"
 لكنها انتهت   ،ته قد أتت إلنقاذ اإلنسان وسعاد     اأن هذه الحضارة كما يزعم مفكريها أنه      

 الفاعلة من اهتمامها من قيم روحية،       العناصر إغفالها وعلى مقدراته، و   ،بالتسلط عليه 
وأخالق ومثل عليا، يستطيع المنهج اإلسالمي تقديمها كعـالج وآليـة وزاد روحـي              

   . والخلقية والسياسية المدمرةالجنسية كالظلم واإلباحية الحضارةلمواجهة أمراض 
 كمـا   ،جمعية دولية، وأكاديمية ومؤتمراً علميـاً     " 42"ضوية ألكثر من     بالع تسب ين كما

شارك في اإلشراف على الرسائل الجامعية وأطروحات الـدكتوراه فـي الجامعـات             
 يعد رشدي فكار أحد عمالقة      حيث ،)198: 1986 ، البكرى خميس(العربية واألوربية   



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 694

لعرب في النصف الثاني مـن       ا االجتماعية وعلم النفس واألنثروبولوجيا     وسيولوجياالس
 العلمية علـى مـستوى البحـث     ساط لمع أسمه في األكاديميات واألو     العشرين،القرن  

 140 ومؤلفاته التي وصلت     أعماله فترجمت   والممارسة،والتنظير االجتماعي والتأليف    
 الفرنسية واإلنجليزية والعربية، ويتمحور نسقه الفكري حـول         اللغة إلىمؤلفاً ودراسة   

 والـسوسيولوجية  األنثروبولوجيـة لية اإلنسان وغايته في الكون مـن الناحيـة          إشكا"
 أن  فأسـتطاع  ،" فـي اإلسـالم    الحواري اإلصالحي   االتجاه إلي جانب    ،والسيكولوجية

 جيه الـسوسيولو  ظريـة يترك بصمات واتجاهات فكريـة تـذكره كأحـد دعـائم الن           
 ، أو تطوريـه   ماركسية  أم كونتيه أم   سيمونية سان ،والمتخصص في المدارس الوضعية   

 األكاديمي فـي علـوم اإلنـسان األساسـية الـسوسيولوجيا            تخصصه إلىباإلضافة  
 وله موسوعته في هذه العلوم الثالثة، صاغ        االجتماعية،والسيكولوجيا واألنثروبولوجيا   

 – حكايـات خرافيـة   – أعراف ، عادات تقاليدي مضامين علم اإلنسان كنتاج تراث يهاف
 عالقاته وصـراعاته وتفاعالتـه فـي        في واإلنسان   االجتماعية،جيا   األنثروبولو ىوه

 كـأغوار شـعورياً     سيولوجيا،واإلنـسان  السو وهـي  متـأثر  كمـؤثر و   البيئيمجاله  
، 1990 فكــار،(ا الــسيكولوجيى هــوحاجــات االت وانفعــوالالشــعوري،عواطف

عا  المعرفة اإلنسانية واض   دروب جانب كتابات ودراسات في مختلف       إلى ،هذا)1:49م
  .األخر في تخصص ويوظفها في وأسس، ويستعمل معلوماته مبادئلها 

 استفاد من تعامله مع عمداء التنظير االجتماعي بالغرب عبر تخصـصه            لقد  
 هـى،  رائد علم االجتماع وتغـذيتها التجاهـات ثـالث           سيمونابتداء من مدرسة سان   

ـ    رائد) أونفونتاه (ته الغربية عبر أحد إتباعه وخليف     لرأسماليةا  ى المشروعات الكبرى ف
 تتمثل في حفر القنوات وشبكة السكك الحديدية فى العالم ونـسق القـروض              19القرن

البنكية التي ساهمت فى ازدهار الرأسمالية،وذلك لدعم أفكاره فى نشر نوع جديد مـن              
 ثان يرمز   واتجاه. ثقافية على الشعوب   سيطرة يخلو من العنف العسكري أو       ستعماراال
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 خاللـه نـضجت     ومـن  الفلسفة الوضـعية     س ومؤس منظر كونت   وجستأ كاتبهإليه  
 ثالث يجتمع فيه كل مـن دعـاة         ،واتجاه متميز اجتماعيوتأسست السوسيولوجيا كعلم    

– الجماعية   الضيعات وأصحاب المناضلين فى الجمعيات     جانب إلىالعدالة االجتماعية   
وهم ينتمون  " كابي"و" بالنكييه"و ماركس   كارلمرورا ب - فرنسا فى" برودون"و"فورييه"

 ،)119-118: 2011رينييـه ( السانسيمونية بشكل مباشر أو غير مباشر        المدرسة إلى
  . وسارتروسترندبرج هربرت سبنسر ونظريته التطورية ثم ماكس فيبر إليهم يضاف

 الغربـي   االجتمـاعي  عالجت دراساته وأبحاثه مواضيع متعددة من الفكر         قد ثم ف  ومن
 الهيجلـي  واليسار   وروسيا، في إيطالية    االجتماعية وسكانة ت على سبيل المثال، مدرس   

 حركة  ، األوربي في أمريكا الالتينية    االجتماعيوعالقته بالفكر الفرنسي، أصداء الفكر      
 في  االشتراكي الفكر   ارتداد ، الفكر الوضعي في المكسيك    انعكاسات ة،األرجنتين الشاب 

 إسبانيا،عشر، هيجل والفكر الوضعي في      الواليات المتحدة األمريكية في القرن التاسع       
ـ   مصر في الخالفة العثمانية من      السانسيمونية المدرسة   انعكاسات  ى حتى الجزائـر، إل

  .فيجانب دراسات أخرى في المنهجية والتقنين المعر
 عن ذلك نظريته مع أعضاء األكاديمية الفرنسية وعلماء آخرون،          ى إل يضاف  

ـ     في" ة والمراهنة الصناعي  السانسيمونية"  لـه المجلـد     صص خمس مجلدات، حيث خُ
 مـن اإلضـافات     عـد  الذى ي  ، الصناعية وأزمة حضارة الغرب    اهنةالخامس عن المر  

 أن تعمقه في دراسة     ذلك ) 115: 1993فكار،(المهمة في تقنين مسيرة حضارة الغرب     
يث  به أن يستفيد من تطبيق المنهج العلمي الحد        أراد المختلفة   جوانبه في   الغربيالفكر  

 فنشر مجموعة مـن الدراسـات       جديدة،في دراسة العلوم اإلنسانية، وفق نظرة علمية        
 اإلسالمي بالفرنـسية وهـي   ي االجتماع الفكر القلق عبر    نظرية: والمؤلفات من أهمها  

" باللغة الفرنـسية والعربيـة  "دراسة سيكولوجية، وتأمالت إسالمية في قضايا المجتمع        
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 الحوار  منهجية ثم لمحة عن     اإلسالم، وموقفه من    االسوسيولوجيأوجست كونت عمالق    
   ). 117: 1993 فكار"(بالعربية"العصر في هذا م لإلسالأإلعجازيوالتحدي 
 ذات عالقـة بـالتراث      تاريخيـة،  مارس مهنة المؤرخ بكتابته بحـوث        كما  

 منهجية البحث التاريخي واستقدام التاريخ وفلسفته في تحليله ودراسـته           وفقاالسالمى  
 التاريخ في درجة متقدمة من منظومتـه        ضع حيث ي  االجتماعية، والقضايا   شكالياتلإل

الذى تعرض للمـصادرة والتلـوث      ،" المسلمين تراثعلمية تاريخ   " فقد طرح    ،الفكرية
 ويرى أن التاريخ مـصدر لإلبـداع        ،والتشويه والضياع عبر فترات تاريخية متعاقبة     

 اإلنـسان " مـصطلح    تبنيـه  إلـى  ،إضافة وضرورة للتفكير العلمي   واإللهام واالبتكار
 عـات  لإلنـسانية،يحمل توقي   الذى يعده إساءة وتجريحـاً    "اإلنسان البدائي "مقابل  "األثري
  :  في كتاباته منهااالتجاه هذا ويؤكد الكولونيالية، االنثروبولوجيا علماء

مـن المعلـوم أن الحقـائق التاريخيـة         "حيث قـال    .  تراث المسلمين  قضايا -
 أسـاطير مكبلـة تقـود       ى المحركة فإنها تتحول إل    ها قوت عنا تعزل    عندم ضاريةالح

 على دعائم من األخالق والمثل، وبفـسادها        ئمة والتبعية العمياء، إن الحياة قا     ،للتخلف
  )1986،46خميس، "(تتقوض أركانها

 . الفرنسي على نشأة الصحافة األدبية في مصر في القرن التاسع عشرالتأثير -

 .صر في عهد محمد علي اليومية في مالحياة -

 . حوار حول الحاضر بالماضي عبر األندلسفي -

 فاض تأثيره من خالل مجموعة مهمة من المؤلفات والدراسات والمقاالت           لقد  
 الغرب والـشرق،والتي  في المؤتمرات والمحاضرات    فيالمتفرقة واللقاءات اإلعالمية    

 باب التعريـف  إلنجليزية،ومنوبا بالفرنسية أو العربية باللغةمنها نشر على هيئة كتب     
 الفكـري وعطـاؤه     إنتاجـه  من   بعضوالوفاء ألستاذنا، كان من الضروري أن نبرز        

  . االختصاصاتالعلمي المتعدد 
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  :مؤلفاته باللغة العربية: ثالثاً
 مجموعة - بخهوف باريسالهاي– بعد الشدة عند مفكري اإلسالم الفرج -

 .م1955 -كارنو

 .1976 -  الرباط- مكتبة المعارف-وأدعيائه بين دعاته اإلسالم -

 المكتبة - المجلد الثالث- إسالمية حول قضايا اإلنسان والمجتمعمداخالت -
 .م1978 - الرباط-الجامعية

 - باريس-بي العالقات الثقافية المعاصرة بين فرنسا والعالم العرأصول -
  .م1972 –جتنير

يس الزرو  بار-االجتماعي العقيدة والجانب أسس حول اإلسالم تأمالت -
 . م1972

 .م 1979 الرباط - المكتبة الجامعية– الوحشي البغاء في -

 - عشر الهجريرابع إسالمية لإلنسان والمجتمع من خالل القرن النظرات -
 .1980 القاهرة -مكتبة وهبه

 .م1974- جنتيرباريس- السوسيولوجيا الوضعية في العالم العربيانعكاسات -

  . ثالث مجلدات- م 1990 - جنتيرسباري - نظرية حوارية إسالمية نحو -

م 1959 – القاهرة - دار الهالل- في الشرقوأثره وبا التقدمي في أورالفكر -
 ".بالفرنسية"

 ة دراسة أنثروبولوجي– القرآن إنسان عن ملحق مع وما حوله السحر -

  .1973دار النجاح ببيروت  / اجتماعية

 -  القاهرة– وهبه  مكتبة- إسالمية في قضايا اإلنسان والمجتمعتأمالت -
  . م1980

 1982 - القاهرة– مكتبة وهبة – المنهجية والحوار في -
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 فكار المفكر اإلسالمي العالمي في حوار متواصل حول مشاكل رشدي -
 .م1986 – مكتبة وهبة – خميس البكري –العصر 

 العالمي في حوار متواصل حول قضايا تراث سالمي فكار المفكر اإلرشدي -
 .م1988 – مكتبة وهبة –لبكري  خميس ا-المسلمين

 – فكار المفكر اإلسالمي العالمي ونهاية عمالقة في حضارة الغرب رشدي -
 .1989 - مكتب وهبة-السيد أبو دومة

 فكار المفكر اإلسالمي العالمي في حوار الحاضر بالماضي عبر رشدي -
 .م1991 - مكتبة وهبة- تقديم وإعداد سيد أبو دومة-األندلس

 عدادوار مطول حول القضايا األيديولوجية المعاصرة، أ فقط؟ حأمصريون -
 .م1976 - القاهرة-لشعب دار ا-علي الدالي

 دار - االثنوغرافياوالسوسيوغرافيا- الحوار الحضاري في بعد واحدعن -
 .م1988 - بيروت-اآلفاق الجديدة

 .م1976 الرباط - مكتبة المعارف – والدين الماركسية -

 .م1974 – الرباط -كتبة المعارف م– وحرية االختيار الشباب -

 منشورات مركز - كونت عمالق السوسيولوجيا وموقفه من اإلسالمأوجست -
 .م1979 – جامعة الرباط – علم االجتماع حوليات–البحث العلمي 

 منشورات مركز – الدراسات السوسيولوجية في المشرق العربي وضعية -
 .م1971 – الرباط –البحث العلمي 

 والفرنسية االجتماع بالعربية م علوقاموستماع  علم االجموسوعة -
 .م1988-تنير ج- باريس-واإلنجليزية

 .م1972- األكاديمية الفرنسية - الصناعية في خمس مجلداتالمراهنة -



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 699

- الفرنسية األكاديمية.الدوليةواالشتراكية " علم االجتماع "السوسيولوجيا -
1973 

بالعربية والفرنسية  من التفصيل حول اإلنتاج الكامل للمؤلف ولمزيد -
وكتالوج المكتبة الوطنية ) ف(واإلنجليزية، راجع كتالوج مكتبة جامعة جنيف حرف 

 ).ف(باريس حرف 

 تـى  ال ة صادقة للفكر  مرآة - واالجتماعية اإلسالمية - هذه وغيرها    ومؤلفاته  
 التحـدي – وهـى    اريـة  تفكيره من خالل نظريته الحو     ي ف وتبلورتتشبعت بها نفسه    

 اإلسالم الـذى    في الحواري   اإلصالحي واالتجاه ، حضور العلم  فيإلسالم   ل أإلعجازي
 للقـارئ   تعطـي  المعاصر،كما على المجتمع    ها تطبيق محاولةغايته سعادة اإلنسان، و   

والباحث نظرة شمولية عن اهتمامات هذا المفكر الذي لم تشغله تخصصاته األساسـية             
.  المـسلمين  تـراث العربي وقـضايا     اإلسالمي و  العالمفي علم اإلنسان عن االهتمام ب     

 فكانـت   ة وحضاراته اإلسالمية األصـيل    لفكري، ا وبانتمائه بين العلم والدين     والعالقة
  . بالفرنسيةاإلسالم وتأمالت في اإلسالم،نظريته القلق والفرج بعد الشدة لدى مفكري 

 رشدي فكار من أبرز المفكرين العرب الذين تبحـروا فـي دراسـة           يعد كما  
 مكنه من تطبيق المنهج العلمـي       اًالغربي والحضارة الغربية بحثاً وتدريساً وتأليف     الفكر  

 صياغة فكرته اإلسالمية وصـالحية  ،وفيفي دراسة العلوم اإلنسانية وفق نظرة جديدة   
الرؤية القرآنية في تمكين حضارة القيم ال حضارة األشياء، وصياغة المسلم المعاصر            

 تعصمه من غموض الهوية ومن تـصارع      التيسالم،  الذي يتربى على قيم ومبادئ اإل     
 وال يعلن حرباً، وإنما يصنع ما تصنعه المجتمعات واألمم          ، يستعدى أحداً  فالالهويات،  

 كأداة في تعبئة الوجدان وتنمية العقل       والتربية التنشئة األسرية    وسيلته بإنسانها،الراقية  
 ". منهجاًاإلسالم "ا شعارهالتيوبناء المنهجية 
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  : الحضاريمشروعه:  ابعاًر
 األولوية لإلنسان ذاتـه،     إعطاء حول الحضاري اإلسالمي    مشروعه يتمحور  

باعتباره هو الذي يبني الحضارة وهو الذي يقوضها، مبرهناً أن اإلسالم اسـتطاع أن              
رياإلسـالم،  القرون واألماكن معتمداً على إنسانية اإلنسان المؤمن، المتسلح بقـيم            عب 

 الـشورى،واستخدام  العدل، المساواة، الحق،     ،األمانة، بالعهد الوفاء ،لصادق ا كاإليمان
ولكن عندما بدأت القوة تتغلب علـى الجانـب اإلنـساني           ...  والقوة التضامن،العقل،و

والعقلي ضعفت األمة في عصر الدويالت اإلسالمية في المـشرق والمغـرب حتـى              
ي يد من يحمله انتهى األمر، لسوء        ضعف السيف ف   حينها ، والخالفة العثمانية  األندلس،

 يفتقـدها   متميزة، وحضارية   إنسانية يمتوظيف قدرات وممتلكات اإلنسان المسلم من ق      
 الذي أصبح في حاجة لهذه القيم التي ال وجود لها في أي دين آخر، وبالتـالي                 ،اآلخر

  .اآلخرين لديها، ال يمكن أن تعي بما لدى بمافالذات غير الواعية 
الوعي بالذات يعد رشدي فكار من أبرز علماء المسلمين في القرن            إطار   وفي  
 الذين درسوا الحضارة الغربية مـن الـداخل، وتخصـصوا فـي علومهـا               العشرين

 عن التساؤل الذي مـازال      إلجابة وفتشوا بحثاً في سراديب تلك الحضارة ل       ،ومناهجها
 شْخص سـر  فقد). آلخر اتقدم تخلف اإلنسان المسلم في حين    الماذ(يؤرق شباب األمة    

 تكمـن فـي البنـاء       اإلجابـة  أن مبرزاً السوسيولوجي،تأخر وضعف المسلمين بلغة     
 ، حيث إنه في جوانب عـدة      جتماعي هو أساس البناء اال    الذي ألفراد المجتمع،    الفكري"

 أن البناء الذهني واألخالقي غالباً      أعتقدهناك جانب معنوي لتخلف المسلمين، و     : "يقول
 والـسياسي، وال أعتقـد أن الجانـب         واالجتماعيضية البناء االقتصادي     أر يشكلما  

أن  "ويـضيف ).75: 1987فكار، "(المادي هو الذي يملي على اإلنسان السلوك الخالق     
 وثقافتـه اإلسـالمية     م مع قطيعته مـع مبـادئ اإلسـال        الزم قد ت  ، تخلف المسلم  سر

 ترتب عليه الدخول فـي      يالذ األمر   ، جوهر أكمل الرساالت   عنهوحضارته، إذ غاب    
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 وممارسـات   الـشعارات  يردد   وأصبح محيطه وعصره،    مع موضوعية   غيرعالقات  
 يـا   {: تعالى يقول)76: 1987 فكار،. (سلوكية كثيراً ما تتعارض مع تعاليم اإلسالم      

  ).2 الصف، أية سورة(} ما لَا تَفْعلُونتَقُولُون ِلم َأيّها الَّذين َآمنُوا
 في هوية اإلنسان المسلم المتذبذبة التي       كمنمر فإن سبب التخلف ي     األ ومجمل  

 أسـيس  عـن ت   واألخالقية منظومته الذهنية    عجزت ف وذاتيتها،انقطعت عن حضارتها    
 أن ذات الوقت يرى إنه يمكـن        وفي. أرضية البناء االقتصادي واالجتماعي والسياسي    

التي يمر بها، لو نجـح فـي         الحضارية الوعكة أو الهوة     هذهيتخطى اإلنسان المسلم    
 وحـسن فهـم     ، المعرفة بأصالة التراث وعطائه بكل أبعاده      معتجاوز سوء التوظيف    

 ، الطرف األخـر   على عرضه وسالمة ، ظل حقيقة الدين وتطبيقه    فيالواقع المعاصر   
 والنعوت التيئيسية التي ترى أن      المغالطات و الشعارات بعض و المجازفة منوالتخلص  

 حد ذاتها مرحلة من مراحـل التـاريخ         في والتي اللحاق بها،    بيصعحضارة الغرب   
 ويعدون  ؟ هل يستوعب المسلمون والعرب هذه المقاربة      طرح ي الذى والسؤال.اإلنساني

 أن رؤيتـه    إال.  على حركة التاريخ   والتفرج البقاء   أم ،العدة لمواجهة التحديات الراهنة   
 ،وتفعيـل دة بنـاء النـسق التربوي      إعا في يكمن ي، الحضار البناء واستعادة   النطالقل

 والنـسق  القوى الكامنة في الفكـرة الدينيـة         تفجير المسلمة و  لألسرة الذاتية   قوماتالم
  .الديني

  : بناء النسق التربويإعادة –أ
 الهدف األساسي من التربية هو بناء اإلنسان وتنمية قدراتـه          بأن فكار يعترف  

 من تربية الطفـل فـي المراحـل    تنطلق نإ يجب أن البداية يرىالعقلية والمعرفية إذ    
 قيم المجتمـع    ى عل والتركيز التربوي المستورد،    لنسق باالنفكاك والتحرر من ا    ،األولى

 –  اإلخـاء     - المحبـة  -التـسامح ( في قيم الدين الحنيف      المتجسدةوتاريخه وأصالته   
واالختبـارات  ) الـخ   ... والتكـوين الرياضـي    – واإلحسان   البر -  المساواة  -العدل
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 متطلبات القرن الواحد والعشرين لم يعـد        أن ،ذلك العقول اللتقاءالسيكولوجية والمهنية   
  . العقليع واإلبدار االبتكاعلى القدرة لمجرد تراكم العقول، وإنما مكانهناك 

 ، فيها معالم التغيير نحو المـستقبل      يدة فكار في ذات الوقت رؤية جد      ويطرح  
إذ يرى  .. كزاً على المرحلة األولى لتعليم الطفل     الستعادة البناء الحضاري والفكري مر    

 عدم إطالع الطفل المسلم على      ى إل يدعو يجب التنبه لها، فهو      ،إنها من أخطر المراحل   
 حتى سن الثانية عـشر،      -وتاريخاً ولغةً ديناً- اإلسالمي   االنتماءأي انتماء أخر غير     

 بإعـداد   لعـالم،  ا ثقافات على    بعدها يبدأ االنفتاح   لها،كما تفعل األمم األخرى مع أطفا     
 الناشـئة مـن     األجيـال  ويعصم له التقدم في عصره،      يؤمننسق تربوي غير مهلهل     

 قد يعمل لصالح غيـره  الذى غموض الهوية وتصارع الهويات وذوبانها لدى الشباب،
 وأرضه وأصالته، إما عن حسن نية أو عدم دراية بطبيعة           أمتهأكثر مما يعمل لصالح     

 شباب بعض الشعوب لكـي      جهل الكبرى تستفيد من     الدولهذا أصبحت   ول،ناقضاتالمت
 ينتظر  ويحترمها،ال من قدرات    لديه وبما ، بذاته يعتز الذى ال  فاإلنسان احتكارها،تدعم  

 الثقافـة  ال يتـأتى إال بـالتركيز علـى        وهـذا )10: 1974 ،فكار. (من األخر تقديره  
لدولة واالنتماء للـوطن، وصـدارة       الدين، ومنجزات العلم والوالء ل     ادئاإلسالمية ومب 

ويؤكد على أن تحفـيظ     ). 199: 1987 فكار،. (اللغة العربية وفرضها لتكون لغة علم     
القرآن خالل فترة الطفولة له أهميته ويمثل انتصاراً علـى األميـة، وخالصـاً مـن                

ائيـة  تأثيراتها األخالقية واالقتصادية والعلمية والسياسية، فهو أي تحفيظ القرآن قوة تلق      
 كمـا  بلغتها الكامنة في أعماقها،      مؤمنة الجماهير ال  أو األفراد،   وجدان وصياغةلتعبئة  
التـي ال   ) جامعة الجامعـات  ( عليه   أطلق ، نموذج جامعي لتخريج المبدعين    إلىيدعو  

تنطلق من الشهادة الثانوية العامة، ولكن من خالصة العقول النادرة التي تبـرز مـن               
فواقعنا التربوي المعاصر يكرس بطالة المتعلمين وأشـباه        . .ةخالل الجامعات اإلقليمي  

 أولوية مطلقـة  بإعطاء ينصح   وبالتالي.  وهي أقسى من بطالة العامل األمي      ،المتعلمين
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 وهى إن العلم في خدمة األرض وسد الحاجات الضرورية، واألخذ بالتكنولوجيا            ،للعلم
عات، أي التمسك باإلنجـازات     التي أصبحت وسيلة من وسائل التقدم وتصنيف المجتم       
 فـي اإلطـار المـشروع       مالهاالثالثة العلم والتكنولوجيا والتطبيق الصناعي، واسـتع      

 المعروف أن العلم حاليا بقـدر     فمن ، ال لتدميره نفسيا وخلقيا    ،ولصالح وسعادة اإلنسان  
 يسخر هذا   إن بعض المجتمعات    في ما يحاول البعض     اإلنسان،بقدرما يوظف لصالح    

 والـسموم  البيولوجيـة    كالحروب تخريبي، االتجاه ال  في وإقحامه اإلنسان، لتدمير   العلم
تلوث البيئة وتلوث الجسد وتلوث األفكار والقيم، لهذا فـالقوى          ، أبعاده بمختلفوالتلوث  

 ينبغي أن تكون كريمة مع اإلفراد والمجتمعـات الـذين يعيـشون سـمو               علميةالتكنو
 علم  إلى ال ينقسم    فالعلمتحترم التقاليد وقرباً للطبيعة،     اإلنسان، الذى يتبع الوسائل التي      

 بـدون   فـالعلم  وخطأ،   وصواب وآخر ضار،    نافع علم   إلى وإنما   شرقي وآخر   غربي
 غـداً   يكـون  ال   ،قـد  يوصف اليوم بأنه علم    وما عبارة عن طاقة تدميرية،      هوأخالق  

 هـذه   فقـوانين  ، واالنثروبولوجيـا  كولوجيا علوم السوسيولوجيا والسي   فيعلماً،خاصة  
  .العلوم نسبية

 ،ٌ أن هناك معرفـة علميـة      يقول حيث تصنيفه للمعارف يطرح تصنيفاً       ومن  
 ، بـه  صـف  مستوى العلـم لتو    إلى ولكنها ال تنزل     ، ليست بالعلمية  أيوأخرى ضدية   

 اإلنـساني  هذا المنطلق يرى بموضوعية تطور الفكر        ومن ،ويعنى بها المعرفة النبوية   
 أسـطورياً ووهميـاً اسـتبعد       ،وفكراً العلمية لألرضية عقالنياً َأهَل    بشقيه فكراً فلسفياً  

 الفكر  ويتجاوز يتخطى اإللهي،وهذا الوحي   وإنما النبوي،بفضلهما، النوع الثالث الفكر     
 والنظـرة   ج والمالحظـة والنتـائ    التجريب في كل مراحل تطوره منهجيا      فيالعلمي  

  )8-6:  1982فكار .(التقنينية لمصير اإلنسان
 مرن  داغوجي يلي المالمح الرئيسية للنموذج التربوي المقترح كنسق بي        وفيما  

  :واختياري من خالل معالمه التالية
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 . يعني في المقدمة بناء الطفل، فهو رجل الغد وعدة األمةتربوياً المواطن بناء -1

 هذا الطفل عبر مراحل نموه النفسي المختلفة، متسامياً بغرائزه ما أمكن            يبنى -2
اً للكبت، في حضور انتمائه لعقيدته وأرضه، معتزاً بتراثه وتاريخـه وتـاريخ             متحاشي

ـ      رمأسالفه وحضارتهم، دون أن يح      الحـضاري  ل من تلقين لغتين من لغـات التواص
كأداة توصيل إجبارية في كل مراحل التكوين،       ) ألمانية وروسية (أو  ) فرنسية إنجليزية (

 . عربياً أمثلة واستشهاداً وتجسيداًعلى أن يكون مضمون تلقين اللغتين إسالمياً

 الحضور اُألسري حتى سن الرشد حيث يدرب الطفل على المـشاركة            يكثف -3
 في األمور البسيطة عبر أسس نفسية للتربيـة         حتى المنطقي   والتسلسلوتعليل األشياء   

 .وأسس تربوية للبناء النفسي

 لديـه مـن      بناء األمة،وعلى الطالب الجامعي ربط مـا       في الشباب   مشاركة -4
 مجـال خدمـة البيئـة ومحيطـه         فـي  بواقعه المعشي،    ومناهجمعلومات ونظريات   

 األنـشطة   فـي  ،والمـشاركة  التعليم والصحة وخدمـة األرض     مجال فياالجتماعي،
 .االجتماعية العامة بالمجتمع المحلي

 أولـى  النسق البيداغوجي في كل الوطن العربي كمرحلة         د يتطلب توحي  وهذا -5
 لها غيـرة علـى      مستقلةاً ال إلزامياً، تسهر عليه مؤسسات تربوية        وأن يكون اختياري  

 الرسـمية،  والتعبئة لغدها، دون االرتباط باألنسقة التربويـة      واالستعداد األمة،مستقبل  
 .وذلك من أجل بلورة أمة ذات سيادة ورسالة في القرن الحادي والعشرين

ص وسقطت القدوة  المعلم المخلفى واختية،األم الواع" إذا اختفت ولكن  
في زمن االنشطار الذي تعيشه األمة الذي . ؟"والمرجعية فمن يربى النشء على القيم

 عما تحمله األصالة من قيم أخالقية ومعرفية وتراثية ومفاهيم صحيحة عن ناسببه بعد
اإلسالم، فقد تعمد الغرب المستعمر لبلداننا القضاء على النظم المعرفية عن طريق 

كلغة تقوم عليها المؤسسات التعليمية، حالة المغرب العربي مثالً . العربيةإلغاء اللغة 
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حيث تدرس معظم المواد الدراسية باللغة الفرنسية األمر الذي جعل العقل العربي 
يعجز عن تكوين ثقافة واسعة يعبر بها عن وجوده، وحقيقة تراثه ودوره التاريخي في 

 القيم عنالشخصية والهوية الوطنية  حالة انسالخ تكريسالتقدم الحضاري مع 
  .والمفاهيم الصحيحة للمجتمع

  : المسلمةاألسرة -ب
 نسقه الحواري اإلسالمي من األسرة المتالحمة المندمجـة المتجانـسة           ينطلق  
 لوطنه  االنتماء حسن تربية الطفل تربية تؤهله       ى الساهرة عل  ، والرحمة والمودةبالمحبة  

 رسالته مع إيمان بانتمائـه      وغاية ، لمشروع وجوده  اومستوعب ،وترابه وتاريخه ولغته  
 هى  األخالقية والقيم   األفكار يؤكد على أن     بذلك فهو   اإلسالم، كيان عمالق هو أمة      إلى

  العنصر االساسى الذى يحافظ على تماسك المجتمع وتشكل ضميره الجمعي 
ن  دعمهـا أمـا    أن فكـار    رى وي المجتمع، لبناء   األساسية الخلية   هى فاألسرة  

 بنائهـا وعطائهـا     سـس  أ اإلسالم فقد حدد    ولذلك فساد له،    وإهمالها ،لسالمة المجتمع 
 والمـدني   والعـاطفي  الغريـزي " ومستوياتها الثالثـة     يتناسب ،بماالوظيفي بوضوح 

 ء،وفضل ولم يغفل حتى االستثنا    ، االستقرار والبقاء واالستمرار   اليضمن له  "االجتماعي
 وإنما حريـة االختيـار    ،كان عدم القهر على الزواج     ف ،معالجته بالصراحة والمسئولية  

 األسـرة  المسكن ال التصارع، ونهج المودة والرحمة، ف       في شعاره السكون    والرضي،
 واألبنـاء   والزوجة وظائفها بالنسبة للزوج     في على هذه األسس ستكون معطاءة،     ىتبن

  .والجماعة واألمة بشكل عام
 ، وعي الرجل بحقيقة دور المرأة يتوقف علىاألسرة وفشل معايير نجاح  إن  

 طرأ على دور الرجل ودورها من تغيرات جاءت ،وماووعي المرأة بحقيقة دورها
 داخل وخارج أدوار تقتضى ضرورة مشاركة المرأة في التينتيجة لمتطلبات العصر،

 في ويكة كشراألسرة ففي ، والمجتمعاألسرةإذ أصبح للمرأة دور مزدوج في .البيت
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 حيث المزدوج كثيراً ما يلتبس على المرأة والرجل،روهذا الدو.  فيههكعضوالمجتمع 
 ، بينما العكس هو الصحيحاألسرى، ه يطغى الدور المجتمعي على دورما األغلب في

حفاظاً على بقاء وتماسك بناء مؤسسة ، على الدور المجتمعياألسرى الدور أسبقيةأي 
 بطلب وشابة ، بعدم وأدها،كطفلةياتها كرم اإلسالم المرأة في كل مراحل حوقد.األسرة

 وكأم ، واإلنفاق والرعاية والحمايةرحمةرضاها وقبولها عند زواجها، محاطة بال
 فدورها في ، جانب زوجهاإلى رحمتها وفاء لما قامت به من تربية إلىبالدعوة 

ل  أن يتكامل األصأي ويكون امتداد له األسرة، في يتكامل مع دورها أنالمجتمع عليه 
  .مع جزئياته

 الشباب يرى أن قضية الشباب األساسية في هذا العصر تتمحور فـي             وحول  
 الوقـت   نفـس  ،وفي ومتداخلـة  ةإشكالية حرية االختيار،أمام تحديات معقدة، ومتعـدد      

  :رئيسية أن نجمل القضية في أربعة خيارات ،ويمكنمتناقضة
 . االختيار العقائديحرية -1

 . أو الملل منها، الرفاهيةإلىطلع  االختيار المعيشي بين التحرية -2

 . االختيار األسرى لشريكة وشريك الحياةحرية -3

 ية العالقات االجتماعفي االختيار السلوكي حرية -4

 أن لكل مجتمع عقله الجمعي وقيمـه التـي يحـتكم إليهـا حـول هـذه                  األ  
االختيارات، ولكن منذ أن انطلق الشباب في عـصر التنـوير أو التحـديث اختفـت                

ت، وغاب العقل، وانقلب التقدم بمفهومه اإلنساني إلى انحطاط وتراجـع مقلـق             الحريا
للغاية، مع فوضى عارمة وصفها البعض بالفوضى الخالقة فـي العـصر الحـديث،              

 الجيل  بيةالذي تحول إلى شريك في تر     " االنترنيت"أدواتها وسائل التواصل االجتماعي     
وي مـستهدفاً تـدمير البنـاء الثقـافي      لدور األسرة التربتبقى الجديد الذي خلخل ما

والحضاري لألمة، وتشويه التاريخ وتصغير شأن العرب قديماً وحديثاً، والربط ما بين            
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 فـي ضـياع   تـسبب  العقيدة اإلسالمية وبين العنف واإلرهاب والقتل والتخريب، مما
أوقات الشباب في غير منفعة، والغرق في أوصال الفساد والتعـرف علـى أسـاليب               

 وأفكار مدمرة تؤدي النهيـار      هدامة لدعوات أيديولوجية ومذاهب     والتعرضهاب  اإلر
 دائمـاً فريـسة     يقـع المجتمع بانهيار فئة الشباب، حيث أن الشباب الممارس للعنـف           

أو يقـع   " المافيـا "للمخدرات والمسكرات والمنبهات وينتهي عند عصابات اإلجـرام         
  .هذه خسارة لألسرة والمجتمع والدولةضحية للطامحين إلى النفوذ والسلطة والمال، و

 وسـوءاته،   صر المسلم اليوم في حيرة من أمره بين انجازات هذا الع          فالشباب  
 يفتخر بما فيه من إنجازات، فإنه يعاني من مشاكل وسوءات لـم             أن كان له الحق     وإن

 تشكل قاسما   ت أصبح التي والمعانات النفسية    كالقلقتكن معروفة في العصور السالفة،      
مشتركا بين الدول المتقدمة والفتية على حد سـواء،والمحذرات، وأمـراض الـشذوذ             

 وجفـاف   جتماعيـة والعالقات اال ،األسـرية  وتفـسخ العالقـات      اإليدز،وعلى رأسها   
التـضامن،  " كان يفتخر بها اإلنـسان       التي أو تضاؤل بعض القيم      واختفاءالعواطف،  
 باالستهالك، وشـهوات    بات االستال أمام شهو ،وترمز إلى تساميه وتكريمه   " التضحية  

التملك واالستحواذ، إذ يمكنه أن يضحى بمبدأ من المبادئ العليا في سبيل االسـتحواذ              
على سلعة استهالكية يرفه بها جسده، وهذه قضية تعيشها مجتمعات البشرية، ويحاول            
 علماء االجتماع وعلم النفس أن يتواجهوا معها  موضوعيا، ليتفهمـوا األسـباب فـي           

  .محاولة لحصرها وحصارها
  : الدينيالنسق - ج

 اهتمامـه بقـضايا الحـضارة    وال  تشغل مفكرنا تخصـصاته األساسـية،  لم
 اإلسـالمية، فوضـع     الحضارة اإلسالمية و  ألمته الفكري   بانتمائه اهتمامه   عنالغربية،

 وفـي كثيـر مـن       ، باللغة الفرنسية بعنوان تأمالت في اإلسالم، طرح فيه        نها ع مؤلفاً
 أبرز العظمـة التـي      فقد أو العلم والدين،     ، الدين والعلم  بيناته، معيارية العالقة    مؤلف
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 تحريـف أو    يطاله فاإلسالم لم    ،اتسمت بها العقيدة اإلسالمية، دون غيرها من األديان       
 بِاسمِ  اقْرْأ{تعالى قوله   في قدر العلماء والمتعلمين،     ورفع العلم،   إلى فجاء يدعو    ،تغيير
  بِّكـلْ (وقولـه ) 1 العلق، آية    ةسور( }رتَوِي  هـسـ  ي  لَـا  يعلَمـون والَّـذين َ     ذين الَّ

ونلَمعالعلم، وال يمكـن أن      من يؤكد أن الدين أسمى      وبالتالي) 9اآلية الزمر، سورة(}ي 
 تتغيـر بتغيـر األمكنـة       ألنهـا ينزل الدين لمستوى المضاربات المعملية والمخبرية،       

 فـي   إليـه  كم يقول فكار، له الحق أن يتدخل ليحتَ       ، اإلسالم يففالدين ممثالً   . واألزمنة
 أن له أن يـتحفظ علـى        ،كما اإلنسانية لصالحصالحية العلم، انطالقاً من دورة البناء       

 الـسيطرة   باسـم  ل التلوث واالسـتغال   تعميممسيرة العلوم التي تتبنى التدمير والقهر و      
 مناهجها  بواسطةم االجتهادات العلمية     ث الفلسفية، أن االجتهادات العقلية     حيث ،والتحكم

: 1982 فكار،( اإلسالم قصوراً بل اإلسالم واجهها وتجاوزها        فيالمعاصرة لم تكشف    
 ظهرت الحركات العلمية التـي      ثم ألن الدين سابق للعلم واألنبياء سبقوا العلماء،         ،)84

 ،فيته متميزاً في مواجهة التخصصات التي أسست لتقويض الـدين وتـص           ابعاًأخذت ط 
 اجتمـاعي   فعل وسحر، يريدون أن يثبتوا أن الدين        أوهاممن الذين ينظرون للدين بأنه      
 فشلوا في مزاعمهم، وانتهت أفكـارهم هاتـه         إنهم إال   ،مثل دراسات دوركايم وتايلور   

 يختلـف عـن مفهـوم مدرسـة العلـوم           ين ومن ثم فإن مفهوم اإلسالم للد      بانتهائهم،
 إلـى  يهـبط    ،ولم ينزل من الـسماء    لمظاهرة اجتماعية   االجتماعية التي تعتبر الدين     

 الفكر اإلسالمي أو الوحي     بل وإنما خرج من األرض كما خرجت الجماعة،         ،األرض
 ،وإن)6: 1982 فكـار، ( يغطي ويتجاوز الفكر العلمي في كل مراحل تطوره          اإللهي

ض والهـدف   اإلسالم هو نداء الشمول والتكامل الكوني وهو القومية التي ستوحد األر          
  .واللسان

 وسيلة اإلنسان في تحقيق تطلعاته والعلم هو جوهر ومرجعية اإلنسان، فالدين  
 الذي العلم ،أما وتطورهارية يتوافق الدين والعلم إلسعاد البش،حيث المستقبليةوأفاقه
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 في مبرزاً ، ما يسميه علم الكفار أو الكفرفهويتعارض مع الدين، أو أن يحل محله 
  ). 7: 1982 فكار،( بالعلمعالقته الفكر االجتماعي حول أهمية الدين وادروذلك أراء 
 المبدئية المتحفظة على ا كعلم اجتماع وضعي رغم أطروحاتهالسوسيولوجيا  

الدين في شكل محتشم بل ومتردد في أغلب األحيان، ما استطاعت ولن تستطيع أن 
ة تأسيسها ومن بعدهم  قادفأنتصبح بديالً للدين، أو تبني مجدها على حسابه، 

 فقد أقر سانسيمون فهذا. المطورين يعترفون بصحة وصالحية الدين ووجود اإلله
 فقد أكد قبيل وفاته بل وفي لحظات احتضاره إنه ال اصة ولكن بطريقته الخ،الدين

 وإنما الهدف يكمن في التوفيق والتعاون بين العلم ، إحالل العلم محل الدينإلىيهدف 
 كونت في نهاية أوجست كاتبه عاد ثم ، وإسعادهإلنسانال منهما الزم لوالدين ألن ك

 األعظم الكائنالوضعية يعبد فيها " الكنيسة الكونية" ليعلن وفاءه لما أطلق عليه ياتهح
 بل ذهب بصراحة العلماء النزهاء يقلب في األديان السماوية باحثاً ؛تجسيداً لإلنسانية

طاف أن اإلسالم كدين وحداني يتمشى مع الحالة عن الحقيقة ليكشف في نهاية الم
: 1990 فكار،.( وبساطة شعائرهلمية وتميزه بالعوالعبث، من التغميض لوهالوضعية لخ

