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قواعد النشر

حرصاً ًمن ًهيئة ًالتحرير ًعلى ًاستخدام ًاالسلوب ًالعلمي ًفيًًكتابة ًالبحوث ًوالدراساتً

المرادًنشرهاً،ينبغىًاتباعًالقواعدًالتاليةًً ً:

الغالفًينبغىًانًيحتوىًعلىًالعنوانًواسمًالباحثً(ًالباحثينً)ًً،والدرجةًالعلميةًوجهةًالعملًً،

والدولةًً،والبريدًااللكترونيًً،وسنةًالنشرًً.

المتنًيشتملًعلىًملخصًللبحثً(ًعربيً– ًانجليزيً)ًبعكسًلغةًالبحثًالًيتجاوزً

ورقةًواحدة.

تخضعًالبحوثًالمقدمةًللنشرًللتحكيمًالعلميًً،ولهيئةًالتحريرًانًتطلبًمنًالمؤلفً

بناءًعلىًاقتراحًالمحكمينًبإجراءًالتعديالتًالمطلوبةًعلىًالبحثًقبلًالموافقةًعلىًنشرهًً .

ضوابطًومواصفاتًالبحوثًالمقدمةًللنشر ً

 .8انًيكونًالبحثًاوًالدراسةًضمنًالموضوعاتًالتيًتختصًبهاًالمجلةً.

 ً .9إالًيكونًالبحثًقدًسبقًنشرهًفيًاحديًالمجالتًاوًمستالًمنًاطروحةًعلميةًاوًيكونً
الباحثًقدًتناولهًبعنوانًاخرًفيًوسيلةًنشرًاخرىًويوثقًذلكًبتعهدًخطىًبهذاًالخصوصً

.

 .3فيماًيخصًالبحوثًالعربيةًتكتبًهوامشًالبحثًوقائمةًالمراجعًًوفقًدليلًجمعيةًعلمً

النفس ًاالميريكية ً(ًًAmerican Psychological Association)APA
الطبعة ًالخامسة ًبالنسبة ًللبحوث ًالعربية ًوتكون ًالطباعة ًعلى ًوجه ًواحد ًعلى ًورق ً(ً)A4

بخطً(ً)Traditional Arabicبحجمً(ً)82للنصًمعًتركًمسافةًً 8بينًالسطورً
وتكونًالهوامشًً9.2سمًوًمعًتركًهامشًً3سمًمنًجهةًالتجليدًً،

 .2فيما ًيخص ًالبحوث ًباللغة ًاإلنجليزية ًتكتب ًوفق ًنظام ً(Modern ً )MLA

ً ً ،Language Associationبحجم ًخط ً(ً )89بخط ً ً( Times New

ً)Romanمعًتركًمسافةًً8بينًالسطورًمعًوجودًملخصًباللغةًالعربيةًفيًبدايةًالبحثً
بحيثًالًتزيدًصفحاتًالبحثًً81صفحةًيًيكونًالتوثيقًداخلًالمتنً(ًاللقبًً،السنةًً،

الصفحةً)ً.
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 .2عنوان ًالبحث ًيجب ًان ًيكون ًمختصرا ًقدر ًاالمكان ًوان ًيعبر ًعن ًهدف ًالبحث ًبوضوحً
ويتبعًالمنهجيةًالعلميةًمنًحيثًالتناولًواإلحاطةًبأسلوبًبحثىًعلميًً،وانًالًتزيدًورقاتً

البحثًعنًً92صفحةًبماًفيًذلكًصفحاتًالجداولًوالصورًوالرسوماتًوغيرهاً.

 .0يجب ًعلى ًالباحث ًالتقييد ًبأصول ًالبحث ًالعلمى ًوقواعده ًمن ًحيث ًاسلوب ًالعرضً
والمصطلحاتًوتوثيقًالمصادرًوالمراجعًفيًاخرًالبحثًً،وهوًالمسئولًبالكاملًعنًصحةً

النقل ًمن ًالمصادر ًوالمراجع ًالمستخدمةًً ،وهيئة ًالتحرير ًغير ًمسئولة ًعن ًاية ًنقل ًخاطىًًًًًًًًًًًً

(سرقاتًادبيةً ًوعلميةً)ًقدًتحدثًفيًتلكًالبحوثًً.

 .1البحوثًالمقدمةًللمجلةًتخضعًللتقييمًمنًقبلًمتخصصينًبشكلًيضمنًالتقييمًالعلمىًً،
ويتطلبًمنًالباحثًمراعاةًسالمةًبحثهًمنًاالخطاءًاللغويةًواإلمالئيةً.

 .1تلتزمًالمجلةًبإشعارًالباحثًبقبولًبحثهًانًكانًمقبوالًللنشرًاوًقابالًللتعديلًبعدًالتقييمًً
علىًانًيرسلًالباحثًاذاًقبلًبحثهًسيرةًذاتيةً(ً ًً)ً CVمختصرًقدرًاالمكانًيتضمنً

االسمًالثالثيً– ًوالدرجةًالعلميةً– ًوالجامعةًوالكليةًوالقسمًً -واهمًالمؤلفاتًاوًوجدتً

–ًالبريدًااللكترونيً–ًوالهاتفً.

 .2البحوث ًالمقدمة ًللمجلة ًألتعاد ًألصحابها ًسواء ًنشرتًاوًلم ًتنشر ًً ،وهيًتعبر ًعنًرأيً
اصحابهاًفهمًالمسئولينًعنهاًأدبياًوقانونياًوالًيمثلًبالضرورةًرأيًالمجلةً.

 .86المجلة ًتنشر ًكل ًما ًيتعلق ًبالمجال ًالعلمي ًوالبحثي ًوما ًيتعلق ًبالمؤتمرات ًوالندواتً
واألنشطة ًاالكاديمية ًوملخصات ًالرسائل ًالعلمية ًونقد ًالكتب ًعلى ًان ًال ًتزيد ًعن ًخمسً

صفحاتًمطبوعةًً

 .88اشعارًالباحثًبقبولًبحثهًوإرجاعهًللتصحيحًاوًاالضافةًاوًالتعديلًانًيقومًبتزويدًالمجلةً
بنسخةًمنًالبحثًفيًصورتهًالنهائيةًعلىًقرصًمدمج( .)ًCD

 .89تعتبرًالبحوثًقابلةًللنشرًمنًحيثًصدورًخطابًصالحيةًالنشرًوتحالًالىًالدورًبانتظارً
الطبعًحسبًاولويةًالدورًوزخمًاالبحاثًالمحالةًللنشرً.

 .83يزودًالباحثًبنسخةًمنًاعدادًالمجلةًالتيًنشرًبهاًبحثهًًًً.
هيئةًتحريرًالمجلة
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افتتاحيةًالعدد
باسمًاهللًالمولىًاالجلًسبحانهًلهًالحمدًفيًاالوليًواالخرةًً،نستفتحًبالذيًهوًخيرًً،
ربنا ًعليك ًتوكلنا ًواليك ًأنبنا ًواليك ًالمصير ًً ،والصالة ًوالسالم ًعلى ًخير ً ًالبرية ًسيدناًوحبيبناً
محمدًبنًعبدًاهللًوبعدً...
المنهجيةًوالبحثًوالنشرًالعلميًباتًتحدياًمطلوبًلكثيرًمنًالباحثينًً،فمعًازديادً
وكثرة ًالمجالت ًالعلمية ًالمحكمة ًوتعدد ًمجاالت ًوشروط ًقبولها ًومجاالت ًالبحث ًوطبيعته ًً،
باإلضافةًالىًعواملًاخريًعديدةًمثلًتكلفةًالنشرًوالبحثًعنًالمجلةًالمناسبةًللنشرًفيهاًً،
والجهدًالعلمي ًالمراد ًنشرهًً،كل ًتلك ًاالمورًمواضيع ًومجاالت ًالبد ًعلىًأيًباحث ًجاد ًانً
يخوضهاًوأنًيتعاملًمعهاًبشكلًجيدًً،ثمًتأتيًالمرحلةًالثانيةًفيماًيتعلقًبذلكًالمنتوجًالعلميً
الذي ًيعتبر ًجزاء ًمهما ًمن ًحياة ًأي ًباحث ًً ،فقد ًتطورت ًعملية ًالنشر ًالعلمي ًواصبحت ًاكثرً
فاعلية ًللنشر ًالمعرفة ًوايصال ًالمعلومة ًالمطلوبة ًوالتواصل ًبين ًالباحثين ًوالمراكز ًوالجامعات ًً،
عليهًكانًالبدًمنًتحديدًمجاالتًالبحثًومجاالتًالنشرًوالتخصصًبغيةًانًيكونًاوسعًواعمًً،
ثمًيأتيًوضعًاجراءاتًللتعاملًمعًالكمًالمقدمًمنًالبحوثًالتيًتقدمًلتلكًاالصداراتًالبحثيةًً،
بغيةًاوالًالحصولًبحوثًفيًذاتًالتخصصًالمطلوبًً،وثانياًتكونًمنًالجودةًوالتميزًالبعيدً
عنًالتكرارًأوًعدمًالفائدةًً،فهيًفيًنهايةًاالمرًجهدًعلميًتخصصيًفيًمجالهًبماًيقدمهًمنً
معلومةًأوًفكرةً.
لكنناًالبدًانمًنشيرًالىًانهًبالرغمًمنًًكلًتلكًالنجاحاتًالتيًحققهاًالتقدمًالعلميًفيً
مجالًالنشرًالبحثيًفيًالعلومًالعلميةًالمختلفةًمنًخاللًاالصداراتً(ًالورقيً–ًوًااللكترونيً)ً
بالقدرًالذيًماًيتعرضًلهًالنشرًالعلميًمنًهجمةًشرسةًتهزًالثقةًفيًنتائجهاًوخاصةًمعًتزايدً
النشرًالوهميًبغيةًاالسراعًفيًالترقيةًالعلميةًأوًالحصولًعلىًسيرةًعلميةًً،لكنًاالمانةًوشفافيةً
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وحرصًالباحثينًوالعلماءًالمميزينًالواثقينًمنًجهودهمًيمكنناًالقضاءًوالتقليلًعلىًاالقلًمنً
هذهًالقرصنةًالعلميةًالتيًبكلًأسفًانتقلتًالىًمحرابًالعلمًً.
ً
ًيكونً
ً
وفي ًمسعى ًمن ًهيئة ًالتحرير ًواعتبارنا ًمن ًاصدارها ًاالول ًالورقي ًسعت ًالى ًان
كذلك ًاالصدار ًااللكتروني ًبحيث ًتكون ًمتاحة ًللباحثين ًوالقراء ًمن ًخالل ًموقع ًالمجلة ًعلىً
البوابةًااللكترونيةًللجامعةًالمرقبًوهذاًوالحمدًاهللًقدًتحققً..
ختاماًً.....ناملًانًتحققًهذهًالدوريةًالهدفًالذيًنرجوهًونطمحًاليهًفيًسبيلًالرقىً
العلمي ًوالبحثي ًللوصول ًالى ًأسمي ًمراتب ًالتميز ًوالجودة ًوخدمة ًالمجتمع ًواالمة ًً ،يسرنا ًانً
نجددًالدعوةًلجميعًالباحثينًوالباحثاتًلنشرًمنجزهمًالعلميًفيًهذهًالمجلةًً،املينًالتوفيقً
والسدادًللجميعًً .
وفقًاهللًالجميعًلماًيحبهًويرضاهًً .