  )74، 1م
 أن "يقول لألديان صاحب نظرية التطور، والمعروف بنقده سبنسر حين في  

 بلاسمه، العلم ال يمكن أن يزعم أنه كشف الغموض، الذي حاول الدين أن يتكلم ب
 في تطور ويسهما يتصالحا أن يمكنهما الدين والعلم ألنمازالت المعرفة نسبية 

 بد من دين في مستقبل القرون فلن يكون إال الإذا كان "ثم يقول " وارتقائهاالبشرية 
 ماركسأما .  دين وحداني يتماشى مع الحالة الوضعيةألنه)9: 1989 فكار،" (اإلسالم
زتي ألمارسها بعد الموت، فمن الخطأ أن ندعو إللغاء الدين احتفظت بكل إجا"يقول 

 أحدهما اآلخر يلغي الدين، والمشكلة ليس في كيف بقىباسم العلم أو نلغي العلم لي
 بابا الفاتيكان يقول أما ،)37: 1987 فكار،" (ولكن في كيف يتعايشا إلسعاد اإلنسان
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 اتجاهات بها قوانين تحكم ،النسة ما في الكتب المقديتدبروا للعلماء أن األوان آن"
 لذى ذلك فى التلوث ااألرض،وظهر خراب إلى قد يؤدى العلمي التقدم الن ،العلم

."  تحت دعوى العلم والتقدمنأصاب البيئة والتجارب التى تنال من إنسانية اإلنسا
  ).2003:74 زايد، مركز(

اء الذهني  المشروع الفكري للدكتور فكار على االعتقاد بأن البنوينهض  
 قتصادية بالدور الفعال في توجيه المبادئ والحياة االجتماعية وااليقوم األخالقي

والثقافية ألمة اإلسالم، فاإلسالم هو دين الثقافة والحضارة، وهذا يندرج ضمن منظور 
 ثالث مجموعات إلى مفكري اإلسالم الذين يمكن تقسيمهم منفريق التيار اإلصالحي 

  :هي
اإلسراف في القطيعة والالمباالة، وتحاول أن تعكس أزمتها  تًعلن مجموعة -1

 أنه من شاألوروبي التقدم أدوات اقتباس أن بمبدية.ومشكالتها وهمومها على اإلسالم
 المفي الوقت الذى لم يجد فيه الع.  الخصوصيات الثقافية والحضاريةعلىالقضاء 
فدة من الحضارة  صعوبة فى عصوره األولى من قبول المؤثرات الوااإلسالمي

 مشكلة األخذ بالعلوم الغربية إن حين ىاليونانية وغيرها من الحضارات القديمة،عل
  .الحديثة مازالت موضوعا للجدل فى األوساط الدينية حتى اليوم

 أغوار الجوهر بر تتعمق في سوال شكلية النصوص، على جامدة مجموعة -2
 .لمعنى اإلسالم ومبادئه

 فقد تتبنى المفهوم ، إلحاحهحسب موسمياً تعامالًم  تتعامل مع اإلسالمجموعة -3
الوضعي فى البحث العلمي وتعتمد على قيم الحداثة التي تتمثل فى العقالنية والفردية 

 .  واالعتماد على العلم والتكنولوجيا

 ويتطلب قيام مجموعة منها، أن هذه المجموعات عاجزة، وال فائدة يرى  
 اإلنسان ليس فقط في تطلعاته تحتوي ،عقلية متفتحةمستنيرة تقود مسيرة اإلسالم ب



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 711

 حتى في سلبياته، فالمسلم ينبغي أن يكون واضحاً نزيهاً بعيداً عن الزيف بلاإليجابية 
والغش، وأن يكون عمله مطابقاً لعقيدته، وأقواله مطابقة ألفعاله، بدءا من االهتمام 

 م،ازاً على مبادئ وقيم اإلسالبالنسق التربوي ثم ضرورة حسن اختيار القيادات ارتك
 ظل عدم في يؤكده السلوك القدوة، الذيكثبات اإليمان في القلب، وصدق العمل، 

التنكر لواقع العصر، الذي يؤكد لنا بدوره أنه ال مكان لغير المؤهل أو ذوي العصبية 
هالً  لعصره، ال جائاً أن يكون القائد قارأي جهوية،الضيقة، طائفية كانت أم قبلية أو 

  .به
 سيولوجياقبل غيره، كمنهج في السو" إنسان القرآن" بمصطلح ادر بكما  

المعاصرة يقوم على تصور النص القرآني لبنية المجتمع العالئقية وتنظيماته المختلفة 
ومؤسساته، كالبناء اُألسري والزواج والعالقة بين الزوجين، والرق، ودور العمال 

  . القبائل واألممبينصالحها والتعارف والعلماء في قيام المجتمعات وإ
 تقنيات العصر وإنجازاته التكنولوجية مع على اإلنسان المسلم أن يتواجه هذا  

 ، وسلبياتها، فالتقدم التكنولوجي إنجاز عظيمإيجابياتها عويحتفظ بتعادله ما أمكن م
 اكتساب إلى التقدم العلمي وإلىوعلينا كمجتمعات إسالمية، وعلى كل مسلم أن يتطلع 

 فيها من سلبيات فيركز على بما يجب إن يكون واعياً نالمعرفة التكنولوجية، ولك
 ويحاول أن يتجاوز ما أمكن السلبي، حيث من الصعب على مسلم اإليجابي،الجانب 

 مستقبله حريص أن يتعامل مع حاضره موضوعياً أن يتجاهل المعرفة إلىواعٍ متطلع 
 تحضر، من وسائل التقدم والوسيلةوقت الحاضر، التكنولوجية التي أصبحت في ال

  .وتصنيف المجتمعات
  :" نظرية حوارية إسالميةنحو"اإلسالمي االجتماع العربي فيمؤلفه : خامسا

درس " مـنجم فكـرى   " ، رشدي فكّار أحد المفكرين اإلسالميين البارزين      يعد  
ـ     ، والشرقي الغربيالعديد من قضايا الواقع االجتماعي       وم الحـضارة    وتضلع فـي عل
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 ،مما بشقيها الماركسي والليبرالي  ومناهجهـا المعاصـرة        الغرباإلسالمية وحضارة   
 بناء نظرياً لحواره مع قضايا عصره في أبعاده التاريخية واالجتماعية           سسمكنه أن يؤ  

 نظريـة   اإلسـالمي،نحو  االجتماع العربي    في- مؤلفه في عرضها والتي واالقتصادية،
- اإلسـالمي  الحوار-نظريته فيها   طرح من ثالث مجلدات     نالمكو –حوارية إسالمية 

 إلـى  جزأين وينقسم كـل جـزء        من يتكون ، الثالثة المجلدات األول من بين     فالكتاب
 بمقدمة يبرر فيها المؤلف نظريته، كما يوضح فيها مخطـط المجلـدات             ه يبدأ فصلين،

  . ظرية كاملةالثالثة من هذا العمل الضخم واألسس التي تقوم عليها تحليالته للن
 يحتاج المرء أن يكـون محـاوراً؟        لماذا:  الجزء األول بالسؤال التالي    يعنون  

ويشمل الفصل األول وصف دقيق لمراحل التطور الفكري لشخـصية المؤلـف منـذ              
  . وجنيفاريس أوروبا حيث أتم دراسته في جامعتي بإلى أن سافر إلىطفولته 

خصص في العلوم التي تكون أسـاس        الت إلى دراساته وأبحاثه قد قادته      وكانت  
 واألنثروبولوجيا، والستكمال أبحاثه    لنفسالدراسات اإلنسانية مثل علم االجتماع وعلم ا      

م يعد لنيل شهادة دكتوراه ثانية من جامعة        1967في هذا التخصص وجد نفسه في عام        
 بـصحبة المـشرف     ى التق ،حيثجنيف، وخالل فترة دراسته لنيل الدكتوراه في جنيف       

 جـورج جـورفتش،     بياجيـه،  جـان    :ى دراسته كبار رجال الفكر المعاصر مثل      عل
  .وجارودي ، وسارتر وماركس،هيدجر،وسوسلوف،وراسل

 بجعل القرآن الكـريم  فيبدأ الحوار اإلسالمي؟ لماذا:  الجزء الثاني المعنون   أما  
هو األساس لتحديد الشروط الالزمة والضرورية للحوار بـين اإلسـالم والحـضارة             

رقية، ولكنه كذلك يأخذ في االعتبار التقليد القديم لالنفتاح اإلسـالمي والمحـاوالت       الش
إلقامـة  ) الثامن والثالـث عـشر    ( العباسية ما بين القرنين      لخالفةالتي تمت منذ فترة ا    

: تواصل بين المفكرين اإلسالميين والحضارة اليونانية، ومن بين المفكرين اإلسالميين         
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 وفيما بعد ما قام بـه  ، سينا في المراكز الفكرية بالبصرة وبغداد الكندي والفارابي وابن  
   . باجهوابن.  مثل أبن رشدإسبانياالمسلمون في 

ـ  ، بقبوله المبادئ األساسية لإلسالم    ، فكّار العالمة حاول   وقد    الرغبـة   ه وبتبني
 عـن   االنحـراف  عـن  توافق، وبتخليه واسـتبعاده      إلىالحقيقية لدى المسلم للوصول     

ـ الحوارئ التي تسود هذه األيام، حاول تعريف مجال المباد  ا أنه  يتجاوز العالقات بين
 فـي   هما يقف الفكر عائقاً أمام    التي بين العلوم واألديان،     كافة ليغطي العالقات    ألفراد

فـي الوقـت الـذي ال       :  أنه يتبنى قناعة تامة تقول     حيثإحالل أحدهما محل اآلخر،     
 جـداً  ورياً أو الحياة بدون عقيدة فـإن العلـم ضـر   دينيستطيع اإلنسان التخلي عن ال   

  .لمستقبل اإلنسان
 فكّـار   العالمة توسيع معارفه حول المجتمعات الغربية وثقافتها، قرر         وألجل  

الـسوسيولوجيا  " حـول    بحثـا  قدمأن يتابع أبحاثه في جامعة السربون بفرنسا، حيث         
ة الدكتوراه في الجامعة نفسها،      أردفه بدراسة أخرى لنيل شهاد     ثم،" الدولية اكيةواالشتر

 بأهميـة   اك تطور لديه إدر   ين، الدراست ينومن خالل الفترة التي قضاها في إنجاز هات       
 وهي فترة مهمة ال يمكن تجاوزها لمـن أراد أن ينجـز أي              ،القرن العاشر الميالدي  

 عمار،دراسة حول الحضارة الغربية، حيث تتسم هذه الفترة بالتوسع في حركة االسـت            
 يومنا هذا ترسم مالمح العصر الحـديث،        إلىهور المبادئ واألفكار التي مازالت      وبظ

مثل الماركسية، والحركة اإليجابية ألوجست كونت، ونظرية القـس سـان سـيمون،             
  . والكهنوتية
 لم يقتصر   اً، وأساسي  قد لعبت دوراً فاعالً    نظرية بالذكر أن هذه ال    الجدير ومن  

/  بل كان لهـا دور البـادئ         ،ابية لدى أوجست كونت   عل تشكّل وتطور األفكار االيج    
 أثر هذه   وكان من الحركات االجتماعية الليبرالية،    للعديد ءمعطي إشارة البد  / المحرك  

 في أوروبا والواليات المتحدة على حد سواء، وكذلك في بعض الدول            اًالنظرية واضح 
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 فكّـار   العالمـة كرس  وقد  . التي كانت جزء مما كان يعرف باإلمبراطورية العثمانية       
 الحوارية  اإلسالمية في النظرية    بحثه:  من دراساته إلبراز هذا التأثير، ومن بينها       اًعدد

 الفصل الثاني واألخير من المجلد الثـاني يتمحـور          أما،"1955عام  " الفرج بعد الشدة  "
  أدلّة على  لفصل هذا ا  في، فيسرد   "أحقية أو شرعية جعل اإلسالم الخيار األمثل      " حول  

 االبتعاد عـن  إلى  العالم أو لم يؤدفد على عكس الرأي السائد، لم ي،أن التطور العلمي
 ويعتنقه ما يقارب على مليار إنسان،       ، ظهوره أربعة عشر قرناً    على مر  الذي    ماإلسال

لم يعترض اإلسالم على تطور العلوم اإلنسانية،وال على تطور العلوم الطبيعية، بـل              
ي تطويرها  وشجع على انتشارها، مع الحفـاظ غلـى مبـدأ أن      أنه في الواقع أسهم ف    

  تكون العلوم في خدمة اإلنسان ويجب أن ال يتم تسخيرها الستعباده،  
 وكما تفيد أول آية من القرآن الكريم نزلت علـى       ، ورد في القرآن الكريم    وقد  
 ما دام    السماء، ن أن المعارف جميعها رحمة منزلة م      - صلى اهللا عليه وسلم    -الرسول

 عن الخالق أو خالقه، وقد صار للبحـث العلمـي نجاحـات             اإلنسان لم يعتبرها بديالً   
 ولكن المواجهة الموضوعية غير المتحيزة، قـديماً وحـديثاً،          لعالم،وإخفاقات في هذا ا   

 آخر نتائج األبحاث العلمية في مجال العلوم اإلنسانية وبين القرآن والسنة النبوية             تبين
لعلوم إخفاقات أكثر مما لديها من نجاحات، حيث تشير بعض الحـوادث             أن ل  إلىتميل  

 أن بعض األبحاث العلمية جلبت المنفعة لإلنسان ولكنها لم تمنحه السعادة، وبالتالي             إلى
  . في الحياةه عدم تحقيق أهدافإلىقد تؤدي 
 إيـضاح   إلى ذكر بعد أن أتم بناء أسس نظريته، المجلد الثاني من كتابه،             كما  

شرح المكانة التي تحتلها نظريته وعن الوسطية، بين الليبرالية التحررية واألنظمـة            و
ـ   ركز حيث ، التي تمثلها وبين الماركسية  ربيةالغ  النظـام  ى في تحديـد المنـاظرة عل

 بغـض  ،االشتراكي دون الخوض في االختيار ما بين الشيوعية والنظام االشـتراكي          
  .ارهاالنظر إن كان الشخص شيوعيا أم من أنص
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 التي ئيسية الرالفكرة و أرؤيتهبينما تناول الفصل  الثاني واألخير من المجلد   
  : عليفيهاركز 

ـ  وموضوعية اإلسالمية بكل صراحة     مة كيفية تعامل األ   معرفة -1  قـوانين  ع م
 ).االتحاد السوفيتي سابقاً والصين( الدولتين الشيوعيتين العظمتين

  شتراكية المعتدلة من خالل أراضيها كيف تعمل الشيوعية والنخبة االمعرفة -2
 إلـى  التي جاءت بها فكرة االشتراكية والشيوعية التي تـسعي           ة الطريق فكار ويصف

اختراق العالم العربي واإلسالمي بغض النظر من معارضي القوة االستعمارية التـي            
 إعـالن لينـين     نص بين   ،إذ الحالية مة االشتراكية كعدو  لإلسالم، واألنظ     بتقديمقامت  

 الروسي وشعب أوروبا الوسطي عليهم أن يناضـلوا مـن اجـل توسـع            الشعب"على
 ". لم يعتنق الشيوعية يعد عدوا  لهالذي اأن كما أنه أعلن صراحة ،الشيوعية

 ى ألنهـا تـر    ت مثل هذه االنعطافا   تجنب إلى ى تسع  ال الحوارية النظرية إن  
  .عالجة الجروح الماضية مى عليساعد ربما  ذي التحليل المجال إلى إضافتها ورةضر

 فالفـصل األول يقـدم   ، الباب الثاني من المجلد الثاني علي االشتراكية ويركز  
 فانـه يـذكرنا     وبهـذا  ،فكرة األخالقيين  وأنصار المساواة والتضامن العادل واإلخوة       

  . االشتراكيالمذهب إلى الرغم من أنها لم تنتقل ى عللإلسالمبالمبادئ العظيمة 
 مـن حيـث انتـشار       ، جدا محدودا مازال وحلفائهم   الماركسيين أن تمدد    غير  

الشيوعية، والذي يعتمد على الدور الذي تلعبه العالقات بين القوى اإلسالمية المحليـة             
 إيجاد حوار هادف مع األخذ في       إلى في نظريته أن يصل      يسعى إذ ،والحلف الشيوعي 

حيث أنهـم   ) ثر من خمسين مليون    تشكل أك  التي( روسيا   في سالميةاالعتبار األقلية اإل  
 إلـى  شك فإن الحاجة تدعو      ى وبدون أدن  ،يشكلون حدودا مشتركة مع األمة اإلسالمية     

             . بالنزاهة الوطنية باعتبارها متساوية القوة للمجموعتين المتحاورتينفاظاالحت
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  مع األخذ فـي االعتبـار      قوتها، استعادة   في جاهدة األمة اإلسالمية    وتحاول  
المخاطر التي قد تنجم عنها من حيث زعزعة االستقرار وأمن الحكومة الشيوعية مع             
محاوالتها التخفيف منها، بالرغم من هذا فأنها مازالت مستمرة في تدخلها في الـدول              

 أنهـا تـسعى الـدفاع عـن         طبع بـال  ،والخوض في توسع القوة الشيوعية    .اإلسالمية
  .مية سوف تنتهج نفس السياسة فال مناص من أن األمة اإلسال،مصالحها
 الختالفنقاشًا واضحا حول نقاط االتفاق وا بإجراء يقوم ه ما جعلوهذا  

 الشيوعية من حجم لدول مع ضرورة األخذ في االعتبار ما تقدمه هذه ا،بينهما
 والذي ربما يساعد على االتفاق ما بين ، والتكنولوجيا والصناعيةالعلميةللمساعدات 

فواقع حوار أمتنا وطبيعة تعاملها مع االشتراكية . مقراطية االشتراكيةالشيوعية والدي
 الخطأ أن يحتكما فمنبنظمها الماركسية وخاصة االتحاد السوفيتي سابقا،والصين، 

 في و، هذه النظمفي وإنما لدراسة معمقة ومتخصصة ارتجالي،لمعيار تعميمي أو 
 يمليه من تهميش أو هيمنة اي، وم الجغرافوموقعها ،متطلباتها وأطماعها وطموحاتها

 ثم كيف نستخلص قاعدة للحوار مع االختيارات الكبرى التى تحرك الساحة ،علينا
 ونعنى ، وغير مباشرة على المستضعفيناشرةالكونية،وكيف تملى إرادتها بطريقة مب

هذا  أسس يلى وفيما ، بنظمها الماركسيةواالشتراكية ، الليبرالية بنظمها الرأسماليةلكبذ
  :الحوار

 تأصيل يقتضى ،وبالتالي يمكن تصور حوار جاد مسموع لذات مهتزةال -1
 رمز للبقاء واالستمرار في عصر ،وإنما كمجرد عقيدة شخصية،الالذاتية اإلسالمية
  الكيانات الكبرى 

 نخبة فكرية مؤهلة،تمتلك القرار لمد جسور الحوار مع األخر،بكل وجود -2
  . العشوائياإلشهاروجدية مستبعدة الزيف والمدارة 
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 قنوات الحوار بين األخذ والعطاء، بداية أعطينا مرغمين لمحترفي تحديد -3
 وأالن ماذا نأخذ وكيف نسخر ما نأخذ عمليا، ، االحتكار واالستغاللوتجارالهيمنة،

 في تكنولوجيا مفتعلة نطبق أو ، خدمة غيرنا علينافي يكون عطاء إلى في حاجة فلسنا
  .قى لناصناعة  تستنزف ما تب

 في الهادف لبناء اإلنسان والمعرفة التكنولوجية ي التقدم العلمضرورة -4
 تحميه من هذا ي ثم الصناعات الت– والسكن الغذاء– تؤمن الضروريات يالصناعة الت

  .العصر بقدرات العصر
 لتكون من ال أو نافذة على الصين،، فتح حوارإلى األمة العربية توجه -5

 مبدأ التعدد والتعامل ،وتبنىتكار الرأسمالي والماركسي االحفك وإنما لت،عمالئها
 رفع مستوى فيالموضوعي مع كل فئات العالم، وأن تقتنى من التجارب ما يسهم 

  . وعدداًالحياة ماديا وروحيا ومعنويا للجماهير الواسعة، األكثر فقراً
ينقسم كل  و، جزأينإلى المجلد الثالث فإنه ينقسم مثل سابقيه األول والثاني أما  

 فصلين، حيث يتناول الجزء األول المسائل الجغرافية والسكانية لألمة إلىجزء منهما 
أما الفصل األول من هذا الجزء .  من حيث طبيعتها وبيئتها اإلنسانية،اإلسالمية

  .فيغطي الجانبين الجغرافي واإلنساني
فريقيـة   األمة اإلسالمية على رقعة من األرض تشمل ثلثي القـارة األ           تنتشر  

وحوالي ثلث قارة آسيا، وتكون هذه المساحة في مجموعها تقريباً ثلث مساحة كوكـب             
 وبعض الجزر في ماليزيا وبنغالديش، يمتـد        إندونيسيااألرض، وبالتالي، إذا استثنينا     

ـ       األطلسياألثر اإلسالمي من المحيط      عقيـدة   اً غرباً حتى المحيط الهادي شرقاً، ممثل 
وقد تلعب لغة القـرآن     . ك، وفي زمن من األزمان، لغة موحدة      موحدة، وتاريخ مشتر  

 .   مرة أخرى في المستقيل، دور العامل الموحد لألمة اإلسالمية
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 اإلسـتراتيجية،على  جانـب بعـض المواقـع        إلى تقتصر هذه األراضي     وال  
، بل يوجد فيها مـساحات مزروعـة وأحـرى صـالحة            )الجرداء(األراضي  البور    
 ال حصر لها من أجناس  الحيوانـات البريـة، الـصحراوية منهـا               للزراعة، وأعداد 

وبوسـع هـذه    .  يوجد بها تنوع مناخي واسع وثروات معدنيـة هائلـة          كما ،والمائية
 إمكانيـات  ذاتيا في الطعام ويمكنهم تعزيز       اكتفاء وتضمن لساكنيها    فراألراضي أن تو  

جغرافي لهـذه األراضـي      الموقع ال  إلى في هذا كله يعود      والفضل ،استغالل مواردهم 
والثروات التي تحتويها، وكذلك للمضايق والممرات المائية التي تتحكم فيهـا الممتـدة             

 احتوائها على أهم الحقول النفطية على كوكـب  إلى وأيضا إندونيسيا، إلىمن مراكش 
، األمر الـذي يـضاعف   ) العربي وليبيا ونيجيريا والخليجايران  (األرض في كل من       

 وضحلمواد الخام الصناعية والتطبيقات العلمية والتكنولوجية الالمحدودة وي       من أهمية ا  
  .  دولياًىأهميتهما للقوى العظم

 لكل األنشطة لمـن يـدب فـي         هل الوسط الطبيعي جعل أمة اإلسالم تؤ      هذا  
األرض سعياً إلى الرزق، رعياً أو زراعة أو تجارة أو صناعة، فهذه األمة ال تلـزم                

 والتنوع، إثراء للتجربة اإلنـسانية      التعدد واإلذابة، وإنما تقبل وتتقبل      ءاإللغاالصهر أو   
 أما في بعـض     ، بقاع األرض  ر االزدهار واإلشعاع االنتشار عب    تراتمما مكنها في ف   

 مـا فـوق     –األزمنة حاول الخصم استغالله لصالحه، من استنزاف لخبراته المتعددة          
فتن والقالقل وغرس األجساد الغريبة في       وبثاً لروح الفرقة وتشجيع ال     -وتحت األرض 

  .جسده وفرض المشاكل المفتعلة
 على هذه األراضي ذات المـوارد التـي ال تنـضب            ين أن السكان المقيم   أال  

 ،ومعتمـدين  تخلّف مزمن، ويرزحون تحت وطأة ديون ال حصر لهاةيعانون من مشكل 
 إلى وصف النـسيج   ويخلص .في جّل شئون حياتهم على القوى العظمى في هذا العالم         

  :أنها  بناء على عطائها الطبيعيسالميةاالجتماعي لألمة اإل
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 المحرومين في وسط يزخر بأنواع متعددة من المنتجات الزراعية أمة -1
 كالكروم والموالح والحبوب في وديانها وسهوله، وتغص بثرواتها ،والغابوية
 .الحيوانية

ت النفط والغاز وجبال  الفقراء وهي تموج في بواطن أراضها بخيراأمة -2
الفوسفات وشرائح المعادن بكل أنواعها، رخيصة في تكاليف االستخراج والنقل 
والتحويل، فكم من موارد لم تستغل ألن أبنائها شغلهم التطاحن والتقاتل والفتن، 
فهربت رؤوس األموال، لتستثمر في غير أرضها، بحثاً عن األمن واألمان، وحلت 

 .الثقة في الذاتالثقة في الخصم محل 

 المتخلفين في الوقت الذي لديها كل المقومات الصناعية، الختزال الطريق أمة -3
 العاملة والمواد األولية والطاقة المحركة لآللة، ورأس المال اليد من ابتداءنحو التقدم، 

الهارب والعقول المهاجرة  تحت ضغط الحاجة، أو اإلغراء أو الترهيب، لتتجاوز حد 
والضرورة والكفاف لدى ماليين الجماهير التي تئن تحت وطأة المعاناة في الحاجة 

  .حياتها اليومية
 التحليالت السكانية التي عرضناها في الفصل الثاني ثـالث منـاطق        وتكشف  
مليـون  200قرابـة  على وي العربية التي تحتقة أولها المنطعالية، سكانية  ثافةتتمتع بك 

مليـون  700 قرابة   إلى تعداد الدول األفريقية المسلمة      نسمة، وفي المنطقة الثانية يصل    
مليـون  90 دقيقة فتضم قرابة     إحصائياتنسمة، أما المنطقة الثالثة التي ال تتوفر عنها         

 مليـون فـي الـصين       70 مليون في االتحاد السوفييتي السابق و      50نسمة في الهند و   
فـي يوغوسـالفيا    مليوننسمة، ناهيك عن إحصائيات األقليات المـسلمة        210بإجمالي
  . فيبلغ تعداد سكان العالم العربي المسلم قرابة المليار نسمةه وعليوألبانيا،

 أن قوة هذه الجموع وفاعليتها المحتملة تكبحها وتكبتها مـشكالت تجزئـة    إال  
ومشكالت دستورية ووظيفية على نحو خاص، إذ بدال من أن تتكامل نجـد أن هـذه                
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رض وتقاوم بعضها بعضاً، حيث نجد أن هذه القـوى          القوى البشرية واالقتصادية تعا   
 بدال من توظيفها في خدمـة الـسكان         وة األخ بينتهدر مواردها الطبيعية في حروب      

ورفاهيتهم، كما تهدرها في مشاريع تنموية عقيمة وفـي تبجيـل وتعظـيم األفـراد،               
قـر   تأجيل وإخفاء لمشكالت حقيقية ملحة للـسكان، وتحت        إلىوجميعها مشاريع تؤدي    

 وبـسبب   اإلسالم، قيم العدالة والمساواة واألخوة والتواضع الذي يحث عليها          يوتزدر
هذا كله بجد العالم اإلسالمي نفسه تمزقه الخالفات السياسية والتنـافس بـين قادتـه،               

 ع مما يجعل األمر صعب جداً على إشـبا        واالجتماعيةوتضعفه المشكالت االقتصادية    
 إبطـاء حركـة     إلى ويجعل النخبة االنتهازية تسعى      ،كانالحاجات األساسية لعامة الس   

وقـد أسـهمت هـذه      .  وتعلـيمهم  ناس تحفيز ال  إلى من أن تسعى     بدال ،التنمية والتقدم 
 أن يهتم في الجزء الثاني من هذا الكتـاب          إلى) الباحث(التناقضات في توجيه المؤلف     

ل األول  بالمشكالت المشتركة لألمة اإلسالمية المعاصـرة، حيـث خـصص الفـص           
 تـم تخـصيص   مـا  تعاني منها الحكومات والقادة والسكان عموماً، بين   التيللمشكالت  

  .الفصل الثاني لمناقشة مشكالت النخبة
 من سـكّان العـالم      ى الغالبية العظم  إن الفصل األول بمالحظات مفادها      يبدأ  
خدمهم  تـست مات ولكن الحكو، هم أسبابها الحقيقية  ا يعانون من مشكالت ليسو    اإلسالمي
 حيث أنهم ال يسيطرون وال يخططون مـصائرهم بأنفـسهم،           كالت، لهذه المش  كذريعة

 وانخفاض في مستوى التعلـيم والـسكن        معداتحيث يعانون من نقص في الغذاء وال      
 يحـدث   كيـف  فقيرة على أرض غنية جداً بالموارد والثروات،         روفويعيشون في ظ  

فاءة حكّامهم؟ أو لتآمر القوى العظمى      هذا؟ هل هذا نتيجة إلهمال حكوماتهم؟ أو عدم ك        
  عليهم؟ أو لتحييد النخبة من صنع القرار؟ أم لهذه األسباب مجتمعة؟

 والدساتير أو   القوانين مشكالت تتعلق ب   إلى تهام يكون من السهل توجيه اال     وقد  
 قانوني عام، أما    إطاراتهام القادة في أسباب هذه المشكالت، ولكن الدستور ما هو إال            
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 يقعون دائما ضحايا للنصائح التي يقدمها       ،إذ ولكنهم  ليسوا أكفاء    ثاءدة فهم ليسوا خب   القا
ـ  وعوضـا .  بمصالح األمة  المهتمين النخبة الجوفاء المتحمسين غير      أفرادلهم    أن  ن م

 النخبـة   إلـى يضع المسؤولية على أعناق القادة، يوجه الدكتور فكّار اللوم والتأنيـب            
 في كل مـن     اإلسالم أسباب هذه المشكالت، حيث يشترط       وتوجهاتها التي تجسد فعلياً   

 والطقـوس   والمبـادئ  حتى في إمامة الصالة أن يتسلح بالمعرفـة          ،يتحمل مسؤولية 
الدينية، وان يحافظ على أسس الطهارة وسالمة المسلك وحسن السيرة والسمعة، ولكن            

ـ   ولهذا.اإلسالم لم يشترط أي شيء على من يتولى قيادة األمم          رس المؤلـف    السبب ك
  .الفصل األخير بكامله لموضوع النخبة ودورها ومسؤولياتها

 النخبوي، بدأ من األصول الكالفونيـة       لمفهوم بدأ الفصل بتقديم تعريف ل     حيث  
 للنخبوي االجتماعي الذي طوره المفكرون      سيع بالمدلول األكثر تو   مرورا اإلصالحيةو

 وباريتو الذين كانوا    ،وبوتومور، وميلز ،موسكا، مانهايم :  أمثال للبراليونالماركسيون وا 
 النخبة في العالم اإلسالمي     إلىوانتقاالً  .  والقادة النخبةأول من وضع الحد الفاصل بين       

يتعقب المؤلف أصولها وتطورها مؤكداً على تاريخها المعاصر منـذ اتـصالها األول             
 إلـى  النخبـة    بالحضارة الغربية، حيث قسم الواقع االستعماري في العالم اإلسـالمي         

 أخـرى  جميع أنواع التعاطي مـع االسـتعماريين، وفئـة           ترفضفئة تكاملية،   : فئتين
صغرى متثاقفة متأثرة بالغرب  وخاضعة لهم مثل خضوع العبد لسيده الـذي ينفـق               

  .عليه
 النقيضين، ظهرت حركتان قوميتان، األولى تؤيد التحـاور مـع           هاذين وبين  

 التحاور وتارة تعترض عليه حسب      إلىارة تميل   الغرب ولكن األخرى أكثر محافظة ت     
الوقائع واألحداث الجارية، وبناء على هذا يمكننا تقسيم النخب العربية اإلسالمية فـي             

  : ثالث فئاتإلىالعالم اإلسالمي 
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 وهي التي تتعرض لإلقصاء أو التصفية اً، أقلية نشطة ومثابرة جدمجموعة -1
الرافضة ألي نوع من التوافق أو الحلول الكاملة أتناء التصادمات بسبب مواقفها 

 .الوسط،

 أي جانب إلى نخبة صامتة غير نشطة وهامشية وتتحاشى االنضمام مجموعة -2
 . عندما يحتدم الخالفات

 وهي نخبة غير ، يمكن وصفهم بما يعرف باإلمعاتين االنتهازيين الذنخبة -3
ن إذا ثمة منفعة مستقرة تزيد وتنقص أعدادها حسب الظروف السائدة، فتجدهم حاضري

أو مصلحة لهم في األمر ويتغيبون عندما يلتزم األمر تحمل مسؤولياتهم، وتجدهم 
 تارة يرتدون القبعة وتارة أخرى يرتدون قف،يرتدون مالبس تتناسب مع الموا

وقد ظهرت هذه . الطربوش بالتبادل، على حسب ما تمليه عليهم الظروف الراهنة
ة االستعمار لتبريره وظهرت زمن الثورات لتبريرها، سواء أتناء فتر) النخبة(الجماعة 

العسكرية وغير العسكرية أو الدينية أو اإللحادية أو الطهورية المتزمتة أو الليبرالية 
 . المنفتحة

 هذه الفئة من النخبة وحدها دون إلى أنه من الظلم أن نوجه االتهام ويبدو   
ات عانت من التردد في تحمل  في وقت من األوقميعهاغيرها، ألن النخب ج

 إن لم تتهرب منها بالكامل، وعلى أي حال، فإن النخبة االنتهازية سوف ،مسؤولياتها
 فاعليتها أو استبدالها بنخبة حقيقية تعطيللن تختفي مطلقا، فقد يمكن احتوائها أو 

 بالتزامها تجاه حقوق تتميز ،أخرى، تكون مستنيرة، وأكثر حكمة وحنكة، وحركية
سرة والطفل، إذ أن األسرة المثالية الطبيعية والطفل النموذجي عليه أن يستوعب األ

 وهذا هو النهج العصر،متطلبات المرحلة العمرية التي يعيشها وأن يطبِق متطلبات 
  ). المستقبل(الذي تقوم عليه أمة الغد 
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أن تكرِس جميع طاقاتها "  الحوار اإلسالميمذهب" نخبة على وبالتالي  
 غالبية الدول اإلسالمية، ويكون اللبنة هي مع المؤتمر اإلسالمي، الذي يضم حالياًللتما

 وال بالموجهة والمزيفة ليست بالمزورة تياألولى أو الحرف األول في األبجدية ال
 لها سمع وهي جديرة بأن ي، ولكنها مؤسسة صادقة في خدمة األمة،باألهواء الشخصية

ة هذه المؤسسة تتمثل في تكوين مجتمع أممي يستطيع وتطاع، واألهم من هذا، أن مهم
  . الحادي والعشرونالقرن مع ،أن يحتل مكانته بين القوى العظمى في العالم

  :الخاتمة
 فكار أنه جاء في ظروف دولية       للعالمة اإلسالمي الحواري هذا التوجه    أختتم  

والحرب البـاردة    ، وطنياً األيديولوجيوسياسية وفكرية متوترة حيث يطوقها التقاطب       
 المخطط االستراتيجي إلعادة صـنع      لهنججتون الحضارات   دامدولياً وتنامي فكرة ص   

 حتـى يتفـرغ أصـحاب       ،النظام العالمي عن طريق التشتيت بالخصومة بين البـشر        
"  إعادة لفكـرة  إال هى ما هذه صراع الحضارات وفكرة ،المصالح إلدارة شئون العالم   

 هم العدو األول ويـشكلون خطـراً حقيقيـا          ينم والمسلم  اإلسال أنمكرساً  " فرق تسد 
 التـاريخ   نهايـة  كتـاب    ،ثـم )77: 2002 شـرف، (لمجتمعات الحضارة الغربيـة،   

 يبشر بعالم كوني تتجاوز فيه الشعوب هويتها القومية نحـو مواطنـة             ،الذىلفوكوياما
 ظل هـذه األصـوات   فى)123: 2002الكحالوى،(،مع تصاعد موجات العولمة  ،جديدة
 واإلعالميـة   والـسياسية  الدوائر الفكريـة     فى التسامح وتزييف الواقع     عدمجات  ومو

 إلـى  وسياسية ودينية تمتـد جـذورها   أيديولوجية أجل مقاصد منالمؤثرة فى الغرب   
 وترسـيخ  الفتح اإلسالمي والحروب الصليبية للنيل من الحضارة اإلسـالمية           ماضي

 مساحة  ليخلقيته الحوارية إسالمية،     بنظر فكار جاء   ،ثنائية التعارض بين الحضارتين   
 كان يدافع داخل    السوسيولوجي،وإن أساسها قاعدة البحث العلمي      صراعية،فكرية غير   

 الرؤية اإلسالمية وصواب توجهها وقوة      عنقاعة الدروس ولقاءاته العلمية واإلعالمية      
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ـ ،محذرامبادئها وتماسكها العلمي بأسلوب المتمكن من معارفه بكـل موضـوعية      ن  م
 نتـسلق  لكـي  هو هاجس الخـوف  ، الذى يتوجب علينا التخلص منهاألساسيالمشكل  

  . طريق التقدم
 أن يـسلم بـصالحية اإلسـالم        والعشرين هل يمكن لعقل القرن الواحد       ولكن  
 عصر العلم المتطور والمعرفة التكنولوجية، والتطبيق الصناعي        في الروحي،   والتفوق

 راية األعجاز بـدالً  باسمالماركسي، ويرفع محاوراً لحضارة الغرب بشقيها الليبرالي و 
 ويرفع، علمانية، أو التطورية كانت أم ليبرالية أو ماركـسية         : المستحدثة مسمياتمن ال 

 يواجهوا بمبادئ دينهم الخالـد      وأن ،المسلمون راية حوارية إسالمية ذات ماهية عربية      
ويات لبناء أمـة  فـي        وعلى كل المست   ، له االعجازيمحاورين ومتجاوزين بالتحدي    

 كما تحدى أسالفهم وأجدادهم في عصورهم الذهبية، كل         وريادته المنهج العلمي    عصر
" الحوار المتكافئ "؟ وهل   ...بطريقته ملتزماً باألصول ومتفهماً لشرطية زمانه وأزماته      

والمتبادل بين الحضارة األوروبية العلمية والتكنولوجية والحضارات التقليديـة للعـالم           
  الث ممكن؟  الث

 رشدي من المفيد أن أنوه في نهاية هذه الخاتمة إلى إمكانية تبني نظرية              ولعله  
ـ             سيةفكار الحوارية التي تتضمن رؤية عربية إسالمية لعلوم اإلنسان المعاصرة والرئي

منها كعلم االجتماع وعلم النفس واالنثروبولوجيا االجتماعية، بدالً من التهافـت علـى      
الغرب تبلورت من خاللها تلك العلوم، والتي تعاملنا معها أكثر مـن           إفرازات حضارة   

 كثيراً عن واقعنا الذي يختلف كلياً عن الواقـع المعـاش الـذي              وابتعدنانصف قرن،   
  .ظهرت فيه النظريات االجتماعية الغربية

 تقتنع السوسيولوجية ليست مجرد ترف فكري أنها مهمة نضالية ال           فالممارسة  
 عند حدود الجاهز واليقيني، فهي تفكير فـي         تقف وال   والمطمئنة،كسولة  بالمبادرات ال 

المجتمع يستلزم التباعد والحياد، أي تحقيق الحد األدنى مـن القطيعـة تجـاه الـذات                
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والجماعة، فالموضوعية تعد شرطاً غير قابل للتفاوض في رحاب السوسيولوجيا، فهي           
 شرعيةيولوجي، ففي علم االجتماع ال       المنتج السوس  ونزاهةالضمانة الرئيسية ألصالة    

 إالَّ للغة العلم، وهو المعرفة المؤهلة أكثر من غيره بفضل منهجه الـصارم              سلطةوال  
في قراءة تفاصيل وتضاريس التحوالت المجتمعية ويفيد فـي تجـاوز كثيـراً مـن               

  .اإلشكاالت المرتبطة بهذه التحوالت
ية تقـرأ التحـوالت االجتماعيـة        فإن السوسيولوجيا تعتبر أداة علم     وبالتالي  

وتموضعها في سياقها الخاص قبل العام، وتدرس وتفكك كافة التفاصيل المجتمعية من            
أجل فهم الظواهر واألنساق والمراهنة على الكشف والفضح المـستمر لمـا يـسبب              

  .حاالت االختالل أو االتساق
اريـة الرشـدية     أمام العلماء العرب والمسلمين األخذ بالنظرية الحو       والفرصة  

 والحوار المبنـى علـى      التوافق على سوسيولوجيا    رتكزالتي ن "  فكار شدينسبة إلى ر  "
العقالنية ومبادئ اإلسالم ومعايير التصرف السليم في األهلية والقدرة، لما فيه صـالح             
الجماعة والفرد والمجتمع وتحقيق قواعد العدالة والمساواة والحرية، حيث إن اإلسالم           

ديه االجتماعي المعجز في بناء الفرد واألسرة والجماعـة إلـى جانـب             صامد في تح  
األسس التي وضعها لضمان استمرارية المجتمعات البـشرية واألمـم تحـت شـعار            

  .التسامح والتعارف والتكافل والتكامل الكوني والسالم
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 .م1974معارف، الرباط،  وحرية االختيار، مكتبة الالشباب، ---- -9

 مكتبة والتحدي اإلعجازي لإلسالم،لحوار، لمحات عن منهجية ا---- -10
 .م1982وهبة، القاهرة، 

 بين األمس واليوم على وارة اجتماعية عن قبائل هدراسة العبيد، عبدالقادر -11
 لنيل دبلوم الدراسات العليا، بحثضوء عوامل االستمرار والتغير في المغرب، 

 م1978.لخامس، الرباط، غير منشورة، خزانة كلية اآلداب، الرباط امحمدجامعة 

 عدد.علمي محمد همام، حوار مع المفكر رشدي فكار، مجلة المنتدى الفكري -12
 م1996 الدوحة 3
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 حوار متواصل مع في اإلسالمي المفكر فكار شدي البكري، رخميس -13
 .م1986مشاكل العصر، 

ابوظبى -سر بين الشرق والغربالعقالنية ج- زايد للتنسيق والمتابعةمركز -14
 .م2003

 لندن العربي كتاب المركز صراع الحضارات،توجيه ياسر، محمد شرف -15
 .2002 ،ابوظبى2ط

  وآخرون،المركزن أمل الصبا،ترجمة مصرفى سيمونيون فليب، السانرينييه -16

 .2011 ،القاهرة للترجمةالقومي

ـ      وة عبداهللا محمد، ند   الكحالوى راع، مركـز زايـد      حوار الحضارات، تواصل ال ص
�.2002 ،ابوظبى والمتابعةللتنسيق �
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  :المقدمة
 الباقالنى طريق الدفاع عن العقيدة االسالمية كغيره من علمـاء الكـالم             سلك  

  .ضد المذاهب المنحرفة كالمعطلة والرافضة والمعتزلة وغيرهم
قد تبث للمؤرخين ان الباقالني لم يكتفي بنقد المذاهب االخرى فحسب بـل             و  

حاول ايضاح الكثير من المسائل الكالمية وحدد معانيها مما ادى الى تطور المـذهب              
األشعري في عصره من عده وجوه ولهذا عده الكثيـرون بانـه المؤسـس الحقيقـي                

  .األشعريوالفعلي للمذهب 
 العقلية والكالمية فـي     اآلراء عنوانالدراسة يحمل    الذي تناولته ب   فالموضوع  

 اختـاري   سبب االسالمي وكان    كرفكر الباقالنى وهو من الموضوعات المهمة في الف       
 الكالميـة لهذا الموضوع هو ما تحمله هذه المسالة العقلية المتصلة بالبحث في القضايا  

 لما حضي   ة خاص نىالباقال اختيار كما أن    عامة اإلسالميمن اهمية قصوى في الفكر      
 ولما كان يتصف  اإلسالمي، علم الكالم والفكر     فيبه من مكانة علمية مرموقة ومميزة       

  .به من ذكاء عقلي كبير
همية هو دور الباقالنى الكبير في بلـورة علـم الكـالم            أ زاد الموضوع    وما  

 اضافة الى تكريس جهده ووقته للدفاع عن        ،ومذهب االشاعرة بشكل مختلف عن غيره     
 وتسخير ما يمتلكه من ذكاء وفطنة وقوة عقلية للمناظرات والرد على            ،وابت االسالم ث

  .الخصوم من المعتزلة

                                                           

 .المرقب جامعة الخمس اآلداب كلية االجتماع وعلم الفلسفة بقسم تدريس هيئة عضو  -∗
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 الدراسة فهو إلظهار اآلراء الكالمية للباقالني ومعرفـة مـدى           هدف عن   ماأ  
 بـشكل دقيـق وبيـان       ةتأثيرها فيمن جاءوا بعده من االشاعرة وابراز افكاره الكالمي        

  . مع العقيدة والنصوص الدينيةآرائه  الكامل فيتوافقال
 الدراسة فقد تطلبت الدراسة استخدام المنهج التحليلـي بتحليـل           منهج عن   ماأ  

 لـبعض اراء الباقالنى اضافة الى المنهج الوصفي والتاريخي في تتبع الجدور الفكرية            
  .االفكار الكالمية عنده

 شبكة تساؤليه منهـا   الدراسة فقد كانت في محاولة االجابة عن    مشكلة عن   ماأ  
 في الفصل في القضايا الكالمية؟ والى أي مدى كان موفقـا فـي              لباقالنىكيف نجح ا  

  ذلك؟ وما مدى تأثير اراءه في الفكر اإلسالمي بعامة؟
 خالل هذه االسئلة نصل الى السؤال المحوري واالساسي الذي تحـاول            ومن  

لعقلية والكالمية التي اضـافها     ما هي اآلراء ا   . الدراسة االجابة عنه في كل صفاحتها     
 وبين اراء باقي مفكـري      رايهالباقالنى لفكر االشاعرة؟ وهل ثمة ارتباط منهجي بين         

  االشاعرة؟
 استخدم الباحـث بـشكل رئيـسي مؤلفـات          فقد المصادر والمراجع    عن ماأ  

  .الباقالني واعتمد عليها في الوصول الى اراء الباقالني الكالمية
بحث فقد كان المبحث االول يتناول البحث في وجـود اهللا            عن تقسيمات ال   ماأ  

وصفاته والمبحث الثاني يتناول البحث عن االمامة المبحث الثالث هـو البحـث فـي               
  .مسالة االرادة والحرية االنسانية
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VW���אJولא5 �
  : عن حياتهنبذة: اوال
سـم   بـن جعفـر بـن القا      طيـب بوبكر بن محمد بن ال    أهو  :  ومولده ووفاته  اسمه، -

 السنة ولـسان    بسيف يلقب بالباقالني نسبة الى الباقالء التي يبيعها، كما لقب           ،الباقالني
  .)1(االمة وبالقاضي

 يتفق المؤرخون على تاريخ محدد ودقيق لمولده كما لم يتفقوا على غيره             ولم  
 عام الباقالنى ولد بالبصرة     بأن الزركلى   إليه أشار اغلب كتب التراجم ذكرت ما       أن إال

 فإن الباقالنى قد اخذ     علم عن طلبه لل   ماأ. )2(م ودفن بها  1013 وتوفي ببغداد عام     م950
 وابـى محمـد احمـد       اسي،الحديث عن ابى بكر بن مالك القطيعى وابى محمد بن م          

الحسين بن على النيسابورى، كما اخد علم النظر عن ابي عبداهللا بن مجاهد الطـائي،               
ى بكر االبهرى شيخ المالكيـة فـي عـصره،          ودرس على يد ابى الحسن الباهلى واب      

  . والنقدالغةوتتلمذ على يد ابو احمد الحسن العسكرى واخد عنه علوم االدب والب
 له عدد كبير من التالميذ في شتى الفروع المعرفية ومن بقـاع كثيـرة               وكان  

 كان كثير الترحال والتجوال وخاصة فـي بغـداد والبـصرة            ألنهومختلفة من العالم    
 التقه الهروى، المحدث الحجة     ذروشيراز وغيرها من بالد فارس، واهمهم ابو        والري  

  .)3( صر البغدادي الفقيه االصولي المتمكنبنبالفقه المالكي وكذلك ابو محمد 
 جعفر محمد بن احمد الـسمناني       و عمران الفاسي القيرواني والقاضي اب     بوأو  

  . ر ممن اخذو عنه وابو طاهر محمد ابن االنباري وغيرهم الكثينفيالح

                                                           

 269ص ،4ج لبنان بيروت صادر دار عباس، احسان تحقيق الزمان ابناء وانباء االعيان وفيات خلكان ابن -1

  267ص ،8ج، لبنان بيروت للماليين العلم دار االعالم، الزركلى، الدين خير -2

 35ص م1993 1ط الرسالة مؤسسة ،1ج ابوزبيد على بن عبدالحميد تحقيق واالرشاد، التقريب يالباقالن -3
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 اشعري وهو من اكبر اتباع ابو الحـسن األشـعري علـى             قائدي الع ومذهبه  
 لخصوم االشاعرة من المعتزلة وناقضا لهم، اما مذهبه الفقهـي           االطالق وكان مناظراً  
  .)1(فكان مالكي في الفروع

 ، والمـشهور بالتمهيـد    )تمهيد االوائل وتلخيص الدالئل   (شهر مؤلفاته   أ ومن  
 ، وكتاب اعجاز القـران    ، وما ال يجوز الجهل به     ده فيما يجب اعتقا   )االنصاف(وكتاب  

 لصحة نقل القرآن والرد على من نحلـه الفـساد           االنتصار وكتاب   ،وكتاب االنتصار 
 عن الفرق بين المعجـزات والكرامـات والحيـل          )البيان( وكتاب   ،بزيادة او نقصان  
 وكتاب  ،قنع في معرفه اصول الدين     وكتاب هداية المسترشدين والم    ،والكهانة والسحر 

نقض في النقض وكتاب االبانة عن ابطال مذهب اهل الكفر والظاللة وكتاب التقريب             
  .)2(واالرشاد وغيرها الكثير

 بن جهم   سنذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك عن ابي الح        :  العلماء فيه  يأر -
ته وعالم عصره المرجـع اليـه       كان الباقالنى شيخ المالكيين في وق     ((الهمذاني انه قال    

))فيما اشكل على غيره   
 بان كل مصنف في بغداد انما ينقل من كتـب النـاس           وذكر )3(

 ويقـول  فان صدره يحوى علمه وعلـم النـاس،          رالى تصانيفه سوى القاضي ابي بك     
انه كان اعرف الناس بعلم الكـالم واحـسنهم خـاطرا    ((الخطيب البغدادي في تاريخه  

وضحهم بينا واصحهم عبارة وله التصانيف الكثيرة المنتـشرة فـي           واجودهم لسانا وأ  
))الرد على المخالفين من الرفضة والمعتزلة والجهمية      

 ابـن خلـدون فـي       ويقـول  )4(
وهذبها ووضع المقدمات العقليـة     ) اى االشاعرة (تصدر لإلمامة في طريقتهم     ((مقدمته

                                                           

 47ص المصدر نفس -1

 82 صنفسه -2

 54 صنفسه -3

 200، ص6م ج2001، 1 تحقيق بشار عواف دار الغرب اإلسالمي طبغداد تاريخ البغدادي -4
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وان العرض ال يقوم بالعرض     التي تتوقف عليها االدلة وذلك مثل اثبات الجوهر الفرد          
))وانه ال يبقي زمانيين

)1(  .  
  : وجود اهللا عند الباقالنيبراهين: ثانيا

  : دليل القدم والحدوث: والًأ
 الكثير من فكراها من المصادر الرئيـسية للعقيـدة          )2(ة فرقة االشاعر  تستقي  

 فاثبت ان وجود اهللا      االدلة ذاتها  الباقالني في القران والسنة كما اخد       المتمثلةاالسالمية  
 شاهدة على وجـوده وخلقـه للعـالم         مداركهسبحانه وتعالي فطري في االنسان وكل       

وكانت حاجة االنسانية ماسه في البحث عن االدلة العقلية اضافة الى االدلة النقلية فـي    
 قال بنصوص القران على معرفة اهللا بالفطرة        ويستدلاثبات وجوده وتفرده بالوحدانية     

  : تعالى
  }مفََأق كهجينِ ويفاً ِللدنةَ حطْرف ي اللَّهالَّت فَطَر ا النَّاسهلَييَل لَا عدتَب ِلخَلْق  اللَّـه 

ذَِلك ينالد مالْقَي نلَكو لَا النَّاسِ َأكْثَر ونلَمعالباقالني وجود اهللا سبحانه من      فاثبت )3( }ي 
دوث والقدم فقسم المحدثات الى الجسم والجوهر والعـرض         خالل الدليل المتصل بالح   

 مؤلف والجوهر يقبل االعراض والعرض ما يـصح بقـاءه وكلهـا    سمواعتبر ان الج  
 فالعـالم عنـده     ،محدثه وهذه الحوادث تحتاج الى محدث لها وهو اهللا سبحانه وتعالى          

                                                           

 465م ص2001ة والنشر  المقدمة، ضبط خليل شحاته، دار الفكر للطباعخلدون ابن -1

يستخدم لفظ االشاعرة هنا للداللة على شخصيات المذهب األشعري بشكل عام ومن أهـم تلـك                :  االشاعرة -2
 يعد المؤسس الحقيقي للمـذهب األشـعري،        الذيالشخصيات التي بلورت الفكر األشعري ابو الحسن األشعري         

 ر البـاقالني، وعبـد القـاه      إلـى  صياغته، باإلضافة     استطاع بلورة ذلك المذهب وإكمال     الذيواإلمام الغزالي   
ـ  )صـبحي ( . والشهرستاني، وفخرالدين الرازي، وعضدالدين االيجـي      ي،البغدادي، وأبو المعالي الجو ين      داحم

 .20، ص2محمود، في علم الكالم، ج

 30 اآلية الروم سورة -3
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 عند  محدث كله ألنه مؤلف من جواهر واعراض واالعراض حوادث لبطالن الحركة          
 اثبات هذه الحوادث من االعراض والجواهر واالجسام يـصل          ومن )1(مجيء السكون 

  .الباقالني الى اثبات حدوث العالم
 خالل اثبات حدوث العالم فالبد له من محدث احدثـه فـصانع العـالم               ومن  

 لَـو {: وخالقه هو واحد بالضرورة باالستناد الى دليل التمانع المستمد من قوله تعـالى            
ا كَانيهِمةٌ فِإلَّا آِله تَا اللَّهدلَفَس انحبفَس اللَّه بشِ ررا الْعمع فُونصتعـالى  وقوله )2(}ي  :

 بعـضهم  ولَعلَـا  خَلَقَ بِما ِإلَه كُلُّ لَّذَهب ِإذاً ِإلَه من معه كَان وما ولَد من اللَّه اتَّخَذَ ما{
 ال يكون شبيها للمحدثات ال في الجـنس         فاهللا )3(}يصفُون عما اللَّه سبحان بعضٍ علَى

  .وال في الصورة
 يكون الباقالني قد سلك دليل االعراض والجواهر والحـوادث ألثبـات            وبهذا  

وجود اهللا سبحانه وهو دليل عقلي اعتمد عليه الباقالني للـرد علـى الخـصوم مـن                 
 الن كل حادث البد له مـن   )4(هذا الدليل الى حدوث العالم    المعتزلة وتوصل من خالل     

 وبهـذا انتهـى     )5(محدث كالكتابة البد لها من الكاتب والصورة البد لها من مـصور           
  .وحدانيته اثباتالباقالني ألثبات وجود اهللا و

 يفرق الباقالنى من جهة اخرى بين المعلوم والشيء وبـين ان المعلـوم              كما  
عدوم وان الشيء مفهومه هو الموجود الكائن الثابت واستدل على          يتعلق بالموجود والم  

                                                           

 601ص م1997 لبنان، بيروت للماليين، العلم دار االسالميين، مذاهب بدوى، عبدالرحمن -1

 22 االنبياء سورة -2

 91 اآلية المؤمنون سورة -3

 101ص م،1985 ،5ط لبنان بيروت العربية النهضة دار )االشاعرة (الكالم علم في صبحي محمود حمدأ -4

 ،1ط التقافيـة،  الكتـب  مؤسـسة  حيـدر،  الدين عماد تحقيق،الدالئل وتلخيص االوائل تمهيد كتاب الباقالني -5
 15ص. م1987
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ذلك باستعمال اهل اللغة للفظ الشيء في األثبات ولفظ ليس بشيء للنفي وهذا التفريـق    
الذي اختاره الباقالنى لفظ الشيء اكثر توفيقا مما ذهب اليه المعتزلة من انه يـساوى               

  .)1(المعدوم
  :لنظامدليل الخلق واالبداع وا: ثانيا

 الباقالني على عجائب مخلوقات اهللا وإظهار قدرته سبحانه وتعالي في           اعتمد  
كل خلقه وتوصل من خالل االحكام واالتقان واالبداع والنظام الـذي يـشهده العـالم               

، )2(المادي الى اثبات اهللا الواحد واثبات قدرته واراداته واثبات وجوده سبحانه وتعالى           
 وجعـل  ،ن للعالم صانعا ومدبرا خلقه في احسن نظام وترتيب    هذا الدليل على ا    ويستند

 هذا الترتيب والنظام هو من خارج العـالم، وخـارج           وكل ،بعضه متقدم على بعضه   
الموجودات المادية، والبد لهذا الترتيب من مرتب ومنظم له، وهو اهللا تعـالى، الـذي               

 َأفَلَـا  َأنفُـسكُم  وفـي {: الىبقدرته واراداته وفعله اوجد االشياء ورتبها بإحكام، قال تع        
ونرص3(}تُب(.  

 كَيـفَ  الـسماء  وِإلَـى } 17{ خُلقَتْ كَيفَ الِْإبِِل ِإلَى ينظُرونافَلَا  :  تعالى وقال  
  )4(}20{ سطحتْ كَيفَ الَْأرضِ وِإلَى} 19{ نُصبتْ كَيفَ الْجِباِل وِإلَى} 18{ رفعتْ

 مـن  اللّه خَلَقَ وما واَألرضِ السماوات ملَكُوت في ينظُرواْ لَمَأو: ( تعالى وقال  
ءشَي َأنى وسَأن ع كُوني قَد باقْتَر ملُهَأج فَبَِأي يثدح هدعب نُونْؤم5()ي(.  

VW���א��Z! א5 �
                                                           

 43ص ،2001 بيروت، العربية االفاق دار الكالم، علم في دراسات المرزوقي، جمال -1

 102ص ،2ج الكالم، علم في صبحي محمود احمد -2

 21 اآلية الذريات سورة -3

 20-17 اآلية الغاشية سورة -4

 185 اآلية االعراف سورة -5
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 بتعريف  يه معنى الصفة بدا ف     عن لكالم ل ا الباقالني في كتابه التمهيد باب     وضع  
 الشيء الذي يوجد بالموصوف او يكون له ويكسبه الوصف الـذي هـو              بانها((الصفة  

))النعت الذي يصدر عن الصفة
)1(.  

 مما توجد تارة وتعدم اخرى وهى ما كانت سببا          الباقالني الصفة عند    أن كما  
ه عند عـدمها    في تعين الموصوف فصيرته عند وجودها في حكم غير الذي كان علي           

 الموصوف بالصفة اذا وجـدت بـه        فيتغير والبياض واالرادة والكراهية،     سوادمثل ال 
وهى ما تكسبه حكما لم يكن له عند العدم وفي حال كانت الصفة الزمة كان حكمهـا                 
ان تكسب من وجدت به حكما يخالف من ليست له كالحياة والعلم والقـدرة والكـالم                

  .)2(واالرادة
عالم حي قادر منعم متفضل وهو غير الصفة القائمة باهللا تعـالى             تعالى   فاهللا  

التي لوجودها به يكون عالما وقادرا ومريدا، ومن هذا قسم الباقالني الـصفات الـى               
  ). صفات االفعال-صفات الذات (قسمين اساسين هما 

هي ما ال ينفك عن الذات وتكون الزمه لها ازال وابدا وهـى             :  صفات الذات  :والً أ -
  .3)(ل العلم والقدرة والحياة واالرادة والسمع والبصر والكالممث
 التي تتعلق بمشيته تعالى يفعلها متى شاء وكيف شاء مثل           هي: لصفات االفعا : ثانيا -

  .الرزق والخلق والتدبير والكالم

                                                           

 ،1987 ،1ط الثقافيـة  الكتـب  مؤسسة حيدر، الدين دعما تحقيق الدالئل، وتلخيص االوائل تمهيد الباقالني -1
 248ص

 248ص المصدر نفس -2

 103ص الكالم، علم في، صبحى محمود احمد -3



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 736

 هنا ندرك ان الباقالني يقسم الصفات الى صفات الذات وصفات االفعال            ومن  
 مالزمة الذات او االنفكاك عنها فاثبت ان صفات الذات توصف           من خالل االستناد الى   

بالمالزمة للذات وال تنفك عنها وهي قديمة، واثبت ان صفات االفعال هـي صـفات               
موجودة قبل فعله لها وهى حادثه ليتفق في هذا القول مع شيخه ابو الحسن األشـعري                

  .1)(فيما يتعلق بالصفات

 عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلومـات وال          ان الباري  الباقالني اثبت   وبهذا  
 جميـع  قديمة شاملة ل   درةيوصف علمه بانه مكتسب وال ضروري وانه تعالى قادر بق         

 ومريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع الكائنات وسميع بـسمع قـديم متعلـق              ،المقدورات
م بجميع المسموعات وبصير ببصر قديم متعلق بجميع المبصرات ومتكلم بكـالم قـدي            

متعلق بجميع المأمورات والمنهيات والمخبرات، فعلمه تعالى ال يوصف بالـضرورة           
والكسب الن ذلك صفات علم الخلق وقدرته ال توصف باالسـتطاعة الن ذلـك مـن                

 علمـه  بأثبـات  من القران الكريم فيما يتعلق ألدلة استند الباقالنى وقد )2(صفات الخلق 
:  يوصف بشي من صفات الخلق قـال تعـالى         وقدرته وارادته وكالمه ال كالخلق فال     

) سلَيهثْلكَم ءشَي وهو يعمالس يرص3()الب(.  
VW���א�V��Zא5 �
�+אدP$������א �

                                                           

 االزهريـة  المكتبة الكوثري، زاهد محمد تحقيق به، الجهل يجوز وال اعتقاده يجب فيما االنصاف. الباقالني -1
 35ص م،2000 ،2ط للثرات،

 36ص المصدر نفس -2

 11 اآلية الشورى ةسور -3



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 737

هل السنة والجماعة على ان اهللا تعالى هو الخالق لكـل      أ اصحاب مذهب    يتفق  
ـ               ة ام  شيء وال يجوز ان يوصف خالق سواه الى شيء فأفعال العباد وحركـاتهم قليل

كثيرة حسنة ام غيرها خلق له تعالى، الخالق لها غيره، فهى منه خلق وللعباد كـسب،     
  .)1()اكْتَسبتْ ما وعلَيها كَسبتْ ما لَها وسعها ِإالَّ نَفْساً اللّه يكَلِّفُالَ ( :قال تعالى
ن  يميز بين معانى الخلق واالختراع والكـسب واثبـت ان االنـسا            فالباقالني  

 على مجموعـه    الباقالني وقد استند    )2( مكتسب ال بمعنى خالق لشيء     ألنهيسمى فاعال   
 ربكُم اللّه ذَِلكُم{: من االدلة التي اثبت من خالال ان اهللا وحده الخالق ومنها قوله تعالى            

:  تعـالى  وقوله )3( }كيٌلو شَيء كُلِّ علَى وهو فَاعبدوه شَيء كُلِّ خَاِلقُ هو ِإالَّ ِإلَـه ال
}  ياللَّهالَّذ خَلَقَكُم ثُم قَكُمزر ثُم يتُكُممي ثُم يكُميحْل ين هكَاِئكُم من شُرُل مفْعن ين ذَِلكُم مم 

ءشَي انَهحبالَى ستَعا ومع شْرِكُونا{:  وقوله تعالى  )4(}يا يهَأي وا النَّاستَ اذْكُرمعن  اللَّـه 
كُملَيْل عه نم خَاِلق رغَي قُكُم اللَّهزري نم اءمضِ السالَْأرلَـا  و  ِإلَّـا  ِإلَـه  ـوفَـَأنَّى  ه 

ان القول بان العبد يخلق افعالـه مـن طاعـة او             الباقالني ومن هنا يرى     )5(}تُْؤفَكُون 
تعالى في الخلق فال يتم الخلـق اال هللا         غيرها مرفوض وهو بذلك اشرك بينه وبين اهللا         

 تسمية االنسان خالقا    الباقالنيوال يخلق اال اهللا وحده فهو الخالق لكل شيء وقد رفض            
 خيرها او شرها الن الخالق هو اهللا وحده اما االنسان فقد يفعل ما ال يعلـم وال              ألفعاله

فيفعل ما ال يعلمـه وال       يرمى الى الخطأ     ثم يتكلم صوبا    فأحيانايحصر وال بعده بقدرة     

                                                           

 286 اآلية البقرة سورة -1

 141ص االنصاف الباقالني -2

 102 اآلية االنعام سورة -3

 40 اآلية الروم سورة -4

  3 اآلية فاطر سورة -5
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 من شروط الخلق للشيء القدرة على خلق الشيء وضده وهـذا ال يكـون               وانيريده  
  .)1(لإلنسان فاهللا وحده هو الخالق والقادر على كل شيء

 غيـر قـادر     النسان الخلق هو اخراج الشيء من العدم الى الوجود وا         ن أ كما  
  .على ايجاد من معدوم واخراجه من العدم الى الوجود

 مدار تكليفه وهي بيـده جعلهـا اهللا         هي ارادة العبد للفعل     ن الباقالنى أ  فاثبت  
تحقيقا لمسؤولية العبد عن افعاله، فالطاعة والمعصية فعل الطائع، والعاصي ومن هنا            
تكون الطاعة صفة من حلت به الطاعة والمعصية صفة من حلت بـه المعـصية وال                

  .)2(و غيرهيوجب ذلك وصف الخالق لها بانه طائع ا
 اهللا بـإرادة  كل ما يجرى في العـالم    ن القول بأن الباقالنى اثبت أ     يمكنا وبهذا  

 ما تحـت الثـرى اال       الىتعالى وال يتحرك متحرك وال يسكن ساكن من اعلى العلى           
 الُـون يز والَ واحـدةً  ُأمةً النَّاس لَجعَل ربك شَاء ولَو{:  قال تعالى  )3(بإرادة اهللا ومشيته  

ينفخْتَل4(}م(.  
 ان قدرة اهللا تعالى في افعال العباد االختيارية على طبق علم اهللا بهـا               واثبت  

  .وعلم اهللا بأفعال العبد باختياره ال ينافي اختياره فيها بل يحقق اختياره فيها
 ، وفـسخ الهمـم    العزائم، بنقض   قال(( سئل بعض السلف بما عرفت اهللا؟        وقد  

 وهـم   ، فيجرى عليه غير ما عزم عليه      ، منا يعزم على االمر ويهم به      وذاك ان الواحد  

                                                           

 141ص االنصاف الباقالنى -1

 149ص نفسه -2

 150ص نفسه  -3

 118 هود سورة -4
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 المريـد  و ، قدر له غير ما قدر لنفـسه       ، الن المقدر  ،به، فعلم كل عاقل ان ذلك الفسخ      
))اراده له غير ما اراد لنفسه، فكان ما اراده العب لنفسه

)1(.  
ا من العدم بـل      ال يخلق شئيا من اعماله أي ال يحدثه        العبد ن الباقالني أ  فاثبت  

يكسبها، فأفعاله مخلوقه هللا بمشيته، وعلمه وتقديره، فال يجري في الملـك والملكـوت              
  .)2(شيء اال بقضاء اهللا وقدرته واراداته ومشيته

  :التالي اثبت الباقالني وجوه القضاء على النحو كما  
 يـومينِ  في واتسما سبع فَقَضاهن{: قضاء بمعنى الخلق كما جاء في قوله تعالى        -1

 الْعزِيـزِ  تَقْـدير  ذَِلك وحفْظاً بِمصابِيح الدنْيا السماء وزينَّا َأمرها سماء كُلِّ في وَأوحى
  .  فهذا المعنى بمعنى الخلق)3( }الْعليمِ

 مـا  الْمـوتَ  يهعلَ قَضينَا فَلَما{: قضاء بمعنى التسليط والخلق كما في قوله تعالى        -2
ملَّهلَى دع هتوةُ ِإلَّا مابضِ دبمعنى خلقنا وسلطنا عليهم الموتأي )4(}الَْأر .  

 بنـي  ِإلَـى  وقَـضينَا {: قضاء بمعنى االخبار واالعالم وهو كما في قوله تعـالى          -3
 بمعنى اعلمنـاهم    )5(}كَبِيراً علُواً لَتَعلُنو مرتَينِ اَألرضِ في لَتُفْسدن الْكتَابِ في ِإسراِئيَل

  .واخبرناهم
  )6(}مفْعوالً كَان َأمراً اللّه لِّيقْضي ولَـكن{:  قضاء بمعنى االمر كما في قوله تعالى-4

  .)1(}الْجودي علَى واستَوتْ اَألمر وقُضي{:  تعالىوقوله

                                                           

 155ص االنصاف الباقالنى -1

 342ص الدالئل وتلخيص وائلاأل تمهيد الباقالني -2

 .12 اآلية فصلت سورة -3

 .14 اآلية سبأ سورة -4

 .4 اآلية االسراء سورة -5

 .42 اآلية االنفال سورة -6



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 740

 اوجبه عليـه    أيقال قضي القاضي على فالن بكذا        قضاء بمعنى الحكم وااللزام في     -5
  .والزمه اياه وحكم به عليه

 ان المؤمن يطلـق الرضـاء بقـضاء اهللا          الباقالني من هذا كله عند      ونستنتج  
وقدره على االطالق بمعنى انه ال يعترض على حكمه السابق وارادتـه االزليـة وال               

 وال يعترض بما يفعل، فرضي العبـد         بنا اراده اهللا   يسلم باالعتراض بل    ديهيتقدم بين ي  
  .)2(بقضاء اهللا هو قبول حكمه الذي هو خلقه ووعد عليه بالثواب فنرضي بذلك

                                                                                                                                             

 .44 اآلية هود سورة -1

 .243ص الدالئل، وتلخيص االوائل تمهيد الباقالني -2
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 ولون االشاعرة ال يكفرون احد من المتنازعين في مسالة االمامة بل يق           غلبأ  
فهم فـي الفـروع فقـط       انهم جميعا على حق اذ انهم لم يختلفوا في االصول بل اختال           

ويردون على الشيعة القائلين بالوصية واعتبـروا أن االمامـة تـصلح باألجمـاع او               
  .)1(البيعة

 فيـه   وتتـوفر  يتصف بها    ن وضع الباقالنى عدة شروط لإلمام البد وأ       ولهذا  
  :منها

  .)2()االئمة من قريش(ان يكون قريشيا لقول الرسول الكريم  -1
الفتوى، الن القاضي الذي يكون من قبله يفتقر الى ذلك          ان يكون مجتهدا من اهل       -2

  .فاإلمام اولى
  .)3(ان يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة االمور ويكون حرا ورعا في دينه -3

VW���א[���א5 �
m�������א���(�! א�7���� �

 اليونانيـة دراسـة مستفيـضة       الفلـسفة  الرغم من أن المتكلمين درسوا       على  
 لم تكن مستقاة من تلك الفلسفة، والسبب راجع إلـى إيمـانهم             ءهمراوعميقة، إال أن آ   

الراسخ بثوابت الدين اإلسالمي، وألن الفلسفة اليونانية جاءت بأفكار تؤدي إلى الكفـر             
  . بحسب ما وصف الغزالي الفالسفةموالخروج عن ملة اإلسال

                                                           

 .391ص م،1986 االسكندرية الجامعية المعرفة دار، االسالم في الفلسفي الفكر تاريخ ابوريان على محمد -1

 .318ص ،19 مجلد احمد االمام مسند احمد االم -2

 .140ص االنصاف الباقالنى -3
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 ولهذا كان للمتكلمين منهج خاص في تفسير القـضايا الفلـسفية، بحيـث ال               
يتعارض هذا التفسير مع المعتقد الديني واإليماني، فكانت عقائدهم راسخة بحيث لـم              

 ظهروا وانتـشر    المتكلمين أن يحيط بهم من مذاهب وفلسفات وديانات، كما         اتتأثر بم 
فكرهم في فترة كانت حافلة بظهور العديد من الفرق والمذاهب والفلسفات األخـرى،             

 واات الكبرى األخرى كاليهودية والنـصرانية، فتمـسك       هذا إلى جانب احتكاكهم بالديان    
بالدين اإلسالمي في كل أرائهم المتصلة بالطبيعة وما بعد الطبيعـة، والـدليل علـى               

 تـسميتهم   هـو  الطبيعيـة  ونظرياتهم   ئهمتوافقهم لمبادئ الدين اإلسالمي في جميع آرا      
تهم ومنهـا انهـم      استعملوا المسائل الطبيعيـة فـي كتـاب        ونالزمان بالوقت، فالمتكلم  

 يتـضح  لفظ الوقت في طرح أفكارهم حول ما أسماه الفالسفة الزمان، ولهذا             استخدموا
 بينهم وبين الفالسفة المسلمين اآلخرين مثل الفارابي وابن سينا وابـن            االختالفكامل  

  .رشد الذين استعملوا كلمة الزمان بدالً من الوقت
ت اإلسالميين بعضاً من المفاهيم      ذكر أبوالحسن األشعري في كتابه مقاال      وقد  

التي ذكرها الحكماء حول الوقت، ومنها أن طائفة من الحكماء زعموا بأن الوقت هـو        
الفرق بين األعمال، كما زعم آخرون بأنه ما توقته للشيء، كما زعم آخـرون بـأن                

  .)1(الوقت هو حركة الفلك
 والبرهان، خلـص     بعد أن ناقش كل تلك المفاهيم ناقضاً لها بالحجة         واإليجى  

 أما الشهرستاني فقد ذكر     ، لحركة مستديرة  اً الزمان مقدار  عد حيث) 2( الخاص يهإلى رأ 
  للفي كتابه الم بأن الزمان هو مقدار الحركة، وال توجد أجزاؤه معاً، فينتهـي            حل والن 

                                                           

، 2ابو الحسن، مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميـد، ج            ) األشعري( -1
 116، ص1950، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1ط

 111 -110ص) دت( المواقف في علم الكالم، بيروت لبنان، مكتبة عالم الكتب، اإليجي، -2
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الشهرستانى بهذا المفهوم إلى ربط الزمان بالحركة شأنه في ذلك شأن أرسطو ومـن              
  ).1(نهجهسار على 

 اعتبـر أن    أنـه  يكون مختلفاً نوعاً ما عمن سـبقه، إذ          قد  أضافه اآلمدي  وما  
الزمان هو مجرد فكرة إنسانية ينتزعها الذهن من جريان الحوادث الكونيـة، ونـسبة              
بعضها إلى بعض، والزمان بحسب ما يراه اآلمدى مرتبط باإلنسان، وإذا لـم يوجـد               

 وجـود اإلنـسان     ن اآلمدى بين الزمان وبـي     ربط وبهذا) 2( للزمان جوداإلنسان، ال و  
  .وحدوث العالم، ألن اإلنسان في نظره هو من يفترض وجود الزمان

 واعتبـر ) 3( الزمان أمر وهمي تقدر بـه المجـددات        أن التفتازاني اعتبر   كما  
 طفرة من آن إلى آن آخر، في الفراغ الذي تتحرك فيـه الجـواهر أو                الزمانالنظّام  

 الحركة من خالل نظرية الطفرة أيضا واعتبر األشـعري    ونر المتكلم الذرات، وقد فس  
 واحداً من الزمان وهو     ءاًبأن العرض ال يبقى زمانين أو وقتين، فاألعراض تبقى جز         

ما يسمى باآلن، فال توجد وحدة مكررة ألن العرض الالحق للجوهر في هذا الزمـان               
  .)4(هو غيره في زمان آخر

أيضا قد اختلف فيها الفالسفة والمتكلمـون اختالفـاً          وجود الزمان    ألة مس أما  
كبيراً، فمنهم من اعتبر أنه ليس له وجود مطلق، ومنهم من اعتبر أنه موجود بـشكل                

                                                           

، بيروت لبنـان، دار  3، ط2 على مهنا، على حسن فاعور، جاألميرالشهرستانى، الملل والنحل، تحقيق عبد       -1
 506 ص1993المعرفة، 

، 1998 والتوزيـع والترجمـة،  ، القاهرة، دار السالم للنـشر  1 وآراءه الكالمية، ط   اآلمدىحسن،  ) الشافعي( -2
  423ص

، بيروت لبنان، دار عالم الكتـب للطباعـة         2، ط 3 شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميره ج       التفتازانى -3
 127، ص1998والنشر، 

 جامعـة دمـشق،     اتحامـد إبـراهيم، الفكـر العربـي وعلـم الكـالم، منـشور             ) عبد الحميد ( الصالح -4
 89،ص2،2008ط
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 ولهذا فمن الصعوبة بمكان أن نجزم بـأن المتكلمـين           اً، أو يكون ذهني   اً،قد يكون عيني  
 أن يكون   االذهني، ورفضو اعتبروا أن للزمان وجوداً عينياً، بل هم من أنصار الوجود           

  .الزمان موجوداً عينياً
 في كتابه المواقف بأن المتكلمين أنكروا وجود الزمان، وهـو ال     اإليجيفذكر    

يقصد أن يكون الزمان معدوماً، أو ليس له وجود، ولكنه يريد أن يثبت بـأنهم اثبتـوا                 
جج المتكلمـين    ح اإليجيوجوده ذهنياً فقط، ألنهم صرحوا بأنه أمر موهوم، وقد ذكر           

في رفض أن يكون وجود الزمان واقعياً، ومنها أن أمس الزمان مقدم على يومه، ليس               
تقدماً بالعلية والذات، وإنما بالزمان، واألمـر اآلخـر أن الزمـان الحاضـر أو اآلن                
موجود، وإال لم يكن الزمان موجوداً، ألن الماضي ما كان حاضراً، والمـستقبل مـا               

هذا فإذا لم يكن الزمان الحاضر أو اآلن موجوداً فال ماضـي            سيصير حاضراً، ومن    
  .)1( عندهماألعيان وبالتالي فالزمان ال وجود له في د،وال مستقبل موجو

 العدد والمقدار   أنكروا(( أكد الجرجاني على ذلك حين اعتبر أن المتكلمين          وقد  
لمتـصل غيـر    الذي هو الكم المتصل القار وأنكروا أيضا الزمان، الذي هـو الكـم ا             

))القار
)2(.  