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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الملخص ً
ختتص هذه الدراسة التارخيية بأحد الرجال الوطنيني  ,الذين كان هلم حضوراً متميزاً يف تاريخ
ليبيا وهو ((منري برشان))  ،تبدأ هذه الدراسة مبقدمة يعرض فيها موضوعها  ,ويتساءل الباحث عن سبب
االهتمام اليت حظيت به الشخصيات القيادية اليت قاومت الغزو اإليطايل  ,حيث مل حتظي الشخصيات
الوطنية الذي اختارت العمل السياسي دون محل السالح نفس االهتمام  ,وحىت هذه األخرية ورغم
))
حمدودية االهتمام ببعضهم إال أن بعضهم اآلخر مل يتم االلتفات إليه كلية  ,ومن هؤالء (( منري برشان
موضوع هذه الدراسة .
مث حياول الباحث توضيح أسباب إمهال هذه الشخصية علمياً طيلة املرحلة اجلماهريية اليت بدأت مع
األول من سبتمرب 0121م  ,رغم االهتمام بشخصيات أخرى يف هذه املرحلة  ،ويسرتسل الباحث يف
التعريف بسبب اختياره هلذا املوضوع وأمهيته ويوضح املنهج الذي اعتمد عليه يف هذه الدراسة ,
والصعوبات اليت واجهته لتغطية جتربة هذه الشخصية الوطنية  ،وقد قسم الباحث هذه الدراسة إىل
مبحثني اثنني- :
المبحثًاألولً:التكوينًوالتجربةًالشخصيةً .
حيتوي هذا املبحث على تعريف مفصل بالشخصية وأصوله االجتماعية والعرقية  ,ودراسته منذ
طفولته وحىت خترجه ضابطاً من تركيا  ,واحلروب اليت خاضها خارج ليبيا  ,مث عمله صحفياً ومعلماً
ومفتشاً يف عهد اإلدارة الربيطانية  ,واللغات اليت جييدها  ,مث املناصب اليت تقلدها حىت اختياره عضواً يف
اجلمعية التأسيسية الليبية عن طرابلس  ,وحىت وصوله إىل منصب السكرتري العام للشؤون الربملانية برئاسة
الوزراء.
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المبحثًالثانيً:دورهًفيًالجمعيةًالتأسيسيةًالليبيةًًولجنةًالدستورً ً
وحيتوي هذه املبحث على مداخالته واقرتاحاته يف اجتماعات اجلمعية التأسيسية الليبية وجلنة
الدستور ,وتفاصيل هذه االقرتاحات اليت كان هلا تأثري واضح يف تاريخ ليبيا طيلة الفرتة امللكية  ,أي حىت
عام 0121م  ،وخيتم الباحث دراسته خبامتة حتتوي على جمموعة من االستنتاجات والنتائج  ,مث قائمة
مبصادر ومراجع هذه الدراسة.
كلماتًمفتاحية ً
مجعية وطنية تأسيسية  ,جلنة دستور  ,منري برشان  ,مقرتح.
المقدمةًً :
شهدت مرحلة النضال الوطين يف ليبيا يف فرتة االستعمار اإليطايل  ,وعهد اإلدارة الربيطانية ,
بروز العديد من الشخصيات الوطنية الفاعلة  ,وقد حظيت هذه الشخصيات باهتمام متفاوت من
الباحثني املختصني  ,فكان النصيب األكرب للزعامات والقيادات اليت برزت يف مقاومة الغزو اإليطايل
عسكرياً  ,وقبلهم الذين خرجوا عن احلكم العثماين  ,وكان النصيب األقل من االهتمام بالشخصيات
الوطنية اليت اختارت العمل السياسي وطنياً  .وهؤالء أيضاً مل حيظوا بنفس الدرجة من االهتمام  ,بل منهم
خصصت
من مل تتم اإلشارة إليه إال نادراً رغم أنه لعب أهم األدوار وطنياً  ,ومن هؤالء الشخصية اليت
ُ
هلا هذه الدراسة وهو السيد (( منري برشان))  ,يف الفرتة منذ مولده عام 0911م 0190-م ,و حىت
االنتهاء من عمله يف اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,وكان الباحث يأمل
أن متتد هذه الدراسة حىت تاريخ وفاته عام 0129م إال أن ندرة الوثائق واملصادر العربية واألجنبية اليت
حتدثت عنه كانت السبب يف توقف حصر هذه الدراسة إىل عام 0190م  ,فالوثائق اخلاصة باملرحلة
امللكية مل تكن يف املتناول فيما قبل 6100م  ,أما بعد هذا التاريخ فالزال التعامل معها حمدوداً فيما
صنف منها يف أرشيف مركز احملفوظات التارخيية ,وخاصة أنه مل يصنف إال القليل قياساً بالكم الذي
ُ
يفرتض أن تكون الفرتة اليت امتدت امانية عشر عاماً قد تركته  ,وسيعمل الباحث على إعداد دراسة أخرى
مستقبالً تعين بدور ((منري برشان)) يف بناء اململكة الليبية املتحدة  ,عندما ينتهي تصنيف وثائق الفرتة بعون
اهلل .
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وخيمن الباحث أن سبب إمهال شخصية كبرية ومهمة وطنياً كالسيد ((منري برشان)) ميكن أن
ترجع إىل طبيعة عالقة األنظمة السياسية هبذه الشخصية حتديداً  ,سواء وهو على قيد احلياة أو بعد وفاته
وبالنسبة للنظام امللكي  ,فاملعين أحد رجاالته الذين سامهوا مسامهة فعالة يف والدته وتثبيت دعائمه من
خالل تقلده لعديد من املناصب ولعبه لكثري من األدوار اليت سيأيت ذكرها يف حينها  ,فإن الفرتة اليت تلت
وفاته ليست أكثر من أربع سنوات  ,سقط بعدها هذا النظام وهي فرتة قصرية ال متكننا من القول إنه مل
ِ
حيظ باالهتمام املناسب من الباحثني والدارسني خالهلا  ,إضافة إىل أن اجلامعة الليبية كانت حديثة
التأسيس وتفتقر إىل األساتذة من العنصر الوطين  ,بل إن حاملي الشهادات اجلامعية عندما ولدت الدولة
الليبية الناشئة مل يتجاوز عددهم الستة عشر جامعياً  ,حسب شهادة أول سفري أمريكي يف البالد( .فيالر
 , 6102,ص).7
أما يف فرتة النظام اجلماهريي  ,الذي بدأ مع األول من سبتمرب 0121م  ,فيمكن القول بوثوق أن
هذه الشخصية موضوع الدراسة مل ِ
حتظ باالهتمام الذي يليق هبا وبدورها الوطين  ,وميكن إرجاع ذلك يف
وجهة نظر الباحث إىل األسباب التالية :
-0
-6
-2
-1

التوجه القومي العرويب للنظام اجلماهريي.
موقف العداء الذي اختذه هذا النظام من الشخصيات السياسية احملسوبة على النظام امللكي ,
والدستوريني منهم على وجه اخلصوص .
احنياز النظام إىل القيادات والزعامات اليت قاتلت االتراك العثمانيني واإليطاليني عسكرياً.
موقف العداء الذي اختذه النظام من األعيان والوجهاء خاصة الذين ينحدرون من أصول غري
عربية عرقياً  ,وعائلة (( برشان )) من ضمنهم  ,أما غري األعيان من نفس األصول  ,فلم
يناصبهم النظام العداء  ,بل لعبوا أدواراً وتقلدوا مناصب .
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سببًاختيارًالموضوعًوًأهميتهً .
يرجع سبب اختيار الباحث هلذا املوضوع وأمهيته لعدم وجود دراسة علمية عن هذه الشخصية  ,إضافة
إىل متيزها ا لعلمي وطبيعة الدور الذي قامت به و وخاصة يف اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة
صياغة الدستور وحتديداً طلب املعىن حتديد صالحيات امللك (( حممد إدريس السنوسي )) دستورياً ً .

منهجًالدراسة-:

ًً

المنهجًالتاريخيًالوصفيًالمقترنًبالتحليلً .
الصعوباتًالتيًواجهتًالباحثً .
ميكن حصر الصعوبات اليت واجهت الباحث يف ندرة املعلومات املتاحة عن هذه الشخصية ,
إضافة إىل وفاة ابنه ( أمحد) الذي ميلك أكرب قدر من املعلومات عن والده  ,وذلك راجع لطبيعته
الشخصية حسب رأي شقيقه ( جنم الدين) وأيضاً عمله يف السلك الدبلوماسي وكيالً لوزارة اخلارجية يف
فرتة ما  .ناهيك عن حتفظ أقارب املعين اآلخرين عن اإلدالء بأي معلومات للباحث  ,بل إن بعضهم
رفض املقابلة عندما علم بأن اهلدف هو إعداد دراسة عن ((منري برشان)) .
وقد قسم الباحث هذه الدراسة إىل مبحثني اثنني- :
المبحثًاألولًً -:
التكوين والتجربة الشخصية
المبحثًالثانيًً -:

دوره يف اجلمعية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور
مث خامتة أوجز فيها الباحث نتائج هذه الدراسة  ,وتليها قائمة باملصادر واملراجع املستخدمة .

المبحثًاألولًً :


الكاتب والناقد (( أمني مازن)) هو من نبه الباحث إىل طلب السيد
وجب التنبيه  ,ومن باب األمانة العلمية أن األستاذ
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التكوين والتجربة الشخصية .
ولد ((منري برشان)) يف غريان عام 0911م (صحيفةًطرابلسًالغربً,8202ً,صً،ً)9وتنحدر أصوله
من األناضول  ,فجده األول يف ليبيا (( سليمان)) كان ضابط مسؤوالً عن املهمات واملخازن يف غريان ,
وتسمى البلدة اليت احندر منها هذا اجلد ((بلدة طاواس)) أحد واليات األناضول  ,وكان جميئه إىل والية
طرابلس الغرب عام 0911م ,وتزوج من امرأة امسها ((اقمرية)) من ((أوالد مسري)) من قبيلة ((تغسات))  .أما

والدة السيد ((منري ب ــرشان)) فهي السي ــدة ((فاطمة حممد صقر الشريدي)) (لقاءًاجراهًالباحثًمعًنجلً
السيدًمنيرًبرشــانًً(ً)9682فيالرً,صً )11.
وقد بدأ دراسته األوىل يف مسقط رأسه بغريان  ,مث انتقل إىل طرابلس والتحق باملدرسة الرشدية

(ورقةًمطبوعةًمتوجهًوصورةًفوتوغرافيةًللسيدًمنيرًبرشانًً،ً )9682ويف عام 0100م سافر إىل
تركيا والتحق بالكلية احلربية  ,ومنها خترج ضابطاً  ,كما تلقى تعليماً عسكرياً يف أملانيا وشارك يف حرب

الدردنيل  ,ومعارك البلقان  ,وعدة جبهات أخرى يف منطقة الشرق األوسط (صحيفةًً .ً)8202

وقد مت أسره من طرف السلطات االستعمارية يف سوريا وعذب تعذيباً شديداً  ,وعاد بعدها إىل

ليبيا على منت غواصة تركية (صحيفة ًطرابلس ًالغرب ً,8202ً ,صً ،ً ).9وبعد رجوعه بدأ حياته

الصحفية  ,حيث عمل يف صحيفة العدل حمرراًً(.المصراتيً,ً9666ً,صً،ً )922.وكذلك بصحيفة