 وجود الزمان   ألة والجرجاني إال أن مس    ي الذي قدمه اإليج   لطرح مع هذا ا   لكن  
عند المتكلمين تتضارب حولها اآلراء، وال يمكن أن نعتبر بأنهم من أتباع مذهب نفـاة               

 قد حددوا مفاهيم للزمان والوقت وتناولوه في أبحاثهم وكتبهم، وربطـوا            نهمالزمان، أل 
ين مفهوم الحدوث، فهم وصلوا إلى مسألة حدوث العالم مـن خـالل تنـاهى               بينه وب 

                                                           

 108 في علم الكالم، ص الموقفااليجى، -1

، 1907،القاهرة، مكتبة الـسعادة،     1، ط 5 شرح المواقف، تصحيح محمد بدر الدين النعسانى، ج        الجرجاني، -2
 79ص
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الزمان، ولهذا فإن المتكلمين لم ينفوا وجود الزمان، بل نفوا التصور الخـارجي لـه،               
 يمكننا  ومابحيث ال يرتبط بالمادة والعالم الحسي، ووجوده يكون ذهنياً فقط، ال عينيا،             

 اعتبروا الزمان متجدداً معلوماً يقدر به متجدد        ينالذ الشاعرةاالستدالل به هو مفهوم ا    
  . وطالما أنه متجدد فهو دليل على أنه موجود، فال معدوم متجدد)1(آخر غير معلوم

VW���א���دسא5 �
��א���(�! א���>���� �

 الزمان فهـي تـشكل عنـد        مسألة مسالة العالم من المسائل المرتبطة ب      تعتبر  
 ألنهـا   وذلـك  اختلفوا بشانها اختالفا كبيرا،      حيثراً،  الفالسفة والمتكلمين منعطفاً كبي   

 يلزمـه  أن الزمان قديم     يرىترتبط بشكل مباشر مع مسألة قدم أو حدوث العالم، فمن           
 ومنهم أرسطو طاليس الذي صرح بقدم العالم،        الفالسفةالقول بقدم العالم، وهو ما فعله       

ا المتكلمون فإنهم ربطـوا بـين        قاده إلى ذلك إال القول بقدم الزمان، أم        ما أن   علمناو
 وما يسرى على العالم يـسرى       عالم،الزمان والعالم من حيث كون الزمان جزءاً من ال        

  .على كل أجزائه
 كله لـيس    الم المتكلمون بأن العالم حادث وليس قديماً، ألنه لما كان الع          فيرى  

ون العالم  سوى مجموعة من األجسام والجواهر واألعراض المالزمة لها، فالبد أن يك          
أو مـدة بقائـه     ... كل ذي الزمان   حركة(( وقد ذكر ابن حزم بأن الزمان هو         )2(محدثاً

))ساكناً في المكان  
 فابن حزم اعتبر أن الزمان متناه ألن كل لحظـة مـن لحظاتـه               )3(

 الزمان يصل ابن حزم إلـى    يمركبة من أزمنة متناهية، أي لها أول وآخر، ومن تناه         

                                                           

 111، االيجى، المواقف، ص130 التعريفات، صالجرجاني، -1

  174حامد إبراهيم، الفكر العربي وعلم الكالم، ص) عبدالحميد( الصالح -2

 62، ص1 في الملل واألهواء والنحل،ج ابن حزم، الفصل-3
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 ألن كل متناه محدث، والتنـاهي مـن خـواص وصـفات             الحكم بأن الزمان محدث،   
المحدثات، أما القديم فهو ما ال نهاية له، وال حصر وال إحصاء له، وهـو اهللا، فـال                  

 وكذلك)1(يوجد قديم وأزلي إال اهللا، أما الزمان فهو محدث، ألنه يرتبط بالعالم المحدث            
لقديم هو اهللا، ألنه خارج     فعل اآلمدي الذي اعتبر أن الزمان جزء من العالم، واعتبر ا          

عن حدود الزمان، وسابق على وجوده، فيكون القديم الزماني، أمـا المحـدث فهـو               
  .)2(الزماني

 الزمان لـم    اعتبروا خاصة   والباقالني ة من هذا أن المتكلمين عام     ونستخلص  
يكن موجوداً قبل وجود العالم، وخير دليل هو قولهم بأن الزمان متجـدد معلـوم، ألن          

د، والتغير، والتبدل هى أدلة على الحدوث، إذن الزمان محدث عنـدهم ولـيس              التجد
 في الوجود على غيـره، واهللا متقـدم         قدم القديم هو المت   بأن وقد اعتبر الباقالنى     اً،قديم

 والعالم والزمان وجـدا     اً،على غيره، أما المحدث فهو الموجود بعد إن لم يكن موجود          
هوم الباقالني أن التقدم دليل على القدم وهـو واجـب            من مف  ونفهم )3(ونا لم يك  إنبعد  

الوجود بالذات، أما الموجود من غيره فهو المحدث، فاهللا عند المتكلمين ليس في زمان              
 أنه ال قديم إال اهللا، وإن ما يسري عليه قانون الزمان فهـو              على ويؤكدون ،وال مكان 

هللا غيـر متنـاه، وكـل متنـاه         المحدث، واهللا منزه عن ذلك، كما أن الزمان متناه، وا         
 أن المتكلمين أجمعوا على أن العالم ال يخرج عن الجواهر واألعـراض،             كما)4(حادث

وهو بأسره جواهره وأعراضه محدث، وال توجد في الكتاب وال السنة أية إشارة على              

                                                           

 58، ص1 نفس المصدر، ج-1

 423حسن، االمدى وآراءه الكالمية، ص) الشافعى (-2

 37-36صتمهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ) ابي بكر(  الباقالنى-3

 266، ص2 محمود، علم الكالم، جأحمد) ىصبح (-4
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 أما الموجودات الزمانية فهي حادثه بحدوث       ر،وجود أي قديم إال اهللا، فهو األول واآلخ       
  .)1(مانالز

  :ةــالخاتم
  :لقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها  

 اثبت الباقالني وجود اهللا سبحانه وتعالى بأدلة عقلية ونقلية منها دليـل الحـدوث               -1
  . ودليل األبداع والنظامالمللع
 منهجه العلمي الذي سلكه جمع فيه بين منهج السلف ومنهج المتكلمين في كثير من              -2

  .المسائل
  .بين أن الباقالني نجح في التوفيق بين العقيدة وبين اآلراء الكالمية بصورة كبيرةت -3
تبين ان الباقالني نجح في الفصل في القضايا الكالمية فصال دقيقا وكان موفقا في               -4

  . اهللا ال يشبهه شيء من االشياء م خلقه وال هو كاألشياءنذلك واثبت أ
 الذات وصفات االفعال حيث اعتبر ان كل صفة          الباقالني ميز بين صفات    أنتبين   -5

  .يوصف اهللا بها وال يوصف بضدها هي من صفات الذات وهي صفات قديمة
  . الباقالني قد اثر كثيرا في مفكري االشاعرة في مسائل الصفاتأنتبين  -6
وافق الباقالني اهل السنة في مسائل القضاء والقدر وخلق اهللا ألفعـالهم إال أنـه                -7

  .م في مسالة الكسبيخالفه
  .يوافق الباقالني األشعري في مسائل الكالم االلهي ومسالة الرؤيا -8

                                                           

 41، تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل، صالباقالنى -1
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��وא25א_^א�85د+ �
   الكريم برواية حفص عن عاصمالقرآن

  . 19 االمام احمد مسند االمام احمد مجلد -1
 خلكان وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان تحقيق احسان عباس، دار صـادر             ابن -2

  .4لبنان جبيروت 
  .8 االعالم، دار العلم للماليين بيروت لبنان، جالزركلي، خير الدين -3
، مؤسـسة   1 ج وزبيـد  الباقالني التقريب واالرشاد، تحقيق عبدالحميد بن علـى اب         -4

 .1993 1الرسالة ط

 محمد على ابوريان تاريخ الفكر الفلسفي في االسـالم، دار المعرفـة الجامعيـة               -5
  .م1986االسكندرية 

  .6م ج2001، 1 البغدادي تاريخ بغداد تحقيق بشار عواف دار الغرب اإلسالمي ط-6
  م 2001 ابن خلدون المقدمة، ضبط خليل شحاته، دار الفكر للطباعة والنشر -7
  .م1997 عبدالرحمن بدوى، مذاهب االسالميين، دار العلم للماليين، بيروت لبنان، -8
دار النهضة العربية بيروت لبنان      )الشاعرةا( احمد محمود صبحي في علم الكالم        -9
  .م1985، 5ط

  .2001 جمال المرزوقي، دراسات في علم الكالم، دار االفاق العربية بيروت، -10
االنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به، تحقيق محمد زاهـد            .  الباقالني -11

 م2000، 2 االزهرية للثرات،طالمكتبةالكوثري، 

تحقيـق عمـاد الـدين حيـدر،         كتاب تمهيد االوائل وتلخيص الدالئل،     الباقالني   -12
  .م1987، 1ط مؤسسة الكتب التقافية،

ابو الحسن، مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، تحقيـق محمـد          ) األشعري( -13
  ، 1950، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1، ط2محي الدين عبد الحميد، ج
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  )دت( الكالم، بيروت لبنان، مكتبة عالم الكتب،  اإليجي، المواقف في علم-14
 على مهنا، على حـسن فـاعور،   األمير الشهرستانى، الملل والنحل، تحقيق عبد   -15
  1993، بيروت لبنان، دار المعرفة، 3، ط2ج

، القـاهرة، دار الـسالم للنـشر        1 وآراءه الكالمية، ط   اآلمدىحسن،  ) الشافعي (-16
  1998والتوزيع والترجمة،

، بيروت لبنـان،    2، ط 3التفتازانى شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عميره ج        -17
  1998دار عالم الكتب للطباعة والنشر، 

حامد إبراهيم، الفكر العربي وعلم الكالم، منشورات جامعة        ) عبد الحميد ( الصالح -18
   2000دمشق، ط

، 5 شرح المواقـف، تـصحيح محمـد بـدر الـدين النعـسانى، ج              الجرجاني، -19
  1907،القاهرة، مكتبة السعادة، 1ط

 م2000 دار الفكر العربي، 1 والنحل،جهواء ابن حزم، الفصل في الملل واأل-20
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  :ةـالمقدم

موعة من األحـداث    يواجه الفرد في المجتمع، ال سيما في الوقت الحاضر مج           
والمواقف المحبطة، وينعكس تأثيرها على مجمل حياته اليومية وتجعل مـن مـسألة             

واإلحبـاط  . تعامله معها أمراً ال يخلو من الصعوبة، وربما يفوق قدرته على تحملهـا            
يتعايش مع الفرد وناتج عن إدراك عائق أو عن مشاعر مؤلمة بسبب عجز اإلنـسان               

 حاجة لديه سواء كانت نفسية أو فـسيولوجية أو اجتماعيـة          عن تحقيق هدفه أو إشباع    
النعـيم،  (وهو يختلف عن المرض النفسي ألنه وليد موقـف حـالي يعيـشه الفـرد                

1:2007.(  
ويحدث اإلحباط عندما يجد الفرد أن طريقه لتحقيق هدف ما قد أغلق أو سـد                 

لحصول عليه،  أو هدد، أي عندما يرغب في الحصول على شيء ما ولكنه ال يستطيع ا             
فاإلنسان يمر بخبرات من الفشل تقريباً في كل يوم، فحين ال يحصل الفرد على حقـه                
يشعر باإلحباط، وارتفاع األسعار يجعل الكثيرين يشعرون باإلحباط أيـضاً وازدحـام            
الشارع يشعر البعض ويشعر الفرد باإلحباط، إذاً اإلحباط يحدث عندما يعجـز الفـرد              

  ).193:1997يسوي، الع(عن إشباع حاجته 

                                                           

 .irwa_mhf@yahoo.com     كلية اآلداب، جامعة بنغازي–قسم علم االجتماع   -∗
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ويعتبر اإلحباط ظاهرة عالمية كثيرة الحدوث في حياتنا، لذلك علينا أن نتعلم              
كيف نتحمل، وكيف نعيش مع إحباطاتنا للتكيف مع متطلبات الحيـاة، فالقـدرة علـى      

  .تحمل اإلحباط دليل للنضج االنفعالي واالجتماعي
 نفـسي، وبعـضها     كما تتنوع مصادر اإلحباط، فبعضها بيولوجي، وبعضها        

اجتماعي ويعتبر اإلحباط من الخبرات التي يدركها الناس ولكن بدرجة مختلفة أي أن             
الفرق بين الناس في االتسام باإلحباط هو فرق في الدرجة، وليس فرقاً فـي النـوع،                

  .وعموماً يحدث اإلحباط بشكل عام عندما يجابه الفرد بأمور غير متوقعة
 الوصول إلى الهدف أو إعاقته، فهو حالـة مـن           أيضاً هو إغالق السبل نحو      

حاالت الكائن، وليست ظرفاً خارجياً، أي أن مجرد وجود الحاجز ال يعني بالضرورة             
  ).122:2004الجاموس، (إحباطاً 

  :مشكلة البحث
يعتبر اإلحباط ظاهرة سلبية عالمية كثيرة الحدوث في حياتنـا، وهـو مـن                

ا السلبية على الصحة النفسية لإلنسان، وهو يعوق        المشكالت النفسية التي تؤثر بآثاره    
توافقه النفسي واالجتماعي، ويقلل من عطائهم وفاعليتهم االقتـصادية واالجتماعيـة،           
ونظراً لتعدد األسباب والعوامل المسببة في وجود اإلحباط لدى هؤالء األشخاص، فقد            

  :تحددت مشكلة البحث لتحقيق األهداف التالية
 .باطالتعريف باإلح -

 .التعرف على األسباب المؤدية لإلحباط وفق نظريات اإلحباط -

 .التعرف على أنواع اإلحباط -

 .التعرف على النتائج المترتبة على اإلحباط -

 .التعرف على أثر اإلحباط على الصحة النفسية -

 .التعرف على استراتيجيات التعامل مع اإلحباط -
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 .يفية مواجهتهالتعرف على الوقاية من اإلحباط وك -

  :تساؤالت البحث
 ما هي األسباب المؤدية لإلحباط وفق نظريات اإلحباط؟ -

 كيف يواجه اإلنسان اإلحباط؟ -

 ما هي النتائج المترتبة على اإلحباط؟ -

 ما أثر اإلحباط على الصحة النفسية؟ -

 التعرف على أنواع اإلحباط؟ -

 ما هي استراتيجيات التعامل مع اإلحباط؟ -

  هي السبل الوقائية من اإلحباط وكيفية مواجهته؟ما -

  :أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث في توعية األفراد بأهمية تعديل أهـدافهم وطموحـاتهم بمـا               -1

 .يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم

تكمن أهمية البحث في معرفة العوامل التي تعيق الفـرد عـن إشـباع حاجاتـه                 -2
 .اء حلها حتى ال يصاب الفرد باإلحباطودوافعه، ومن ثم السعي ور

 .يدرس البحث األساليب التي يواجه بها األفراد اإلحباط -3

 .التعرف على العدوان كاستجابة رد فعل لإلحباط -4

 .يضيف البحث بعضاً من المعرفة النظرية حول موضوع اإلحباط -5

  :األسلوب المنهجي المتبع في البحث
لمكتبي الذي يعتمد علـى المـصادر والمراجـع         تتبع الباحثة أسلوب البحث ا      

العلمية في الحصول على المعرفة النظرية وتحليلها، وإعادة صياغتها بطريقة تخـدم            
المعرفة العلمية في جانب من جوانب الصحة النفسية، وتبسيطها للقارئ فـي البيئـة              

  .الليبية
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  :مصطلحات البحث
  :اإلحباط

رتب على إعاقة السلوك نحو هـدف أو        يعرف اصطالحياً بأنه حالة نفسية تت       
إشباع حاجة أو دافع، وربما يكون العائق خارجياً مـن بيئـة معاديـة، أو ظـروف                 
اجتماعية غير مواتية، وربما يكون داخلياً نتيجة قصور في الشخصية أو صـراعات             

  ).47:2003الحنفي، (نفسية أو مشاعر الذنب 
وافعه أو إشباع حاجاته، فينشأ     فشل المرء في إرضاء د    : ويعرفه المليجي بأنه    

 وقد ينجم عن    –عن ذلك حالة من التوتر النفسي أو التأزم النفسي يطلق عليها اإلحباط             
ازدياد التوتر الناشئ عن اإلحباط ظواهر نفسية وأساليب توافقية شاذة تختلف باختالف            

  )65:2010المليجي، . (األشخاص والظروف المحيطة
�א5��VWאLول �
��j$م�א�I1ط�� �

: لقد وردت العديد من التعريفات لإلحباط استخلصت الباحثة منها مـا يلـي              
بأنه العملية التي تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون إشباع حاجتـه            "عرفه الطحان   

  ).204:1996الطحان، " (أو توقع الفرد حدوث هذا العائق في المستقبل
عدم بلـوغ الهـدف     هو أي نشاط هادف مع      "أما حقي فهو يرى أن اإلحباط         

لوجود عائق، وما يتبع ذلك من آثار مركبة، ووجدانية نتيجـة الـشعور بالهزيمـة،               
  ).385:1998حقي، (والفشل وخيبة األمل، 

ويحدث اإلحباط عندما يجد الفرد أن طريقه لتحقيق هدف قد أغلق أو سـد أو                 
، هدد، أي عندما يرغب في الحصول على شيء لكنه ال يـستطيع الحـصول عليـه               

فاإلنسان يمر بحاالت من الفشل تقريباً في كل يوم، فحين ال يحصل الموظـف علـى                
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حقه القانوني يشعر باإلحباط، أيضاً ازدحام الشارع يـشعر الـبعض باإلحبـاط، إذاً              
  ).193:1997العيسوي، (اإلحباط يحدث عندما يعجز الفرد عن إشباع حاجاته 

اقة السلوك نحو هدف أو إشباع      ويعرف أيضاً بأنه حالة نفسية تترتب على إع         
حاجة أو دافع، وربما يكون العائق خارجياً من بيئة معادية، أو ظروفاً اجتماعية غيـر     
مالئمة، وربما يكون داخلياً نتيجة قصور في الشخـصية، أو صـراعات نفـسية أو               
مشاعر ذنب تقعد بالمرء عن تحقيق ما كان يريد تحقيقه، وقد يستجيب المرء لإلحباط              

  ).508:2003الحنفي، (و بالنكوص أو بالتثبيت أدوان، بالع
هو إغالق السبيل نحو الوصول إلـى الهـدف أو          "وترى الباحثة أن اإلحباط       

، وهنا تشير الباحثة إلى أن اإلحباط قد يكون له أثر سلبي أو إيجابي في حيـاة                 "إعاقته
  .الفرد

 !�Zא��VW��א5 �
��طj$א�P�(��Pد�pא�Yא���א�  

إن إعاقة دافع ما يشكل حالة ضـغط وتـوتر يحـاول الفـرد     : فع المحبط قوة الدا –1
التخلص منها بأنواع شتى من السلوك وتناسب هذه الحالة تناسباً طردياً مع قوة الدافع              
المثار الباحث عن اإلشباع وقيمته المادية والمعنوية وحيويته وإلحاحه، وهو ما أكدتـه         

كلما زادت  : خلصنا منها إلى النتيجة التالية    عن األطفال الرضع والتي     ) سيرز(تجارب  
قوة الدافع الذي يدفع الطفل إلى تناول الحليب زادت سرعة ظهور االستجابة العدوانية             
عند الطفل المحبط والعكس صحيح وكلما كان الدافع أو الحاجة قوية كـان اإلحبـاط               

ـ                سلوك غيـر   الذي ينجم عن إشباع هذه الحاجة مؤلماً، مما يؤدي إلى أنـواع مـن ال
  ).98:2004زريق، (المتوازن أو غير المتوافق مع البيئة المحيطة، 

يختلف الحاجز المحبط من موقف إلى آخر من ناحية قوتـه           :  شدة الحاجز المحبط   –2
وحدته، ودرجة تهديده وعليه فإن قوة الحاجز المسبب لإلحباط من حيث الشدة والمـدة     
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جمة عن إشباع الدافع المحفز مما يظهر بشدة        والتهديد يزيد حالة الضغط المؤلمة والنا     
لدى الفرد المحبط سلوكاً مكيفاً، باعتبار أن األفراد يمكن أن تكون لهم أهداف تحتـاج               

  ).245:1983الشرقاوي، (إلى مدى طويل ومجهودات لتحقيقها 
تكرار مرات اإلحباط يضعف قدرة الفرد على تحمله اإلحباط أيـاً       :  تكرار اإلحباط  –3

وته، وتذهب سليبوج إلى أبعد من ذلك حيث تعتبر أن الطفل خـالل محاولتـه               كانت ق 
التكيف مع الواقع إذا تعرض لعدد كبير من اإلحباطات في غياب عـدد كـاف مـن                 
المحفزات يجعله يظهر فيما بعد أعراض عصابية، لذلك يجب أن يكون هناك تعويض             

مـع الطفـل لحمايتـه وتقويتـه        عن اإلحباط من قبل الوالدين بالحب الدائم والمتبادل         
  .لمواجهة أي إحباطات في المستقبل

بأن الفروقات الفردية بـين األفـراد       ) 79:2002(ذكرت بلحسني   :  شخصية الفرد  –4
تعتبر من أهم العوامل المحددة لشدة اإلحباط، إذ يختلف تأثير اإلحباط، واآلثار الناتجة             

وشروط التربية األسرية وظـروف     عنه باختالف الشخصية من ناحية تكوينها البنائي        
تحدث عـن  ) روزنز فايغ(البيئة االجتماعية، أما بالنسبة للتكوين البنائي للشخصية فإن  

العوامل الجسمية المرتبطة بمتغيرات عصبية وإفرازات الغدد الصماء، ومن المحتمل          
ة أن لهذه العوامل الجسمية جانب بنائي ووراثي باإلضافة إلى بعض العناصر الجـسمي   

  ).كالتعب واألمراض الجسمية(المكتسبة 
أهمية كبيرة وأسماه عقـدة الـنقص       ) إدلر(هذا والعنصر األخير الذي أعطاه        

نتيجة لوجود قصور جسمي لدى الفرد، والتي تسبب إحباطاً داخلياً سلبياً ممـا يجعـل               
الـشرقاوي،  (الفرد يسلك بطريقة مكيفة أو غير مكيفة كتعويض لحل عقدة النقص هذه      

247:1983.(  
أما بخصوص شروط التربية األسرية فإنها في كثير من األحيان صانعة نظام              

استجابات الفرد حيال مواقف الحياة المختلفة عن طريق التعلم بالمالحظـة، والتقليـد،             
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فردود فعل الطفل نحو اإلحباط تتأثر تأثيراً كبيراً بترتيبات التعزيز التي تعمـل فـي               (
ا يعني أن الطفل الذي يعيش في بيئة تشجع ردود الفعل الـشديدة             البيئة المحبطة، وهذ  

  .المتشنجة نحو اإلحباط سوف يمارس هذه الردود عندما يواجه موقفاً يثير اإلحباط
كما أن شروط البيئة الخارجية لها تأثير أيضاً، فإذا كان الواقع غيـر مالئـم                 

ع فإن ذلك يؤثر علـى      ، شح الواق  )142:2000(لإلشباع كما سماه فرج طه وآخرون       
الـشرقاوي،  (ثقة الفرد بإمكانياته وإمكانيات بيئته، فتقل قدرته على مواجهة اإلحباط،           

248:1983.(  
  :النتائج المترتبة على اإلحباط

لقد أشارت مختلف الدراسات إلى أن اإلحباط يسبب حالة انفعالية غير سـارة               
لجهاز العصبي، ويتوقف ذلك علـى      لدى الفرد، ويسبب توتراً نفسياً يؤدي إلى إرهاق ا        

  .حدته وشدته وخطورته وأهمية الحاجة أو الهدف الذي يرتبط به
  ): دوالرد وزمالئه(وقد افترض   

إن العدوان يحدث نتيجة طبيعة ورد فعل لإلحباط، وهـو          :فرض اإلحباط العدوان   -1
يتجه بصورة مباشرة نحو مصدر إعاقة الفرد من إشـباع حاجتـه أو يـتم تحويـل                 

  .االستجابات العدوانية وإزاحتها من موضوعها األصلي إلى موضوع آخر
مـن  ) دوالرد وزمـالؤه  (ويمكن تلخيص االستنتاجات التي توصـل إليهـا           

  :دراستهم للعالقة بين اإلحباط والعدوان فيما يلي
تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني تبعاً الختالف كمية اإلحباط الذي يشعر به              -أ

 : وهذا االختالف بكمية اإلحباط يعتبر داالً على كل من.الفرد

 .مدى شدة الرغبة المحبطة -

 .مدى إعاقة االستجابة المحبطة -

 .عدد مرات إحباط االستجابة -
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 .وهذا يعني أن نزوع الفرد للعدوان يشتد كلما ازداد شعوره باإلحباط -

لفرد علـى أنـه مـصدر        تزداد شدة الرغبة في العمل العدواني تجاه ما يدركه ا          -ب
 .إلحباطه

 كف السلوك العدواني في مواقف اإلحباط يعد إحباطاً آخر من شأنه زيـادة ميـل                -ج
 .الفرد للعدوان

أن توجيه السلوك العدواني نحو الذات ينشأ إذا كانت عوامل الكف التي تحول دون               -د
 لـذات   توجيه العدوان ضد الخارج أقوى من تلك العوامل التي تحـول دون توجيهـه             

 .الفرد

االستجابة العدوانية التي يبدلها الفرد ضد مصدر إحباطه تعتبر بمثابـة تفريـغ              -هـ
 ).215:2004فايد، (لطاقته النفسية مما يقلل من احتماالت حدوث استجابات عدائية 

هو لجوء الشخص إلى الحيل الدفاعية الالشعورية المتعددة للتخلص مـن           : الكبت -2
 .ذكريات المؤلمةالصراع والدوافع وال

هو لجوء الشخص إلى النسيان نتيجة الكبت، وقد يكون محـصوراً فـي             : النسيان -3
 .حوادث وظروف ومواقف وخبرات مؤلمة يتميز بالكراهية بالنسبة للفرد

هو تحول الطاقة النفسية المتعلقة بالدوافع المكبوتة إلى أعراض بنائيـة           : اإلعالء -4
 ).65:2001كامل، (ماعية وهذا ما يعرف بالتسامي مفيدة مثل بعض األعمال االجت

وهو عملية تقهقر القوة النفسية وارتطامها فتحدث المعوقات النفسية، أي          : النكوص -5
أن الفرد في المواقف اإلحباطية يضطر إلى أساليب سـلوكية بدائيـة بـسيطة تتـسم                

 الموقـف أو    بالتدهور في التفكير وعدم النضج، وكذلك عدم المالءمة سواء لطبيعـة          
 .لعمره الزمني

هو الفجوة بين طموحات اإلشباع وتوقعاتـه، وشـعور الفـرد           : الحرمان النسبي  -6
بالحرمان من إشباع الحاجات األساسية، أي يشير إلى الفجوة بين إنجـاز األفـراد أو               
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الجماعات لألدوار المكلفين بها من قبل المجتمع، وبين المكافآت التي يحصلون عليهـا    
 ).217:2004فايد، (داء هذه المهام واألدوار نتيجة أل

حيث تعتبر الغيرة بمثابة إحباط في صورة أخرى، فالغيرة هـي شـعور             : الغيرة -7
مؤلم ينتج عن أي اعتراض أو محاولة إلحباط ما بذله الفرد من جهد للحصول علـى                
شيء مرغوب فيه، إذن هناك عالقة طردية بين اإلصابة باإلحباط ودرجـة انفعـال              

 ).217:2004فايد، (الغيرة لدى بعض األفراد 

وترى الباحثة أن هناك مصادر أخرى لإلحباط غير هذه المصادر التـي تـم                
ذكرها، وهي مصادر تطغى على رغبة الفرد وتعتبر في ذات الوقت من أهم المصادر              
لما فيها من حاجة ملحة وضرورية يلزم اتباعها في أي وقت، وتحت أي ظرف، وإذا               

ع تؤدي بصاحبها إلى اضطرابات نفسية خطيرة، وهي دافع األمن واألمـان ن             لم تشب 
وهو من أهم الدوافع الحيوية، وإشباع هذا الدافع يؤدي إلى إشباع العديد من الـدوافع               
األخرى، وأيضاً يؤدي إلى الهدوء واالتزان النفسي، وبهذا يتحرر الفرد وينطلق ليعمل            

 خوف، ويؤدي إلى تعزيز الثقة بـالنفس، وإلـى          بحرية واستقاللية من غير قيود وال     
  .األمن والطمأنينة واألمان

  :تفسير اإلحباط في ضوء نظرية التحليل النفسي
يفسر أصحاب نظرية التحليل النفسي اإلحباط بأنه حالة تعطيل اإلشباع بسب             

إعاقة داخلية أو خارجية، فعندما يكون الفرد بسبب عوامـل ذاتيـة أو تكـون البيئـة         
جتماعية التي يعيش فيها غير مهيئة إلشباع الدافع الملح لتحقيقه فـإن االنـا تقـوم                اال

بتأجيل إشباع هذا الدافع إلى حين توفر الفرصة المناسبة له، أو قد يسمو بالدافع ويـتم                
توجيه الطاقة الموجهة إليه نحو نشاط آخر يستفيد منه الفرد والمجتمع، وقد ال يحـدث               

بالدافع أو تأجيل إشباعه، ويلح هذا الدافع فيغلب        ) التسامي( وهو   هذا النوع من السلوك   
إلى موضوع متوهم، وفي    ) األنا(على أمره، وأيضاً قد ترتد الطاقة باإلحباط فتوجهها         
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كثير من األحيان يكون اإلحباط داخلياً، ويعود السبب في هذه الحالة إلى األنا األعلـى               
اع أو االختزال بطريقة تخالف القيم الدينيـة        التي ال ترضى عن دافع يهدف إلى اإلشب       
في هذا السياق بأن اإلحباط ال يقتصر       ) فرويد(واالجتماعية فتعمل على كبته، ويضيف      

فقط على الحرمان الخارجي إال بمقدار ما ينصب على اإلشباع الوحيد الـذي يتطلبـه              
الـشعور  الفرد، ويفسرون وقوع البعض صرعى لألعصبة رغم بلوغهم النجاح نتيجة           

  .باإلحباط الداخلي
هذا وتختلف األهداف فيما بينها من حيث ارتباطها بشعور الفـرد باإلحبـاط               

الذي ينشأ لديه في حالة إعاقة إشباعه لها، وكذلك فإن األفراد يختلفون فيما بينهم مـن                
حيث إدراكهم ألهمية تلك األهداف أو الحاجات، فمن الممكن أن نجـد شـعور فـرد                

 الضيق والتوتر، لعدم تحقيقه مستوى عاٍل من التحصيل الدراسي، ممـا            محبطاً يعاني 
يشكل عند فرد آخر هذا الهدف أو الحالة نفسها من مشاعر اإلحباط العالية عنـدما ال                
يحقق مكسباً تجارياً خطط له وأراد تحقيقه، ويختلف األفراد في قدرتهم علـى تحمـل               

على تحمل اإلحباط من الشخص العادي،      اإلحباط، ولعل الفرد الذكي يكون أكثر قدرة        
الخالـدي، وآخـرون،    (،  )هو القدرة على مقاومة اإلحبـاط     (فالذكاء من بين تعريفاته     

2010 :101-102.(  
  :النكوص–فرض اإلحباط

أن اإلحبـاط يـؤدي إلـى       ) ليغـين (و) دمبو(و) بروكوينز(افترض كالً من      
إلـى أسـاليب سـلوكية غيـر        النكوص في السلوك، والتدهور في التفكير، واالرتداد        

  .ناضجة
فعندما يحبط الشخص يشعر بالتوتر والضيق، وبتدهور تفاعلـه االجتمـاعي             

يرفض التعاون، ويقلل إقباله على األعمال البناءة، ويضعف فهمه للموقـف، وينغلـق             
  .تفكيره، ويلجأ إلى أساليب توافقية غير مناسبة لسنه وال للموقف
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  :ية مختلفةاإلحباط يؤدي إلى أنماط سلوك
من المالحظ في الحياة اليومية أن استجابة الناس لإلحباط تختلف من شخص              

إلى آخر، وتختلف عند الشخص الواحد من موقف إلى آخر، قد يؤدي اإلحبـاط إلـى                
المثابرة وبذل الجهد، أو إلى تغير الهدف وتعديل السلوك، أو يـؤدي إلـى أعـراض                

 أو يؤدي إلى الالمبـاالة، والـتخلص مـن          نفسجسمية مثل القيء والصداع واالسهال    
الهدف، أو يؤدي إلى القلق والتوتر والحيل النفسية الدفاعية، ومـن الـصعب التنبـؤ               

ألن استجابة اإلحباط تتوقف على تفاعلـه مـع موقـف           . بسلوك اإلنسان بعد اإلحباط   
اإلحباط، ومع هذا يمكن تحديد بعض العوامل التي تؤثر علـى اسـتجابة الـشخص               

  :اط ومن بين هذه العوامل ما يأتيلإلحب
 .الحالة الصحية العامة -1

 .سمات الشخصية -2

 .الخبرات السابقة -3

 .الجنس -4

 .تفسير الموقف -5

 .شدة الرغبة في الهدف -6

 ).79-78: 2004زريق، ( .عتبة اإلحباط -7

  ):التثبيت(فرض اإلحباط 
 الليبيدية في نموها،    مصطلح التثبيت وقصد به تعطيل الطاقة     " فرويد"استخدم    

وهذا التثبيت هو العامل الحاسم في نكوص الفرد عندما يواجه بضغوط ال قـدرة لـه                
على مواجهتها، بسبب ضعفه وافتقاره للطاقة الالزمة لتحمل الضغوط، وقد صاغ هذا            

، وفحوى هذا الفرض أن السلوك الذي يـصدر         )نورمان مايثر (الفرض صياغة حديثه    
 ال يمكن تفسيره في ضوء مبادئ التعلم ومبادئ الدافعية، فهـو            في الموقف اإلحباطي  
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سلوك بال معنى وال هدف، وهو سلوك مثبت، وهو ال يعتمد على التعزيز أو إشـباع                
  ).98: 2004زريق، . (دوافع معينة

  : اإلحباط حسب نظرية روزنز فايغ
  :بين نوعين من اإلحباط هما) روزنز فايغ(حيث ميز   

وفي هذا النوع ينشأ اإلحباط عن غياب موضوع إشـباع الحاجـة             :اإلحباط األولي ) أ
  .النشطة، وهو ما يمكن أن تطلق عليه الحرمان، مثل الشخص الذي ليس لديه طعام

وينشأ هذا النوع عن وجود عائق دون إشباع الحاجة الملحة، أي            :اإلحباط الثانوي ) ب
  .اول الطعامأن الشخص في حالة جوع ملح إال أن هناك ما يمنعه من تن

  : أنواع الضغوط النفسية–2
  :يمكن التمييز بين أربع أنواع من الضغوط النفسية  

  .عندما يكون الحاجز غير محسوس وال يمثل للفرد أي تهديد: الضغط السلبي) أ
  .إذا كان الحاجز قوياً مانعاً لإلشباع، باإلضافة لكونه مهدداً للفرد: الضغط النشط) ب
ندما ينبع الحاجز من داخل الفرد، مثل فكرة داخلية مؤلمـة أو            ع: الضغط الداخلي ) ج

  .مثل أعلى يؤمن به الفرد، أو اإلحساس بالندم
عندما يكون الحاجز خارجي، أي عوامل محبطـة كـالظروف          : الضغط الخارجي ) د

  .االقتصادية أو االجتماعية
  : اختالف أنماط االستجابة لإلحباط–3

لإلحباط بحسب عدة عوامل، كطريقة كل فـرد        يختلف األفراد في استجاباتهم       
ثالث أنماط  ) روزنز فايغ (في االستجابة، وشدة الدافع، ودرجة اإلعاقة أو المانع، وقدم          

  :ممكنة لردود الفعل اتجاه اإلحباط
 :غير توافقية/ استجابات توافقية �
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في هذا النوع من االستجابات المعيار هو المرجعية االجتماعية، نقـول عـن          
جابة تجاه وضعية محطية أنها توافقية، عندما ال تنحرف حقائق الوضـعية، كـأن              است

يستجيب فرد باالعتداء الجسدي على شخص آخر في وضعية يجمع النـاس أنهـا ال               
تستند على مثل هذه االستجابة، أما االستجابات الالتوافقية فهي دليل على عدم القـدرة              

  .على تحمل اإلحباط
 : ير مباشرةغ/ استجابات مباشرة �

وهناك أخـرى بديلـة أو رمزيـة    ) مباشرة(توجد استجابات محدودة وضيقة      
  ).غير مباشرة(
  :استجابات دفاعية �

  :وتنقسم إلى ثالثة أنواع  
  : استجابات العدوان الموجه نحو الخارج–1

يتميز هذا الخط بردود أفعال واعتداءات تجـاه العـالم الخـارجي، ويكـون                
 الفرد، أو شيء هو مصدر اإلحباط في صـور مختلفـة سـواء              العدوان مباشراً على  

باستخدام القوة الجسمية أو بالتعبير اللغوي أو بانفصام العالقة به أو باالرتفاع بـه أو               
  .مواقف محبطة وضاغطة

  : استجابات العدوان الموجه نحو الذات–2
الذنب، وهي ردود األفعال التي تلقى باللوم على الذات واحتقارها، والشعور ب            

  .وقد يتعدى ذلك إلى إلحاق األذى بالذات
  : استجابات تجنب العدوان–3

وهي ردود فعل تظهر فيها على الفرد محاولة تجاهل الموقف المحبط سـعياً               
منه إلى التقليل من أهمية الموقف إلى درجة إلغاء وجوده أحياناً، وقد يبحث الفرد عن               

دوانية دون وجهة معينـة محاولـة منـه    حلول مالئمة للموقف يصرف فيها طاقته الع   



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 763

للحفاظ على توازنه النفسي، إذ أن ردود أفعاله تجـاه الموقـف تتميـز بالخـضوع،                
  .واإلدعان، والتأني

  :  التسامح تجاه اإلحباط–4
بيولوجي، –ويقصد به استعداد الفرد الحتمال اإلحباط دون فقدان تكيفه السيكو           

  .لمتكيفةأي اللجوء إلى أنواع من االستجابات ا
وهذا يعني قدرة الفرد على تحمل الموقف المحبط دون أن يستثير فيـه ذلـك          

مشاعر الغضب أو التوتر، أي حالة تهيؤ للقيام بردود فعل غير مكيفة كالعدوان مثالً،              
  :ويستند مفهوم التسامح نحو اإلحباط إلى مبدأين تحليليين

عددة يفرضها العـالم الخـارجي،      وتعني مواجهة خبرات إحباطية مت    : اللذة والواقع ) أ
أن الطفـل  ) 50:م1973لويس كـرمن،  (فيحدث بذلك المرور إلى مبدأ الواقع واعتبر   

المدلل الذي نجنبه كل اإلحباطات يصبح بذلك مبدأ سيء إعداده للحياة، فمرور الطفل              
  .بعدد من اإلحباطات في مرحلة الطفولة يعد تدريباً له لتحمل اإلحباطات في المستقبل

اللذة من الوجهة التحليلية تـسيطر عنـدما يتبنـى الفـرد            : قوة األنا / مبدأ ضعف ) ب
استجابات غير مالئمة للدفاع عن األنا، ألن استجاباته وسائل لحفظ الشخصية من عدم             
اإلشباع الناتج عن اإلحباط، واألنا الضعيف هو ما يحتاج إلى طرق دفاع غير مالئمة              

  ).106:1996العسيوي، (وضعيفة 
  :مصادر اإلحباط

  :يمكن تصنيف العوامل أو العوائق المسببة لإلحباط إلى اآلتي  
  ):داخلية المصدر( عوامل شخصية –1

  :ومصدرها خصائص الشخص ذاته وسماته ومن بينها  
  .عجزه الجسمي بسبب حالته الصحية أو اإلعاقة الحسية أو الحركية) أ
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 والتفكير والمرونـة والموهبـة التـي        قصور استعداداته العقلية المعرفية كالذكاء    ) ب
  .يستطيع بها تحقيق هدف ما أو تعلم مهارة جديدة

سماته المزاجية االنفعالية المعوقة كالتشدد، والضمير الصارم، والخجل، وضـعف          ) ج
الثقة بالنفس، وإدراكات الفرد لدوافعه، وحاجاته ولنفـسه وللمواقـف التـي يخبرهـا              

  ).97:1998القريطي، (
  :بيئية عوامل –2

إن العقبات المادية والالمادية تعتبر من المصادر الرئيسية التـي يمكـن أن               
تحبط دوافع اإلنسان، وهي عقبات متعددة بحيث ال يمكن حصرها نظراً لما تحتويـه              
هذه البيئة من عوامل فيزيقية كالمرتفعات، والمنخفضات، والجبال، والطقس، وعوامل          

انين والمؤسسات إلى غيرها من العوامل التي يمكن أن         ال مادية كالقواعد والنظم والقو    
تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر، ويمكننا تصور أبـسط أنـواع اإلحباطـات التـي                
تفرضها البيئة الخارجية، وتقف عقبة في طريق تحقيق الهـدف مـثالً كـأن ينقطـع                

تنـة،  الختا(الكهرباء فجأة ويمنع الطبيب من إجراء عمليـة جراحيـة فـي عيادتـه               
108:2012.(  

  : العوامل االقتصادية–3
يعود اإلحباط هنا إلى تصادم رغبتين أو وجود تناقض، كما يحـدث عنـدما                

يريد شاب االستقالل عن والديه، ويشعر في نفس الوقت برغبة االعتماد علـيهم فـي               
كثير من الجوانب المادية، كذلك الفقر يقف حاجزاً في تحقيق طموحـات واحتياجـات            

  . للفردأساسية
هناك عوائق اجتماعية كالتنافس الذي يؤدي إلى إشباع حاجات         :  عوامل اجتماعية  –4

معينة على حساب اآلخرين، وبعض القيود والتقاليد التي تمنع الشخص من الوصـول             
إلى هدف معين، كغالء المهور الذي يمنع كثيراً الـشباب مـن الـزواج، وصـعوبة                
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حكات التصحيح، أو في اشتداد المنافسة التي تمنع        االمتحانات التي تتمثل في معايير م     
كثيراً من التالميذ والطلبة من الحصول على شهادة تؤهلهم للدراسات العليا أو وظائف             

  ).127:2004جاموس، (مرموقة 
  :أنواع اإلحباط

يقسم اإلحباط إلى أنواع تساعد على فهم طبيعة هذه العملية النفسية بـصورة               
  : قسم اإلحباط إلىأوضح وعلى هذا األساس

  : اإلحباط األولي والثانوي–1
فالشعور بعدم االرتياح أمام إلحاح حاجة معينة، تظهر في غيـر موضـعها               

يسمى إحباطاً أولياً، أما إذا رافق إلحاح الحاجة وجود عائق إضافي يعيق إشباعها فإن              
  .اإلحباط يسمى عندئذ إحباطاً ثانوياً

  : اإلحباط السلبي واإليجابي–2
الوقوف في سبيل التقدم نحو هدف معين دون أن يصاحب ذلـك أي تهديـد                 

يسمى إحباطاً سالباً، أما إذا تضمن إدراك الخطر أو تهديد إلى جانب وجـود العـائق                
جـاموس،  (الذي يحول دون إشباع الحاجة أو الدافع يـسمى ذلـك إحباطـاً إيجابيـاً             

124:2004.(  
  : اإلحباط الداخلي واإلحباط الخارجي–3

وفي هذا النوع تكون اإلعاقة صادرة عن أمر خارجي يعود للعوامل المحيطة              
بالشخص مما ينتج إحباطاً خارجياً وقد تكون اإلعاقة صادرة عن عامل داخلـي ممـا               

  .والحرمان واإلعاقة/ ينتج إحباطاً داخلياً وينقسم اإلحباط إلى االحتياج
  :فيما يخص اإلحباط الخارجي: أوالً -
 .ويتضمن نقصاً في حاجات الفرد ومثال على ذلك الفقر: اجاالحتي -أ
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وهو يتضمن فقدان الشخص لشيء خارجي كان يملكه مثـل          : الحرمان الخارجي  -ب
 .فقدان منزل أو قريب أو صديق

وتعرف بأنها العوائق التي تحول بين الفرد وهدفه الذي يرمي          : اإلعاقة الخارجية  -ج
  .إليه
 :ط الداخلييخص اإلحبافيما :  ثانياً-

ويتضمن كل ما يتصل بالعيوب وعاهات الوالدة مثل فقـدان          ): الداخلي(االحتياج   -1
  .البصر والسمع والشلل والضعف العقلي

ويشمل ذلك الفقدان المفاجئ للبصر أو الـسمع أو أي عـضواً            : الحرمان الداخلي  -2
  ).126:2004جاموس، (وكان يتمتع به الفرد سابقاً 

  :لصحة النفسيةأثر اإلحباط على ا
يمر الفرد خالل حياته بإحباطات تحول بينه وبين تحقيـق أهدافـه وإشـباع                

حاجاته مما يولد لديه حالة من التوتر والضعف في استجاباته بحثاً عن إحداث التوازن              
والتخفيف من حالة القلق أو دفاعاً عن األنا، فإذا فشل لجأ إلى استعمال ميكرنزمـات               

توافقه النفسي، ويعتبر اإلحباط من أهم المراحل المـؤثرة علـى           دفاعية قد تسيء إلى     
توافق الشخص، والتي قد تتحول به من حالة الصحة النفـسية إلـى حالـة المـرض                 
النفسي، وفي حالة إخفاق الفرد في مواجهة اإلحباط وحفظ توازنه، فإنه قد يخفق كذلك              

ه حسب رأي مدرسة التحليل     في انتقاء الخيارات الواقعية لحل األزمة، وهو ما يؤدي ب         
أن اإلحباط واحد من األسـباب األكثـر        ) فرويد(النفسي إلى السلوك المرضى، إذ أكَّد       

  ).50: 2004زريق، . (تأثراً لظهور العصابية
ولما كان اإلحباط السبب األكثر تواجداً وراء ظهور العصابية، فإن مدرسـة              

  :حباط حسب الصياغة التاليةالتحليل النفسي ربطت مباشرة السلوك المرضي باإل
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يرجع السلوك المرضي إلى إحباط ال يقوى الراشد على مواجهة آثاره النفسية              
بحل واقعي، سواء كان ذلك نتيجة لضخامة اإلحباط، أو لعدم قدرتـه علـى تحمـل                
اإلحباط، واألغلب أن يكون مزيجاً بين العاملين معاً، وتؤدي نتيجة اإلحباط الـصدمي             

توتر الذي يؤدي بدوره إلى التكوص، وإلى أنماط مـن الـسلوك تميـز              النفسي إلى ال  
  ).26: م1987رمضان، . (مراحل الطفولة خالصاً من الموقف المحبط

وهذا يعني أنه عندما تكون هناك قوة نفسية كالدوافع والحاجات، فإذا واجهتها              
، ويكـون   حواجز جلية من اإلحباطات يجعلها تعود بقوة إلى مراحل سابقة من النمـو            

الفرد في هذه الحالة قد استعمل ميكاترم دفاع فرضى، وبذلك تبدو اسـتجابته الهادفـة               
إلى التخفيف من الضغط غير سوية، كما يمكن أن تكون عصابية، وفي كلتا الحـالتين               

كامـل،  . (يجد الفرد نفسه في لحظة اإلحباط في موقف عدائي نحو الواقـع المخجـل          
1999 :44.(  

يمكن للفرد في موقف محبط أن يستجيب بطريقة سوية، وذلك          وهذا يعني أنه      
بتأجيل اإلشباع أو البحث عن بدائل مالئمة لحاجاته، ذلك في حال تمتع الفرد بقـدرة               

إلى نمطـين مـن     ) روز نزفايغ (جيدة على تحمل اإلحباط، وهذه القدرة التي أرجعها         
  :العوامل المحددة وهي

 الفردية الفطرية المتعلقة بمتغيرات عـصبية       ترجع إلى الفروقات  :  عوامل جنسية  –1
وهرمونية، هذه المتغيرات لها جانب تكويني ووراثي، كما يمكـن أن تكـون هنـاك               

  ).79: 2000بلحسيني، ). (التعب أو األمراض الجسمية(عناصر جسمية مكتسبة 
على أهمية الدور الذي تلعبـه هـذه العوامـل          ) روزنز فايغ (أكَّد  :  عوامل نفسية  –2
ساعدة على تحمل اإلحباط وإن كانت غير محددة بشكل جيد، غير أنه من المؤكـد               الم

أن األطفال الذين لم يتعرضوا تماماً إلحباطات في الطفولة يشبون غير قادرين علـى              
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التعامل بطريقة مالئمة، وفي ذات الوقت فإن األطفال الذين تعرضوا إلـى إحباطـات             
  .ر قادرة على تحمل اإلحباطمتواصلة يمكن أن تخلق لديهم شخصيات غي

  :استراتيجيات التعامل مع اإلحباط
يختلف األفراد في استجاباتهم للمواقف المحبطة، وما ينتج عنها من ضـغوط              

  :وقلق وتوتر اختالفاً واضحاً، وسنتطرق إلى بعض منها
  : الحل المتعمد للمشكلة–1

الت يتوجـب   ينظر الناس غالباً إلى الصراعات واإلحباطات على أنها مـشك           
حلها، ويقيمون الموقف بطريقة عقالنية، ويحددون اإلجراءات المناسبة، ثم يقومـون            

  ).620: 1980دافيدوف، . (باإلعداد المباشر لتقوية مصادرهم وتقليل الضرر الكامل
  :إن هذه االستراتيجية تعتبر أسلوب معالجة واقعي يتكون من الخطوات التالية  

  .قف التقييم العقالني للمو-أ
  . تحديد اإلجراءات المناسبة–ب
  . التنفيذ المباشر للمخطط وتقليل الضرر–ج

غير أن هذه االستراتيجية تتطلب من الفرد القدرة علـى تحمـل اإلحبـاط،                
وتأجيل األشياء حتى يتسنى له فرصة فحص المشكلة، وتطوير أحسن الحلول الممكنة            

  ).255: ت.الشرقاوي، د(لتحقيق الهدف، وهذا ما أكده 
  : أحالم اليقظة–2

إن الكثير من األفراد يلجئون إلى عالم الخيال لتحقيق ما أحبط من حاجـاتهم،              
               وما هي إالَّ محاولة إرجاء ال شعوري على الصعيد الخيالي بهدف إشـباعها رمزيـا
بالخيال، المبدع، إذاً هي وسيلة للتخلص من التوتر الناجم عن الفشل في إرضاء حاجة              

 فيدفع بها إلى عالم الخيال حيث يسهل تحقيق أي شيء، وأن المراهق يجمع              ما واقعيا 
في بداية مرحلة المراهقة، محاوالً بذلك أن يعوض أنواع النقص والحرمان والفـشل              



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 769

عن طريق أحالم اليقظة فيحقق عن طريقها ما ال يحققه في الواقـع، وتتـسبب هـذه                 
ى إبعاده من الواقع، وقد تفقده البحث عـن         االستراتيجية إذا بالغ الفرد في استعمالها إل      

  ).348: 1994معوض، ( .حلول أكثر قبوالً
  :الوقاية من اإلحباط ومواجهته

اإلحباط موجود في حياتنا ال محالة صغاراً وكبـاراً، فالـسبيل إلـى زيـادة            
المقدرة على تحمله، والتعايش معه، والوقاية منه، كيف يمكننا مواجهة آثاره الـسالبة             

  :راً في هذه النقاطمختص
  . تنمية السمات المزاجية االنفعالية لدى الفرد، وزرع التفاؤل والثقة بالنفس–1
  . تجنب استخدام األساليب الالسوية في التنشئة األولى للنشء–2
  . مساعدة النشء على إنماء مفهوم واقعي عن الذات–3
  .والمعايير مساعدة الشباب على تبني إطار مرجعي من المبادئ والقيم –4
  . تنمية التفكير العلمي لدى النشء على أسس علمية وموضوعية–5
: 1998القريطـي،   ( . العمل على إشباع الحاجات البيولوجية والنفسية لدى األفراد        –6

104.(  
 التفهم العميق باإلدراك الواعي للعالقة بين الفرد وبين المشكلة أو الموقف المحيط             –7

سلوك الذي يقوم به نتيجة العمل أن السلوك الذي يقوم به في            به، وذلك بتفهم وتحليل ال    
  .ضوء األهداف أو الحلول التي يسعى إليها

 العمل على تنظيم السلوك في إطار أفضل من التنظيمات المألوفـة مـع مراعـاة               –8
التقدير الدقيق لدرجة وفاعلية المهارات الشخصية التي يقدمها الفرد لمواجهة الموقف،           

ة الوقت الالزم لتحقيق حل مرضٍ ألن تحديد الفترة الزمنية المسموح بهـا             وتقدير قيم 
  .إلشباع الحاجة أو حل المشكلة قد يغير من درجة تحمل اإلحباط
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 المرونة في تفسير وتقييم المعنى الشخصي لإلحباط، وذلك يمكن تحقيقه بالتـأني              –9
ويتأمل ما هـي األشـياء   وإعادة النظر بين آن وآخر، وبالتالي يستطيع الفرد أن يفكر      

  المهمة؟ وما هي األشياء أو األهداف غير المهمة؟ وأيهما أكثر أهمية من اآلخر؟
 . المرونة في اختيار الطرق المناسبة للوصول إلى الهـدف أو تحقيـق الرضـا              –10

  ).243: 1983الشرقاوي، (
  :التوصيــات

 التوصـيات   في ضوء هذا البحث االستقصائي قد يكون من المفيد تقديم بعض            
  :لآلباء والمربين لوقاية أبنائهم من مخاطر اإلحباط

 تشجيع الفرد وتعزيز ثقته بنفسه حتى يكون قـادراً علـى مواجهـة اإلحباطـات                –1
  .والتغلب عليها

 تعزيز مفهوم الذات عند الفرد وتحقيق الرضا عن النفس ألن ذلك يجعـل الفـرد                –2
  .لمسؤولية وتقبل المواقف اإلحباطيةأكثر قدرة على تقبل نتائج أعماله، وتحمل ا

 تعويد الفرد على الصبر وتدريبه على مواجهة اإلحباطات منذ الطفولة سواء كان             –3
  .في األسرة أو المدرسة

  . العناية باألفراد المتأخرين دراسيا لمساعدتهم على تجاوز مشاعر اإلحباط–4
شكال اإلحباط وذلـك مـن       البد للمجتمع أن يعمل على حماية أبنائه من مختلف أ          –5

خالل تحسين شروط المعيشة للمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة وتوفير فرص          
  .العمل والمساعدات االجتماعية

 ينبغي مساعدة الفرد على تجنب كل ما يؤدي به إلى اإلحباط والفـشل وتـشجيعه                –6
  .بدالً من ذلك ماديا ومعنويا، وإتاحة فرص االختيار والنجاح له
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�א25א_,,^ �
 بلحسين، وردة، عالقة الرضا عن التوجيه المدرسـي باإلحبـاط، جامعـة رفلـة      –1

  .، رسالة ماجستير، غير منشورة2002بالجزائر، 
 الجاموس، نور الهدى محمد، االضطرابات النفسية الجسمية الـسيكوسوماتية، دار           –2

  .م2004اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
لحفنى، عبد المنعم، الموسوعة النفسية، علم النفس والطب النفسي فـي حياتنـا،              ا –3
  .م2003، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2ط
  .م1998 حقى، ألفت محمد، علم النفس المعاصر، جامعة اإلسكندرية، –4
 عبد العزيز، مفتاح محمد، علم النفس العصبي، دار وائل          - الخالدي، أديب محمد     –5

  .م2010، عمان، للنشر، األردن
 الختاتنة، سامي محسن، مقدمة في الصحة النفسية، دار الحامد للنشر والتوزيـع،             –6

  .م2012األردن، عمان، 
، دار ماكجروجيل،   2 دافيدوف، نيد، مدخل علم النفس، ترجمة فؤاد أبو حطب، ط          –7

  .م1980القاهرة، 
 بيـروت،   –عربية   الشرقاوي، مصطفى خليل، علم الصحة النفسية، دار النهضة ال         –8

  .م1983
، اإلمارات العربية المتحـدة،     )4ط( الطحان، محمد خالد، مبادئ الصحة النفسية،        –9

  ت.د. دار القلم للنشر والتوزيع
 عشوى، مصطفى، مدخل إلى علم النفس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،           –10

  .م1990
تاب الجامعيـة، بيـروت،      العيسوي، عبد الرحمن، سيكولوجية المجرم، دار الك       –11

  .م1997
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 العيسوي، عبد الرحمن، علم النفس الطبـي الوقـائي، دار الفكـر الجـامعي،               –12
  .م2011اإلسكندرية، 

 فايد، حسن، علم النفس المرضى السيكوبانولوجي، مؤسسة مورس العلمية للنشر           –13
  .م2004والتوزيع، اإلسكندرية، مؤسسة طبية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 القريطي، عبد المطلب، في الصحة النفـسية، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،               –14
  .م1998

 كامل، سهير، الصحة النفسية لألطفال، مركز اإلسـكندرية للكتـاب، القـاهرة،             –15
  .م2001

دار الفكـر الجـامعي،     ) 3ط( معوض، خليل ميخائيـل، سـيكولوجية النمـو،          –16
  .م1994اإلسكندرية، 

  .م2000 علم النفس االكلينكي، دار النهضة العربية، بيروت،  المليجي، حلمي،–17
 النعيمي، خالد عبد الرحيم، السلوك العدواني للمتعلم، عوامل استشارية، قـراءة            –18

، )4(تحليلية في نظرية اإلحباط العدواني، مجلة كلية التربيـة، القـاهرة،    العـدد                 
  .م2007

19- Pichot. Ets. DAN Jon: man uel test defrustralio forme pour 
adultes. ed CPA. Paris 1966. 
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  :مقدمة
أثر علي العديـد مـن      شهدت السنوات االخيرة تطوراً تكنولوجيا عالميا مما          

 ،المجتمعات فأجرت تغيرات جذرية ملموسة في سياستها ونظم تعليمها وأساليب حياتها          
وقد ساعد تطور التقنيات المعلوماتية واالتصاالت الحديثة في إعادة النظر في مكونات            
 المؤسسات التعليمية وتقديم طرق جديدة للتعليم مما مهد لظهور انماط للتعليم من بعـد             

التعليم االلكتروني والتعليم االفتراضي والذي يعتمد علي تقنيات الحاسب وشـبكة           مثل  
االنترنت والوسائط المتعددة مثل االقراص المدمجة والبريد االلكتروني وذلك لتوصيل          

  .المادة التعليمية للمتعلم
         ويعد التعليم الجامعي الليبي أنسب مرحلة تعليمية يمكنها اإلستفادة من هذا
 ،التطور التكنولوجي والتنوع في نظم التعليم الغير تقليدية لما يعانيه من مشكالت

وايضاً لدوره الرئيسي في تخريج الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة علي مواكبة 
  .العصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ء علي وتعتبر الجامعة االفتراضية نمط جديد للتعليم الجامعي يمكنه القضا  
                                                           

 .جامعة طرابلس،  عضو هيئة تدريس بكلية التربية جنزور -∗

 .جامعة المرقب،  عضو هيئة تدريس بكلية االدآب والعلوم مسالته -∗
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المشكالت التي تواجه التعليم الجامعي الليبي وتؤدي الدور االمثل في تحقيق اهدافه لما 
يتميز به من سرعة فائقة وقدرة عالية علي االتصال والتفاعل مع طالبه في جميع 

 كما انه ،انحاء ليبيا وكذلك العالم من خالل استخدام الحاسبات االلية والشبكات العالمية
  .بالتدريس في اي وقت وفي اي مكانتعليم يقوم 
هذا والجامعة االفتراضية هو نتاج تفاعل مجالي تكنولوجيا االتصاالت   

 وقد انتشرت الجامعات االفتراضية كأسلوب من ،والمعلومات ومجال التعليم من بعد
 وأهتمت به العديد من الدول المتقدمة والدول المتنامية وسعت ،أساليب التعليم من بعد

   .د من مؤسسات التعليم الجامعي الي االستفادة من تطبيقاتهالعدي
لذا فالجامعة االفتراضية حالً منطقياً في ظل الفرص المحدودة في الجامعات   

التقليدية وغير المحدودة في الجامعات االفتراضية التي تقدمها شبكة االنترنت والتي 
ملية التعليم من خالل انشاء تعتبر من أهم وسائل االتصال لذا يمكن استغاللها في ع

نظام تفاعلي ذاتي يمكنه تحقيق اهداف التعليم الجامعي بكفاءة وفعالية مع تخفيض 
  .تكلفته

  :الدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث الحالي
  : الدراسات العربية:اوالً

 الجامعة االفتراضية مدخل لمواجهة الطلب االجتماعي علي التعليم الجامعي رؤية           -1
  .)1()2008 ،جورج(ربوية معاصرة ت

تناولت هذه الدراسة مفهوم الجامعة االفتراضية وأهميتها وأهدافها واألنماط   
                                                           

  الجـامعي  التعلـيم  علـي  االجتماعي الطلب لمواجهة مدخل االفتراضية عةالجام: جورج دميان جورجيت - 1
 الـسادس  الـسنوي  العلمي المؤتمر والمأمول، الواقع العربي الوطن في بعد من التعليم ، معاصرة تربوية رؤية
 2008 رينـاي   27-26 الفترة في – ببورسعيد التربية كلية مع بالتعاون المقارنة للتربية المصرية للجمعية عشر

 القاهرة
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المختلفة للجامعات االفتراضية كما عرضت عدد من نماذج الجامعة االفتراضية وهي 
 ،جامعة كليد االفتراضية في اسكتلندا، وجامعة فونكس في الواليات المتحدة االمريكية

 الجامعة ، جامعة تيون عبدالرزاق االفتراضية بماليزيا،لجامعة االفتراضية الكنديةا
االفتراضية السورية، كما أوضحت الدراسة مجموعة من المتطلبات الالزمة النشاء 

 ،جامعة افتراضية ومنها عضو هيئة تدريس لديه القدرة علي تشغيل أجهزة الحاسوب
 ،تعلم قادر علي التفاعل مع أساليب التعليم الحديثةم،توافر شبكة االنترنت بسرعة فائقة

 الكتاب االلكتروني،المجلة ، الفصل االفتراضي،تصميم البرامج والمقررات االلكترونية
  . المعمل االفتراضي،االلكترونية، المكتبة االلكترونية

ي ضـو النمـوذج الـدولي واالقليمـي          نحو مبادرة عربية للجامعة االفتراضية ف      -2
  :)1( )2008،احمد(

تناولت هذه الدراسة ماهية الجامعة االفتراضية وتعرضت لمفـاهيم الواقعيـة          
 والجامعة االفتراضية وتصنيفاتها ونماذجها، والتغييرات والعوامل التـي         ،االفتراضية

 وتكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت       ،ساهمت في االخذ بنموذجها مثل العولمـة      
 الدراسة النموذج الدولي للجامعة االفتراضية وهـي        وتطبيقاتها المختلفة، كما عرضت   

  .الجامعة االفتراضية العالمية وهي تابعة لجامعة االمم المتحدة
ثم عرضت النموذج االقليمي للجامعة االفتراضية وهو الجامعة االفتراضـية            
 كما تناولت حالة التعليم الجامعي العربي ما بين الالتغييروبعض محـاوالت            ،االفريقية

والجامعـة  ،تغيير والتي منها الجامعة العربية المفتوحة، وجامعـة القـدس المفتوحة          ال

                                                           

 واالقليمـي،  الـدولي  النموذج ضوء في االفتراضية للجامعة عربية مبادرة نحو : احمد روحي محمد احمد - 1
 المـصرية  للجمعيـة  عشر السادس السنوي العلمي المؤتمر ، والمأمول الواقع العربي الوطن في بعد من التعليم
 القاهرة 2008 يناير  27-26 الفترة في – يدببورسع التربية كلية مع بالتعاون المقارنة للتربية
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  .االفتراضية السورية، ومراكز التعليم المفتوح بالجامعات المصرية
  :)1()2006 ،درباله( نظام مفتوح لجامعة افتراضية في مصر دراسة مستقبلية -3

إمكانية إقامـة جامعـة     تناولت هذه الدراسة نظام الجامعة االفتراضية ومدي          
مصرية إفتراضية باالستعانه بخبرات بعض الدول ثم عرضت واقع التعليم من بعد في             
مصر ومدي االستفادة في إقامة الجامعة المنشودة باعتبار أن وجود مراكز للنعليم من             
بعد في مصر يعد نقاط القوة التي تسهم في نجاح نظام الجامعة االفتراضية، كما أكدت               

مية توجه بعض الجامعات المصرية نحو االهتمام بالتعليم االلكتروني وتقـديم           علي أه 
 كما عرضت الدراسة لبعض المشكالت التـي        ،بعض المقررات عن طريق االنترنت    

يعاني منها التعليم الجامعي والتي تدعو للبحث عن حلول غير تقليدية للنظـام القـائم               
 وعـدم وجـود جامعـة     ،يم من بعـد     ومن بين هذه المشكالت عدم وجود فلسفة للتعل       

  .مفتوحة مصرية
  :)2()2009البوهي، ( الجامعة االفتراضية كإحدي صيغ التعليم الجامعي -4

تناولت الدراسة عدد من المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم والتي تدعو الي   
إنشاء جامعة إفتراضية، وأيضاً التطور الحادث في نظم التعليم من بعد وتطور نظم 

التصاالت والتغيير المستمر في تكنولوجيا الحاسبات وظهور شبكة االنترنت ا
وانتشارها السريع والتي تدعو الي إعادة هندسة العمليات الرئيسية للجامعة مع 

  .االحتفاظ بوظيفتها الحالية
وقد هدفت الدراسة الي التعرف علي مفهوم الجامعات االفتراضـية وتحليـل              

                                                           

 غيـر  دكتـوراه  رسالة ، مستقبلية دراسة مصر في افتراضية لجامعة مقترح نظام : درباله محمد علي ريم -1
 2006 حلوان، جامعة التربية كلية – التربية اصول قسم – منشورة

 االفتراضـي،  العـالي  التعليم نظم :امعيالج التعليم صيغ كإحدى االفتراضية الجامعة: البوهي شوقي فاروق -2
 .29/4/2009 – الشيخ كفر جامعة التربية كلية – التعليمية واالدارة المقارنة التربية لقسم االولي العلمية الندوة
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وعرض وتحليل الخبـرات االجنبيـة فـي مجـال الجامعـات       ،االدبيات المتعلقة بها 
االفتراضية، وقد أعتمدت الدراسة في تحليلها علي منهج البحث المقارن طبقاً ألسلوب            

 وقد تناولت الدراسـة     ،والمقارنة والمناظرة، ،والتفسير بخطوات الوصف، ) بيريداى(
  .خبرة الجامعة االفتراضية السورية

مكـي،  ] (نموذج جامعة افتراضـية     [  مبني علي االنترنت    نموذج للتعليم من بعد    -5
1999()1(:  

تناولت هذه الدراسة الجامعة االفتراضية كنموذج للتعليم من بعد مبني علي   
أساس استخدام االنترنت، وهو نموذج مختلف عن الجامعات التقليدية حيث تطورت 

 ،ي مجال االتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدرجة أدت الي تغير كثير ف
ولقد أسهم التغير الهائل في ميدان االنترنت في دعم العملية التعليمية خاصة في نمط 

وبينت الدراسة أن التعليم يتحول اليوم الي احد االستخدامات االساسية  ،التعليم من بعد
  .لالنترنت
كما أوضحت الدراسة أن نموذج الجامعة االفتراضية  يحاول معالجة بعـض              

 محدوديـة الوقـت     ،...مشكالت مثل ارتفاع رسوم التعليم وتكاليف السفر وغيرهـا        ال
 ،كما أشارت أن بعض مميزاتها مثل المرونة والفعالية في الوقت والتكـاليف            ،والجهد

 ،والسهولة واالستخدام االمثل للمصادر والمؤهالت العلمية، واالنتاجية واالداء المالئمة        
اضية تحتوي علي نماذج للمكونات المختلفة للجامعـة        كما أوضحت أن الجامعة االفتر    

والمسافات المعتمدة علي االنترنت، والمكتبات      ،االفتراضية مثل الصفوف االفتراضية   

                                                           

 بعـد  عـن  التعليم ،" افتراضية جامعة نموذج االنترنت علي مبني بعد من للتعليم نموذج: "مكي أمين محمد - 1
 – العربية الجامعات اتحاد مع بالتعاون المفتوحة القدس جامعة ،مؤتمر واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ودور
 .1999 ابريل 12-10 من الفترة في عمان
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ومكتـب الماليـة االفتراضـي،       ،االفتراضية، ومكتب القبول والتسجيل االفتراضـي     
  .ونموذج اتصال بين المعلم والمتعلم

  :الدراسات االجنبية: ثانياً
  :)Teeter ,1997()1(  التعليم االفتراضي -1

تجربة االعتماد علي االنترنـت فـي تـدريس احـدى           تناولت هذه الدراسة      
  بالواليـات المتحـدة   University  Arkansas المقررات في جامعـة اركانـسس  

  : االمريكية والتي كان لها العديد من المزايا منها
  . حلقات البحث والنقاش عبر االنترنت زيادة حماس ودافعية الطالب للمشاركة في-
 تتم عملية التعليم في الوقت للطالب دون الحاجة الـي االسـتعداد الـذهاب الـي                 -

  .المؤسسة التعليمية
  . إمكانية الحصول علي عدد كبير من المصادر المتعلقة بموضوع التعليم-
  . القدرة علي المشاركة والكتابة في حلقات النقاش-

لدراسة عدد من الصعوبات التي واجهة التدريس بإستخدام        هذا وقد أوضحت ا     
  :االنترنت منها

 حيث أن إستجابة كل طالب ، تستمر عملية التعليم وقت أطول من التعليم التقليدي-
كتابية عبر االنترنت تتطلب الكثير من الوقت كما أن تحضير القراءات للمقرر 

  .وعرضها عبر االنترنت يستهلك الكثير من الوقت
 عدم توافر الدعم الفني فقد واجه الطالب بعض المشكالت أثناء أستخدام االنترنت -

  .ولم تتوفر لهم الخبرة الكافية لحل هذه المشكالت

                                                           

1  - Teeter, T: Teaching  on  the internet meeting the challenges of Electronic learning 

ERIC document , 1997 
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حيث يذكر الطالب أن التركيز ، زيادة التركيز علي عملية التعليم بدالً من المحتوى-
  .دة التعليميةعلي أستخدام االنترنت كان أكثر من التركيز علي محتوى الما

  .)Edwards ,1997(  ثالث طرق للتعليم االفتراضي  -2
تناولت هذه الدراسة تدريس بعض المقررات بإستخدام ثالث طرق تـدريس             

 وقد أتفق معظم الطالب الذين كانوا فـي  ،مختلفة وأراء الطالب حول الطريقة االنسب     
ائج المرغوب فيها بطريقـة     المرحلة الجامعية أن التدريس باستخدام االنترنت حقق النت       

 حيث تمكنوا من تعلم المفاهيم وتطبيقها       ،ممتعة واقتصادية في الوقت والجهد والتكاليف     
 كما أكد الطالب أن النتائج التعلم من المواد التعليمية االلكترونية كانت            ،بصورة أفضل 

ة أفضل من المواد التقليدية، كما أوصي الطالب  بالعمل علـي االتجـاه نحـو زيـاد                
  .استخدام االنترنت واالعتماد عليه في العملية التعليمية

  :)Carswell ,2000( )1(  التعليم االفتراضي كأحد أساليب التعليم من بعد -3
قامت هذه الدراسة علي المقارنة بين التعليم التقليـدي والتعلـيم االفتراضـي           

الجـامعي، وقامـت    حيث بدأت باختيار عينىة متماثلة لمجتمع الدراسة وهو التعلـيم           
 والثانيـة افتراضـياً،     ، االولى تم التدريس لها تقليـدياً      ،بتقسيم العينة الي مجموعتيين   

 اال أن الطريقـة     ،وأنتهت الدراسة الي تقارب النتائج المتحصل عليها من المجموعتين        
االفتراضية كان لها العديد من المزايا منها انها القت قبول أكبر ورغبـة أكيـدة فـي          

  . وأنها أكثر اقتصادية في الوقت وأقل تكلفة، لذى الطالبالتعلم
  
  

                                                           

1  - Carswell , L ; Distance education via the internet the student experience , British 

Journal of Educational Technology ,2000. 
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  :)Fletcher ,2005()1( كيف نعد للتعليم االفتراضي ، التعليم من بعد-4
تناولت هذه الدراسة بعض وسائل التعليم االفتراضي التي تتناسب مع طالب   

 والذي البد أن التعليم الجامعي وكيفية استخدامها ومن هذه الوسائل الكتاب االلكتروني
 البريد االلكتروني وكيفية ،يتسم بعدد من المزايا يميزه عن غيره من الكتب التقليدية

  .  المكتبة االلكترونية،إنشائه واستخدامه
  :)Jun ,sulu,2005()2(  تقويم التعليم االفتراضي للمعرفة المكتسبة في التدريب -5

 بين نمطين من أنماط التعلـيم   علي تقويم المعرفة المكتسبة    قامت هذه الدراسة    
 وقد تم تطبيق اختبار قبلي وبعدي علي عينة         ،وهما التعليم االفتراضي والتعليم التقليدي    

 وتوصلت الدراسة الـي وجـود فـروق بـين           ،ممثلة من الواليات المتحدة االمريكية    
 مـن  مجموعتي التعليم في المعرفة القبلية، كما كشفت االختبارات البعدية أن المتعلمين    

خالل التعليم االفتراضي قد استفادوا أكثر من أولئك الذين تعلموا من خـالل النظـام               
  .التقليدي

  :التعليق علي الدراسات السابقة
من خالل تناول الدراسات السابقة وعالقتها بالبحث الحالي نجد أن الدراسات             

النـشاء   وأن هناك ضرورة ملحة      ،العربية ركزت علي أهمية وجود جامعة افتراضية      
 ، وريم درباله  ، واحمد روحي  ، وذلك مثل دراسة جورجيت دميان     ،مثل هذه الجامعات  

بينما نجد أن الدراسات االجنبية قد تناولت كيفية التدريس باالعتماد علي االنترنت مثل             
 مثـل   او كيفية اإلعداد للتعلـيم االفتراضـي  ، Edward  ودراسة ، Teeterدراسة 

                                                           

1 - Fletcher ,M ;Distributed open and distance learning; How does E- learning fit,2005  
2- Jun, Sulu; E- learning an evaluation of Knowledge acquisition in training 

Dissertation Abstract international.2005 
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 ،Jun ,sulu التقويم في التعليم االفتراضي مثـل دراسـة    أو كيفية،Fletcherدراسة 
وقد استفاد الباحث في وضع االطار النظري للبحث الحالي والتعرف علي ما توصلت             

  .اليه الدراسات السابقة ومن تم يبدا الباحث في بناء بحثه
بينما يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في أنه تناول خبراتان   

تلفة وذلك  النشاءجامعة افتراضية مستقلة مثل خبرة الجامعة االفتراضية لدولتين مخ
  .بباكستان وجامعة الصناعة اإلفتراضية بالمملكة المتحدة

    :مشكلة البحث
ال يزال التعليم الجامعي الليبي يعاني من عدة مشكالت ونواحي ضعف مـن               

العامـة والـراغبين فـي      اهمها عجزه حالياً في إستيعاب جميع الناجحين في الثانوية          
االلتحاق به بالرغم من زيادة عدد الجامعات في ليبيا وكذلك زيادة عدد الكليـات بهـا                

 وايضاً من بين المشكالت التي تواجه التعليم        ، كلية تربية  48حيث يوجد في ليبيا حالياً      
الجامعي في ليبيا عدم مواكبته للمستجدات الحديثة وكـذلك عـدم تلبيتـه للمتطلبـات               

  باالضافة تركز الجامعـات فـي المـدن          ،مستمرة لسوق العمل واحتياجات الطالب    ال
 لـذا كانـت     ،الكبيرة  مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية التي نص عليها الدستور           

الجامعة االفتراضية ضرورة حثمية أقرب منها الي االختيار وحل استراتيجي لتقـديم            
  .ي والظروف االقتصاديةخدمة تعليمية تتغلب عن البعد الجغراف

  :ومما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي  
 كيف يمكن االفادة من نماذج الجامعة االفتراضية في النحو نحو تـصور مقتـرح               -

  لجامعة افتراضية في ليبيا ؟ 
  :ويتفرع من هذا التساؤل االسئلة الفرعية االتية  

  شاء  الجامعات االفتراضية؟ ما أهم الخبرات الدولية في إن-
 ما المرتكزات االساسية التي يمكن االستفاذة منها في وضع تصور مقترح  لجامعة -
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  افتراضية في ليبيا؟
  :أهداف البحث

  . الوقوف علي  بعض تجارب الدول المتقدمة في مجال الجامعات االفتراضية-
جامعة افتراضية في  تقديم مرتكزات أساسية  يستفاذ منها في وضع تصور مقترح ل-

  .ليبيا
  :أهمية البحث

  :تمكن أهمية هذا البحث في االتي  
 المساهمة في تطوير التعليم الجامعي من خالل السعي الي تقديم نمـوذج لجامعـة               -

  .افتراضية
  . المساهمة في حل المشكالت الكثيرة التي يعاني منها التعليم الجامعي في ليبيا-
  .طور يعتمد بشكل أساسي علي أستخدام التقنية يتناول هذا البحث نموذج مت-
  . السعي في أن يكون التعليم الجامعي مواكب للمستجدات الثقنية الحديثة-

  :أداة البحث
أعتمد هذا البحث علي االدبيات الخاصة بالتعليم االفتراضـي بـشكل عـام               

وتمثلت هذه االدبيات فـي الكتـب والدراسـات          ،والجامعة االفتراضية بشكل خاص   
  .السابقة

  :منهج البحث
 ،الوصـف (       يعتمد البحث الحالي علي منهج البحث المقارن بأسلوب بيريـداى           

 حيث تم عـرض نموذجـان مـن نمـاذج الجامعـة        ،) والمقارنة ، المناضرة ،التفسير
االفتراضية وهما جامعة الصناعة بالمملكة المتحدة والجامعة االفتراضـية بباكـستان،        

 وبنـاء علـي     ، الخبرتان وتحديد بعض نقاط االتفاق واالختالف      وكذلك تم تحليل هذان   
النتائج التي تم التوصل اليها يتم وضع ركائز تساعد في وضع رؤية استشرافية النشاء              
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  .جامعة افتراضية في ليبيا
  :مصطلحات البحث

  . هي حلم مستقبلي يسعى الي تحقيقه:التصور
بلي يسعي البحث الي بإنه أمل مستق"وعرف التصور المقترح إجرائيا   

المساهمة في تحقيقه من خالل تقديمه عدة ركائز تسهم بشكل كبير في انشاء جامعة 
افتراضية في ليبيا من خالل االستفادة من خبرتي جامعة الصناعة االفتراضية 

  ".باللمملكة المتحدة والجامعة االفتراضية بباكستان
  :الجامعة االفتراضية

الي تأمين أعلي مستويات  التعليم العالي للطالب        هي مؤسسة أكاديمية تهدف       
 وذلك من خـالل إنـشاء بيئـة تعليميـة           ،في أماكن إقامتهم بواسطة شبكة االنترنت     

  .)1(الكترونية متكاملة تعتمد علي شبكة متطورة
بانها مؤسسة اكاديمية ليبية تهدف الـي       "وتعرف الجامعة االفتراضية إجرائيا       

يم للطالب يتم انشاءها باالسـتفادة مـن خبرتـي جامعـة            تامين اعلي مستويات التعل   
  ".الصناعة االفتراضية باللمملكة المتحدة والجامعة االفتراضية بباكستان

  :حدود البحث
  :تنحصر حدود البحث في  

 انحصر في خبرة جامعة الصناعة االفتراضـية فـي المملكـة            : الحد الموضوعي  -
  ستان في مجال الجامعة االفتراضيهالمتحدة وخبرة الجامعة االفتراضية في باك

    2018 -2017 أنحصر في  السنة الدراسية  : الحد الزمني -

                                                           

1 - Valiathan ,Purnima. " Blended Learning models " American society for training 

Development ( ASTD) ,Verginia 2002.p8 
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ويتناول هذا المحور خبرات كل من باكستان والمملكة المتحدة فـي مجـال               
  . الجامعات االفتراضية

  :اضية في باكستان الجامعات االفتر:أوال
يعد نموذج باكستان في التعليم االفتراضي من انجح النماذج في هذا الميـدان               

واالسرع في االنشاء والذي تعتمد عليه الجامعة االفتراضية في باكستان في توصـيل             
 ويتم تناول هذا النوع من التعليم من خالل نموذج الجامعة           ،المادة العلمية للملتحقين بها   

  :ة الباكستانية كما يلياإلفتراضي
  : نشأة الجامعة االفتراضية في باكستان -1

 وافقت الحكومة الباكستانية علي االعتمادات الماليـة        2001في نوفمبرمن عام    
مليـون دوالر، وقـد     16الالزمة إلنشاء الجامعة االفتراضية والتي قدرت آنذاك بمبلغ         

فتتاح الجامعة في مارس مـن      تكون فريق يضم خمسة عشر فرداً لإلعداد والترتيب ال        
  .)1(2002عام 

 15وهذا يعني أنه خالل فترة لم تتعدى خمسة أشهر قام فريق مكـون مـن                  
عضواً بالتخطيط لإلعداد والترتيب الفتتاح الجامعة مما يـدل مـدى جديـة وإقنـاع               

  .باكستان بأهمية هذا النوع من التعليم
ن بافتتاح الجامعة االفتراضية    وبالفعل وبعد الجهود المضنية قام رئيس باكستا        

 2002 ابريـل عـام      12 وتم بت أول محاضرة في       2002 مارس   23الباكستانية في   
                                                           

1 - Toor ,Saba, Khalil; "Hybrid model for e-learning at virtual university of Pakistan " : 

The Electronic Journal of e-learning.p68 
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  .)1( طالب من كل أنحاء باكستان500وكان عدد الملتحقين حوالي 
 كما تم إنشاء    ، مدينة 18 حرم جامعي افتراضي في      28وقد تم تأسيس حوالي       

 القيام بحملة عامة لتنميـة الـوعي عنـد          استوديوهات خاصة للتسجيل واالضافة مع    
  .)2(الجماهير عن هذا النوع الجديد من التعليم

  : أهداف الجامعة االفتراضية في باكستان-2
تعمل الجامعة االفتراضية في باكستان علي تحقيق عدد من االهداف يمكـن              

  :ايجازها علي النحو التالي
  . تقديم المعلومات للطالب بطريقة فعالة-
  .يم برامج عالمية بأقل التكاليف دون االنتقال الي المدن الكبيرة تقد-
 تلبية الطلب االجتماعي علي التعليم الجامعي لذا يتم قبول الطالب وفقا لمـؤهالتهم              -

  .التعليمية دون التمييز علي أساس الجنس والدين والسن والموقع الجغرافي
 تساعد علي النمو الشخصي لهم       تزويد الطالب بخبرات تعليمية غنية وحديثة والتي       -

  .وفي تحملهم للمسؤولية ومواجهةالتحديات في عالم سريع التغير
  : برامج الجامعة االفتراضية في باكستان-3

تقدم الجامعة االفتراضية الباكستانية برامج اكاديمية جيـدة تتـسم بـالجودة              
البرامج تنوعاً كبيـراً    والتمييز معتمدة علي الوسائل التكنولوجية الحديثة وتتنواع هذه         

حيث تقدم برامج مجال العلوم االقتصادية وإدارة األعمال والمحاسبة واللغات وعلـوم            
                                                           

1 - Alan, mohsin;" contribution of virtual university in the field of Higher education in 

Pakistan and recommendations to gain maximum advantages of this medium of 

education" ;virtual university of Pakistan,2009.p4 

2 - Toor ,Saba, Khalil; "Hybrid model for e-learning at virtual university of Pakistan " : 

The Electronic Journal of e-learning.p68 
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  :ويمكن توضيح هذه البرامج علي النحو التالي. )1(الكمبيوتر
  : بكالوريوس العلوم-أ

 ساعة معتمـدة للحـصول علـي شـهادة          130حيث يحتاج الي دراسة الي        
وفي السنة النهائية يجب علي الطالب أن يقضى وقتا كبيرا في           البكالوريوس في العلوم    

إنجاز وإتمام مشروع للتخرج ويتم اتمام هذا المشروع بالتعاون مع شـركة صـناعية              
 كما أن المناهج القائمة علي المـواد        ،تحت إشراف محترف يتم تعينه من قبل الجامعة       

ة المناهج القوميـة المعتمـدة    الدراسية المتنوعة مبنية أساسا علي توصيات لجنة مراقب       
من قبل المجلس األعلي للتعليم العالي وبالرغم من ذلـك فـإن المجلـس األكـاديمي                
للجامعة يقوم بتحديث المنهج من وقت ألخر وتقوم الجامعـة االفتراضـية بباكـستان              

  :بعرض هذه البرامج
  .ا برامج بكالوريوس العلوم للحاصلين علي الشهادات المتوسطة وما يعادله-
أقل ( برامج درجة أقل من بكالوريوس العلوم للحصول علي شهادات متوسطة -

  )درجة من بكالوريوس
  : برامج الدراسات العليا-ب

 وهي علي النحو    2008برامج الحصول علي درجة الماجستير وذلك منذ عام           
  :التالي

  ماجستير علوم الكمبيوتر للحاصلين علي درجة البكـالوريوس مـن أي معهـد أو              -
  .جامعة معترف بها

  . ماجستير تكنولوجيا المعلومات-

                                                           

1 - Hussain, Rashad ;"A study of students ,Attitude towards virtual Education in 

Pakistan" Pakistan  virtual University, 2007.p2 
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 ساعة معتمدة   72 وكل برامج الماجستير تحتاج الي دراسة        : ماجستير إدارة األعمال   -
   فصول دراسية 4يتم توزيعها علي 

  : برامج تنمية قدرات- ج
 قامت الجامعة اإلفتراضـية الباكـستانية بتقـديم         2007منذ نوفمبر من عام       

عامين للراغبين في دخول مجال سوق العمل بشكل سريع وتـشمل تلـك             برامج لمدة   
البرامج درجة ما قبل بكالوريوس التجارة، درجة ما قبل بكالوريوس إدارة األعمـال،             

 درجة ما قبل بكالوريوس االداب في مجال        ،درجة ما قبل بكالوريوس علوم الكمبيوتر     
الب االختيار في االستمرار للتكملة     االعالم وعلم النفس وبعد انتهاء العامين يصبح للط       

  .)1( سنوات بكالوريوس العلوم شواء مباشرة أو في وقت الحق فيما بعد4في برامج 
  : الوسائط الرئيسية لنقل المادة العلمية في الجامعة االفتراضية-4

نظراً لمعاناة باكستان من نقص أعضاء هيئة التدريس المؤهلين ذوى الخبرة   
تتركز في المدن الرئيسية فقط بينما المدن الصغيرة والمناطق في التدريس، كما 

الريفية فمحرومة من التعليم المتميز، ولنشر التعليم ذو الخبرة العالية كان البد من 
تبنيس وسائل تكنولوجية حديثة لتةصيل المادة العلمية للطالب وهي فكرة أساليب 