((اللواء الطرابلسي)) لسان حال احلكومة الوطنية  ,مث دخل سلك التعليم  ,فكان من رجال التعليم األوائل
عند تأسيس املدراس االبتدائية اإليطالية العربية وكان مدرساً يف أول مدرسة ثانوية عربية  ,وهي املدرسة
اإلسالمية العليا ً(ورقة ًمطبوعة ًمتوجةً ,مصدر ًسابق)( ًالقرمانلي ً ًً ,8219,ص )322.واليت كان
التعليم هبا يف مستوى األزهر والزيتونة (الثابتً ,8213,ص ، )903.وكان من زمالء السيد ((منري

برشان)) يف هذه املدرسة كالً من  :إمساعيل كمايل  ,مصطفى القاليل  ,علي سيالة  ,عمر الباروين (لقاءً
أجراه ًالباحث ًمع ًد ًً .عبد ًالكريم ً ًأبو ًشويرب ً، )9682ً ,ويف الفرتة ما بني سنة 0121م –

0122م  ,التحق جبامعة ((بريوجا)) اإليطالية وحتصل منها على شهادة عالية يف األدب وتاريخ الفن
اإليطايل (صحيفةًطرابلسًالغربً,8202ً,ص.)9
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كما كان جييد سبع لغات هي  :اإلجنليزية و الفرنسية  ,األملانية  ,الفارسية  ,الرتكية  ,اإليطالية (نيويورك
تاميز0196 ,م) ،كما متكن من اإلملام اجليد باللغة الروسية عندما كان سكرترياً عاماً للربملان الليبــي ,

حيث زاره السفري الروسي مبكتبه مبقر الربملان الليبـ ــي (صحيفةًطرابلسًالغربً,8202ً,صً،)9وكلف

سكرتريه وزوجته بتعليم (( منري برشان)) اللغة الروسية ً( .لقاءًأجراهًالباحثًبنجلًالسيدًمنيرًبرشانً)ً
ومع بداية عهد اإلدارة العسكرية الربيطانية سنة 0112م عني مفتشاً بإدارة املعارف للمنطقة الوسطى
(سواين بن آدم  /وازن) واملنطقة الغربية ( جنزور  /العسة) مث عني سنة 0112م رئيساً لتحـ ـرير صحيفة

((طرابلس الغرب)) (ورقةًمطبوعةًمتوجهًوصورةًفوتوغرافيةًللسيدً((منيرًبرشان))ً.ً)9682

وكان أول رئيس حترير لييب للصحيفة املذكورة  ,وامتازت كتاباته فيها باملتانة وعمق التحليلً

(صحيفةًطرابلسًالغربًً،ً )8222ً,ويف عام0199م عهد إليه أن يكون أول عميد لكلية العلوم

باجلامعة الليبية بطرابلس ,وقد زاره يف منصبه هذا وزير املعارف (( أبوبكر أبو نعامة ))زيارة تفقدية (صحيفةً

طرابلسًالغربً ،)8222ً,كما ترأس الوفد اللييب يف املؤمتر األول للجان الوطنية العربية التابعة ملنظمة
((اليونسكو)) الذي عقد يف ((فاس)) املغربية وزار امللك ((حممد اخلامس)) يف قصره الذي استقبله وأهداه
صورة له ممهورة بتوقيعه ( .صحيفةًطرابلسًالغربًً .)8222ً,
أيضاً فإن السيد (( منري برشان)) هو أحد الشخصيات املرخص هلا من املستشار القضائي للعمل
باحملاماة واملرافعة أمام احملاكم العسكرية الربيطانية يف القطر الطرابلسي  ,حيث ورد أمسه يف املنشور الصادر

العام رقم ( )922والقاضي برتخيص حمامني (جريدةًطرابلسًالرسميةًً,ً8222,صً،ً)0وقد اختاره

الشيخ (( حممد أبو االسعاد العامل )) كأحد أعضاء اجلمعية التأسيسية الليبية عن طرابلس"( ًالمقريفً
,ً 9662ص،ً )22.كما انتخب مقرراً للجنة الدستور  ,وكان ضمن اللجنة املكلفة بدراسة الدساتري

الفيدرالية يف العامل  ,النتقاء ما يصلح منها لليبيا (محاضرًلجنةًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالوطنيةً

التأسيسية ًالليبية ًً ,ولجنة ًالدستور ًالمنبثقة ًعنها ًسنة ً8318-16هـ ًً ,محضر ًالجلسة ً(ً0ً )8

ديسمبرًً,ً 8226صً،ً )ً 823وأسس السكرتارية العامة جمللس األمة وكان أول سكرتري عام للربملان

بشقيه الشيوخ والنواب  ,مث شغل منصب السكرتري العام للشؤون الربملانية برئاسة الوزراء (ًلقاءًأجراهً

الباحثًبنجلًالسيدً).
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وقد استضافه الكونغرس األمريكي  ,بصفته أول سكرتري للربملان الليب ــي والقى عدة حماضرات أثناء جتواله
بالواليات املتحدة األمريكية  ,معرفاً بوطنه َ ,وَمتَّ منحه الوطنية الشرفية ملدينة واشنطن  ,واملفتاح الرمزي هلا

وغطت الصحف األمريكية تنقالته وحواراته ولقاءاته بالشخصيات املختلفة (راجع ًكال ًمن ًالصحفً

اآلتية ًً,صحيفةًنيويوركًتايمزًً 8229ً,؛ًصحيفةًنيوهافينًً8229ً,مً؛ًصحيفةًيوفالوكوريرً
اكسبريسًًً 8229ً,؛ًصحيفةًهارتفوردًتايمزً8229مً؛ًصحيفةًرفوردًتايمز ً8229م؛ًصحيفةً

شاينزيرس ً8229ً ,م) ًً ،علماً بأن املعين قد سافر إىل الويالت املتحدة يف منحة (( قائد)) ضمن
مشروع النقطة الرابعة (( مشروع ترومان)) وذلك لدراسة الشؤون الدستورية ,وعندما رجع سخر جتربته
للتطوير من قدرات النواب الليبيني ومهاراهتم الدستوريةً(فيالرًً,ً9683,صً،ً)ً1عرب دوره يف اجلمعية
التأسيسية الليبية وجلاهنا وعلى رأسها جلنة الدستور ً .

المبحثًالثانيًً ً:

دورهًفيًالجمعيةًالتأسيسيةًولجنةًالدستورًً :
بدأت اجلمعية الوطنية التأسيسية يف اجتماعاهتا اعتباراً من جلستها األوىل املؤرخة يف يوم السبت
املوافق  69سبتمرب 0191م  ,ومل يتغيب السيد (( منري برشان)) عن حضور اجللسات إال مرة واحدة ,

وهي اجللسة رقم ( )22املؤرخة يوم األثنني املوافق  66أكتوبر 0190م (مجموعةًمحاضرًالجمعيةً
الوطنية ًالتأسيسية ًالليبية ًً ,ولجنة ًالدستور ًالمنبثقة ًعنها ًً ,صً ()ً 890محمود ًً8209ً ً ,

,صً ،ً )ً 906وقد كان السيد (( منري برشان)) عضواً عن طرابلس يف اللجنة اخلاصة املكلفة بوضع
الالئحة الداخلية للجمعية  ,واختذت هذه اللجنة من مكتب هيئة األمم املتحدة بالفندق الكبري ((قراند

هوتيل)) مقراً هلا (محاضر ًالجمعية ًالوطنية ًالتأسيسية ًالليبية ًً ,ولجنة ًالدستور ًالمنبثقة ًعنها ً
ً,8226صً،ً )2وأوضح السيد (( منري برشان)) أن زيادة قد حصلت يف مواد الالئحة الداخلية على ما
مت تقدميه سابقاً فأصبح عدد املواد ثالث وأربعني مادة (محاضرًالجمعيةًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًً,
ولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنها ًً,8226ص ،)0واقرتح أن يضم الدستور مادة تنص على أن من حق
الربملان اللييب تعديل أي مادة من بنوده (المصدر ًنفسه ًً ,نفس ًالصحفة)  ،كما طرح وجهة نظره

خبصوص تويل أحد الوكيلني الرئاسة إذا تغيب الرئيس  ,وأن يكون اجتماع اجلمعية قانونياً إذا حضر ثالث
أرباع األعضاء  ,ولكن بشرط أن ميثل احلاضرين األقاليم الثالثة (المصدرًنفسهًً,نفسًالصحفة)ً .
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أما اقرتاحه خبصوص األصوات فقد كان أن يكون لكل عضو صوت واحد مبا فيهم الرئيس (المصدرً

نفسهًً,ص .)1.وعندما فرغت اجلمعية من إقرار الالئحة الداخلية اقتـرح وضع جـدول أعمال  ,وكذلك

املوافقة على ملكيـة مسو األمري ((حممد إدريس السنوسي)) يف الدستور (المصدر ًنفسه ً,صً،ً )2,1.
وفيما يتعلق بنظام احلكم كان السيد
(المصدرًنفسهًً,صً ً.)2.

((

))
منري برشان أول من أكد أن يكون احتادياً فيدرالياً وعادالً

وذلك استناداً على القانون األساسي الذي سنته اجلمعية الوطنية والقاضي بأن تكون ليبيا دولة

احتادية قبل اختاذ أي خطوة يف وضع الدستور ً(خدوري ً,صً ()823محمود ًأحمد ًأبوصرةً

9683,م,صً ،ً )823.وقررت اجلمعية ذلك مع مبايعة األمري ((حممد إدريس السنوسي)) ملكاً وهي
البيعة اليت متت يوم  6ديسمرب 8226مً(حكيمً,ً8216ً,ص.)12.

والسيد(( منري برشان)) هو الذي اقرتح على اجلمعية التأسيسية الليبية إرسال رسالة إىل جاللة امللك إلبالغه
قرارات اجلمعية وهي -:
أوالً  :أن تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة  ,وأن يكون شكل احلكم فيها احتادياً فيدرالياً عادالً.
ثانياً  :أن تكون احلكومة ملكية دستورية  ,دميقراطية  ,نيابية  ,حتت تاج امللك (( حممد إدريس املهدي
السنوسي

))

ثالثاً  :أن ترفع اجلمعية إىل جاللة امللك قرارها التارخيي  ,وتعتربه ملكاً شرعياً على ليبيا منذ اآلن
(مجموعة ًمحاضر ًالجمعية ًالوطنية ًالتأسيسية ًالليبية ًولجنة ًالدستور ًالمنبثقة ًعنها ً ً8226م ًً,
صً(ً،ً)ً86الشنيطيً8228ً,مًً,صً،ً)322ً,ً321ومل ِ
يكتف السيد (( منري برشان)) بأن يطلب
وضع اختصاص للحكومة االحتادية  ,بل طلب حتديد اختصاص للملك أيضاً  ,أي حتديد صالحيات
دستورية للملك  ,وأن يؤخذ رأي اجلمعية التأسيسية الليبية قبل تشكيل احلكومة االحتادية ,ال أن ترتك

اجلمعية يف الظالم مثلما حدث يف احلكومات احمللية (مجموعة ًمحاضر ًالجمعية ًالوطنية ًالتأسيسيةً
الليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاًً,ً,8228صً()ً20.21المقريفًًً,ً9661صً()21.زيادةً