  :الجامعة االفتراضية التي ارتكزت علي
  :د علي التلفزيون االعتما-أ

حيث يشاهد ويستمع طالب الجامعة االفتراضية الي المحاضرات عن طريق            
نفس األساتذة المعينين في الجامعات التقليديةذوي الخبرة والمهـارات حيـث تمتلـك             
الجامعة اإلفتراضية محطة تلفزيونية خاصـة بهـا واسـتوديوهات لإلنتـاج وتبـث              

تذة للتلفزيون كما أن هذه المحاضـرات متاحـة         المحاضرات علي قناتين يسجلها األسا    
                                                           

1  - http://www.dawn.com.weekly/ science/ archive /020713/ science2, 2009. 
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   )1 (. للطالبVHs , CDs علي 
  : المحاضرات من خالل االنترنت-ب

حيث يستخدم الطالب كل من الويب والبريد االلكتروني لالتـصال بـاإلدارة              
وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويمكنهم الدخول لمحتوى المقررات والمواد المساعدة          

 بواسطة برامج نظام إدارة تعلم الجامعة االفتراضية التي تتصل بموقـع            عبر االنترنت 
الجامعة وتتعدد الطرق واألساليب التي تعتمد علـي االنترنـت والتـي منهـا              ) خادم(

مجموعـات  ) عبر االنترنـت    (الحوار  ) روابط بالجامعة   (الوسائط المتعددة االنترنت    
  .مناقشة االميل

  :ل المعرفة عن طريق االنترنت هماويمكن شرح نوعين من أنواع نق  
 Learning managemnt system  نظام إدارة التعليم -

  E-mail البريد االلكتروني االميل  -
  :وفيما يلي توضيح لكل منهما  

  : نظام إدارة التعلم-1
 صمم خصيصاً للمساهمة  في إدارة  Softwareوهو عبارة عن برنامج    

أنشطة التعليم األخري في الجامعة االفتراضية، لذا فهو ومتابعة وتقييم المتعلم وبقية 
يعتبر حل استراتيجي للتخطيط والتدريب وإدارة جميع أوجه العملية التعليمية في 

 Virtual والفصول االفتراضية  Onlineالجامعة االفتراضية مثل البث المباشر 

Classroom ولة عن بعضها  مما يجعل االنشطة التعليمية التي كانت منفصلة ومعز

                                                           

1 - Toor ,Saba, Khalil; "Hybrid model for e-learning at virtual university of Pakistan " : 

The Electronic Journal of e-learning.p70 
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  .)1(تعمل وفق نظام مترابط يسهم في رفع مستوى التعلم
هذا ويمتلك نظام إدارة التعلم ثالثة أنواع من المستخدمين وهم أيضاً مكونين   

 Teacher \Tutor  والمدرس أو المحاضر، Studentللموقف التعليمي وهم الطالب 

  .Administratorالمدير 
  :E-Mail البريد االلكتروني -2

-E والتي تكتب اختصاراً   Electronic Mailإن خدمة البريد االلكتروني   

Mail             تعتبر أكثر خدمات االنترنت انتشارا وشهرة، لكونه وسيلة اتصال فورية بـين 
  .األفراد في أي مكان تصل إليه االنترنت علي سطح األرض

كة االنترنت،  والبريد االلكتروني يقوم بنفس وظيفة البريد العادي باستخدام شب          
وفيه يتم نقل ماليين الرسائل والمذكرات والملفات متنوعة المحتوى بـين مـستخدمي             

  .االنترنت علي مدار الساعة
  :)2( بعدد من المزايا من أهمها ما يليE-Mailويتسم البريد االلكتروني   

  إرسال المعلومات بالبريد االلكتروني عبر شبكة االنترنت لن يكلف المستخدم سوى           -
ثمن مكالمة محلية من مكانه حتي مزود خدمة االنترنت المشبوك معه بغض النظـر              

  .عن المكان الذي ستذهب إليه تلك المعلومات المرسلة الكترونياً
 إن إرسال االمعلومات المرسلة بالبريد االلكتروني ال يكون قاصراً علـي مـستقبل              -

 وبالتالي يعتمـد    ، اللحظة نفسها  واحد بل يمكنت إرسالها الي العديد من المستفيدين في        
                                                           

 مهـارات  تنمية في االفتراضية والفصول الكمبيوتر بمساعدة لتعليما استخدام تأثير :عبيد احمد محمد محمد -1
 التربيـة  كلية – منشورة غير ماجستير رسالة -االساسي التعليم من الثانية الحلقة لتالميذ االنترنت مواقع تصميم
 104ص.2007 الشيخ، كفر جامعة

 التجمـع  اسـبوع  –" متميز دريست نحو التدريس مجال في االنترنت استخدام فاعلية: "حسن جالل اشرف - 2
 11ص.2006 مارس  30-25 من الفترة – قطر جامعة والعلوم االداب كلية -الثاني التربوي
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  .عليها عضوهيئة التدريس في إرسال معلومة لكل طالبه في أن واحد
 البريد االلكتروني يمكنه إرسال الصور بجميع أنواعه سواء كانت ثابتة أو متحركة             -

  .وبااللوان
 البريد االلكتروني يمتاز بالسرية حيث اليمكن ألي أحد آخر غير المستقبل أن يطلع              -

  .علي المعلومات المرسلة وذلك عن طريق وضع كلمة سرية ال يعرفها غير المستقبل
 المعلومات المرسلة عبر البريد االلكتروني ال يمكن التجسس عليه ألنه يمكن -

  .تشفيرها بوسائل تشفير خاصة ويتم فكها لدى المستقبل
ادلها وال تستغرق  البريد االلكتروني يمكنه نقل ملفات ضخمة جدا من المعلومات وتب-

  .عملية إرسالها واستقبالها غير ثوان محدودة
  : إدارة الجامعة االفتراضية في باكستان-5

تدار الجامعة االفتراضية الباكستانية مجلس إدارة وهو أعلـي سـلطة فـي               
 فهو المسؤول عن الرقابة ومتابعة الشؤون االدارية واالكاديمية والمالية، كما           ،الجامعة

ة علي رسم سياسة الجامعة التي تعمل علي نجاح عمليـة التعلـيم والبحـث    لديه القدر 
  واالدارة 

  )1( :ويتكون هيكل إدارة الجامعة االفتراضية من
  
  

    
  
  

                                                           

1 -http://www.dawn.com.weekly/ science/ archive /020713/ science2, 2009. 
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  : االفتراضية في المملكة المتحدةثانيا جامعة الصناعة
تعد خبرة المملكة المتحدة في الجامعات االفتراضية من الخبرات األولي فـي              
أة هذا النوع من التعليم كما أن  لها سمة تميزت بها عن سـائر الجامعـات                 بداية ونش 

االفتراضية في تسمية الجامعة حيث تعد جامعة الصناعة االفتراضـية مـن النمـاذج              
  :الفريدة من نوعها والمميزة وهذا ما سوف يوضحه التحليل التالي

  : نشأة جامعة الصناعة االفتراضية في المملكة المتحدة-1
بالمملكة   Univeristy For Inustry (UFI)ست جامعة الصناعة تأس  

 وأتت فكرة انشائها من مؤسسة مهتمة بالبحث والدراسة وتحليل 1998المتحدة عام 
 وذلك من ،السياسة العامة في مؤتمر التعليم مدى الحياة الذي عقد في سيلينهام بانجلترا

ة للصناعة في كل من انجلترا أجل تنفيذ رؤية الحكومة البريطانية القامة جامع
  وويلزوايرلند الشمالية 

  : أهداف جامعة الصناعة االفتراضية في المملكة المتحدة-2
عمدت جامعة الصناعة الي تحقيق عدد من االهداف يمكن توضـيحها علـي              

              :النحو التالي
يـف   تحليل احتياجات السوق وطلبات المستهلك متـضمنه االتجاهـات فـي التوظ            -

  .والتكنولوجيا واالقتصاد
 تزويد االفراد بالمعلومات واالرشادات كي يستطيعوا أن يحددوا مصادر التعليم التي            -

  .تالئمهم
  . ضمان توافر اتصال ببرامج تعليمية عالية الجودة والتي تناسب احتياجاتهم-
 وضع محتوى جديد وذلك للقضاء علي الفجوات الموجودة بين المحتـوى الحـالي              -
  .متطلبات السوقو
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  : البرامج والمقررات الدراسية-3
تبنت جامعة الصناعة االفتراضية فكرة التنوع الواسع في البرامج التعليميـة             

خاصة برامج العلوم والهندسة والتكنولوجيا لتعزيز تنافـسها داخـل المجتمـع وفـي              
ة وقـداثبتت   الخارج ولتعزيز وتقوية تحويل التكنولوجيا بين التعليم العالي والـصناع         

اللجنة القومية لالستعالم في التعليم العالي أهميـة االشـتراك بـين التعلـيم العـالي                
  .)1(والصناعة
وقدمت جامعة الصناعة كل برامجها ومقرراتها عبراالنترنت وقد كانت هذه             

  :المقررات كما يلي
 مقـرراً   25 برامج في تخصص تكنولوجيا المعلومات حيث تقدم جامعة الـصناعة            -
رتبط بهذا المجال وذلك لتطوير مهارات العاملين في شركات التكنولوجيا حيث يشمل            ي

 وتكنولوجيا الشبكات واالجهزة وتـصميم مواقـع   ،تخصصات البرمجيات المتخصصة 
  .علي االنترنت

 برامج في تخصص العلوم الهندسية حيث شملت الهندسة الميكانيكية، والكهربائيـة            -
  . مقرراً في هذا المجال120ا يقرب من واالنشائية وقدم الجامعة م

 مقرراً يـرتبط  239 برامج التجارة وإدارة االعمال حيث تقدم الجامعة ما يقرب من          -
  .بهذا المجال حيث يتناول التخصصات المختلفة للعلوم التجارية واإلدارية

  . مقرراً في هذا المجال63 برامج اللغات حيث تقدم الجامعة ما يقرب من -
  . لتطوير بعض المهارات الفرعية التي يستخدمها الفرد في حياته اليومية مقررات-

                                                           

1 -Razak Grady & Hohn pratt;" The UK Technology Transfer  System; "Calls for 

stronger Links between Higher education an industry" ,Journal of Technology Transfer 

, volume25,Kluwer Academic  Publishers,Netherlands,2000.p 205 to 210 
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وهكذا عملت جامعة الصناعة علي تقديم برامج تخصصية ومقررات دراسية            
تتناسب مع طبيعة العصر وتساهم في احداث تنمية اقتصادية عن طريق رفع مهارات             

  .وقدرات العاملين في المؤسسات
  :هيكل التنظيمي لجامعة الصناعة االفتراضية وسائط نقل المعرفة وال-4

تقوم جامعة الصناعة بتغطية مجموعة كبيرة من الخدمات وتقديم عدد كبيـر              
من البرامج والمقررات الدراسية وذلك من أجل تطبيق استراتيجية الـتعلم عبرشـبكة             

  . وكذلك توفير قدر كبير من النصح واالرشاد وذلك عبر الخط،االنترنت
م جامعة الصناعة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في بث ونشر         هذا تستخد   

برامج التعلم، حيث تعتمد بصفة خاصة علي التكنولوجيا الرقمية تسمح باستخدام أكثر            
من قناة لتوصيل المعلومات مثل االقمار الصناعية والكابالت والبث التلفزيوني ولذلك           

لهيكل التنظيمـي لجامعـة الـصناعة       أسهمت في الرقي بالتعليم االفتراضي اما عن ا       
  )1( :اليتفيوضحه الشكل ال

                                

                                                           

1   -Razak Grady & Hohn pratt;" The UK Technology Transfer  System; "Calls for 

stronger Links between Higher education an industry" ,Journal of Technology Transfer 

, volume25,Kluwer Academic  Publishers,Netherlands,2000.p 210 
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  المتعلمين

  
    

   : ادارة جامعة الصناعة-5
عبارة عن مبنى إداري كبير يقع في مدينة شيفيلد لها عدد كبير من الفـروع                 

نتشرة في أرجاء انجلترا وويلز وايرلندا الـشمالية        تإلدارية سواء في مدينة شيفيلد أو م      
وهـو   " مركز المملكة المتحدة عبر شبكة االنترننت       " كما تقوم الجامعة كذلك بتشغيل      

 ويتم إدارتـه    2001 وقد تم تأسيسه عام    ،بوابة الكترونية تهتم باستخبارات القطاع العام     
  .من قبل مكتب المبعوث االلكتروني

ة قسم التعليم والمهارات بوزارة التعليم ويقوم علي إدارة         وتتبع جامعة الصناع    
 والصناعة والتجـارة ويكـون      ،هذه الجامعة مجموعة من المديرين من رجال التعليم       

هدفهم تنفيذ وتطبيق الخطط واالستراتيجيات التي تحقق االرتباط بين البرامج المقدمـة            
  .)1(واحيتاجات سوق العمل

                                                           

1 -http://www.Lifelong.co.uk 
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وستة ،ونائبه،دارة الجامعة من الرئيس التنفيذيويتكون الفريق التنفيذي ال  
     .)1(:  ويوضحهم الشكل الثالي،مديرين

 � �
 ���W0א��+��Jא� �

��@�אcJ"א� �א�{����و��lא����VW���Y'�+ن�[�א�m!�@�א���0 �
ن طبقا لمنهجية  البحث ثم عرض إطاراً نظرياً تمثل في تناول خبرات دولتيي              

في مجال الجامعات االفتراضية، والتمام منهجية البحث وللحصول علي نتائج يجـب            
  :تحليل هذان الخبرتان مع بيان أوجه الشبه واالختالف بينهما

 :نشأة نظام التعليم االفتراضي -1

تشابهت نشأة التعليم االفتراضي في الخبرتان محل البحث حيث نشأت هذان   
ة اال ان جامعة الصناعة االفتراضية كانت االسبق في الخبرتان في فترة زمنية متقارب

 ثم الجامعة االفتراضية الباكستانية التي نشأت سنة ،1998النشأة حيث نشأت في سنة 
2002.  

                                                           

 غيـر  دكتوراه رسالة ، مستقبلية دراسة مصر في افتراضية لجامعة مقترح نظام : درباله محمد علي ريم - 1
 221ص.2006حلوان، جامعة التربية كلية – التربية اصول قسم – منشورة
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 :اهداف التعليم االفتراضي -2

راعت الخبرتان محل البحث حاجة كل مجتمع من حيث توفير فرص    
 والتركيز علي مبدأ التعلم ،سوق العمل ومرعاة متطلبات ،االلتحاق بالتعليم الجامعي

 االان جامعة الصناعة االفتراضية بالمملكة البريطانية ،المستمر والتعلم مدى الحياة
المتحدة تميزت في هدف ضمان االتصال بين الطالب وبين البرامج عالية الجودة 

  .وايضاً ضمان جودة الخدمات والمنتجات
 :الخبرات االساسية والمقررات -3

لنظامان محل البحث برامج في مجالت متشابهة  مع بعضها حيث قدم ا  
ركزت علي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والعلوم االقتصادية 

  . واالدارية العلوم االنسانية بتخصصاتها المختلفة والتجارية
ولكن اوجه االختالف في البرامج ان التعليم االفتراضي بباكستان ركز   
 كبيرة علي برامج ومقررات العلوم وهذا انما يفسر سعي باكستان الدائم بصورة

للنهوض في مجاالت العلوم المختلفة خاصة مجالي الفيزياء والكيمياء بينما كان تركيز 
التعليم االفتراضي في المملكة المتحدة علي البرامج والمقررات الهندسية من هندسة 

 يوضح ايضاً من فكر المملكة المتحدة وهي  وهذا،ميكانيكية وكهربائية ومعمارية
احدى الدول الصناعية السبع الكبرى سعيها الدائم للحفاظ علي جودة صناعتها والرقي 

  .بها ايضاً وايضاً محاولتها السير علي نهج ريادتها للدول الصناعية
 :الوسائط واالساليب المستخدمة -4

يم تعليمهما اعتمادا علي تشابه النظامان االفتراضيان محل البحث في تقد     
االنترنت وتقنياته المختلفة بصورة اساسية مع االعتماد علي بعض الوسائل المساعدة 

  . وشرائط الفيديو، وشرائط الكاست،االخري مثل االسطوانات المبرمجة
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وعن اوجه االختالف نجد ان باكستان تميزت في هذا الجانب حيث لها قنـاة                
 كما تميزت ايضاً بنظـام      ،الفتراضية واستديوهات لالنتاج  تلفزيونية خاصة بالجامعة ا   

ادارة التعلم وهو حل استراتيجي الدارة وتوجيه عملية التعلم بينمـا تميـزت جامعـة               
  .الصناعة بالمملكة المتحدة باالعتماد علي التكنولوجيا الرقمية واالقمار الصناعية

 :االدارة -5

متحدة في ان لكل منهما جامعـة       تتشابه به خبرة كل من  باكستان والمملكة ال          
مستقلة لكن هناك اختالف بينهما في ان الجامعة االفتراضية الباكستانية يرأسها رئيس            
مجلس ادارة الجامعة ويقع اسفل منه مجلس تنفيذي ومجلس اكاديمي ومجالس اخـرى             

  بينما في الجامعة االفتراضية بالمملكة المتحدة يرأس رئيس الجامعـة          ،كما ذكر سابقاً  
مدير تنفيذي للجامعة ثم نائب تم مديرين القسام الجامعة المختلفة من تطوير وعمليات             

  وما غير ذلك
عرض لبعض المرتكزات االساسية التي تساعد في النحو نحو تصور مقترح   

  .لجامعة افتراضية في ليبيا
بعد عرض االطار النظري وتحليل وعرض خبرتان فـي مجـال الجامعـة               

خبرة الجامعة االفتراضية في باكستان وخبـرة جامعـة الـصناعة           االفتراضية وهما   
  .االفتراضية في المملكة المتحدة

يمكن للبحث الحالي ان يقترح هذه المرتكزات للدنو نحـو  وضـع تـصور                 
  :مقترح لجامعة افتراضية في ليبيا وهذه المرتكزات هي

يبية مـستقلة  تساعد هذه المرتكزات في المساهمة في انشاء جامعة افتراضية ل      
تكون رسالتها تقديم برامج ومقررات دراسية تؤدي للحصول علي شـهادات علميـة             
وتكون لها صفة استقاللية وتخضع الشراف وزارة التعليم  وتزود بكافـة االمكانـات              
التي تستطيع من خاللها اتاحة برامجها وخدماتها علي الخط وتم االستفادة في وضـع              
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ة االفتراضية الباكستانية وجامعة الصناعة االفتراضـية       هذه المرتكزات بخبرة الجامع   
  : وفيما يلي عرض لهذه المرتكزات،بالمملكة المتحدة

 :الفلسفة واالهداف -1

تتضح فلسفة هذه الجامعة في سعيها نحو تحقيق عدد من االهداف وذلك كما   
  :يلي
 .ت عليازيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي وتوسيع قاعدة الحاصلين علي مؤهال -

اتاحة الفرصة للعاملين الحاصلين علي مؤهالت متوسطة وفوق المتوسطة للحصول  -
 .علي مؤهل جامعي مناسب

 .تنمية المعرف والمهارات -

 .تشجيع الحصول علي درجات علمية وايضاً القيام ببحوث تهم البيئة والمجتمع -

 .زيادة القدرة االنتاجية ورفع مستوى الرفاهية االجتماعية -

 :البرامج والمقررات -2

مقررات لتنمية المهارات وتدريب العاملين تنتهي بالحصول علي شهادة إجتياز  -
 .برنامج معين

مستوى فوق المتوسط وقبل ( برامج ومقررات للحصول علي دبلومات لمدة عامين  -
 )الجامعي

 .برامج دراسية للحصول علي درجة البكالوريوس أو الليسانس -

 . للحصول علي دبلومات بعد الدرجة الجامعية االوليبرامج دراسية -

 .برامج دراسية للحصول علي درجة الماجستير -

 .برامج دراسية للحصول علي درجة الدكتوراه -
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وهذه الدرجات تمنح لمختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة االفتراضية   
دات العصر ومن المقترح انشاءها والتي يجب أن تتناسب مع متطلبات السوق ومستج

  :هذه التخصصات ما يلي
 .تكنولوجيا  المعلومات واالتصاالت -

 .الدراسات المتعلقة بعلوم الحاسب -

 . والكهربائية، واالنشائية،التخصصات الهندسية مثل الهندسة الميكانيكية -

التخصصات التجارية واالقتصادية التي تهتم بمجاالت التنمية االقتصادية  -
 .ة الدخل القوميوكيفية العمل علي زياد

الدراسات االنسانية والعلوم االجتماعية ومجاالت الفكر التربوي واالدارة  -
 .المدرسية واالتجاهات الحديثة وحسن ادارة العمل المدرسي

 :القبول -3

من اجل التغلب علي عقبات االنتقال من اماكن جغرافية بعيـدة عـن موقـع        
م التعامل معها يكون مـن خـالل    الجامعة والتي اوضحنا في االطار النظري ان معظ       

الشبكة العنكبوتية، وبالتالي فان نظم القبول تتم من خالل دخول الطالب علـي موقـع               
الجامعة وتسجيل اسمه وبياناته من خالل استمارة التسجيل التي تعدها الجامعـة لهـذا        

كما يتطلب التحاق الطالب بهذه الجامعة حصوله علي الثانوية العامة او مـا             ،الغرض
يعادلها دون التقيد بسنة الحصول علي الثانوية،وايضاً رغبة الطالـب فـي االلتحـاق              

  .بتخصص معين
كما يجب ان يوضع في االعتبار مهارة الطالب في التعامل مـع االنترنـت                

والذي يعد الوسيلة الرئيسية في التعامل مع الجامعة لذا البد للطالب من إتقـان هـذه                
  .امعةالمهارات قبل االلتحاق بالج
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 وكلمـة سـر    user nameويكون لطالب الجامعة االفتراضية اسم مستخدم   
Password   يختارهما بنفسه ويحتفظ بهما  أو علي االقل يحتفظ بكلمة السر والتـي 

يدخل بها علي الصفحة الخاصة به علي موقع الجامعة حيث يختارها البرنامج والمواد             
 المركز ويتلقي الردود واالجابة علي أسئلته       الدراسية ويسجل بياناته ويعدلها ويخاطب    

  .من خالل فريق العمل بالجامعة
 :الوسائل التعليمية المستخدمة -4

يعد االنترنت الوسيلة االساسية والرئيسية في التعامل بين الجامعة والطـالب             
 ومـؤتمرات الفيـديو    Videoconference وذلك من خـالل الفيـديو كـونفرانس    

  والبريـد  Chatting Room وغرفة التحـاور   Audio Conferencesالمسموعة 
 Web – Based Learning ومنتـديات الويـب التعليميـة     E-mailااللكترونـي  

Forums والمكتبة االلكترونية  E-Library    الكتـاب االلكترونـي  Electronic 

Book    كما يمكن استخدام بعض الوسائل االخـرى مثـل CD    ،وشـرائط الفيـديو 
  .كاست وغيرها من الوسائل المساعدةوشرائط ال

 :االدارة والتمويل -5

تكون االدارة من خالل فريق اداري يضم رئيس الجامعة ثم فريق معه يبينـه       
  الشكل التالي وهو شكل من اقتراح الباحث
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 -            ادارة االرشاد - ادارة وتصميم المقرر   - شؤون  القبول         -

        األكاديمي   ادارة شؤون هيئة   -الحسابا ت                 
                                                 التدريس                            

  - ادارة االستالم          - ادارة تطوير الشبكة      - شؤون االمتحانات     -
   العاملين ادارة شؤون-  ادارة التخطيط المالي  

 - ادارة االتصال           - ادارة تنظيم التحاور      - ادارة توزيع           -
   الخدمات االدارية                       -ادارة الموازنة            

                          عبراالنترنت                                                    المواد الدراسية        
  المساعدة           

   ادارة شؤون الخرجيين-
ويختص رئيس الجامعة مع عمداء شؤون الطالب والتطـوير والتكنولوجيـا             

 ورسم السياسة العامـة واالكاديميـة ووضـع الخطـط           ،والخدمات والشؤون المالية  
  .واالستراتيجيات  للنهوض بالجامعة

لجامعة ادارة مستقلة تتبـع وزارة التعلـيم مباشـرة          وينبغي ان تكون ادارة ا      
  .وتساهم في  تقديم الخدمات الطالبية بدرجة عالية من االستقاللية

  :وعن تمويل هذه الجامعة يقترح ان يكون من خالل عدة مصادر منها ما يلي  
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ميزانية تخصص لها وذلك من خالل وزارة التعليم كاي جامعة اخـرى مـع               -
دمات التي تقدمها الجامعة االفتراضـية بالمقارنـة بالجامعـات          الفرق في نوعية الخ   

 .االخري

 .ما يدفعه الطالب من رسوم دراسية -

 .ما يقدمه اصحاب المؤسسات نتيجة تدريب العاملين لديهم -

 .العقود التي تبرم بين الجامعة وبعض المؤسسات لتطوير منتجاتها -

 .تلفةالخدمات التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع المخ -

 :التقويم واالمتحانات -6

يتم تقويم الطالب باستخدام مجموعة من الوسائل واالساليب لضمان الحصول            
  :علي المستوى الحقيقي للمتعلم ومن هذه االساليب ما يلي

االختبارات الموقوتة، وذلك بأن يدخل الطالب علي موقع االختبارات بالجامعة           -
 الخاصـة بـه    Password وكلمة السر   User nameويقوم بادخال اسم المستخدم 

فتفتح امامه شاشه بها عدد من االسئلة مطلوب االجابه عليها خالل فترة زمنية محددة              
 .تم تغلق الشاشة الكترونياً وتظهر نتيجته طبقاً لبرنامج موضوع من قبل الجامعة

 .التحاور عبر االنترنت والقاء االسئلة وتلقي االجابة في نفس الوقت الزمني -

 .الواجبات المنزلية -

 .التقويم المرحلي خالل فترة الدراسة -

 .المشاريع البحثة -

 . االمتحانات النهائية -
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  :المراجع العربية: اوال

الجامعـة االفتراضـية مـدخل لمواجهـة الطلـب          : جورجيت دميان جورج   -1
طن  التعليم من بعد فـي الـو  ،االجتماعي علي التعليم الجامعي  رؤية تربوية معاصرة    

العربي الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر للجمعيـة المـصرية            
  ينـاير    27-26 فـي الفتـرة      –للتربية المقارنة بالتعاون مع كلية التربية ببورسعيد        

 . القاهرة2008

 نحو مبادرة عربية للجامعة االفتراضية في ضـوء         :احمد محمد روحي احمد    -2
 المؤتمر  ،لتعليم من بعد في الوطن العربي الواقع والمأمول       ا،النموذج الدولي واالقليمي  

العلمي السنوي السادس عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة بالتعاون مـع كليـة             
 . القاهرة2008  يناير 27-26 في الفترة –التربية ببورسعيد 

 نظام مقترح لجامعة افتراضية فـي مـصر دراسـة           :ريم علي محمد درباله    -3
 كلية التربيـة جامعـة      – قسم اصول التربية     – رسالة دكتوراه غير منشورة      ،مستقبلية
 2006حلوان،

نظم :الجامعة االفتراضية كإحدى صيغ التعليم الجامعي     : فاروق شوقي البوهي   -4
 الندوة العلمية االولـي لقـسم التربيـة المقارنـة واالدارة            ،التعليم العالي االفتراضي  

 .29/4/2009 –فر الشيخ  كلية التربية جامعة ك–التعليمية 

نموذج للتعليم من بعد مبني علي االنترنت نموذج جامعـة         : " محمد أمين مكي   -5
مؤتمر جامعـة   ، التعليم عن بعد ودور تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت        ،"افتراضية

 12-10 عمان في الفترة مـن      –القدس المفتوحة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية        
 .1999ابريل 
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فاعلية استخدام االنترنت في مجـال التـدريس نحـو           " : جالل حسن  اشرف -6
 – كلية االداب والعلوم جامعة قطـر        - اسبوع التجمع التربوي الثاني    –" تدريس متميز 

 .2006  مارس 30-25الفترة من 

تأثير استخدام التعليم بمساعدة الكمبيـوتر والفـصول        :محمد محمد احمد عبيد    -7
تصميم مواقع االنترنت لتالميذ الحلقة الثانية من التعلـيم  االفتراضية في تنمية مهارات     

 .2007 كلية التربية جامعة كفر الشيخ، – رسالة ماجستير غير منشورة -االساسي

  : المراجع االجنبية:تانيا
1-  Teeter, T: Teaching  on  the internet meeting the challenges of 
Electronic learning ERIC document , 1997 
2- Carswell , L ; Distance education via the internet the student 
experience , British Journal of Educational Technology ,2000. 
3- Fletcher ,M ;Distributed open and distance learning; How does 
E- learning fit? 
4- Jun, Sulu; E- learning an evaluation of Knowledge acquisition 
in training Dissertation Abstract international. 
5- Valiathan ,Purnima. " Blended Learning models " American 
society for training Development ( ASTD) ,Verginia 2002. 
6- Toor ,Saba, Khalil; "Hybrid model for e-learning at virtual 
university of Pakistan ": The Electronic Journal of e-learning. 
7- Alan, mohsin;" contribution of virtual university in the field of 
Higher education in Pakistan and recommendations to gain 
maximum advantages of this medium of education" ;virtual 
university of Pakistan,2009. 
8- Hussain, Rashad ;"A study of students ,Attitude towards virtual 
Education in Pakistan" Pakistan  virtual University, 2007. 
9- http://www.dawn.com.weekly/ science/ archive /020713/ 
science2, 2009. 
10- http://www.Lifelong.co.uk  
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Razak Grady & Hohn pratt;" The UK Technology Transfer  
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industry" ,Journal of Technology Transfer , volume25,Kluwer 
Academic  Publishers,Netherlands,2000. 
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  :البحث ملخص

 أعـضاء  يتبعهـا  التي الذاتي التطوير أسليب على التعرف إلى البحث يهدف  
 بـين  الفروق داللة على والتعرف العلمي، والبحث التدريس طرائق في التدريس هيئة

 على والتعرف العلمي، والبحث التدريس طرائق في واإلناث الذكور درجات  متوسط
 فـي  التطبيقيـة  العلوم وعينة اإلنسانية العلوم عينة درجات متوسط بين الفروق داللة

  .التهمس /والعلوم اآلداب كلية في العلمي والبحث التدريس طرائق
 بلغـت  الـصدفة  طريق عن عشوائية غينة اختيار تم البحث أهداف ولتحقيق  

 تدريس، هيئة عضو) 105( بلغ الذي البحث مجتمع من %)47.6( بنسبة مفردة) 50(
 مفـردة، ) 35( الذكور من البحث وعينة تدريس، هيئة عضو) 73( الذكور عدد وكان
 بلـغ  منهن البحث وعينة دريس،ت هيئة عضو) 32( بلغ اإلناث وعدد ،%)48( بنسبة

 عـضو ) 70( اإلنـسانية  العلوم من البحث مجتمع وكان%) 47( بنسبة مفردة،) 15(
 العلـوم  أسـاتذة  امـا  ،%)47( بنـسبة  مفردة،) 33( منهم البحث وعينة تدريس هيئة

 تـصميم  وتـم  ،)48.5 (بنسبة ،)17( منهم البحث وعينة ،)35( عددهم كان التطبيقية
 العلمـي،  للبحث فقرة) 11(و فقرات) 10( من مكونة التدريس رائقبط خاصة استبانة

                                                           

 .كلية اآلداب، مسالته  -∗
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 الثبـات  من التحقق تم كما الداخلي، االتساق وصدق الظاهري صدقها من التحقق وتم
 معامل فكان التصحيحية براون سيبرمان معادلة استخدام بعد النصفية، التجزئة بطريقة
 االسـتبانة  إلجمـالي   كرونبـاخ الفا معادلـة  طريق عن الثبات اما ،)0.825( الثبات

 للعلـوم  اإلحصائية الرزم برنامج استخدام تم اإلحصائية، البيانات ولمعالجة ،)0.911(
 الحـسابي  والوسط المئوية النسبة: التالية اإلحصائيات واستخراج ،)spss(االجتماعية
 مراجعـة  خـالل  مـن  التحليلي الوصفي المنهج الباحث واتبع المعياري، واالنحراف

 والبـاحثين  والمفكرين الخبراء أراء وتحليل البحث، بموضوع المتعلق التربوي دباأل
  :نتائجها من وكان البحث، ألسئلة بإجابات للخروج الموضع حول

 المستجدات متابعة هي التدريس، طرائق في اتباعاً الذاتي التطوير أساليب أكثر أن -1
 هـو  ما لمتابعة الحرة القراءة يليها األول، الترتيب الجامعي التدريس مجال في العلمية
  .التدريس مجال في البحث حلقات في المشاركة ثم اإلنترنت، استخدام ثم جديد،

 الكتب على االطالع هي العلمي، البحث في اتباعاً الذاتي التطوير أساليب أكثر أن -2
 هو ما في اإلنترنت استخدام ذلك يلي األول، الترتيب في التخصص مجال في الجديدة

 يليـه  العلمي، البحث في العالمية البيانات قواعد استخدام ثم التخصص مجال في جديد
 األجهـزة  علـى  التـدريب  ثم التدريسية، المحاضرات في التعليمية الوسائل استخدام
  . التخصص مجال في الحديثة التعليمية

ـ  الذاتي التطوير أساليب حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -3  فـي  ةالمتبع
  .الجنس لمتغير تعزى التدريس طرائق

 البحـث  في المتبعة الذاتي التطوير أساليب حول إحصائية داللة ذات فروق وجود -4
  .الذكور لصالح الجنس لمتغير تعزى العلمي

 فـي  المتبعـة  الذاتي التطوير أساليب حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -5
  .العلني التخصص لمتغير تعزى التدريس طرائق



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 808

 فـي  المتبعة الذاتي التطوير أساليب حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ــ6
  .العلمي التخصص لمتغير تعزى العلمي البحث

  :المقدمة
 كبيـراً،  اهتماماً العالي بالتعليم واألفراد والمؤسسات والحكومات الدول تهتم  

 أهميتـه  وازدادت جتمعات،والم للشعوب المستقبلية المسارات رسم في ألهميته نظراً
 ألنظمة المتسارعة التطورات تعززها وتطبيقات مفاهيم من العولمة تطرحه ما ظل في

 يـسمى  مـا  مع التكيف باتجاه محورية تحوالت إلى أدى الذي والمعلوماتية، االتصال
 األسـواق  تشهده الذي التنافس انتقال إلى أدى الذي العالمي والنظام المعلومات بمجتمع

 اإلبداع محوره جديد نوع من تنافس العالي التعليم مؤسسات إلى الشركات بين لميةالعا
  .المادية المردودات أعلى على للحصول كوسيلة والتطوير
 العلميـة  النهـضة  مـستوى  علـى  دليل العالم من بلد أي في العالي التعليم إن       

 يطمـح  الذي الحضاري للرقي عنوان فهو البلد، ذلك بلغها التي والثقافية واالجتماعية
 تأهيـل  في البلد قدرات عن  وينبئ العام التعليمي السلم نهاية يمثل ألنه المجتمع، فيه

 المجتمـع  ويمـد  المـستوى،  الرفيعة العلمية التخصصات شتى في البشرية مواردها
 مـشكالته  ومعالجـة  الـضرورية  حاجاته لسد األفضل تغييره على القادرة بالعناصر

 الجـامعي  التعليم  فيعد راق، بشكل لخدمته يتحمسون الذين أبنائه بتخريج المستعصية
 مختلـف  فـي  المتخصصة الكفاءات بإعداد يتعلق ألنه البشرية، التنمية مرتكزات أهم

 الكفـاءات  هـذه  جـودة  نضمن ما بقدر الجامعي التعليم جودة وبقدر الحياة، مجاالت
  يتصل العليا، والمعاهد للجامعات األساسية األهداف أحد باعتباره ((الجامعي والتدريس

 الجامعيـة  والمنـاهج  والطلبـة  الجامعي باألستاذ تتعلق التي العوامل من مجموعة به
 التـدريس  وجـودة  نوعيـة  علـى  لتؤثر معاً تتداخل العوامل وهذه الجامعات، وإدارة
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 مـا  بقـدر  العوامـل  هذه كل في الجودة متطلبات توفر وبقدر إيجاباً أو سلباً الجامعي
  .)1()الجامعي التدريس جودة تكون

 فـي  لمجتمعاتهـا  الفكر منارة فهي جسام، مسؤوليات عليها تقع الجامعة إن  
 إلبـداع  المتواصل والسعي الجديدة، الحقائق عن بالبحث وإثرائه وثرائه، العلم تطور

 أن فيها يعمل ومن المسؤوليات وهذه للمجتمع، التربوية واألصول والمبادئ النظريات
 لـصنوف  اهتماماتهـا  جل تعطي بحيث وتطلعاتها ومسؤولياتها مشكالتها، مع يتفاعل
 لـضمان  المعاصـرة  السبل أهم أحد التدريسية بالهيئة االرتقاء ويعتبر والتقدم، الرقي
 االرتقـاء  يرتكـز  بحيث وتميزها، أدائها وتجويد العالي التعليم مؤسسات تفوق تحقيق
 أن اعتبـار  على المتغيرة التعليمية البيئة وقيادة التطوير مةديمو على التدريسية بالهيئة
 هيئـة  أعـضاء  شأن رفعة من تستمد إنما سمعتها وقوة العالي التعليم مؤسسات شهرة

  . فعال نحوٍ على لمهامهم أدائهم وحسن تدريسها
 العلمـي  والوعي الثقافي والتقدم المعرفي االتصال محور تمثل الجامعات إن  
 هيئة ألعضاء والذاتي المهني التطوير مسؤولية عاتقها على وتقع جتماعي،اال والرقي

 العلمية للكفاءات ودفعهم التعليمية الرغبات ومساندة األكاديمي المناخ وترقية التدريس،
 بـالنفع  انفـسهم  علـى  يعود بما  االبتكار عن والكشف واإلتقان اإلبداع درجات إلى

  .الكبير
 الموجـودة  للمـدخالت  األمثل االستخدام على يعتمد الجامعي التعليم نظام إن  
 إلـى  يحتاج بحيث مناسبة، مخرجات إلى الوصول أجل من مالئمة عمليات واستخدام

                                                           

 األنبـار  جامعـة  مجلـة  التفكير، تعليم خالل من الجامعي التعليم جودة ،)م2011( الكبيسي حميد عبدالواحد -1
  .3ص .العراق نيسان، خاص،  عدد اإلنسانية، للعلوم
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 الجامعي التعليم ألن المدخالت، لهذه مستمر وتحسين تطوير وعمليات تغيرات إحداث
 ويـسهم  ة،الحديث المتغيرات حسب مرن تنظيمي وهيكل محددة استراتيجية إلى بحاجة

 بتزويـدهم  وذلـك  ونشاطاتهم، فعاليتهم تزداد أن أجل من العاملين حاجات إشباع في
 وتطـوير  بالجامعـة  العـاملين  لجميع المتواصل التدريب خالل من مالئمة بمهارات

 أكاديميـة  مـؤهالت  يمتلكوا أن يجب الذين التدريس هيئة أعضاء وخاصةً مهاراتهم،
 تقـديم  طريق عن المستمرة الجدارة وإثبات الكلية دافوأه رسالة إلنجاز كافية ومهنية

   .وغيرها العمل وورش العلمية المؤتمرات وحضور الفكرية المساهمات
  المـستقبل  ببناء كبيرة عالقة لها وتعليمية تربوية مرحلة هو العالي التعليم إن 

العـالم  فـي  العظيمة التحوالت التعليمية مؤسساته تواكب أن يجب لذلك،  مجتمع ألي 
 حيث التعليمية، لبنيته األساسية المراحل من ليبيا في العالي التعليم أن باعتبار المتقدم،
 ليبيـة  جامعـة  أول تأسست حيث العشرين، القرن إلى المعاصر بمفهومه نشأته ترجع
 منهـا  عوامـل،  عدة على يتوقف الجامعي التعليم ونجاح بنغازي، في) م1955 (عام

 مزيجـاً  مهنته فأصبحت النجاح، لهذا الرئيسية العوامل أحد لكفؤا التدريس هيئة عضو
 تطـوير  فـي  والمساهم لطلبته الموجه والناقد البحثي المشروع ومدير القائد مهام من

 الموارد تتضمن التي التعليمية العملية مخرجات تحسين في يسهم كما وتقدمه، المجتمع
 في الجامعي األستاذ دور أهمية وتطهر ،المجتمع وخدمة البيئة وتنمية المؤهلة البشرية
 الذي المعلومات لمجتمع ومهنياً ذاتياً تنميته مطالب تفرضها (( التي التحديات مواجهة
  األستاذ جودة تحسين على تعتمد التي الجامعي التعليم منظومة جوانب تحسين يقتضي
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 يحققهـا  تـي ال األكاديميـة  واإلنجازات جودته بين جوهرية عالقة وإيجاد الجامعي،
 االهتمام وعلى التعليمية، العملية على المجتمع في بدوره االعتراف وانعكس الطالب،
  . )1())الخدمة أثناء المهني ونموه وتدريبه الخدمة قبل بإعداده المتصلة بالقضايا
  مـن  بامتياز عالية درجة على تدريس هيئة عضو يتطلب الجامعي التعليم إن 

 علمية، مهارات أو معلومات من يمتلكه بما تقاس ال والتي مهنيةوال األكاديمية الكفاءة
 وميـسرة  سهلة بطريقة المعلومات وتوصيل تدريسه في المهنية بكفاءته تقاس ولكنها

 المحيط المجتمع خدمة سبيل في إمكاناته تسخير على وقدرته طالبه قبل من ومفهومة
   مفتاح الجامعي األستاذ ألن جامعي،ال التعليم خدمة في المجتمع هذا من واالستفادة به،

  عـصر  في خاصةً مستواها ورفع المنتجة الكوادر ألعداد األداء تميز ومنطلق التجديد
 ألن ومهنيـاً،  وبحثيـاً  معلوماتياً متمكناً ُأستاذاً يتطلب مما يوم، كلِّ في بالتجديد تميز

 وأن خصوصاً الحياة، مدى اإلنسان تصاحب عمليات والتطوير والتعليم التعلم عمليات
 المتزايد ونموها المعرفة النتشار نتيجة المتوالية، السريعة بالتغيرات يتسم العصر هذا

 توفر يتطلب الذي المختلفة، األعمال في المطلوبة المهارة مستوى في السريع والتغير
  معـات الجا أسـاتذة  يومياً متجددة  متطورة بتقنية عالياً تدريباً المدربة البشرية القوى

 وتنفيـذها  المتطورة والمناهج البرامج وضع فبوسعهم الجامعي للتعليم ركائز اعتبارهم
 مستقبالً، لجودتهم ضماناً الجامعي للتعليم مخرجات باعتباره متميزين خريجين لضمان

 التقـدم  نتيجـة  الجديـدة  العالمية المتغيرات عن نشأت تحديات تواجه الجامعات ألن
 المهنـي  للتطـوير  شاملة برامج تقديم للشك مجاالً يدع ال الذي األمر الباهر، العلمي

                                                           

 إلـى  قـدمت  دراسـة  المستحدثة، التطوير منظومة إطار في بالجامعة ليميالتع الفعل) م2005(علي إيناس -1
 الجـودة  معـايير  ضوء في العربية الجامعات أداء تطوير) الرابع العربي (عشر الثاني السنوي القومي المؤتمر
  .20ص)ديسمبر19-18 من (الفترة في شمس، عين جامعة االعتماد، ونظم الشاملة
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 المـستمر  والتحـسين  الضعف نقاط تجاوز للجامعات تضمن التدريس، هيئة ألعضاء
 جعـل  الـذي  الجديد العولمة عصر في المعارف إنتاج نحو لالنطالق جودتها لضمان
 علـى  التعليميـة  ليـة العم فاعلية فتتوقف يوم، يوم كل في متجددة صغيرة قرية العالم
 مادية إمكانيات من للجامعات توفرت مهما أدائه وحسن وكفاءته التدريس هيئة عضو

 بـأدوارهم،  القيـام  متطلبـات  كـل  الجامعي لألستاذ توفر أن فينبغي ُأخرى، تقنية أو
 الـذي  األستاذ ألن والنشر، العلمي البحث مجال في مجهوداتهم ببذل مطالبتهم وبالتالي
 الجامعـة  فـي  الطويلـة  خدمته من بالرغم فصله يمكن أمريكا في النشر عن يتوقف

 سيساعد ذلك ألن التقنية، اإلمكانات توافر مع خاصةً علمياً، أنتحر أو أنشر وشعارهم
 القيـام  الجامعـات  على يفرض وهذا المستمر، والتدريب والمهني الذاتي التطوير في

 الهيئـة  ألعـضاء  المهنيـة  للتنميـة  ميزالمت الدور بهذا تقوم جامعية مؤسسات بإنشاء
 يد فال وسريع، مستمر تطور في التخصصات كافة في العلمية المعرفة ألن التدريسية،

 من لها لما معها والتعامل التطورات هذه متابعة من الجامعة في التدريس هيئة لعضو
 وخدمـة  العلمـي  والبحـث  التـدريس  وهي الجامعي عمله مجاالت على انعكاسات

   فيما المهني للنمو خاصة برامج تضع أن الجامعة من يستوجب كله هذا تمع،المج
 الهيئـة  عـضو  كفايـة  رفع شأنها من البرامج((  هذه مثل ألن المجاالت، بهذه يتعلق

 البـرامج  هـذه  غياب فإن ذاته الوقت وفي الهادفة، العلمية إنتاجيته وزيادة التدريسية،
 العلميـة  المعرفـة  فـي  الحديثـة  التطورات بعةمتا عن التدريسية الهيئة عضو يعوق

 القـرن  لتحـديات  االسـتعداد  وألن ،)1())ومواكبتها تخصصه بمجال المتعلقة والتقنية
 التـدريس  هيئـة  ألعـضاء  وفاعلة جادة مؤسسية تنمية إلى يدعو والعشرين، الحادي

                                                           

 البلقـاء  جامعـة  فـي  التـدريس  هيئة أعضاء لدى المتبعة المهني النمو أساليب ،)م2009( العمري جمال -1
 .535ص دمشق،) 4+3 (العدد) 25(المجلد دمشق، جامعة مجلة العلمي، والبحث التدريس مجال في التطبيقية
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 تحوالتـه  كلب للمستقبل الفاعل والمهني العلمي واالستعداد رسالتهم أداء من ليتمكنوا((
 وفي ،)1())وألمتهم ولجامعتهم ألنفسهم المرموقة  المكانة وليحققوا ووثباته، ومشكالته

 فـي  والتعليم التدريس تحسين نحو السعي في الدعوات بهذه أوروبا أخذت المجال هذا
 مـن ) م1965( عـام  منذ التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية خالل من الجامعات

 االوربيـة  الرابطـة  رعاية تحت العالي التعليم عن ومؤتمرات وندوات برامج خالل
 عقـد  جرى) م1983 إلى م1978 (عام من مدة في وذلك العالي، التعليم وتنمية للبحث
 األوربية الجامعات من العديد مع أمريكا في ) mayrland(ميرالند جامعة بين تعاون

 قـضايا  لتنـاول  العـالي  عليمللت األلمانية الرابطة رعاية تحت سنوي مؤتمر إقامة في
  ستتناول البحث مشكلة فإن وبالتالي التدريس، هيئة ألعضاء والذاتية المهنية التنمية

  .الجامعي التدريس هيئة لعضو المهني الذاتي التطوير
  :البحث مشكلة

 الجامعيـة  األهداف تحقيق في األساسية العوامل أهم من الجامعي األستاذ يعد  
 مكاناً وذاتياً مهنياً تطويره قضية شغلت فقد لذلك المجتمعات، من عمجتم ألي المنشودة

 فـي  الشاملة التنمية تحديات لمواجهة البحثية والمؤسسات الباحثين اهتمامات من بارزاً
 برامج أن إالَّ المعاصرة، للمجتمعات واالقتصادية واالجتماعية العلمية المتغيرات ظل

 تـزال  ال لكونها االنتقادات من متزايداً سيالً تالقي تزال ما والمهني، الذاتي التطوير
   ومتطلبات المعلوماتية تقدم ضوء في الجديدة لألدوار وذاتياً مهنياً تطويره عن عاجزةً
 فاعليته تحدد الجامعي التعليم ألن المستدامة، التنمية ومتطلبات المعاصر، التقني التقدم
 مؤسـسات  يتطلـب  وهذا المناسب، المناخ تهيئة في وبراعته الجامعي األستاذ مهارة

                                                           

 الدراسـات  معهـد  الثـاني،  العدد األول، المجلد التربوية، العلوم مجلة جديدة، كتب) م1994(نصار سامي -1
 .  123-121صص القاهرة، التربوية
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 الحاسـوبية  الـشبكات (( ألن الغـرض  لهذا الجامعي األستاذ تهيئة على قادرة جامعية
 مبرمجة، مناهج من توفره بما المعلمين لتأهيل عدة فرصاً تتيح المعلومات وتكنولوجيا

 أقرانهم مع الخبرات تبادل على عالوةً المناهج، لتأليف ونظم خاصة، تدريب ومراكز
 االهتمام وجماعات المباشر،  اإللكتروني والحوار النقاش حلقات عبر وخارجياً داخلياً

  .)1())الشبكات هذه بها تزخر التي المشترك
  ترى األمريكية الجامعات في حديثاً ترددت التي النقدية الكتابات إن السبب أن 
 يعـدوا  لم الجامعات أساتذة نأل األمريكية الجامعات في التدريس كفاءة لعدم الرئيسي

 وتـصميم  إعداد على العمل((أمريكا في السيما الغرب في الجامعات فبدأت للتدريس،
 كفايتهم وتطوير وتنمية أدائهم وتحسين العالي التعليم أساتذة بتأهيل تسمح التي البرامج

 الخدمـة،  أثنـاء  فـي  بالتدريب يعرف ما وهو بعملهم، القيام أثناء والمهنية التدريسية
 مطالبـاً  التدريس هيئة عضو يصبح وبذلك ،)2())والمهنية الذاتية منها األساليب وتتعدد

 التـي  المختلفـة  ومهاراته وقدراته معارفه في التطوير (( هذا ألحداث غيره من أكثر
 المرجـوة  والغايات األهداف تحقيق في يسهم بما واقتدار، بفاعلية دوره أداء من تمكنه

 ومهارياً معرفياً إمكاناته وتوسيع الطالب تعلم تحسين في ينعكس والذي المخرجات في
 فـي  العـالي  التعليم مؤسسات تواجه التي التحديات ألن ،)3( ))الحياة في دوره ليؤدي

                                                           

 العلمـي  المـؤتمر  إلـى  مقدم بحث وكفاياته، ومهاراته خصائصه المستقبل، معلم) م2009( محافظة سامح -1
 دمشق، جامعة رحاب في المنعقد،  العصر تحديات ضوء في والنفسية التربوية للعلوم أفضل استثمار نحو: الثاني
 .   6ص

 المجتمـع،  حاجات لمواكبة العالي التعليم وبرامج خطط وتحديث تطوير) م2009 (وآخرون إسماعيل  علي -2
 إلـى 6 من الفترة في العربي، الوطن في العالي التعليم عن المسؤولين للوزراء عشر الثاني للمؤتمر عمل ورقة

 . 15ص. بيروت ديسمبر10

 التعليم في الشاملة للجودة مدخ ،التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية ،)م2008(علي وتوفيق غالب ردمان -3
 . 165ص) 1(العدد األول، المجلد الجامعي، التعليم جودة لضمان العربية المجلة الجامعي،
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 كثيـرة،  التـدريس  هيئة لعضو والمهني الذاتي التطوير حول والعشرين الحادي القرن
 أن علـى  يؤكد الذي العالي، للتعليم العالمي ؤتمرللم النهائي التقرير إليه يشير ما منها

 ظـروف  بتحـسين  تتعلـق  كثيرة وصعوبات تحديات تواجه العالي التعليم مؤسسات
 التـدريس  مـستوى  ورفع لها، الالزمة المهارات على التدريب وإتاحة فيها، العاملين

 المتطـورة  الجديـدة  للتقنيـات  التعليمية البرامج مالئمة وضمان والخدمات، والبحوث
 المؤتمر أشار وكما منها، واالستفادة ونشرها وإدارتها المعارف إنتاج في تساهم والتي
 بـالجزائر  عقد والذي العربي الوطن في العالي التعليم عن والمسؤولين للوزراء األول

 الكبـرى  األولويـة  إعطاء(( توصياته ضمن من والتي ،)م1981 (عام مايو شهر في
 وتمكيـنهم  العالي التعليم ومؤسسات بالجامعات التدريس هيئة اءألعض العلمي للتكوين

 عـن  الجديدة المعارف على واالطالع البحث وسائل وتوفير العلمي نموهم متابعة من
 ومع العربية الجامعات بين الزيارات وتبادل التفرغ وفرص الدراسية اإلجازات طريق

  .)1())الخارج في الجامعات
  والخبرة التقنيات على التدريب ((ينقصها الجامعات تذةأسا من كبيرة نسبة إن 

 ال وأنـه  تجددها، وعدم تقليديتها على تحافظ التعليم أساليب جعل مما استخدامها، في
 يحـسن  ال التـدريس  هيئـة  أعضاء من وكثير والعشرين الحادي القرن دخول  يمكن

 على العلمية القدرة يديج وال اإلنترنت من االستفادة يستطيع وال الحاسوب مع التعامل
 مـن  التعليميـة  العملية يصيب ما ألن ،)2()المتطورة العلمية المادة إنتاج في المشاركة

                                                           

 في األكاديمية القدرات لتطوير كوسيلتين التأهيل وإعادة التدريب ،)م2007( المسعودي وسعد السالم عبداهللا -1
 المغـرب،  الربـاط،  المستقبلية، واألفاق التحديات العربية، الجامعات األول، العربي المؤتمر العربية، الجامعات

 .3ص

 بحـوث  ضـمن  األهلي، التعليم مؤسسات في التدريس مساعدي تأهيل و تدريب) هجري1419( بدري قاسم -2
 .126ص .السودان العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة والتدريب، التأهيل ندوة
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 تعلـيم  مـن  تحصلوا بما الجامعات أساتذة واكتفاء المخرجات، في عام وضعف فشل
 المخرجـات  مـن  العلميـة  المـستجدات  متابعة على حرصهم وعدم علمي، وتكوين
 والمهنية، والفكرية العلمية أفكارهم يجمد مما عملهم بطبيعة المتعلقة والسيما المعرفية

 الجامعي، لألستاذ الذاتي التطوير إلى تؤدي التي البرامج واقع في البحث ينطلب وهذا
 ضـوء  وفـي  الحديث والتقنيات العلمية المستجدات مع التكيف على قادر يكون بحيث
  :اآلتية األسئلة في البحث مشكلة تتحدد ذلك

 أفـراد  لدى العلمي والبحث التدريس طرائق في المتبعة الذاتي التطوير أساليب ما -1
  ؟العينة

 لمتغيـر  تعـزى  الذاتي التطوير أساليب في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -2
  الجنس؟

 لمتغيـر  تعـزى  الذاتي التطوير أساليب في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -3
  العلمي؟ التخصص

  :البحث أهداف
 العلمـي  والبحث التدريس طرائق في المتبعة الذاتي التطوير أساليب على التعرف -1

  .العينة أفراد لدى
 التطـوير  أسـاليب  في واإلناث الذكور درجات  متوسط بين الفروق داللة معرفة -2

  .العينة أفراد لدى العلمي والبحث التدريس طرائق في المتبعة الذاتي
 التطبيقيـة  العلوم وعينة اإلنسانية العلوم عينة درجات متوسط بين وقالفر داللة معرفة - 3

  .العينة ألفراد العلمي والبحث التدريس طرائق في المتبعة الذاتي التطوير أساليب في
  :البحث أهمية

  المعرفـي  االنفجـار  وتحديات التغيير مطالب يواجه التدريس هيئة عضو إن 
 مواكبـة  يـستطيع  حتـى  باستمرار قدراته تطوير تتطلب التي المعلومات وتكنولوجيا
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 ممـا  السابق في درسها التي والمغايرة الحديثة العلوم إلتقان والعشرين الحادي القرن
 تتمثـل  وبالتالي معارف من حوله يجري ما كل على لالطالع متميزاً تطوبراً يتطلب
  :األتي في البحث أهمية

 تعتـرض  التـي  العقبـات  على لوقوفل البحث هذا من الجامعات أساتذة استفادة -1
  .لها المناسبة الحلول الذاتي تطويرهم

 شتى في وبرامج خطط صياغة في البحث هذا نتائج من الجامعات أساتذة استفادة -2
  .والخبرات المواهب وصقل األداء وتطوير  الكفاءة تحقق التي الوسائل مجاالت

 طرائـق  مجـال  في التدريس يئةه أعضاء تفيد التي بالبحوث الكلية مكتبة إثراء -3
  .العلمي والبحث التدريس

  :  البحث حدود
 اآلداب كليـة  فـي  التـدريس  هيئة أعضاء من عينة على ابحث هذا أقتصر  
  .م2017/م2016 الجامعي للعام مسالته والعلوم

  :البحث مصطلحات
 توضـيح  إلى تحتاج التي والمصطلحات المفاهيم بعض البحث هذا في وردت  

  :يلي ام بينها من
  :التطوير -1

 بنيـة  فـي  والمنظم المقصود الكيفي التغيير ((بأنه المطلس محمد عبده يعرفه  
  .)1())فاعليته وزيادة كفاءته تحسين بهدف ومكوناته، النظام

                                                           

 لمعايير وفقاً نجران، بجامعة التدريس هيئة أعضاء أداء تطوير ،)م2011(( العتيبي ومنصور موسى محمد -1
  . 6ص ،)145(العدد األزهر، جامعة التربية، كلية مجلة االكاديمي، واالعتماد الجودة
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  الالزمـة  والخبرة والمهارات المعرفة األفراد منح((  تعني التطوير عملية إن 
 فإنه،  الوقت وفي أكثر متطلبات وذات أكبر، تومسؤوليا بأدوار القيام من تمكنهم التي

 فكـرة  وهـي  أنفـسهم  بتطوير يقومون كيف األشخاص تعليم على خاص تأكيد يشغل
  .)1())ككل األداء إدارة عملية أساس تمثل أن ينبغي

  :الذاتي التطوير أسلوب -2
 بهـدف  معـين،  مجتمـع  في الجذرية المتغيرات من مجموعة(( إحداث هو  

 التحـسن  يـضمن  بمعدل المستمر، الذاتي التطوير على القدرة  جتمعالم ذلك إكساب
  .)2())أفراده لكل الحياة نوعية في المتزايد

 وبمحض بنفسه الشخص له يخطط الذي والتقدم النمو(( من النوع ذلك هو أو  
 وتجديـد  األفـضل  نحو مستمر تغيير وهو محددة، أهداف تحقيق بغية وإرادته رغبته

   .)3())بالحياة تشعر يجعلك دائم
 أو الذاتية األساليب من مجموعة بأنه: الذاتي التطوير أسلوب الباحث ويعرف  
 وعـن  طواعيـةً  بأنفسهم بها ويقومون التدريس هيئة أعضاء يتبعونها التي الشخصية

 مستوى ورفع،  لمهنتهم ووالء لكفاءتهم استمرارية فيها يرو ألنهم لهم، شخصي اختيار
 تقويمية أو تربوية أو تدريسية كانت سواء بها يقومون التي واراألد مختلف في أدائهم

  .غيرها أو تقنية أو معلوماتية أو بحثية أو إدارية أو

                                                           

1-) www. Abahe. co. uk( 

 الكويـت،  عربي،ال الوطن في التنمية وقضايا التعليم اقتصاديات حول تساؤالت ،)م1978( القرنشاوي حامد -2
 .67ص

3- www. 53t3. com. /  vb // showthread. Php/ t=17625) ( 
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  :التدريس طرائق -3
 إلـى  فتـؤدي  المـتعلم  في المطلوب األثر تحقق ((التي الكيفية هي: الطريقة  

 تحقيق في المتعلمين لمساعدة المدرس يؤديها التي المخططة اإلجراءات هي أو التعلم،
 أثناء في المدرس يستخدمها التي والوسائل واألدوات الكيفيات وتتضمن محددة أهداف
  .)1())محددة ألهداف تحقيقاً التعليمية، العملية

 مساعدة بهدف والمعلم، الطالب بين للتفاعل أداة أو وسيلة أو أسلوب(( هي أو  
  .)2())التعليمية العملية من الهدف قيقلتح ناجحة للتعلم استراتيجية الستخدام المعلم

 التـي  والقواعـد  والترتيبات األنظمة من مجموعة ((تعني التدريس وطريقة  
 وجوانـب  والمهـارات،  المعلومات تقديم إلى تهدف والتي والمتوازية العقل إلى تستند
 مـادة وال المتعلم طبيعة ذلك في مراعيةً التدريس استراتيجيات من لعديد المختلفة التعلم

  .)3())بالمدرسة السائدة التعلم وبيئة وأهدافه الدرس وموضوع الدراسية
  :العلمي البحث -4

 بغيـة  الظواهر حقائق تقصي في منهجية طريقة على يقوم الذي النشاط(( هو  
 في وتعديالت إضافات وإحداث بها، والتنبؤ وضبطها بينها العالقات وتحديد تفسيرها،
 مـن  وتمكينـه  اإلنسان لفائدة وتقدمها تطويرها في يسهم امم المعرفة، ميادين مختلف

  .)4())حضارته بناء

                                                           

1-) www. Uobabylon.( 

  )cp ermati nk. Php  ?  story --- fbid…… id) ( م2014(األطرش  علي -2

 مـصر،  ،القاهرة والطباعة، والتوزيع للنشر الكتب عالم ومهاراته، نماذجه التدريس) م2009( زيتون كمال -3
 .309ص

 أعـضاء  نظـر  وجهة من التربية كليات في العلمي البحث معوقات) م2010(شماس وسالم المجيدل عبداهللا -4
 28.ص) 26(المجلد دمشق، جامعة مجلة عمان، بسلطنة.صاللة بجامعة التدريس هيئة
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  :التدريس هيئة عضو -5
 درجـة  حملـة  مـن  المرقب جامعة في بالتدريس القائمين األعضاء أحد هو  
 مـساعد،  أسـتاذ  محاضـر،  مساعد، محاضر: الرتب ذوي من والدكتوراه الماجستير

  .دكتور أستاذ مشارك، أستاذ
  :ةالكلي -6

 يكـون  أن ويجوز الجامعة، وحدات من علمي وبحث عالي(( تعليم وحدة هي  
 نطـاق  داخل مستقل علمي كيان األحوال كل في وهي المستقلة، االعتبارية لشخصيتها
 فـي  العلميـة  التخصصات طبيعة مع تتناسب علمية أقسام مجموعة وتضم الجامعة،

 العالية اإلجازة أو الليسانس  أو البكالوريوس المتخصصة اإلجازة درجة وتمنح الكلية
  .)1())المختلفة أقسامها خالل من  الدكتوراه الدقيقة اإلجازة أو الماجستير
  :النظرية الدراسات
 التنميـة  جوانـب  مختلـف  يتنـاول  الذي التطوير الباحثين من الكثير تناول  

 بالعلم ورينمتن أساتذة على الجامعات تعتمد بحيث والمعرفية، واالجتماعية االقتصادية
 عمليـة  ألي أساسـاً  أصبحت مهاراتهم تطوير فإن لذا الجامعي، التعليم جودة لضمان
 والبحثيـة  العلميـة  المـشاركة  قلـة  مثل والتحديات الصعوبات وجود ورغم تطوير،

 علـى  التركيز أن إالَّ العلمية، والندوات المؤتمرات في والمشاركة التدريبية والدورات
 فـي  تـوافرت  إذا خاصـةً  يوم بعد يوماً يزداد  التدريس هيئة لعضو الذاتي التطوير

  .التحتية البنية الجامعات

                                                           

 .9ص) م2006(ليبيا والتدريبية، التعليمية المؤسسات واعتماد جودة لضمان الوطني المركز -1
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  :التطوير مفهوم
 وإرادي وثقـافي  واجتمـاعي  واقتصادي وإداري سياسي ((جهد هو التطوير  

 واألسـاليب  والعالقـات  والـنظم  السلوك في إيجابية أساسية تغييرات إلحداث هادف
 من عالية درجة له يؤمن بما اإلداري الجهاز وإمكانات قدرات يةلتنم تحقيقاً واألدوات

  .)1())األهداف إنجاز في والفاعلية الكفاءة
 أفـضل  آخر وضع إلى وضع من وكمية نوعية نقلة(( بأنه التطوير ويعرف  

 والبيئيـة  والثقافيـة  والـسياسية  واالجتماعيـة  االقتصادية المجاالت جميع وفي منه،
  .)2())والتكنولوجية والصحية واإلدارية
 كاملـةً،  المؤسـسة  يتنـاول  الذي الهادف، المخطط التغيير ((يعني والتطوير  

 أو جـزء  علـى  يركز قد أو سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية كانت سواء
 مراكـز  أو إدارات معينة، جهة به يقوم أن االعتبار في األخذ مع جوانبها، من جانب

  .)3())بالتطوير المعنيين األفراد قبل من ذاتية جهود وفق ميت قد أو هيئات أو
  : التطوير مبررات

  يلي ما منها العوامل من العديد في تتمثل التطوير مبررات أهم إن:  
 القـدرة  فـي  المتواليـة  والتراكمـات  اآللي الحاسب تقنيات في الهائلة الطفرات -1

  .الحسابية

                                                           

 كتـاب  فـي  والمعاصـرة  األصالة بين العربي الوطن في اإلداري اإلصالح) هجري1406( الطيب حسن -1
 .808ص مصر، اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة العربي، الوطن في اإلداري واإلصالح العامة اإلدارة

  والنـشر   للطباعـة  وائل ارد ،1ط التطبيقات،-األسس-المفاهيم : اإلدارية التنمية) م2000( اللوزي موسى -2
 26ص

 الـسعودية،  الجامعـات  فـي  التـدريس  هيئة لعضو المهني التطوير برامج) هجري1423( زاهر آل علي -3
 .15ص  السعودية المكرمة، مكة القرى أم جامعة نجاحها، ومقومات ومعوقاتها تنفيذها وطرق مجاالتها
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 اإلنتاج زيادة من اإلنسان مكنت والتي لمسبوقة،ا غير التقنية واإلنجازات الطفرات -2
  .الكفاءة وتحسين

 الطبيعة مصادر واستثمار البشرية الطاقات تحرير في أسهمت التي العلمية الثورة -3
  .تصوره االنساني للعقل يمكن مدى أبعد إلى الكامنة الثروات واستغالل

 لتشكيل واإللكترونيات صاالتواالت اآللية الحاسبات تقنيات بين واالندماج التكامل -4
 مـن  تعنيـه  ما بكل المعلومات تقنية وهي الحالي، العصر في واألخطر األفعل التقنية

 األفـراد  وعالقـات  العمل ونظم المؤسسات، تشكيل إعادة في عميقة وأثار إمكانات،
  .اإلنتاج موقع في اآللة مع وتفاعلهم

 يركـز   اسـتراتيجياً  مضموناً ريبوالتد والبشرية المؤسسية التنمية جهود إعطاء -5
  .المؤسسي واتعلم اإلبداع طاقات تطوير على

 وربطهـا  والتدريبيـة  البـشرية  التنميـة  احتياجات وقياس تحديد أساليب تطوير -6
 العمـل  رأس علـى  التدريب االعتبار في واألخذ ككل، المنظمة أداء تنمية باحتياجات
  .العمل خارج والتدريب الذاتي والتطوير

 ألن المؤسسات، بين العالقة ونوعية وأنماطها الوظائف هياكل في للتغيير التدريب -7
  networking ( الـشبكية  التنظيمـات  تـسمى  جديدة تنظيمية وآليات هياكل هناك

organization.(   
  .العالم في المستخدمة  والتقنيات المعلومات ثورة مع وأسرع أكبر بشكل التفاعل -8

  :إلى العالي التعليم مجال في طويرالت مبررات وترجع  
  .العالي التعليم على المجتمع طلب زيادة -1
  .باستمرار المتغيرة العمل سوق احتياجات -2
  .األكاديمية التخصصات تطور -3
  .المجتمع تقدم التي األكاديمية الخدمات تنويع -4
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 علـيم الت مجال في المتعدة للتخصصات جامعة طرق توفر بضرورة الوعي تنمية -5
  .العالي

  .البحوث أو التدريب أو بالتعليم متعلقاً ذلك كان سواء متميزة نوعية إلى الحاجة -6
 تهمـيش  وتجنـب  الجامعـات  بين التعاون يتطلب الذي األكاديمي االمتياز تحقيق -7

  .المؤسسات بعض
 والـسياسة  والتجـارة  االقتـصاد  ميـزان  في سواء الضخمة للتحوالت االستجابة -8

 خـالل  من التعليم وعولمة الحضارات وتداخل العالمي االنفتاح نتيجة وذلك ،والتعليم
 األهميـة  مـن  يجعـل  مما الصناعية واالقمار اإلنترنت شبكات وعبر بعد عن التعليم

 الخبرة بيوت على واالعتماد اإللكترونية والمكتبات المتقدمة، التكنولوجيا على التركيز
 والتربيـة  الليـزر،  أقـراص  علـى  والمسجلة الجاهزة والمحاضرات البرامج لشراء

  . الذاتي التعلم ومهارات الحياة، مدى والتعلم المستدامة،
  : التطوير أهمية

 وتغيـرات  اعتبارات عدة في مبرراته يحدد الذي التطوير تخطيط خالل من  
  :منها وخارجية داخلية

  .لوالتأهي التدريب ومجاالت الجديدة التعليم فروع وتطوير استنباط -1
  .االستثمارية الهيئة بدور والقيام المستمر والتدريب التعليم جهود توسع -2
  .إدارتها عمليات وفي الجامعية المؤسسات هياكل في التعقيد تزايد -3
  .التدريس هيئة أعضاء تطوير خالل من التدريسية االصطالحات على التركيز -4
  .الجامعات داخل في لألبحاث جديدة مجاالت بروز -5

  العـالي  التعلـيم  مجال في العربية الجامعات في والتغيير التطوير عملية إن 
 يواجـه  المجتمـع  ألن ملحـة  ضرورة الحاضر الوقت في أصبحت العلمي، والبحث
 فـإن  لـذلك  العالمية، التطورات لمواكبة حضارية وتحديات صعبة، اقتصادية ظروفاً
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 ينهـضوا  كـي  الغـد  شباب لتهيئة ديةبج يعمل أن ينبغي للجامعات األكاديمي الدور
  وجهة من  والتعليم التدريس إلى النظر من والبد المستقبل، مجتمع في بالمسؤوليات

 التعلـيم،  باقتـصاديات  يهتمـون  للدولة العام  بالتخطيط المهتمين ألن اقتصادية، نظر
  :التالية الجوانب على يركز أن ينبغي الجامعات في التطوير فإن وبالتالي

  .الجماعي العمل روح على والتأكيد الطالب لدى الذاتية الحوافز تنمية -1
  .اإلبداع روح لخلق والطالب األستاذ بين العالقة اواصر توطيد -2
 فـي  اإلنتاجيـة  تطوير مجال في العلمي البحث وتشجيع الدراسية المناهج تغيير -3

  .المواقع مختلف
  .والفعاليات الجامعات بين والربط لالتصال برنامج وضع -4

  :التدريس هيئة عضو تطوير مبررات
 مختلفـة  تخصـصات  من طالب مع التعامل وفنيات مهارات اكتساب من تمكينه -1

  .متنوعة احتياجات وذوي
 وواقعـه  أدائه عن رضائه وعدم ذاته، من تنبع والتي التطوير إلى للحاجة إدراكه -2

  .الحالية وقدراته
 لترقيتهـا  الدراسـية،  والمواد المناهج ومراجعة دادإع في المستمر للعمل احتياجه -3

 تجديـد  خـالل  مـن  إال ذلك في التطوير مجاراة يمكن ال إذ األفضل نحو وتطويرها
  .معلوماته وتطوير

 تطـوير  يتطلـب  ممـا  الجـامعي،  األستاذ من المطلوبة والوظائف األدوار تعدد -4
  .معرفتها والواجب بهما المتعلقة والقدرات والتطبيقية المعرفية المهارات

 كيفيـة  الجـامعي  األسـتاذ  على تفرض التي المنافسة، العالمية الجامعات ظهور -5
 وشـاملة،  عريـضة  وتخصـصات  قـدرات  ذوي طالب تخريج على القدرة اكتساب
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 إدارة علـى  يركـز  أوسـع  مفهومـاً  ليشمل العالي التعليم وهياكل انماط في والتنويع
  .المعرفة
  :الذاتي التطوير أسلوب

 فـي  تطبيقـه  أكثـر  وكـان  المنظمات من العديد في األسلوب هذا تطبيق تم  
 معـارف  لتنمية مفيداً أسلوباً يعتبر بأنه المنظمات تلك رأت حيث األعمال، مؤسسات
 الـذاتي  بالتطوير االهتمام زيادة إلى )وينكس توني( أشار وقد فيها، العاملين ومهارات
 إلـى  بـالكثير  دفعت التي الخاصة األعمال نمول نتيجةً بريطانيا، في للتطوير كأسلوب

  .الجديدة العمل ومطالب احتياجات تلبية أجل من مهاراتهم وتطوير تنمية
  من تنبع والمهارات، الكفايات لتنمية كأسلوب الذاتي التطوير أسلوب أهمية إن 
 أن يريد ما تقرير في الحرية الفرد إعطاء وهو األسلوب، هذا عليه يقوم الذي األساس
 ضـوء  فـي  فيـه  يتعلم الذي والوقت بها، يتعلم التي والكيفية عليه، يتدرب أو يتعلمه

  . المؤسسة في الفرد به يقوم الذي العمل يفرضها معينة محددات
  :الذاتي التطوير أسلوب فوائد

  :اآلتية الفوائد يحقق أن يمكن  
  .الذاتي التعلم عملية مراحل من ذاتياً والمتدربين المتعلمين تمكين -1
2- يمكن ما بكثير تفوق قد الذاتي، التطوير أسلوب خالل من الشخص تعلم فرص إن 
التعلم في للفرد الداخلي الدافع بسبب العادية، التدريب مواقف في الفرد يتعلمه أن.  
 يحتـاج  التي والمعارف بالمهارات يتعلق فيما بذاته، التعلم في الفرد إمكانية زيادة -3

  .هعمل في إليها
 والتكيف التغيير بتقبلهم يتعلق فيما المتعلمين، لدى اإليجابي والسلوك االتجاه تنمية -4

  .معه



òÜª@òÈÜÔÛa@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@@9 

-        - 826

 لهـذا  المالئم المناخ توفير ((ضرورة الذاتي التطوير أسلوب تطبيق ويتطلب  
 فـي  ينطلـق  الذي التطبيق بعملية المعنية األطراف دور تحديد يتضمن الذي التطبيق

  :  منها محاور ثالث
 اقتناعـه  ومـدى  واسـتعداده  رغبته على يتوقف الذي المتدرب أو المتعلم الفرد -1

  .الراهن وضعه عن راضٍ غير جعلته التي باألسباب
 الذاتي التطوير برنامج بها سينفذ والتي فيها العليا القيادات دور تمثل التي المنظمة -2

 الـذاتي  التطـوير  برامج لتنفيذ الالزمة اإلمكانيات توفير خالل من ويتم التدريب، في
 الحـوافز  وإيجاد البرامج لتلك الدعاية بدور والقيام البرنامج ذلك بتنفيذ القرار واتخاذ
  .الذاتي التطوير ببرامج االلتحاق في للراغبين الالزمة

 بها يتصرف أن يجب األفكارالتي من المتدرب تمكين في دوره خالل من الموجه -3
   .)1()التدريبي الموقف في
  :الذاتي التطوير امجبر

 البرامج نوعية ولكن الجامعي، لألستاذ الذاتي للتطوير محددة برامج توجد ال  
 التطوير برامج نجاح على يؤكد الباحثين بعض هناك أن إالَّ لألستاذ،  تترك واختيارها

 اتتبناه التي البرامج على فقط يقتصر ال ((المهني التطوير ألن لألستاذ، المهني الذاتي
 مـع  تتواءم األستاذ، جانب من ذاتية مجهودات من البد إذ العمل رأس على الجامعات

 الجـامعي  أدائه أساليب وتحسين خدمته مجال في والتجديد بنفسه لالرتقاء البرامج تلك
  :  المجهودات هذه ومن

                                                           

 العـدد  والتـدريب،  األمنيـة  للدراسات العربية جلةالم الذاتي، التطوير) هجري1419( هيجان عبدالرحمن -1
  .268-263 صص السعودية، الرياض، األمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية، )25(
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1- لكذ يزيد بحيث والتربوية، العلمية مهنته نحو ايجابياً اتجاهاته تنمية إلى يسعى أن 
 الـذي ) ديرسـال (برأي ويستشهد سعادته من المزيد إلى ويقود علمه عن رضائه من

  :وهي به وسعادتهم عملهم عن األساتذة رضاء إلى تؤدي عوامل خمسة هناك أن يرى
  .العمل في والتوفيق النجاح -
  .العمل حب -
  . بها االضطالع على القدرة وإثبات المسؤولية تحمل -
  الرؤساء وخاصةً ناآلخري من التقدير -
  أكاديمي ونمو الدخل في زيادة من يصاحبها وما الترقية فرص -
 لألمـور  التدريس هيئة عضو رؤية على يتوقف وهذا والنجاح التفوق في الرغبة -2

  .المواقف مختلف استيعاب باستطاعته يكون وأن متفائلة ونظرة بإيجابية
 واسـعة  فرصـة  لـه  يتيح كذل ألن تخصصه مجال في وخصوصاً األفق اتساع -3

  .)1())العلمي لالرتقاء
  في النجاح إن عملـه  مجـال  في نموه على يعتمد ((لألستاذ يقدم برنامج أي 

  :أن ينبغي إذ مجتمعه خدمة في ومعرفته علمه توظيف وكيفية
  .تخصصه مجال في والعالمية المحلية والندوات المؤتمرات لحضور يبادر -1
  .األخرى الجامعات تجارب على العلالط بزيارات يقوم -2
 بإصـدار  تقـوم  تخصـصه  مجال في للعاملين مهنية جمعية تشكيل على يحرص -3

  .وعالمي إقليمي نطاق على المعلومات وتبادل المعرفة نشر في المتخصصة المجالت

                                                           

.  الرياض العبيكان، مكتبة واإلنجاز، الطموح بين السعودية، في العالي التعليم) هجري1419(الخضير سعود -1
 .231-230 صص
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 عـالمي  مـستوى  علـى  وتدريبيـة  وبحثيـة  استشارية مشاريع في للعمل يبادر -4
  . خرىأ جامعات مع بالمشاركة

 والدوليـة  المحليـة  والهيئات والمؤسسات الجامعات مع التعاون برامج من يستفيد -5
   .)1())عام بشكل اإلنساني المجتمع خدمة في الجامعة لدور الدولي البعد لتجسيد

  :منها أخرى أساليب وهناك  
  .العلمية المادة وتدريس تصميم في وطالبه زمالئه آراء من االستفادة -1
  .واألفكار اآلراء لتبادل جماعية بحوث في وطالبه زمالئه مشاركة -2
  المحاضرات، قاعة في طالبه وبين بينه والمحاورة المناقشة من استفادته -3

  لخطـط  المرشدة الخطوط فيحدد )  john usera م1989  يوسيرا جون (أما  
 علـى  تملتش والتي بأمريكا المجتمع كليات في التدريس هيئة لعضو ((الذاتي التطوير

  :اآلتي
 المهنية المسؤوليات أو المهام بعض لتحديد) القسم رئيس( المشرف استشارة عليه -1

  .تدعيمها يطلب التي
 الطويلة األهداف بها ويحدد المهني، التطوير استمارة استكمال األستاذ على يجب -2

  .فةوالتكل البرنامج في للبدء المتوقع والتاريخ للتدريب المدى ولقصيرة المدى
  .والموافقة االستشارة من لمزيد) القسم رئيس (للمستشار ذلك بعد االستمارة تقديم -3
 االستـشاري  المستوى على االستمارة في المطلوب البرنامج على الموافقة بمجرد -4
  .  الالزم التمويل على توافق التي المهني التطوير لجنة بمعرفة الخطة مراجعة تتم

                                                           

.   األردن للطباعـة،  أألوسط الشرق شركة الجامعة، في التدريس قواعد) هجري 1417( وزمالؤه التل سعيد -1
 .397ص
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 نجـاح  لتقـويم  ومستشاره  العضو بين لقاء عقد يتم لبرنامجا من االنتهاء بمجرد -5
 عـضو  ملف في يوضع اللقاء هذا عن تقرير إعداد ذلك ويعقب المهني التطوير خطة
 جوانـب  تجـاه  مسؤولياته خالل من الذاتي، التطوير إلى وينظر ،)1())التدريس هيئة

  :منها متعددة
  .نفسه تجاه مسؤوليته -1
  .تخصصه نميدا تجاه  مسؤوليته -2
  .زمالئه تجاه مسؤوليته -3
  .طالبه تجاه مسؤوليته -4

  :الذاتي التطوير على تساعد التي الصفات
 الخالقة العقلية والقدرات والمبادرة والمرونة التحمس: مثل الشخصية المواصفات -1

  .التفاوض ومهارات
 شخـصية  ذا تاذاالس يكون أن بد وال مهم، مطلب اإلبداع ألن االبتكار على القدرة -2

  .خالقة
 التخطـيط  مـن  أكثر يتطلب الجودة سبيل في السعي في والتصرف األداء سرعة -3

 وممثلـي  الكليـة  وأعـضاء  الـزمالء  مـع  األفكار الختبار وقتاً يتطلب ألنه للبرامج
  .الجمهور

                                                           

 وجهـة  من اإلسكندرية جامعة بكلية التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية معوقات) م1999( عمارة سامي -1
 القاهرة، شمس، عين جامعة الجامعي، التعليم تطوير لمركز السادس السنوي القومي المؤتمر بحوث في نظرهم،

 .26ص
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  :السابقة الدراسات
 للتعرف ذلكو الحالي، البحث بموضوع تتعلق التي الدراسة الباحث يتناول           

 طرائـق  في ذاتهم لتطوير التدريس هيئة أعضاء يتبعها التي واألساليب البرامج على
 ويمكن الموضوع بهذا عالقة لها دراسة للباحث توفرت وقد العلمي، والبحث التدريس
  :يلي فيما عرضها

 هيئـة  أعضاء لدى المتبعة المهني النمو أساليب بعنوان) م2009( العمري جمال دراسة - 
  .األردن في العلمي والبحث التدريس مجال في التطبيقية البلقاء جامعة في لتدريسا

 أعـضاء  يتبعهـا  التي المهني النمو برامج على  التعرف إلى الدراسة هدفت  
 العلمـي  والمؤهـل  الجـنس  مـن  كل أثر واستقصاء وبيان وتحديدها التدريس، هيئة