,9669ً,صً .)321.
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وتتواصل اسهامات السيد (( منري برشان)) بشكل متتابع يف اجلمعية التأسيسية الليبية ليقف على قضايا
غاية يف األمهية يف داللة على سعد حصيلته القانونية والدستورية  ,وإملامه بتاريخ ليبيا و جغرافيتها وتركيبتها
السكانية  ,و ها هو يطلب إضافة بندان إىل جدول األعمال مها:
حتديد شكل العلم الليب ـ ــي  ,وإرسال وفد من اجلمعية إىل امللك (( حممد إدريس السنوسي)) لريفع إليه

قرار اجلمعية بإعالنه ملكاً (مجموعة ًمحاضر ًالجمعية ًالتأسيسية ًالليبية ًولجنة ًالدستور ًالمنبثقةً
عنها,ً 8228,صً،ً )89.ورد امللك على رسالة اجلمعية برسالة أعرب فيها عن استعداده لقبول دعوة
اجلمعية ليكون ملكاً على ليبيا  ,ولكنه يؤثر تأجيل املناداة به ملكاً بصفة رمسية إىل ما بعد وصول
اخلطوات السياسية  ،واإلدارية والدستورية إىل املرحلة اليت يستطيع فيها مباشرة سلطاته امللكية  ,ورغم

ذلك فإنه مارس سلطاته ملكاً بطريقة غري مباشرة استجابة لنصيحة بريطانيا ً(الشنيطي ًً ,صً321
.)322,
أما فيما يتعلق باستقاالت بعض أعضاء اجلمعية التأسيسية الليبية  ,فقد نبه السيد (( منري
برشان)) إىل ضرورة نشر االستقاالت اليت تقدم هبا كالً من  :السيد أمحد الصاري  ,السيد عبد العزيز
الزقلعي  .يف الصحف احمللية  ,كما تساءل يف نفس اجللسة حول وجود صالحيات للحكومة الليبية من

عدمها يف اإلشراف على االنتخابات املقبلة(محاضرًالجمعيةًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورً

المنبثقة ًعنها ً8228م ًً ,صً ،ً )22وأضاف مقرتحاً يف جلسة أخرى وهو ضرورة أن يقدم رئيس
احلكومة أي تعديل وزاري إىل اجلمعية لدراسته واملوافقة عليه قبل أن يتم التعديل(حماضر اجلمعية الوطنية
التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها 0190 ,م ,ص ، )27وتساءل هل احلكومة مسؤولة أمام

اجلمعية أم ال(ً .محاضرًالجمعيةًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاًً,ً 8228

ص.)02

((

))

ورفض السيد منري برشان عبارة أن امللك طرف ثاين يف الدستور  ,ألن ذلك يف وجهة نظره
ال يعتمد على أساس دميقراطي  ,ألن امللوك ال تضع الدساتري وال تناقشها ورفض أيضاً املادة رقم ()11
من الدستور اليت ورد فيها حق امللك وذريته بلقب أمري برقة  ,حيث يقول لقد ارتقى امللك من أمري إىل
ملك وصاحب جاللة فال أرى أن ينزل إىل لقب أمري  ,وشدد كذلك على إضافة عبارة (( الوحدة
القومية)) للمادة رقم ( )17باعتبارها هدف وطين  ,ورفض أن تكون للخاصة امللكية أي حصانة ,
فاحلصانة للملك فقط.
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وأردف قائالً  :إن القوانني املوجودة يف العامل حتتم أن تكون السيادة للشعب ال امللك  ,فامللك لن خيلد

 ,ولذلك كان حرصنا على دقة الدستور  ,وأن تكون األمة مصدر السلطات ال امللك (محاضرًالجمعيةً

الوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاًً,ً8228ص.)861,ً860,862,ً866

أما يف ما يتعلق بوراثة العرش فقد اعرتض السيد (( منري برشان)) على املادة ( )11واليت تقول ( عرش
اململكة وراثي  ,وتنظم وراثة العرش بأمر كرمي يصدره امللك (( إدريس األول)) يف حبر سنة من تاريخ
إصدار هذا الدستور و وال أحد يعتلي العرش إال إذا كان سليم العقل وليبياً مسلماً  ,وولداً لوالدين
مسلمني من زواج شرعي  ,ويعترب األمر امللكي الذي ينظم وراثة العرش ذا صيغة دستورية) .وكان اعرتاضه

على هذه املادة بقوله صراحة (( إن هذه املادة تعترب من وضع امللك))( ًمحاضر ًالجمعية ًالوطنيةً

التأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاً,ً8228ً,صً .)881
ومل تنحصر مقرتحات السيد (( منري برشان)) يف ما توقفنا عنده يف السابق بل كانت له
مداخالت واقرتاحات مهمة أخرى كاقرتاحه تعديل املادة الثالثة من قانون االنتخاب فيما يتعلق بشروط
االنتخاب لتكن صياغة املادة حمددة يف النص التايل  ( :إذا مل يكن حمكوماً عليه بالسجن لسرقة أو رشوة
أو خيانة األمانة  ,أو تزوير أو احتيال أو غري ذلك من اجلرائم املخلة بالشرف بصورة مطلقة ,ومل يرد إليه

اعتباره ) ً(محاضر ًالجمعية ًالوطنية ًالتأسيسية ًالليبية ًولجنة ًالدستور ًالمنبثقة ًعنها ًر ًً,ً 8228

ص.)839

كما أكد أن استشارة وزير العدل يف تعيني املناطق االنتخابية استشارة اسرتشاديه "(محاضرً

الجمعيةًالوطنيةًالتأسيسيةًالليبيةًولجنةًالدستورًالمنبثقةًعنهاًً,ً8228ص.)832
وقد تواصل احلضور املتميز للسيد (( منري برشان)) يف اجتماعات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية
التأسيسية الليبية ,فقد كان من اقرتح تكليف السيد (( عمر بك شنيب )) رئيساً للجنة الدستور  ,كما كان
((

حممد عثمان الصيد)) ً(محاضر ًجلسات ًلجنةً

هو شخصه مقرراً هلذه اللجنة باقرتاح من السيد
الدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالتأسيسيةًً,8226صً،)822,ً823كما مت اختياره ضمن األعضاء

املكلفني لدراسة الدساتري الفيدرالية يف العامل النتقاء ما يصلح فيها لليبيا (محاضر ًجلسات ًلجنةً
الدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالتأسيسية8226ً,مًصً)822
وامللفت لالنتباه أن السيد (( منري برشان

))

قد تغيب عن حضور مخسة جلسات من أصل أربعة وعشرون

جلسة للجنة الدستور  ,وهي اجللسات ((ً)09,01,7,2,2محاضرًجلسات ًلجنةًالدستورًالمنبثقةً
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عنًالجمعيةًالتأسيسية8228ً,مًً,صً،ً )821وخيمن الباحث أنه كان يف مهمة حتمت عليه هذا
الغياب باعتباره ضمن اللجنة املكلفة بدراسة الدساتري الفيدرالية يف العامل  ,واليت رمبا تتطلب السفر خارج
ليبيا  ،وقد الحظ السيد (( منري برشان)) بعد قراءته للدساتري الفيدرالية أن الدستور السوري هو أوسعها
(محاضرًجلساتًلجنةًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالتأسيسية,ً8228ً,ص.)821

وقدم مقرتحاً باالشرتاك مع السيد (( عبد اجمليد كعبار)) يوضح صيغتان تعريفيتان  :األوىل للييب  ,والثانية
ألهم املبادئ األساسية حلصول األجنيب على اجلنسية الليبية  ,مث انفرد بالتأكيد على حق األجنيب احلاصل
على اجلنسية الليبية يف التمتع مبا حيصل عليه اللييب من حقوق (حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن
اجلمعية التأسيسية عنها ,0190ص ، )071وفيما يتعلق بعضوية جملس الشيوخ فقد رأى أن تكون

بالتعيني واالنتخاب ً(محاضر ًجلسات ًلجنة ًالدستور ًالمنبثقة ًعن ًالجمعية ًالتأسيسية ًً8228

,ص.)812

مقرتحاً أن يتم انتخاب نصف جملس الشيوخ تفادياً ألي طعون مستقبلية يف الدستور  ,إال أن
اللجنة اعتمدت التعيني وليس االنتخاب  ,ورغم ذلك فقد أضاف اشرتاط خلو النائب من السوابق

واالحكام (محاضر ًجلسات ًلجنة ًالدستور ًالمنبثقة ًعن ًالجمعية ًالتأسيسية ً,ً 8228صً811
ً،ً )812,وأخر اقرتاحاته كانت أن تكون مدة شغل عضوية جملس الشيوخ أربع سنوات واضافة مادة

تنص على عدم سيطرة احلكومة االحتادية على دخل اجلمارك (محاضرًجلساتًلجنةًالدستورًالمنبثقةً

عنًالجمعيةًالتأسيسية,ً 8228,صً،ً)812وإضافة ((احملافظة على الوحدة القومية)) لصيغة اليمني

القانونية (محاضرًجلساتًلجنةًالدستورًالمنبثقةًعنًالجمعيةًالتأسيسية8228ً,مً,صً )823
الخاتمةًً :
توصل الباحث من خالل الدراسة لالستنتاجات التالية -:

 -0شخصية السيد (( منري برشان)) عكست إمكانيات كبرية يف جيله ورمبا األجيال اليت جاءت بعده
على املستويني الشخصي والوطين .
 -6أن مسألة األصول العرقية ال أمهية هلا اطالقاً يف احلياة الوطنية.
 -2على الرغم من أن هذا الرجل بدأ حياته كعسكري وبرتبة ضابط  ,إال أن سريته الشخصية الوطنية
كانت ضد الدكتاتورية والسلطة املطلقة  ,والدليل طلبه للجمعية التأسيسية الليبية بتحديد
صالحيات احلكومة وامللك
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 -1يعترب السيد (( منري برشان)) الشخصية األكثر حضوراً وفاعلية يف اهليئة التأسيسية وجلنة الدستور
والدليل املقرتحات اليت أوردهتا له يف هذه الدراسة  ,واليت تعكس عملية وطنية علمية رصينة.
المصادرًوالمراجعًً :
.0
.6