 الهيئـة  ألعـضاء  المهنـي  لنمـو ا أساليب في األكاديمية والرتبة العلمي والتخصص
 المـنهج  الباحث أتبع البحث، أسئلة عن ولإلجابة التطبيقية، البلقاء جامعة في التدريسية
 الهيئـة  ألعـضاء  التدريبيـة  االحتياجـات  لتحديد استبانة تكوين خالل من الوصفي

 صـدقها  مـن  التأكـد  جرى فقرة،) 22(على احتوت مجاالت، سبع ضمت التدريسية
 هيئـة  عـضو ) 66 (أفرادهـا  عدد بلغ عنقودية عشوائية عينة على طبيقهاوت وثباتها،
  : يلي ما الدراسة نتائج وأظهرت تدريس،

  .العينة أفراد عند متوسطة المهني النمو أساليب توفر درجة كانت -1
: مـن  كل إلى تعزى المهني النمو أساليب في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2

  .  العلمي والتخصص التدريسية والخبرة األكاديمية والرتبة العلمي والمؤهل الجنس
   :البحث إجراءات 
  : البحث وعينة مجتمع  -1

 فـي  والعلـوم  الـداب  بكلية التدريس هيئة أعضاء من البحث  مجتمع يتكون  
 عينـة  منهم أخذت وقدد مفردة،) 105 (عددهم والبالغ المرقب لجامعة التابعة مسالتة
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 بنـسبة  البحـث،  مجتمـع  مـن  مفردة) 50  (عددها بلغ دفةالص طريق عن عشوائية
   . ذلك يوضح) 1(رقم والجدول%)  47.6(

   والعينة البحث مجتمع يوضح) 1 (رقم الجدول
  المجموع  التطبيقية العلوم  االنسانية العلوم  االنات  الذكور  
  105  35  70  33  73  البحث مجتمع
  50  17  33  15  35  الحث عينة
  %47.6  %48.5  %47  %47  %48  المئوية النسبة

  :البيانات جمع أداة -2
 تـساعده  التـي  البيانات على للحصول االستبيان استمارة على الباحث اعتمد  

 اسـتمارة  وتـضم . استبيان استمارة بتصميم قام حيث البحث بموضوع   اختبار على
  :اآلتية األسئلة من مجموعتين االستبيان

 بالكليـة  التـدريس  هيئـة  ألعـضاء  شخصيةال البيانات وتضم: األولى المجموعة -
 .والتخصص بالجنس والمتمثلة

 الـذاتي  التطـوير  أساليب يمثل األول رئيسيين محورين وتشمل: الثانية المجموعة -
 فـتم  الثـاني  أمـا  فقرات،) 10 (من المحور هذا وتكون التدريس طرائق في المتبعة

 من المحور هذا وتكون علميال البحث في المتبعة  الذاتي التطوير ألساليب تخصيصه
 لإلجابـات  العينـة  أفراد إجابات ترميز في الرقمي الترميز استخدام وتم فقرة،) 11(

 ودرجتـان ) ال (لإلجابة واحدة درجة إعطاء تم حيث الثالثي، ليكرت بمقياس المتعلقة
 هي المستخدمة الفترة طول وكان ،)نعم (لإلجابة درجات وثالث) ما حد إلى ( لإلجابة
 الباحـث  اسـتخدم  وقد،  5 على 4 قسمة أساس على الفترة طول حساب تم وقد 0.67
%) 5 (يـساوي  الخطـأ  احتمـال  إن يعنـي  بما االختبارات في%) 95 (الثقة درجة

  .اسيالمق خاليا طول يوضح )2 (رقم والجدول
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  المقياس خاليا طول) 2(رقم الجدول
  اإلجابة إتجاه  المتوسط

  ال  1.66 - 1
  ما حد إلى  2.33 - 1.67

  نعم  3 - 2.34
  ::للبيانات الوصفي التحليل أساليب

 العمليـات  إلجـراء  اآللـي؛  الحاسـب  إلـى  إدخالها تم البيانات ترميز بعد  
 اإلحـصائية  الحزم اإلحصائي، البرنامج باستخدام البيانات لتحليل الالزمة اإلحصائية

 المؤشـرات  بعض سابح إلى األحيان بعض في نحتاج أننا وبما ،)1(االجتماعية للعلوم
 أو القـيم  تتوسـط  التي القيمة حيث من الظاهرة وصف في عليها االعتماد يمكن التي
 المتغيـر،  يأخـذها  التـي  القيم تجانس مدى على التعرف حيث ومن،  القيم إليها تنزع

 يكفى، ال وحده البياني العرض على واالعتماد ال، أم شاذة قيم هناك كان إذا ما وأيضا
 على التعرف خاللها من يمكن التي اإلحصائية المقاييس بعض لعرض حاجةب فإننا لذا

 أهـم  ومن أكثر، أو ظاهرتين مقارنة إمكانية وكذلك البحث، محل الظاهرة خصائص
 التكراريـة،  التوزيعـات  :وهـي  والتـشتت،  المركزية النزعة مقاييس المقاييس، هذه

ـ  المرجح، الحسابي والمتوسط الحسابي، والمتوسط  وصـدق  المعيـاري،  رافواالنح
 ومعامـل  النـصفية،  بالتجزئـة  والثبـات  الـداخلي،  االتـساق  وصـدق  المحكمين
 والفـا  بـراون  سـبيرمان  الثبـات  ومعامـل  للثبات، كرونباخ، الفا ومعامل،االرتباط

  .تي واختبار كرونباخ،

                                                           

1- ))Statistical Package for Social Sciences (( ومختصرهSPSS والعشرونالثانية النسخة ، 
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   :االستبانة فقرات صدق
  :االتي خالل من ذلك وتم  

  :المحكمين صدق. 1
 والمقـاييس  االختبـارات  لبناء والالزمة الضرورية شروطال من الصدق يعد  
 طريقـة  أفـضل  وان قياسها، المراد للظاهرة الفقرات قياس مدى على يدلل والصدق

 مجموعـة  على المقياس فقرات عرض هو والذي الظاهري الصدق هو الصدق لقياس
 خـالل  مـن  ظاهريـاً  المقياس صدق تحقق وقد. صالحيتها على للحكم الخبراء من

 نظـر  فـي  األخذ تم وقد،  المتخصصين المحكمين من مجموعة على الفقرات عرض
  .المحكمين قبل من قدمت التي المالحظات جميع االعتبار

  :الدراسة لمحاور البنائي االتساق صدق. 2
 مـن  محـور  كل بين االرتباط معامالت أن) 3 (الجدول في النتائج بينت وقد  

 حيـث  0.05 المعنويـة  مستوى عند إحصائياً الةد االستبانة وإجمالي الدراسة محاور
 لمـا  صادقة المحاور تعتبر وبذلك،  0.05 من أقل جميعها اإلحصائية الداللة قيم كانت

  .وضعت
  االستبانة إجمالي والبحث محاور بين االرتباط معامل) 3 (جدول

  المحاور  ت
 عدد

الفقرات
 معامل
  االرتباط

 الداللة قيمة
  اإلحصائية

  **0.000  0.962  10  التدريس طرائق في المتبعة الذاتي ويرالتط أساليب  1
  **0.000  0.956  11  العلمي البحث في المتبعة الذاتي التطوير أساليب  2

  0.01 المعنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات القيم** 
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  : الثبات
 في مرتين تطبيقه بعد نفسها النتائج يعطي إذ المقياس نتائج في االتساق وهو  

 النـصفية  التجزئـة  بطريقـة  الثبات حساب وتم نفسهم، اإلفراد على مختلفين ينزمن
  :كرونباخ ألفا معامل وبواسطة

  :النصفية التجزئة بطريقة الثبات
 نـصفين  إلـى  المقياس فقرات قسمة أساس على النصفية التجزئة فكرة تقوم  
 العينة أفراد استمارات استخدام تم الطريقة هذه وفق الثبات حساب ولغرض متجانسين

 العبـارات  األول يـضم  نصفين إلى محور كل فقرات تقسيم وتم،  )50 (عددها والبالغ
 بـين  بيرسـون  ارتباط معامل استخراج وتم،  الفردية العبارات الثاني ويضم الزوجية
 االرتبـاط  معامـل  قـيم  فكانت االستبانة وإلجمالي المحاور لجميع النصفين درجات
  .0.05 من أقل جميعها اإلحصائية الداللة قيم كانت حيث إحصائياً دالة جميعها

 الثبـات  حـساب  في )1 (التصحيحية براون سبيرمان معادلة  استخدام تم كما  
  :وهي

r

r
R

+
=

1

2

  
 المتبعـة   الذاتي التطوير أساليب لمحور المقياس ثبات معامل قيمة كانت وقد  

 البحـث  فـي  المتبعـة  الذاتي يرالتطو أساليب ولمحور) 0.802 (التدريس طرائق في
 وهي) 0.825 (الطريقة بهذه االستبيان إلجمالي الثبات معامل وبلغ،  )0.723 (العلمي

  .عليها المتحصل النتائج تعميم خاللها من يمكن عالية ثبات معامالت

                                                           

 للدراسـات  األوسط الشرق جامعة العلمي، البحث ومناهج طرق) م2009( وآخرون النعيمي عبدالعال محمد -1
 .175ص  والتوزيع، للنشر الوراق دار، العليا
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 مـن  ويحسب بيرسون ارتباط معامل r،  براون سبيرمان معامل R إن حيث  
  العالقة

∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=

))()()(( 2222 yynxxn

yxyxn
r

 
x , y  1( الظاهرتين قيم تمثل(  

  االستبانة وإلجمالي محور لكل الفردية العبارات والزوجية العبارات بين االرتباط) 4 (جدول

  المحاور  ت
 عدد

  الفقرات

 االرتباط معامل
 الفقرات بين
  والزوجية الفردية

  الثبات معامل
 براون سبيرمان(

  )التصحيحية

 في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب  1
 0.802  0.669  10  التدريس طرائق

 في المتبعة الذاتي التطوير أساليب  2
 0.723  0.566  11  العلمي البحث

  0.825  0.703  21  االستبانة إجمالي
  0.01 المعنوية مستوى عند إحصائيا دالة القيمة** 

  :الداخلي لالتساق ) ألفا ( معامل
 علـى  الطريقـة  هذه وتعتمد فالمواق أغلب في جيد بتقدير يزودنا ألفا معامل إن  

 اسـتخدام  تـم  الطريقة هذه وفق الثبات والستخراج أخرى إلى فقرة من الفرد أداء اتساق
 قيمـة  كانـت  وقد) ألفا (معادلة استخدمت ثم،  استمارة) 50 (عددها البالغ البحث استمارات

) 0.86( التـدريس  طرائق في المتبعة الذاتي التطوير أساليب لمحور المقياس ثبات معامل
 معامل   وبلغ، )0.811 (العلمي البحث في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب ولمحور

                                                           

 .173ص: سابقال المرجع -1
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 ذات معامالت أنها القول يمكن وبالتالي ،)0.911 (الطريقة بهذه االستبيان إلجمالي الثبات
  .النتائج تعميم في عليها االعتماد ويمكن البحث ألغراض جيدة داللة

 للثبات خالفاكرونبا معامل) 5 (الجدول

  المحور  ت
 عدد

  الفقرات
 معامل
  ألفا

  0.86  10  التدريس طرائق في المتبعة المهني الذاتي النمو أساليب  1
  0.811  11  العلمي البحث في المتبعة المهني الذاتي النمو أساليب  2

  0.911  21 االستبانة إجمالي
  :البحث بمتغيرات المتعلقة البيانات وتحليل عرض

  :الشخصية والسمات الخصائص وفق البحث لعينة اإلحصائي الوصف  
  :الجنس. 1

، %)70 (النسبة بلغت حيث الذكور من العينة افراد غالبية أن النتائج أظهرت  
  %).30 (االناث نسبة كانت حين في
  :التخصص. 2

 العلـوم  في متخصصين%) 66 (نسبته وما مبحوثاً) 33 (أن النتائج أظهرت  
  .التطبيقية العلوم في متخصصين%) 37 (نسبته وما مبحوثاً) 17(و اإلنسانية
  : المبحوثين إجابات وفق البحث لمحاور اإلحصائي الوصف

 الطـول  وهـذا ،  وحدة 0.67 بـ الفترة طول تحديد تم اإلجابات إتجاه لتحديد  
  :لآلتي وفقاً 3 على 2 قسمة عن ناتج

 الذاتي التطوير ليبأسا في متبعة غير الفقرة ان أي (ال اإلجابة إتجاه يكون) 1.66–1(
 اإلجابـة  إتجاه يكون) 2.33–1.67(،  )العلمي البحث أو التدريس طرائق في االمتبعة

 فـي  المتبعـة  الـذاتي  التطوير أساليب في ما حد إلى متبعة الفقرة ان أي (ما حد إلى
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 الفقرة ان أي (نعم اإلجابة إتجاه يكون) 3–2.34(،  )العلمي البحث أو التدريس طرائق
  ).العلمي البحث أو التدريس طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب في متبعة

 التطوير أساليب في المتمثلة البحث محاور إجمالي على االتفاق مدى ولتحديد  
 تـم  العلمـي،  البحـث  طرق في الذاتي التطوير واساليب التدريس طرائق في  الذاتي

 فقـرات  علـى  متفقين العينة فرادأ (متحقق المجال فيكون ،)T-Test (اختبار استخدام
 االسـتجابة  متوسـط  وقيمة) 0.05 (من أقل اإلحصائية الداللة قيمة كانت إذا) المجال

 متحقـق  غيـر  المجال ويكون،  )2 (المعياري المتوسط قيمة من أكبر المجال إلجمالي
 اإلحـصائية  الداللـة  قيمـة  كانـت  إذا) المجال فقرات على متفقين غير العينة أفراد(

 قيمـة  مـن  أقـل  المجال إلجمالي االستجابة متوسط وقيمة) 0.05 (من أقل ختبارلال
 قيمة كانت إذا) ايجابي وال سلبي ال (متوسطاً المجال ويكون ،)2 (المعياري المتوسط

  ).0.05 (من أكبر لالختبار اإلحصائية الداللة
  :التدريس طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب: أوالً

 فقرات) 6 (على المحدود العينة أفراد اتفاق) 5 (رقم الجدول في ائجالنت بينت  
) 4 (علـى  واتفـاقهم  التدريس طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب فقرات من

 التـدريس  بـرامج  في محدود اشتراك وجود تبين وقد.المحور هذا فقرات من فقرات
 ومـشاركة  الجـامعي  يسالتـدر  مجال في العلمية للندوات محدود وحضور الجامعي
 مجـال  فـي  البحـث  حلقات وفي ليبيا وخارج داخل العلمية المؤتمرات في محدودة
 وفـي  التدريس مجال في العمل ورش في أيضاً محدودة ومشاركة الجامعي التدريس
 المحاضـرات  حـضور  وفـي  الجامعي التدريس لتطوير التدريبية بالدورات االلتحاق
 ما لمتابعة الحرة القراءة اتباع النتائج أظهرت كما يس،التدر طرائق مجال في لألساتذة

 هـو  مـا  لمتابعة االنترنت واستخدام التدريس طرائق في التدريس مجال في جديد هو
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 طرائـق  مجال في العلمية المستجدات متابعة وكذلك التدريس طرائق مجال في جديد
  . التدريس قطرائ مجال في البحث حلقات في مشاركة وجود إلى إضافة  التدريس

 التطـوير  أسـاليب  لمحـور  الوصفي التحليل ونتائج التكرارية التوزيعات) 6 (جدول
  التدريس طرائق في المتبعة  الذاتي

 التكرار  الفقرة  ت
  والنسبة

 إلى  ال
  ما حد

 متوسط  نعم
  االستجابة

 اتجاه  الترتيب
  اإلجابة

 االنحراف
  المعياري

 30 18 2  ك
 جديد هو ما لمتابعة الحرة القراءة  1

 60 36 4  %  الجامعي التدريس المج في
  0.577  نعم  الثاني 2.56

 28 16 6  ك
 هو ما لمتابعة االنترنت استخدام  2

 56 32 12  %  التدريس مجال في جديد
  0.705  نعم  الثالث 2.44

 31 17 2  ك
 في العلمية المستجدات متابعة  3

 62 34 4  %  الجامعي التدريس مجال
  0.575  نعم  األول 2.58

 20 23 7  ك
 التدريس برامج في االشتراك  4

 40 46 14  %  الجامعي
 حد إلى  الخامس 2.26

 0.694  ما

 19 14 17  ك
 مجال في العلمية الندوات حضور  5

 38 28 34  %  الجامعي التدريس
 حد إلى  الثامن  2.04

 0.856  ما

 22 6 22  ك
 العلمية المؤتمرات في المشاركة  6

 44 12 44  %  ليبيا رجوخا داخل
 حد إلى  العاشر  2

 0.948  ما

 25 20 5  ك
 في البحث حلقات في المشاركة  7

 50 40 10  %  الجامعي التدريس مجال
 0.67  نعم  الرابع  2.4

 21 17 12  ك
 في العمل ورشات في المشاركة  8

 42 34 24  %  التعليمي التدريس مجال
 حد إلى  السادس  2.18

 0.8  ما

 20 12 18  ك
 التدريبية بالدورات االلتحاق  9

 40 24 36  %  الجامعي التدريس لتطوير
 حد إلى  التاسع  2.04

  0.88  ما

 21 15 14  ك
 في لألساتذة المحاضرات حضور  10

 42 30 28  %  الجامعي التدريس طرائق مجال
 حد إلى  السابع  2.14

  0.833  ما

  )م2017(الميدانية ثالبح نتائج: المصدر
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 طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب اجمالي على االتفاق مدى ولتحديد  
 وهـو ) 2.26 (االستجابة متوسط أن أظهرت) 6 (رقم الجدول في النتائج فإن التدريس

 الفروق هذه معنوية ولتحديد) 0.26 (تساوي الفروق وأن) 2 (القياس متوسط من أكبر
 معنويـة  إلى وتشير 0.05 من أقل وهي) 0.001 (تساوي اإلحصائية الداللة قيمة فإن

 فـي  المتبعة  الذاتي التطوير أساليب اتباع وجود على العينة افراد اتفاق أي الفروق،
  .التدريس طرائق
 أساليب على االتفاق مستوى لبيان (One Sample T- test) اختبار نتائج) 7 (رقم جدول

  التدريس طرائق في المتبعة الذاتي التطوير
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 المتبعة الذاتي التطوير أساليب
  التدريس طرائق في

  معنوية  0.001  3.676  0.508  0.26  2.26

  :العلمي البحث في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب: ثانياً
 فقرات) 5 (على المحدود العينة أفراد اتفاق) 7 (رقم الجدول في النتائج بينت  

 علـى  واتفاقهم التدريس طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب محور فقرات من
 لـى ع محـدود  اطالع وجود النتائج أظهرت فقد. المحور هذا فقرات من فقرات) 6(

 علـى  لالطالع الكلية بمكتبة محدودة واستعانة التخصص مجال في العالمية الدوريات
 األيـام  في محدودة مشاركة على إضافة التخصص مجال في العلمية والبحوث الكتب
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 في العلمية الجمعيات في محدود اشتراك وجود تبين كما التخصص، مجال في العلمية
 التخصص مجال في األساتذة لمحاضرات محدود حضور إلى إضافة التخصص مجال

 التخـصص  مجـال  في جديد هو ما في لألنترنت استخدام النتائج بينت كما،  الدراسي
 لقواعـد  استخدام وجود وتبين التخصص مجال في الجديدة الكتب على اطالع ووجود
 ثـم  ومن العلمية للبحوث إجراء هناك ان تبين كما العلمي البحث في العالمية البيانات

 في الحديثة التعليمية والوسائل األجهزة على تدريب وجود النتائج أظهرت كما،  شرهان
  .التخصص مجال

 التطوير أساليب لمحور الوصفي التحليل ونتائج التكرارية التوزيعات) 8 (رقم الجدول
  العلمي   البحث في المتبعة الذاتي

  الفقرة  ت
  التكرار
  ال  واانسبة

 إلى
 حد
  ما

  نعم
  متوسط
  اإلجابة اتجاه  الترتيب  بةاالستجا

 االنحراف
  المعياري

 35 14 1  ك

1  
 ما في االنترنت استخدام

 مجال في جديد هو
 70 28 2  %  التخصص

  0.513  نعم  الثاني 2.68

 40 9 1  ك
2  

 الكتب على االطالع
 مجال في الجديدة

 80 18 2  %  التخصص
  0.465  نعم  األول 2.78

 18 22 10  ك

3  
 الدوريات على االطالع

 مجال في العالمية
 36 44 20  %  التخصص

  0.738  ما حد إلى  الثامن 2.16

 21 16 13  ك

4  

 الكلية بمكتبة االستعانة
 الكتب على لالطالع

 مجال في العلمية والبحوث
  التخصص

%  26 32 42 
 0.817  ما حد إلى  التاسع 2.16

 29 17 4  ك
 البيانات قواعد استخدام  5

 58 34 8  %  العلمي ثالبح في العالمية
 0.647  نعم  الثالث  2.5
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  الفقرة  ت
  التكرار
  ال  واانسبة

 إلى
 حد
  ما

  نعم
  متوسط
  اإلجابة اتجاه  الترتيب  بةاالستجا

 االنحراف
  المعياري

 30 13 7  ك
 العلمية البحوث إجراء  6

 60 26 14  %  ونشرها
 0.734  نعم  الرابع  2.46

 21 17 12  ك
 العلمية األيام في المشاركة  7

 42 34 24  %  التخصص مجال في
 0.8  ما حد إلى  السابع  2.18

 30 13 7  ك

8  
 خداماست على التدريب
 في التعليمية الوسائل

 60 26 14  %  التدريسية المحاضرات
 0.734  نعم  الرابع  2.46

 29 11 10  ك

9  
 األجهزة على التدريب
 مجال في الحديثة التعليمية

 58 22 20  %  االختصاص
 0.805  نعم  الخامس  2.38

 12 21 17  ك

10  
 الجمعيات في االشتراك
 مجال في العلمية

 24 42 34  %  التخصص
 0.763  ما حد إلى  العاشر  1.9

 28 9 13  ك

11  
 المحاضرات حضور

 مجال في لألساتذة
 56 18 26  %  الدراسي التخصص

  0.863  ما حد إلى  السادس  2.3

   )م2017 أبريل (الميدانية البحث نتائج: المصدر
 البحث في المتبعة  تيالذا التطوير أساليب اجمالي على االتفاق مدى ولتحديد  

 وهـو ) 2.36 (االستجابة متوسط أن أظهرت) 8 (رقم الجدول في النتائج فإن العلمي
 الفروق هذه معنوية ولتحديد) 0.36 (تساوي الفروق وأن) 2 (القياس متوسط من أكبر
 معنويـة  إلـى  وتشير 0.05 من أقل وهي صفراً تساوي اإلحصائية الداللة قيمة فإن

 فـي  المتبعـة  الذاتي التطور ألساليب اتباع وجود على العينة افراد قاتفا أي الفروق،
  .العلمي البحث
 التطوير أساليب على االتفاق مستوى لبيان (One Sample T- test) اختبار نتائج) 9 (رقم جدول

  العلمي البحث في المتبعة الذاتي
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 الذاتي التطوير أساليب
  العلمي البحث في المتبعة

  معنوية  0.000  5.959  0.427  0.36  2.36

  :البحث تساؤالت على اإلجابة
 الهيئـة  اءأعـض  لـدى  التـدريس  طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب ما. 1

  مسالتة؟ والعلوم اآلداب كلية في التدريسية
 اتباعـاً  الذاتي التطوير أساليب اكثر ان) 5 (رقم الجدول في النتائج أظهرت  

 ثـم  الجـامعي  التدريس مجال في العلمية المستجدات متابعة هي التدريس طرائق في
 الترتيـب  وفي لكذ يلي الجامعي التدريس مجال في جديد هو ما لمتابعة الحرة القراءة
 فـي  المـشاركة  ثـم  التدريس مجال في جديد هو ما لمتابعة االنترنت استخدام الثالث
  .التدريس مجال في البحث حلقات

 التدريـسية  الهيئة أعضاء لدى العلمي البحث في المتبعة الذاتي التطوير أساليب ما. 2
  مسالتة؟ والعلوم اآلداب كلية في

 فـي  اتباعـاً  الـذاتي  التطوير أساليب أكثر أن) 7 (الجدول في النتائج كشفت  
 الترتيـب  وفـي  التخصص مجال في الجديدة الكتب على االطالع هي العلمي البحث
 قواعـد  اسـتخدام  ثـم  التخصص مجال في جديد هو ما في االنترنت استخدام الثاني

 سائلالو استخدام على التدريب الرابع الترتيب وفي العلمي البحث في العالمية البيانات
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 الحديثـة  التعليمية األجهزة على التدريب ذلك يلي التدريسية المحاضرات في التعليمية
  .االختصاص مجال في
  الـذاتي  التطـوير  أسـاليب  في واإلناث الذكور بين إحصائياً دالة فروق توجد هل. 3

  التدريس؟ هيئة أعضاء لدى التدريس طرائق في المتبعة
 واإلناث الذكور بين ال أم إحصائياً دالة كانت اذا فيما الفروق جوهرية لتحديد  

 تـم  التدريس هيئة أعضاء لدى التدريس طرائق في المتبعة الذاتي التطوير أساليب في
 إحـصائية  دالة الفروق فتكون ،)Independent Sample T Test (اختبار استخدام

 استجابة، األكثر الفئة ولصالح 0.05 من أقل لالختبار اإلحصائية الداللة قيمة كانت اذا
  .0.05 من أكبر اإلحصائية الداللة قيمة كانت اذا إحصائياً دالة غير الفروق وتكون

 طرائق في المتبعة الذاتي التطوير أساليب حول االستجابات في الفروق يبين) 10 (رقم جدول
  الجنس حسب التدريس

  الجنس
  عدد

  الحاالت
 المتوسط
  الحسابي

    االنحراف
  المعياي

 فرق
  توسطاتالم

 الداللة قيمة
  اإلحصائية

 معنوية
  الفرق

معنوي غير  0.094  0.26  0.484  2.34  35  ذكر
        0.531  2.08  15  أنثى
 أساليب حول الذكور استجابة متوسط أن) 9 (رقم الجدول في النتائج بينت قد  
 االنـاث  اسـتجابة  ومتوسط) 2.34 (كان التدريس طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير

 وأن) 0.26  (يـساوي  واالناث الذكور أستجابة متوسط بين الفرق وكان) 2.08 (كان
 هـذا  وأن 0.05 مـن  أكبـر  وهي) 0.094 (تساوي لالختبار اإلحصائية الداللة قيمة

 التطـوير  أسـاليب  حول إحصائياً دالة فروق وجود عدم أي إحصائياً، دال غير الفرق
  .الجنس رلمتغي تعزى التدريس طرائق في المتبعة  الذاتي

 الـذاتي  التطـوير  أساليب في واإلناث الذكور بين إحصائياً دالة فروق توجد هل -4
  التدريس؟ هيئة أعضاء لدى العلمي البحث في المتبعة
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 حـول  الـذكور  اسـتجابة  متوسط أن) 10 (رقم الجدول في النتائج بينت لقد  
 اسـتجابة  توسـط وم) 2.44 (كـان  العلمي البحث في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب
  يـساوي  واالنـاث  الـذكور  اسـتجابة  متوسط بين الفرق وكان) 2.18 (كان االناث

 0.05 مـن  أقل وهي) 0.045 (تساوي لالختبار اإلحصائية الداللة قيمة وأن) 0.26(
 التطـوير  أسـاليب  حول إحصائياً دالة فروق وجود أي إحصائياً، دال الفرق هذا وأن

   .الذكور ولصالح الجنس لمتغير تعزى لميالع البحث في المتبعة الذاتي
 العلمي البحث في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب حول االستجابات في الفروق يبين) 11 (رقم جدول

  الجنس حسب

  الجنس
 عدد

  الحاالت
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 فرق
  المتوسطات

  ققق
 الداللة قيمة

  اإلحصائية
 معنوية
  الفرق

  معنوي  0.045    0.26  0.39  2.44  35  ذكر
          0.465  2.18  15  أنثى

 هيئـة  أعضاء بين ال أم إحصائياً دالة كانت اذا فيما الفروق جوهرية لتحديد  
 فـي  المتبعـة   الـذاتي  التطوير أساليب في التطبيقية والعلوم اإلنسانية العلوم تدريس
 Independent (اختبـار  اسـتخدام  تـم  التدريس هيئة أعضاء لدى التدريس طرائق

Sample T Test(، اإلحـصائية  الداللـة  قيمة كانت اذا إحصائية دالة الفروق فتكون 
 دالـة  غيـر  الفـروق  وتكـون  استجابة، األكثر الفئة ولصالح 0.05 من أقل لالختبار
  .0.05 من أكبر اإلحصائية الداللة قيمة كانت اذا إحصائياً
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 طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب لحو االستجابات في الفروق يبين) 12 ( رقم جدول
  التخصص حسب التدريس

  الحاالت عدد  التخصص
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 فرق
  المتوسطات

 الداللة قيمة
  اإلحصائية

 معنوية
  الفرق

  معنوي غير  0.811  0.04 -  0.535  2.25  33  اإلنسانية العلوم
        0.465  2.29  17  التطبيقية العلوم
 هيئـة  أعـضاء  اسـتجابة  متوسط أن) 11 (رقم الجدول في النتائج بينت لقد  
 فـي  المتبعة  الذاتي التطوير أساليب حول  اإلنسانية العلوم في المتخصصين التدريس
 بـين  الفرق وكان) 2.29 (كان االناث استجابة ومتوسط) 2.25 (كان التدريس طرائق
 لالختبار اإلحصائية الداللة قيمة وأن )0.04  (يساوي واالناث الذكور استجابة متوسط
 عـدم  أي إحـصائياً،  دال غير الفرق هذا وأن 0.05 من أكبر وهي) 0.811 (تساوي
 التـدريس  طرائق في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب حول إحصائياً دالة فروق وجود
  .التخصص لمتغير تعزى

 والعلـوم  اإلنـسانية  علومال تدريس هيئة أعضاء بين إحصائياً دالة فروق توجد هل. 6
 هيئـة  أعـضاء  لـدى  العلمي البحث في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب في التطبيقية
  التدريس؟
 هيئـة  أعـضاء  اسـتجابة  متوسط أن) 12 (رقم الجدول في النتائج بينت لقد  
 المتبعـة  المهني الذاتي النمو أساليب حول  اإلنسانية العلوم في المتخصصين التدريس

 بـين  الفرق وكان) 2.47 (كان االناث استجابة ومتوسط) 2.3 (كان العلمي حثالب في
 اإلحـصائية  الداللـة  قيمـة  وأن) - 0.17  (يساوي واالناث الذكور استجابة متوسط

 أي إحصائياً، دال غير الفرق هذا وأن 0.05 من أكبر وهي) 0.192 (تساوي لالختبار
 العلمي البحث في المتبعة الذاتي تطويرال أساليب حول إحصائياً دالة فروق وجود عدم

  .التخصص لمتغير تعزى
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 البحث في المتبعة الذاتي التطوير أساليب حول االستجابات في الفروق يبين) 13 (رقم جدول
  التخصص حسب العلمي

  التخصص
  عدد

  الحاالت
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 فرق
  المتوسطات

 الداللة قيمة
  اإلحصائية

  لفرقا معنوية

  معنوي غير  0.192  0.17 -  0.468  2.3  33  اإلنسانية العلوم
        0.319  2.47  17  التطبيقية العلوم

  :النتائج
  :التالية النتائج استخالص تم فإنه الدراسة هذه على بناء  

 المـستجدات  متابعة هي التدريس طرائق في اتباعاً الذاتي التطوير أساليب أكثر ان. 1
 مـا  لمتابعة الحرة القراءة ذلك يلي األول بالترتيب الجامعي دريسالت مجال في العلمية

 االنترنـت  استخدام الثالث الترتيب وفي ذلك يلي الجامعي التدريس مجال في جديد هو
 مجـال  فـي  البحـث  حلقات في المشاركة ثم التدريس مجال في جديد هو ما لمتابعة

  .التدريس
 الكتب على االطالع هي العلمي البحث في اتباعاً  الذاتي التطوير أساليب أكثر ان. 2

 هـو  ما في االنترنت استخدام ذلك يلي األول الترتيب في التخصص مجال في الجديدة
 وفـي  العلمي البحث في العالمية البيانات قواعد استخدام ثم التخصص مجال في جديد

 يلي تدريسيةال المحاضرات في التعليمية الوسائل استخدام على التدريب الرابع الترتيب
  .االختصاص مجال في الحديثة التعليمية األجهزة على التدريب ذلك

 طرائـق  فـي  المتبعة الذاتي التطور أساليب حول إحصائياً دالة فروق وجود عدم. 3
  .الجنس لمتغير تعزى التدريس

 العلمي البحث في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب حول إحصائياً دالة فروق وجود. 4
  .الذكور ولصالح الجنس متغيرل تعزى
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 طرائـق  في المتبعة  الذاتي التطوير أساليب حول إحصائياً دالة فروق وجود عدم. 5
  .التخصص لمتغير تعزى التدريس

 البحـث  فـي  المتبعة  الذاتي التطوير أساليب حول إحصائياً دالة فروق وجود عدم. 6
  .التخصص لمتغير تعزى العلمي

  :التوصيات
  .الجامعي التدريس برامج في التدريس هيئة أعضاء إشراك على الحرص ضرورة. 1
  .الجامعي التدريس مجال في العلمية الندوات حضور على العمل. 2
  .ليبيا وخارج داخل العلمية المؤتمرات في للمشاركة التدريس هيئة أعضاء دعوة. 3
ـ  أعـضاء  مـشاركة  لضمان التعليمي التدريس مجال في العمل ورش اقامة. 4  ةهيئ

  .فيها التدريس
  .الجامعي التدريس لتطوير وذلك التدريبية الدورات اقامة. 5
 طرائـق  مجـال  فـي  األساتذة محاضرات لحضور التدريس هيئة أعضاء تشجيع. 6

  .الجامعي التدريس
 هيئـة  أعـضاء  تخـصص  مجـال  في العالمية الدوريات على االطالع ضرورة. 7

  .التدريس
 مجـال  في العلمية والبحوث الكتب على لالطالع يةالكل بمكتبة االستعانة ضرورة. 8

  .التخصص
  .العلمية األيام في للمشاركة التدريس هيئة أعضاء دعوة. 9
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�א25א_^ �
 جـودة  خـالل  مـن  الجامعي التعليم جودة ،)م2011 (الكبيسي حميد الواحد عبد -1

  .العراق نيسان، خاص، عدد اإلنسانية، للعلوم األنبار جامعة مجلة التفكير،
 التطـوير  منظومة إطار في بالجامعة التعليمي الفعل ،)م2005 (علي حسن إيناس -2

) الرابـع  العربـي  (عشر الثاني السنوي القومي المؤتمر إلى قدمت دراسة المستحدثة،
 جامعة االعتماد، ونظم الشاملة الجودة معايير ضوء في العربية الجامعات أداء تطوير

  .القاهرة) م2005 ديسمبر 19-18 من (الفترة في شمس، عين
 التدريس هيئة أعضاء لدى المتبعة المهني النمو أساليب ،)م2009 (العمري جمال -3

 دمـشق،  جامعة مجلة العلمي، والبحث التدريس مجالي في التطبيقية البلقاء جامعة في
  .دمشق) 4+3(العدد) 25(المجلد

 العـدد  األول، المجلد التربوية، العلوم مجلة جديدة، كتب ،)م1994 (نصار سامي -4
  .القاهرة التربوية، الدراسات معهد الثاني،

 بحـث  وكفاياتـه،  ومهاراته خصائصه: المستقبل معلم ،)م2009 (محافظة سامح -5
 فـي  والنفـسية  التربويـة  للعلوم أفضل استثمار نحو: الثاني العلمي المؤتمر إلى دمقم

  .دمشق جامعة رحاب في المنعقد العصر تحديات ضوء
 العـالي  التعليم وبرامج خطط وتحديث تطوير ،)م2009 (وآخرون إسماعيل علي -6

 عـن  المـسؤولين  للوزراء عشر الثاني للمؤتمر عمل ورقة المجتمع، حاجات لمواكبة
  .العربي الوطن في العلمي والبحث العالي التعليم

 التـدريس،  هيئـة  ألعضاء المهنية التنمية ،)م2008 (علي وتوفيق غالب ردمان -7
 التعلـيم  جـودة  لـضمان  العربيـة  المجلة الجامعي، التعليم في الشاملة للجودة مدخل

  ).1(العدد األول، المجلد الجامعي،
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 كوسـيلتين  التأهيـل،  وإعادة التدريب ،)م2007 (المسعودي وسعد السالم عبداهللا -8
ـ  األول، العربي المؤتمر العربية، الجامعات في األكاديمية القدرات لتطوير  اتالجامع
  .الرباط المستقبلية، واآلفاق التحديات العربية،

 مؤسـسات  فـي  التـدريس  مساعدي وتأهيل تدريب ،)هجري1419 (بدري قاسم -9
 العلمـي،  والبحـث  العالي التعليم وزارة والتدريب، التأهيل ندوة ضمن األهلي، التعليم

  .السودان
 بجامعة لتدريسا هيئة أعضاء تطوير ،)م2011 (العتيبي ومنصور موسى محمد -10

 األزهـر،  جامعة التربية، كلية مجلة األكاديمي، واالعتماد الجودة لمعايير وفقاً نجران
  ).145 (العدد
11- .uk.co- abahe.www    
 التنميـة  وقـضايا  التعليم اقتصاديات حول تساؤالت ،)م1978 (القرنشاوي حامد -12
  .كويتال العربي، الوطن في
13- www. 53t3. Com./vb//showthead.php/t=17625.  

14-  www. Uobabylon.  
  )   (story—fbid……id  (?cpermati. Nk. Php ،)م2014 (األطرش علي -15
 والتوزيع للمشر الكتب عالم ومهاراته، نماذجه التدريس ،)م2009 (زيتون كمال -16

  .والطباعة،القاهرة
 كليـات  فـي  العلمـي  البحث معوقات ،)م2010 (شماس لموسا المجيدل عبداهللا -17

 مجلـة  عمـان،  بسلطنة صاللة، بجامعة التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من التربية
  ).25 (المجلد دمشق، جامعة

 ليبيـا  والتدريبيـة،  التعليميـة  المؤسسات واعتماد حودة لضمان الوطني المركز -18
  ).م2006(
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 بـين  العربي الوطن في اإلداري اإلصالح ،)هجري1406 (الطيب أبشر حسن -19
 العربـي،  الوطن في اإلداري واإلصالح العامة اإلدارة كتاب في والمعاصرة األصالة
  .مصر اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة

 ،1ط التطبيقـات، -األسس-المفاهيم: اإلدارية التنمية ،)م2000 (اللوزي موسى -20
  .للطباعة وائل دار
 التدريس هيئة لعضو المهني التطوير برامج ،)م2004 (زاهر آل ناصر بن علي -21
 جامعة نجاحها، ومقومات ومعوقاتها تنفيذها وطرق مجاالتها السعودية، الجامعات في
  .السعودية المكرمة، مكة القرى، أم

 العربيـة  المجلـة  الـذاتي،  التطوير ،)هجري1419( الهيجان أحمد عبدالرحمن -22
 األمنيـة،  للعلوم العربية نايف أكاديمية محرم،) 25 (العدد تدريبوال األمنية للدراسات
  .السعودية الرياض

 واإلنجـاز،  الطموح بين السعودية، في العالي التعليم ،)م1419 (الخضير سعود -23
  الرياض العبيكان مكتبة

 الشرق شركة الجامعة، في التدريس قواعد ،)هجري1417 (وزمالؤه التل سعيد -24
  .اعة،األردنللطب األوسط

 التـدريس  هيئة ألعضاء المهنية التنمية معوقات ،)م1999 (عمارة فتحي سامي -25
 الـسنوي  القـومي  المـؤتمر  بحوث في نظرهم، وجهة من االسكندرية جامعة بكليات
  . القاهرة شمس، عين جامعة الجامعي التعليم تطوير لمركز السادس

26-Statistical  Package  Sockage   Social   Sciences      ومختـصرة 
SPSS والعشرون الثانية النسخة.  

 العلمـي،  البحـث  ومنـاهج  طرق ،)م2009 (وآخرون النعيمي عبدالعال محمد -27
  .والتوزيع للنشر الوراق دار العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة
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i  (- أ��� ،
���� دار - ا���ن ��� سiأس إ���� وا�%$ز"!، �� �� ا�

* � ا�()'��    .95 ص م 1997 ، ا�

 

ii  ( - در� ا��5$م *�45 – ا�.(�'1 �.�ا��زاق ا��'��1، *(0)/ �.�ا�
��6   .41 -  40ص م، 2000 ا��5� ا��را�ت أآد"��� ا�%�5��1، ا�67

 

iii  ( - ��'* وك��ا��� -  ا��>�وي ا��.=> �.�� ،�"�*�5 * �$رات ا�.�> 
* �، ا�()'� @ر"6$?،�   .10 - 9 ص ، م 1990 ا�

 

iv  ( - ��'* ��Aر ،
�ات ا�5�E�� ا���5�� ا��)ءات ه4�ة ا�>4�ة ا�)�.Fوا� 

 أو ا�) ��� دار اGردن، اGو�/، ا�()'� ��%� $�$<�، ا��5آ? ا� 

   .  42 -  40 ص م، 2000 *�4وHي

 

v  (- �*Gا��%'�ة ا - �"��I J�*Gم ا5�� *J ا�5E �*G1 ����� ا��%'�ة ا� 
   م 2017 ��.�

 