.2
.1
.9
.2

.7
.9

.1

جريدة طرابلس الرمسية  )0111(.طرابلس ليبيا  :تصدرها اإلدارة العسكرية الربيطانية ,
راجع كالً من الصحف اآلتية  ,صحيفة نيويورك تاميز The New York
 )0196(Times.؛ صحيفة نيوهافني  )0196( , NEW HAVEN؛ صحيفة
يوفالوكورير اكسربيس  )0196( , Iovalokorir newspaper Express؛ صحيفة
هارتفورد تاميز)0196( The Hartford Times؛ صحيفة رفورد تاميز Rford
)0196( Times؛ صحيفة شاينزيرس )0196( ,Haanzirs
رواية األستاذ خالد الثابت عن املدرسة اإلسالمية العليا ( . )0192طرابلس  -ليبيا  :مركز دراسة
جهاد الليبيني ضد الغزو اإليطايل .
حكيم  ,سامي ( )0171حقيقة ليبيا ( .ط . )6.مصر  :مكتبة االجنلو املصرية
طرابلس الغرب ,صحيفة ,ع, 021س, 66مصدر سابق ,نفس الصفحة
طرابلس  ,صحيفة باللغة اإليطالية  )0129(.مقال بعنوان ((اختفاء منري برشان)) ترجم املقال
الباحث عن اللغة األيطالية  ,د .نور الدين سعيد  ,أستاذ السينما والفنون املرئية بكلية الفنون
واألعالم  ,جامعة طرابلس  .طرابلس
املصرايت  ,على مصطفى ( )6111عرض ودراسة حتليلية لتطور الفين الصحفي يف ليبيا (.ط. )6
مصراتة .ليبيا :الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واالعالن
لقاء اجراه الباحث مع جنل السيد ((منري برشان)) السيد ((جنم الدين منري برشان)) اخلميس املوافق
6101/01/02م  ,بشارع ميزران بطرابلس  ,الساعة ( )00صباحاً  ,مبحل حممد الغايل
للخدمات املنزلية  ,وحبضور .د .حممود الديك ؛ راجع ايضاً خبصوص أصوله الرتكية  :هنري سريانو
فيالر  ,مذكرات أول سفري امريكي يف ليبيا  ,ليبيا اململكة العربية اجلديدة يف مشال افريقيا  ,مصدر
سابق  ,ص97
لقاء اجراه الباحث مع د  .عبد الكرمي أبو شويرب  ,بصالة املكتبة مبركز احملفوظات التارخيية ,
طرابلس  ,ليبيا  ,بتاريخ 6101/00/11م  ,الساعة ( )06ظهراً
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 .01حماضر جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية ,وجلنة الدستور املنبثقة عنها
سنة 0270-71هـ  ,حمضر اجللسة ( 2 )0ديسمرب  , 0191ص 092؛ سامل الكبيت  ,ليبيا
مسرية االستقالل  ,وثائق حملية ودولية  ,ج , 2تكوين الدولة هلا  ,الدار العبية للعلوم ناشرون  ,دار
الساقية للنشر  ,بنغازي  ,ليبيا 6106 ,م ص0171م
 .00حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية التأسيسية ,حمضر اجللسة ( 1 , )6ديسمرب
 0191ص 099
 .06حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية  ,وجلنة الدستور املنبثقة عنها جلسة رقم ( )6االثنني
 67نوفمرب  ,0191ص1
 .02حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية  ,وجلنة الدستور املنبثقة عنها جلسة رقم ( )2السبت 6
ديسمرب  ,0191ص2
 .01جمموعة حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة ()2
السبت  6ديسمرب 0191 ,م  ,ص 01؛ راجع أيضاً  :حممود الشنيطي  ,قضية ليبيا ,د.ط ,
مكتبة النهضة املصرية  ,القاهرة و مصر 0190,م  ,ص211 , 219
 .09حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية التأسيسية ,,حمضر اجللسة ( 06 )1أبريل
, 0190ص099
 .02جمموعة حماضر اجلمعية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (9 , )1
يناير , 0190,ص06
 .07جمموعة حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة ()9
اخلميس  09مارس 0190 ,م  ,ص 19, 12؛ راجع أيضاً خبصوص صالحيات امللك  :حممد
يوسف املقريف ليبيا من الشرعية الدستورية إىل الشرعية الثورية  ,دراسة توثيقية حتليلية  ,ط , 0دار
االستقالل  ,مكتبة وهبة  ,القاهرة  ,مصر 6119 ,م  ,ص 17؛ راجع أيضاً  :نقوال زيادة  ,ليبيا
من االستعمار اإليطايل إىل االستقالل  ,سلسلة االعمال الكاملة  ,رقم ( )01د.ط  ,االهلية للنشر
والتوزيع  ,بريوت – لبنان ,6116,ص299
 .09حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (06 )06
يونيو  0190,ص071
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 .01حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية التأسيسية ,حمضر اجللسة ( 61 )01يونيو
, 0190ص071
 .61حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية التأسيسية ,حمضر اجللسة ( 61 )01يونيو
, 0190ص071, 079
 .60حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (, )01
اخلميس  61مارس 0190م  ,ص91
 .66حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية التأسيسية ,حمضر اجللسة ( 67 )60أغسطس
, 0190,ص091
 .62حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (07 , )66
أبريل , 0190 ,ص27
 .61حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (, )62
السبت  02 ,يونيو  , 0190ص21
 .69حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية التأسيسية ,حمضر اجللسة ( 09 )62سبتمرب
, 0190ص012
 .62حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (, )26
الثالثاء  6 ,أكتوبر  , 0190ص017, 012,019, 011
 .67حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة ( )21األحد
 7 ,أكتوبر , 0190ص009
 .69جمموعة حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية  ,وجلنة الدستور املنبثقة عنها جلسة رقم ()22
االثنني  66أكتوبر , 0190ص 062؛ حسن سليمان حممود  ,ليبيا بني املاضي واحلاضر االلف
كتاب ( , )162مؤسسة سجل العرب  ,القاهرة  ,مصر 0126 ,م ,ص621
 .61حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (, )29
السبت  2 ,نوفمرب  , 0190ص026
 .21حماضر اجلمعية الوطنية التأسيسية الليبية وجلنة الدستور املنبثقة عنها  ,حمضر اجللسة (, )21
السبت  2 ,نوفمرب  , 0190ص021
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 .20حماضر جلسات جلنة الدستور املنبثقة عن اجلمعية التأسيسية ,,راجع حماضر اجللسات  :الثالثة
 6,ابريل  , 0190ص 097؛ اجللسة السادسة 0 ,مايو  , 0190ص 021؛ اجللسة السابعة
2,مايو , 0190ص 020؛ اجللسة العاشرة  07,مايو  , 0190ص 029؛ اجللسة الثامنة عشر
 6 ,أغسطس , 0190ص090
 .26خدوري  ,جميد ( )6102ليبيا احلديثة  -دراسة يف تطورها السياسي  (.ط. )0طرابلس – ليبيا
:دار الرواد 6102, ,م,ص012
 .22املقريف ,حممد يوسف ( . )6111ليبيا بني املاضي واحلاضر  ,صفحات من التاريخ السياسي .
(ط .)0بريوت لبنان: :توزيع الفرات للنشر والتوزيع
 .21الشنيطي  ,حممود  .قضية ليبيا
 .29نيويورك تاميز  )0196(.The New York Timesصحيفة أمريكية  ,خرب بعنوان ((
مسؤول برملاين لييب يقوم بزيارة حلكومة املدينة  ,وصناعتها  ,ومدارسها)).
 .22فيالر  ,هنرى سريانو( . )6102مذكرات أول سفري أمريكي يف ليبيا  ,ليبيا اململكة العربية
اجلديدة يف مشال أفريقيا ( .ط.) 0طرابلس ليبيا  :شركة املدى للخدمات اإلعالمية
ورقة مطبوعة متوجه وصورة فوتوغرافية للسيد ((منري برشان)) اعدها جنله((جنم الدين منري برشان))
وسلمها للباحث يف لقائه به املشار إليه يوم  6101/01/02؛ طرابلس الغرب  ,صحيفة ,

)(15

2

2016

إيالفًقريشًوأثرهًعلىً
العالقاتًالخارجيةًفيًالمجتمعًالمكي
"ًسياسياًً،اقتصادياًً،اجتماعياً"

أ .عبدًالحكيمًعاشورًميالدًالشعافي

مقدمة

كليةًاآلدابًوالعلومًقصرًاالخيارً جامعةًالمرقب ً
Jalpo1967@gmail.com

مما ال شك فيه أن شبه اجلزيرة العربية مبوقعها اجلغرايف املمتـاز قـد قامـت بـدور مهـم يف جتـارة العـامل عـرب
خمتلف العصور  ،وخاصة فرتة ازدهار التجارة القرشية  ،وكونت مبياهها اهلادئة وشواطئها الصاحلة للمالحة
وتوســطها قلــب العــامل القــدمي حلقــة وصــل رئيســة ت ـربط بــني أقــدم عــاملني عرفتهمــا البش ـرية عــامل الثــروات
الطبيعية يف الشرق  ،وعامل البحر املتوسط يف الغرب .
وعندما بدأت الصراعات تتزايد حول طرق التجارة بني دولـيت الـروم والفـرس يف شـبه اجلزيـرة العربيـة مـن
ناحيتها الشمالية وا جلنوبية  ،ظهرت مكة بقيادة قريش على النحو الذي ستتناوله هـذه الدراسـة  ،لتسـاعد
التجارة الشرقية يف مواصلة نقلها من شبه اجلزيـرة العربيـة إىل كافـة أقطـار العـامل و خاصـة الدولـة البيزنطيـة ،
الـيت كانـت حباجـة إىل ســلعها  ،مثـل البخـور والعطــور واحلريـر والتوابـل  ،وأخـذت هــذه التجـارة تزدهـر شــيئاً
فشيئاً حىت أصبحت مكة الوسيط التجاري الوحيد الذي ال منافس له يف املنطقة بتنظيمها وقوافلها .
وعلــى كثــرة مــا كتــب يف هــذا املوضــوع  ،فــال زالــت املكتبــة الليبيــة حباجــة إىل دراســة علميــة موضــوعية
ومتكاملـة لبدايــة تـاريخ مكــة السياسـي واالقتصــادي واالجتمـاعي يف الفــرتة الـيت مت اختيارهــا هلـذا الدراســة ،
ألن مثل هذه الدراسة من شأهنا أن تكشف عن طبيعة العالقات املكيـة يف مراحلهـا األوىل وهـذا الكشـف
ضروري ملعاجلة العالقات القرشية وحتليلها حتليالً موضوعياً مي ّكن من معرفة تاريخ الدولة بعد ظهور اإلسالم
معرفة جيدة  ،وعليه فقد ركزت هذه الدراسة على تطور نظام احلكم يف مكة قبل ظهور اإلسـالم ( ،نظـام
اإليــالف) كخطــوة سياســية لــدار النــدوة  ،وعــن أحـوال مكــة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة  ،وذلــك
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لتبل ــور ال ــدور امله ــم ال ــذي ق ــام ب ــه اإليالفي ــون  ،ودوره ــم السياس ــي يف النه ــوض ب ــاجملتمع املك ــي يف جوانب ـه
االقتصادية واالجتماعية واألدبية والفكرية وربطها بالنظام السياسي  ،وأثره على اجملتمع القرشي .
أوالًً:تحديدًمعنىًاإليالف:
وردت العديــد م ــن الرواي ــات يف مع ــىن اإلي ــالف م ــن قبــل املفس ـرين واللغ ــويني وامل ــؤرخني ي ــورد الباح ــث
املشهور منهم :
قـال أبـو إسـحاق الزجـاج " :يف إليـالف قـريش ثالثـة أوجـه  :إليـالف قـريش  ،وإلالف قـريش  ،ووجــه
ثالــث إللــف ق ـريش  ،قــال  :وقــد قُــريء بــالوجهني األولني"(االزهــري  ،د.ت  ،)279،ويتبــني مــن بعــض
مصادر التفسري واملعاجم أن الوجهني األول والثالث من معىن واحد  .لكن األول متعد ملفعولني من قولك
":آلفت فالناً الشيء إذا ألزمته إياه  ،أولفه إيالفاً"  ،والثاين ٍ
متعد ملفعول واحد من قولك ":ألفت الشيء
ـت بـ ــه"(ابن منظـ ــور 0129 ،م  ،)29 ،وألف ــت بيـ ــنهم  :إذا مجعـ ــت بيـ ــنهم بعـ ــد
وآلف ــت فالن ـ ـاً إذا أنسـ ـ ُ
تفرق(املس ــعودي 0197 ،م  ،)91 ،وق ــد ذك ــر اب ــن هش ــام يف س ــريته اللفظ ــة بقول ــه " :وإي ــالف ق ــريش
إيالفهــم اخلــروج إىل الشــام يف جتــارهتم  ،وكانــت هلــم خرجتــان  :خرجــة يف الشــتاء وخرجــة يف الصــيف...
ويلزمه"(ابن هشام  ،د.ت .)001 ،
واإليالف أيضاً  :أن تؤلف الشيء إىل الشيء فيأل ُفه ُ
كما قيل يف معاين اإليالف  :بأنه الدأب(ابن سعد 0111 ،م  ،)79 ،أو أنه العود(البغدادي
 ،د.ت  ،) 026 ،وقيل أنه أمان الطريق والناس عند مرورهم بأرض غريهم(البغـدادي 0121 ،م ،)22،
كم ــا ج ــاء معن ــاه بأن ــه اإلج ــارة  ،فيؤل ــف :أي جي ــري  ،ل ــذلك مس ــي أبن ــاء عب ــد من ــاف باجملريين(الزبي ــدي ،
0190م  ،)11،أو اجملــربين ألن اهلل جــرب هبــم قريشـاً (الطــربي 0110 ،م  ، )911 ،أو أقــداح النظــار ،
ويف روايــة البــن العبــاس  :أن اإليــالف يعــين الــذمام (الطــربي 6110 ،م  ،)270 ،كمــا جــاء مبعــىن احلبــال
والعهود(االندلسي 0127 ،م  ،)269،يقال كانت بينهم حبال فقطعوها  ،أي عهود وذمم  ،وذلك أن
العرب كانت ختيف بعضها بعض فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد قبيلة فيأمن بذلك ما دام
يف حــدودها حــىت ينتهــي إىل أخــرى فيــأمن بذلك(الزبيــدي  ،)621 ،أو العصــم ،ومعناهــا املنــع  .وعصــمه
تعين منعه مما يوبقه(دراركة 0191 ،م  ،)92 ،كمـا ورد أيضـاً بأنـه ربـح خصصـه هاشـم لرلسـاء القبائـل ،
وحيمــل هلــم متاعـاً مــن متاعــه  ،ويســوق إلــيهم إبـالً مــع إبلــه ليكفــيهم مؤنــة األســفار  ،ويكفــي قريشـاً مؤنــة
األع ــداء  ،فك ــان ذل ــك ص ــالحاً للفـ ـريقني  ،إذ ك ــان املق ــيم راحبـ ـاً واملس ــافر حمفوظاً(الثع ــاليب 0129 ،م ،
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 ،)002وي ــذكر أن ــه مع ــىن خمصوصـ ـاً ال ينطب ــق إال عل ــى العه ــود ال ــيت عق ــدها الزعم ــاء امل ّكي ــون م ــع مل ــوك
األطـراف لضــمان ســري جتارهتم(ســحاب 0116 ،م  ،)61 ،ويف تفســري اإليــالف قــال  :اخلليــل بــن أمحــد
الفراهيــدي  :آلــف يؤلــف  ،وقــال األزهــري  :اإليــالف شــبه اإلجــازة باخلفــارة  ،يقــال آلــف يؤلــف  .وألــف
يؤلــف  ،إذا أجــاز احلمائــل باخلفــارة  ،واحلمائــل مجــع محولــة وذلــك أن قريش ـاً مل يكــن هلــم زرع وال ضــرع ،
فكـانوا ي رحلــون رحلتــني ...والنــاس يتخطفـون  ،وسـواء أكــان هــذا أم ذاك فـإن اإليــالف ضــرب مــن املــال ،
يــدفع طواعيــة كهدايــة أو مــنح لرلســاء القبائــل الــيت متــر حبرمهــا القوافــل التجاريــة القرشــية  ،ولكــن ميتنــع يف
اإليالف عنصر اإللتزام أو اإلكراه ملكانة بين عبد مناف األربعة لدى أولئك الرلسـاء  ،وألن العـرب كانـت
تعظم القرشيني وتـدعوهم "أهـل احلرم"(الشـامي 0111 ،م  ،)202 ،ويرجـع التفـاوت ملعـاين اإليـالف يف
فهـم املعــىن العــام إليـه كظــاهرة عمليــة لقـريش  ،أو فهــم املعــاين اللفظيـة مــن حيــث عالقتهـا بنعمــة االســتقرار
واالجتماع يف مكة  ،واالعتياد على القيام بالرحالت التجارية بأمن وطمأنينة بفضـل األحـالف أو العصـم
أو احلبــال ال ــيت أخ ــذها ســادة ق ـريش م ــن زعمــاء ال ــدول اجمل ــاورة  ،ومــن رلس ــاء القبائ ــل النازلــة عل ــى ط ــرق
التجارة(دراركة .)92 ،
ثانيا:مسألةًاإليالفًفيًكتبًالتفسيرً.
ليس من طموح البحث اخلوض يف مسـائل قرآنيـة هـي أصـالً مـن اختصـاص املفسـرين  ،وللتفسـري دون
شك أسسه االبيستيمولوجية(*)( )Epistemologyاملستقلة واملختلفة عن أسس املنهج التارخيي  ،لـذا
سيقتصــر الباحــث علــى التأمــل مــن جديــد يف مفهــوم اإليــالف سـواء مــن خــالل النظــر إىل تنــاول املفسـرين
ملفهومه والطريقة اليت نظروا هبا إىل املسألة أو من خالل الروايات التارخيية اليت تداوهلا املفسرون ووثقوا هبـا
ألسباب النزول.
طرحـت سـورة الفيـل وسـورة قـريش علـى وعـي املفسـرين مسـائل علميــة كثـرية  ،فلـم يكـن مـن مشــاغلهم
بطبيعة احلال كتابة تاريخ قريش  ،لكـن مبـا أن اآليـة حتيـل علـى وقـائع تارخييـة  ،ولعلهـا اآليـة األكثـر تارخييـة
واتصاالً بأزمنة قريبة من التاريخ العريب عشية اإلسالم  ،فقد كان مطروحاً على وعيهم أن يوضحوا مقاصد
التنزيــل واســتنثار املعــارف التارخييــة الواصــلة إلــيهم لفهــم بالغــات اآليــة  ،والــذي ميثــل فرصــة مســاعدة علــى
(*) تعين كلمة () Epistemeيف الالتينية العلم اجلديد الذي يدور حول املعرفة أو مبعىن آخر دراسة طبيعية ومصداقية
املعرفة  ،أو باختصار "نظرية املعرفة"  ،عامر رشيد مبيض  ،موسوعة الثقافة السياسية االجتماعية االقتصادية العسكرية " ،
مصطلحات ومفاهيم"  ،دار املعارف للنشر  ،محص 6111 ،م  ،ص69
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توسيع دائرة السـرب والتقصـي حـول مفهـوم اإليـالف ( سـعيد 6112 ،م  ، )016 ،تسـوق كتـب التفسـري
جدالً ثرياً حول تفسري سورة قريش ملا هلا من خصوصية جعلت التاريخ حكمـاً يف املسـألة  ،فمـن املعـروف
أهنا تبدأ بشكل يثري شيئاً من الغرابة يف بناء اجلملة العربية إذ تبدأ بشكل يوحي بأهنا استمرار لكالم سابق
 ،ول ــذلك ك ــان للمس ــألة أمهي ـ ة كب ــرية مب ــا هل ــا م ــن امت ــدادات لغوي ــة وأس ــلوبية وتارخيي ــة  ،علي ــه ال يب ــدو م ــن
الضروري توسيع دائرة السرب والتقصي يف اجتـاه كـل التفاسري(سـعيد  ،)012 ،فالباحـث يوجـه اهتمامـه إىل
أمهها وأكثرها مشولية  :تفسري الرازي وتفسري القرطيب وتفسري الطربي  ،وتفسري ابن كثري:
يقسم الرازي تفسري سورة قريش إىل أربعة مسائل يفرد الباحث منها اآليت :
المسألةًاألولى  /الالم يف قولهً"إليالف" حتتمل وجوهاً ثالثة :
الوجهًاألولً :أن تكون متعلقة بالسورة اليت قبلها  ،وفيه احتماالت:
صـ ِ
ـفً َّمـ ـأْ ُكول﴾ إلل ــف ق ـريش أي أهل ــك اهلل
ـ ـ وه ــو ق ــول الزج ــاج وأيب عبي ــدة إن التق ــدير فَ َج َعلَ ُه ـ ْـمً َك َع ْ
أص ــحاب الفي ــل لتبق ــى ق ـريش  ،وم ــا ق ــد ألف ـوا م ــن رحل ــة الش ــتاء والص ــيف ، ...ب ــل إ ــا فع ــل ذل ــك هب ــم
(إليالفهم قريش) ولتعظيم منصبهم وإظهار قدرهم....

ـ أن يكون التقدير

ـح ِ
فًقُـ َـريْشً ﴾ ،كـل ذلـك إ ـا
بًال ِْفي ِـلً﴾ِ ً ً،إليـالَ ًِ
َمًتَـ َرً َك ْي َ
ًربَّ َ
كًبِأ ْ
َص َ
أَل ْ
فًفَـ َع َل َ

كان ألجل إيالف قريش.

ف ﴾ مبعىن أنه قال فعلنا كل ما فعلناه يف السورة املتقدمة إىل نعمة
ـ أن تكون الالم يف قوله تعاىلً ِإليالَ ًِ
أخرى عليهم وهي إيالفهم  ...رحلة الشتاء والصيف(...الرازي 0129 ،م )012 ،

وقيل  :إن هذه السورة متصلة باليت قبلها يف املعىن  .يقول  :أهلكت أصـحاب الفيـل إليـالف قـريش
؛ أي لتأتلف  ،أو لتتفق قريش  ،أو لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتيها(القرطيب 0196 ،م .)611 ،
ف ﴾ متعلق ــة بقول ــه فليعب ــدوا وه ــو ق ــول اخللي ــل وس ــيبويه ،
ًًًالوج ــهًالث ــاني  :وه ــو أن ال ــالم يف ً ِإليـ ـالَ ًِ
ًهـ َذاًالْبَـ ْيـتِ ،إليالَ ًِ
ًر َّ
ف قُـ َـريْشً ﴾أي ليجعلـوا عبـادهتم شـكراً هلـذه النعمـة واعرتافـاً
بَ
والتقدير فَـًْليَـ ْعبُ ُدواْ َ
هبــا ...ذلــك ألن نعــم اهلل علــيهم ال حتصــى(الرازي  ،)019 ،فالعبــادة مــأمور هبــا شــكراً ملــا فعــل بأعــدائهم
"أحبــاش ال ــيمن" ومل ــا حص ــل هل ــم م ــن إيالفه ــم ال ــذي ص ــار س ــبباً لطع ــامهم وألم ــنهم وتأسيس ـاً عل ــى ه ــذا
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االحتمال  ،ويعتقد فكتور سحاب أيضاً أن السورتني تشهدان على "امتـداد نفـوذ احلبشـة يف غـرب اجلزيـرة
واحتمال سيطرهتم على خطوط التجارة  .فإذا كانت أخبار الـرحلتني إىل الشـام والـيمن مقبولـة يف املصـادر
العربيـة  ،ولـيس امــة مـا يـوحي أهنــا غـري صـحيحة  ،فــإن نفـوذ األحبـاش ال بــد وأنـه امتـد امتــداداً عظيمـاً مــن
اليمن إىل مشال احلجاز ...ولعل سبب امتداد هذا النفوذ أن مشال احلجـاز كـان منطقـة نفـوذ الغساسـنة ،
وكال الفريقني "األحباش،الغساسنة" كان يف معسكر بيزنطة السياسي("...سحاب .)62 ،
الوجهًالثالث  :أن تكون هذه ا لالم غري متعلقة  ،ال مبا قبلها وال مبا بعدها  ،قال الزجاج  :قال قوم
هذه الالم الم التعجب  ،كأن املعىن  :أعجبوا إليالف قـريش  ،وذلـك ألهنـم كـل يـوم يـزدادون غيـاً وجهـالً
وانغماساً يف عبادة األوثان  ،واهلل تعاىل يؤلف مشلهم ويدفع اآلفات عنهم  ،ويـنظم أسـباب معايشـهم ...
هــذا اختيــار الكســائي واألخفــش والفراء(الـرازي  ،)019 ،أمــا ابــن كثــري فيــذكر بقولــه " :قــال ابــن جريــر :
الصواب أن الالم الم التعجب كأنه يقول أعجبوا إليالف قريش ونعمـيت علـيهم يف ذلـك  ،وقـال  :وذلـك
إلمجاع املسلمني على أهنما سورتان منفصلتان مستقلتان"(ابن كثري 0197 ،م )916،؛ أما الصواب عند
الطربي " ،أن هذه الالم مبعىن التعجب  .وأن معىن الكالم  :أعجبوا إليالف قريش رحلة الشتاء والصيف
 ،وتركهم عبادة رب هذا البيت  ،الذي أطعمهم من جوع  ،وآمنهم من خوف  ، ...والعـرب إذا جـاءت
هب ــذه ال ــالم  ،فأدخلوه ــا يف الك ــالم للتعج ــب اكتفـ ـوا هب ــا دلـ ـيالً عل ــى التعج ــب م ــن إظه ــار الفع ــل ال ــذي
جيلبها(الطربي .)272 ،
المسألةًالثانية  /ذكر يف اإليالف ثالثة أوجه .
الوجهًاألول  :أن اإليالف هو اإللف  .قال علماء اللغة ألفت الشيء وألفته إلفـاً وإالفـاً وإيالفـاً مبعـىن

واحد  ،أي لزمته فيكون املعىن إللف قريش هاتني الرحلتني فتتصالن وال تنقطعا  ،وقرأ أبو جعفر  :إللـف
قريش  ،وقرأ اآلخرون إلالف قريش  ،وقرأ عكرمة ليالف قريش(الرازي .)019 ،
ًًًًالوجــهًالثــاني :أن يكــون هــذا مــن قولــك لزمــت موضــع كــذا وألزمنيــه اهلل  ،ويكــون املعــىن إثبــات األلفــة
بالتدبري الذي فيه لطف ألف بنفسه إلفاً وآلفه غـريه إيالفـاً  ،واملعـىن أن هـذه األلفـة إ ـا حصـلت يف قـريش
بتدبري اهلل  ...فيكون املصدر ههنا مضافاً إىل املفعـول  ،ويكـون املعـىن ألجـل أن جيعـل اهلل قريشـاً مالزمـني
لرحلتيهم.
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ًًًالوجهًالثالث  :أن يكون اإليالف هو التهيئة والتجهيز  ،وهو قول الفراء وابن األعرايب  ،فيكـون ههنـا
املصدر مضافاً إىل الفاعل  .واملعىن لتجهيز قريش رحلتيها حىت تتصال وال تنقطعا(الرازي  ،)019 ،ويقال
 :يتألفون أي يستجريون  ،حيث أنشد أبو عبيد أليب ذوئيب ً:
وصلًبِ ُّ ِ ِ
ًًًًًجوارًويـغْ ِشيهاًاألَما َن ِ
ًال ِ
ِ
ف ْ
ًذ َم َامها(االزهريًً )316ً،
ًوتُـ ْؤلِ ُ
َ َ ََ َ َ
الرْكبَانًحينا َ
تُ ُ
المسألةًالثالثةً /يتناول فيها التكرير يف قوله تعاىل إليالف قريش إيالفهم يقولً ً:
التكرير يف قولهِ :إليالَ ِ
فًقُـ َريْشًإِيلَ ِف ُهم ﴾ هو أنـه أطلـق اإليـالف أوالً مث جعـل املقيـد بـدالً لـذلك
املطلق تفخيماً ألمر اإليالف وتذكري لعظم املنة فيه  ،واألقرب أن يكون قولهِ :إليالَ ِ
فًقُـ َريْشً﴾ عاماً
جيمع كل مؤانسة وموافقة كانت بينهم  ،فيدخل فيه مقامهم وسـريهم ومجيـع أحـواهلم  ...مت خـص إيـالف
الرحلتني بالذكر لسبب أهنا قوت معاشهم(الرازي .)012 ،

ًًًومهما كان الرأي البات يف أمـر إثبـات وحـدة السـورتني أو نفيهـا  ،فـإن فهـم سـوريت الفيـل وقـريش فهمـاً
تارخيياً موحداً ضمن إطار علم ٍي جمرد من كل الشوائب واملعتقـدات القدميـة الـيت لصـقت بالتفاسـري يف زمـن
متــأخر  ،يعــزز مبــا ال شــك فيــه  ،احتمــاالت اســتفادة املــؤرخ مــن هــاتني الســورتني  .إذ لــيس مــن اليســري
اخلــوض يف هــذا اجلــدل أو تــرجيح ق ـراءة علــى أخــرى واحلكــم إن كــان مــن األســلم أن نق ـرأ ســورة ق ـريش يف
تواصل مع سورة الفيل أو يف انقطاع معها  ،أو االختيار بني آراء املفسرين  ،لذلك يكتفي الباحـث بإثـارة
املستوى األعم من الداللة يف السياق البياين احلايل وهو البحث عن تاريخ اإليالف(سعيد .)017 ،
ثالثاًً:هاشمًبنًعبدًمنافً ً.
إذا كــان قصــي هــو الــذي أرســى حجــر األســاس لقبيلــة ق ـريش  ،فــإن هاشــم بــن عبــد مناف(البســوي ،
0190م  ،)601،وكنيته "أبونضلة"(ابن االثري 0190 ،م  ،)1 ،هو الذي أوضح معاملها وأبرز قسماهتا
 ،ففــي زمنــه أصــبحت مكــة مرك ـزاً قيادي ـاً سياســياً وجتاري ـاً  ،باإلضــافة إىل مــا حتــتفظ بــه مــن قداســة دينيــة ،
مببادرته إىل توثيق عقد اإليالف كخطـوة تكميليـة لـدار النـدوة  ،الـيت أصـبحت مركـزاً للحركـة التجاريـة فيمـا
بعـد  ،إضـافة لكوهنـا جملسـاً للتشـاور لسـادة قـريش وللحفـاق علـى مـواقعهم االجتماعيـة وثـرواهتم املتزايــدة ،
فهاشم كان صاحب نظرة مشولية امتدت ألكثر من ناحية يف تدعيم الدولة اليت كانت يف طـور الربوز(عبـد
الكرمي 0117 ،م .)96،
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ويذكر اإلخباريون إن هاشم أكرب ولد عبد مناف سناً وقدراً  ،واملطّلب أصغرهم  ،أمه عاتكة بنت مرة
السلمية  ،وقيـل أن عبـد مشـس وهامشـاً توءمـان  ،ولـدا وإصـبع أحـدامها ملتصـقة جببهـة صـاحبه فنحيـت ،
فسال الدم  ،فقيل  :يكون بينهما دم  ،وويل هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كـان إليـه مـن السـقاية والرفـادة
فحسده أمية بن عبد مشس على رئاسته وإطعامه فتكلـف أن يصـنع صـنيع هاشـم  ،فعجـز عنـه  ،فشـمتت
به ناس من قريش فغضب ونال من هاشم  ،ودعاه إىل املنافرة  ،واليت انتهت إىل أخذ هاشـم مخسـني ناقـة
قـام بنحرهــا وإطعامهــا وغيـاب أميــة عــن مكـة بالشــام عشــر سـنني  ،ويــذكر أهنــا أول عـداوة وقعــت بــني بــين
هاشم وبين أمية(البغدادي .)012 ،
ترسم رواية اإليـالف التارخييـة هلاشـم صـورة مركبـة مـن عنصـرين أساسـيني  :ميثـل األول دوره الريـادي يف
توسيع أفق التجـارة املكيـة بتأسيسـه لنظـام اإليـالف القرشـي  ،أمـا العنصـر الثـاين فهـو دوره يف خدمـة احلـرم
املكي بعـد وفـاة أبيـه عبـد منـاف (الشـعايف  ،ص ،)19وتؤكـد هـذه الصـورة أنـه مـن خـدام احلـرم مـن خـالل
إطعامه للحجـاج  ،وأنـه مـن أجـواد قـريش ومـن أشـرافها  ،ويف اختصـاص قـريش بـاإليالف دون غـريهم مـن
العرب(سعيد  ،)002 ،وأنشد ابن األنباري وهو يرد على بين أسد بقوله :
َز َع ْمتُ ْمًأ َّ
فً ً
ـسًلَ ُك ْمًإِالَ ُ
شًًًًل َُه ْمًإِل ٌ
َنًإِ ْخ َوتَـ ُك ْمًقُـ َريْ ٌ
ْف َ
ًول َْي َ
كًأ ِ
ًو َخافُوا ً
اع ْ
ًًًأُولَئِ َ
ُومنُ َ
ًج َ
ًًًًوقَ ْد َ
تًبَـنُوًأ َ
َسد َ
ًو ُجوعا َ
واًخ ْوفا َ

بينما يذكر الثعـاليب أن هاشـم كـان يأخـذ اإليـالف مـن رلسـاء القبائـل وسـادات العشـائر خلصـلتني  :أن
ذوبان العرب وصعاليك األعـراب وأصـحاب الطوائـل كـانوا ال يـأمنون علـى أهـل احلـرم وال غـريهم  ،والثانيـة
أن أناسـاً مــن العــرب كــانوا ال يــرون للحــرم حرمــة  ،وال للشــهر احلـرام قــدراً  ،كبــين طيـ وخــثعم وقضــاعة ،
وسائر العرب حيجون البيت ويدينون باحلرمة له(الثعاليب .)007 ،
أبطل هاشم رجل التجارة واملال حالة كانت تعاين منها قريش وهي مشـكلة "االعتفـاد"(*) ،الـيت كانـت
قائمة قبل عهده  ،فيذكر القرطيب " ،فإن تلك العادة كانت تسمى "االعتفار" ...وحدث أن أسرة من بين
خمزوم شرع ت يف االعتفار اتقاء ملعرة التسول ومـد اليـد إىل الغـري وأنفـة مـن طلـب اإلحسـان مـن القريـب أو
الغريب ،...فبلغ هامشـاً ففـزع أشـد مـا يكـون الفـزع ...فقـام قـائالً  :إنكـم أحـدثتم حـدثاً تقلـون فيـه وتكثـر
(*) ورد يف رواية عن ابن العباس  :االعتفاد هو إذا أصيب واحد من قريش خممصه "أي جماعة" خرج هو وعياله إىل موضع
وضربوا على أنفسهم خباء حىت ميوتوا جوعاً  ،االلوسي  ،بلوغ اآلرب يف معرفة أحوال العرب  ،ج ، 2ص.292
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العرب  ،وأنتم أهل حرم اهلل جل وعال وأشرف ولد آدم والناس بكم تبع ويكاد هذا االعتفـار يـأيت علـيكم
 ،فق ــالوا  :حن ــن ل ــك تب ــع فق ــال  :ابت ــدئوا هب ــذا الرج ــل ـ يع ــين ال ــذي اعتف ــر ـ ف ــأغنوه ع ــن االعتف ــار ،
ففعلوا("...القرطيب  ، )619 ،وأنشد ابن األعرايب بقوله:
ِ
اد ً
اكًيَـ ْبـ َقىًعَلَىًاال ْعتِ َق ًِ
ًًًوَم ْنًذَ َ
َوقَائِلُـهًُذَ َ
اًزَمانًا ْعت َقاد َ
وهاشــم معــدود يف خطبــاء العــرب وبلغــائهم  ،فــأوامره تصــدر خبطــب جيمــع هلــا قريش ـاً يف كــل موســم
فيذ ّكرها بأحساهبا وأنساهبا ومبا هلذا البيت الذي ختدمه من فضل ومكانة  ،ومبا لزواره من حق وكرامـة  ،مث
ميضــي علــى بســط األكــف بالبــذل لضــمان راحــة هــؤالء الوفــود املتعبــني  ،فعلــى ســبيل املثــال يــذكر الباحــث
إحدى خطبه  ،بقوله  " :يا معشر قريش  ،إنكم جريان اهلل وأهل بيته  ،وإنـه يـأتيكم يف هـذا املوسـم زوار
اهلل يعظمــون حرمــة بيتــه  ،فهــم لــذلك ضــيف اهلل  ،وأحــق ضــيف بالكرامــة ضــيف اهلل  ،وقــد خصــكم اهلل
بــذلك وأكــرمكم بــه ...فــأكرموا ضــيفه وزواره فــإهنم يــأتون مــن كــل بلــد ضـوامر كالقــداح وقــد زحفـوا وتفلـوا
وقملوا وأرملوا فأقروهم وأغنوهم وأعينوهم" (االلوسي .) 692 ،
فجمع هاشم كل بين أب على الرحلتني يف الشتاء إىل اليمن ويف الصيف إىل الشام للتجارة  ،فما ربح
الغين قسمه بينه وبني الفقري حىت كان فقريهم كغنيهم  ،ولعله أراد متتني أواصر اجملتمع املكي بتأليف قلوهبم
وجعلهم مجيعاً شركاء يف صنع املستقبل ،وقد أشار الشاعر مطرود بن كعب اخلزاعي هلذه الصـفة الـيت عنـد
أبناء عبد مناف فذكرها بقوله (الزبعري :)92 ، 0190 ،
وقال آخر :

ِ
ِ
ِ
ًًًًحتَّىًيَ ُكو َنًفَ ِق ُيرُه ْمً َكالْ َك ًافِي ً
والْ َخالطُو َنًفَق ُيرُه ْمًبِغَنيِّ ِه ْم َ

ِ
ِ ِ
ْج َزًِر(*) ً
إِلَىًالْ َق َم ِر َّ
ًالسا ِريًال ُْمنِ ُير َ
ًًًوُمطْع ٌمًفيًاأل ََزِلًم ْنًقَ ْم ِعًال َ
ًد ْع َوتَهُ َ
رابعاً :هاشم واإليالف من خالل الروايات التارخيية :

(*) األزل  :الشدة والضيق ؛ والقمع  :بفتح القاف وامليم من كل شيء خياره وهو مجع ومفرده قمعة ؛ واجلزر  :النحر
والذبح  ،مصطفى صدر الدين  ،مرجع سابق  ،ص.97
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ال شــك أن ظــاهرة اإليــالف كانــت وليــدة عوامــل طبيعيــة وتارخييــة واقتصــادية  ،فمكــة كانــت وال ت ـزال
م نطقــة صــحراوية ال ميكــن ألهلهــا االعتمــاد علــى الزراعــة يف عيشــهم  ،أمــا العامــل الثــاين واملتعلــق باجلانــب
التارخيي فيقصد به نشوء مكة حول ماء زمزم وتطورها وعالقة البيت احلرام بذلك(الكتاين  ،د.ت .)11 ،
يستشف الباحث نشأة هذا النظام من روايـة ابـن الكلـيب سـواء يف صـيغتها الـواردة يف تـاريخ الطـربي (
الطربي  ،)911 ،أو يف صياغتها األكثر وضوحاً والواردة يف كتاب املنمق البن حبيب وكالمها يسند البن
الكليب(البغدادي  ،)22 ،كما توفر رواية النسب لتاريخ اإليالف أرضية ومستنداً يف عالقة الدم  ،باعتبـار
أن أطراف اإليالف األربعة هم إخوة يف األصل  ،ينحدرون من أب واحد هو عبـد منـاف(الكليب  ،د.ت
 ، )62 ،إال أن املصادر املتداولة تثري إشارات ال تتناغم مع دور هاشم يف اإليالف  ،على سبيل املثال ما
يرد عند البالذري وابن األثري  ،أن هامشاً تويف وعمره مخس وعشـرون سـنة  ،ومـا يـرد يف شـأن وفاتـه بغـزة ،
وأحياناً يف شأن والدته بغزة من أرض فلسطني(االندلسي .)221 ،
ًًًًوإذاًمــاًانطلــقًالباحــثًمــنًمبــدأًأنًاإلســنادًيحيــلًإلــىًمصــدرًالخبــرًً،يمكــنًجمــعًاألخبــارً
المنبثةًفيًالمصادرًعلىًالنحوًاآلتيً:ـً ً

يذكر الطربي أن أبناء مناف هم أول من أخـذ اإليـالف لقـريش بقولـه" :فكـانوا أول مـن أخـذ لقـريش
العصم  ،فانتشروا يف احلرم  ،أخذ هلم هاشم حبالً من ملوك الشام والروم وغسـان  ،وأخـذ هلـم عبـد مشـس
ح ــبالً م ــن النجاش ـ ّـي األك ــرب  ،ف ــاختلفوا ب ــذلك الس ــبب إىل أرض احلبش ــة  ،وأخ ــذ هل ــم نوف ــل ح ــبالً م ــن
األكاســرة  ،فــاختلفوا بــذلك الســبب إىل العـراق وأرض فــارس  ،وأخــذ هلــم املطلــب حــبالً مــن ملــوك محــري ،
فاختلفوا بذلك السبب إىل اليمن("....الطربي ً،ً)911 ،ولذلك أمساها الفريوزآبادي "حببال"  ،إذ يقول

" :وكان جتار قريش خيتلفون إىل هذه األمصار حببـال هـؤالء اإلخـوة فـال يتعـرض هلـم  ،وكـان كـل أخ مـنهم
أخذ حبالً مـن ملـك ناحيـة سـفره أمانـاً لـه"(الفريوزابادي  )009 ، 0192 ،؛ وأنشـد الشـاعر مطـرود بـن
كعب اخلزاعي قائالً :
آلًعب ِدًمـن ِ
افً
يَاًأَيـُّ َه َّ
ًر ْحلُهًًًًًُأَالًَنَـ َزلْ َ
ـتًبِ َ َ ْ َ َ
اًالر ُج ُلًال ُْم َح َّو ُل َ
ويذكر ابن سعد يف طبقاته أيضـاً أن هامشـاً كـان صـاحب إيـالف قـريش  ،وأنـه أول مـن سـن الـرحلتني ،
بقولـ ه " :أخربنـا هشـام بـن حممـد بـن السـائب الكلـيب  ،عـن أبيـه عـن أيب صـاا عـن ابـن عبـاس قـال  :كــان
اســم هاشــم "عم ـراً "  ،وكــان صــاحب إيــالف ق ـريش  ،وإيــالف ق ـريش دأب ق ـريش  ،وكــان أول مــن ســن
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الرحلتني لقريش  ،ترحل إحدامها يف الشتاء إىل اليمن وإىل احلبشة ...ورحلة يف الصيف إىل الشام إىل غـزة
ورمبا إىل أنقرة فيدخل إىل قيصر فيكرمه  ،فأصابت قريش سنوات ذهنب باألموال  ،فخرج هاشم إىل الشام
فأمر خببز كثري فخبز له  ،فحمله يف الغرائر علـى اإلبـل حـىت واك مكـة فهشـم اخلبـز ...وحنـر تلـك اإلبـل ،
مث أمــر الطهــاة فطبخ ـوا  ،مث كفــا القــدور علــى اجلفــان(*) ،فأشــبع أهــل مكــة  .فكــان ذلــك أول احليــاة بعــد
الســنة الــيت أصــابتهم فســمي هامش ـاً(ابن ســعد ً. )97 ،كمــا وردت روايــة اإليــالف يف ســرية ابــن هشــام ،
ّ
بقوله  " :قال ابن إسحاق  :فويل الرفادة والسقاية هاشم بـن عبـد منـاف  ...وكـان فيمـا يزعمـون أول مـن
سن الرحلتني لقريش  :رحليت الشتاء والصيف  .وأول من أطعم الثريد مبكة("...ابن هشام ً .)99 ،
فقال الشاعر عبد اهلل بن الزبعربي :
شمًالثـُّري َدًلِ َقوِم ِهًًًًًقَـومًبِم َّكةًَمسنَّتِين ِ
ِ
ـافً ً
ًع َج ُ
َع ْم ُروًالَّذ َ
يًه َّ َ َ ْ ْ
ٌْ َ ُ َ َ
ِ
ًًًسن ْ ِ
ًالرحلَتَ ِ
اف ً
َصيَ ًِ
انًكِالَ ُه َـم
ًوِر ْحًلَةًُاأل ْ
َّتًإِل َْيه ِّ ْ
َ
ُ
اًًًًًًًس َف ُرًالشِّتَاء َ
بينما ترد الرواية يف كتاب املنمق البن حبيب  ،واليت يغيب فيها ذكر اليمن  ،واقتصرت مهمـة هاشـم
فيها على فتح أفق التجارة القرشية إىل بالد الشام مشاالً  ،بقوله " :أخربنا أبو جعفر حممد بـن حبيـب عـن
ابـن الكلـيب قـال  :كــان حـديث اإليـالف أن قريشـاً كانـت جتـاراً وكانـت جتـارهتم ال تعــدو مكـة  ،إ ـا يتقــدم
عليهم األعاجم بالسلع فيشرتون منهم مث يتبايعونه بينهم ويبيعون من حوهلم من العرب  ،حىت ركب هاشم
بن عبد مناف إىل الشام فنزل بقيصر ، ...فكان يـذبح كـل يـوم شـاة فيصـنع جفنـة ثريـد ويـدعو مـن حولـه
فيــأكلون ...وبلــغ ذلــك قيصــر فــدعا بــه ، ...فلمــا رأى مكانــه منــه  ،قــال لــه هاشــم  :أيهــا امللــك إن يل
قوماً وهم جتار العرب فـإن رأيـت أن تكتـب هلـم كتابـاً تـؤمنهم وتُـؤمن جتـاراهتم فيقـدموا عليـك مبـا يسـتطرف
من أدم احلجاز وثيابه فيكونوا يبيعونـه عنـدكم فهـو أرخـص علـيكم  ،فكتـب لـه كتابـاً بأمـان مـن أتـى مـنهم
 ، ...فقال احلارث بن خنش (البغدادي :)21 ،
اشماًلَيسًأَخاًو ِ
ِ
اهللًم ِ ِ
َخيًه ِ
َسدً ً
اح ٌد
ًًًًًًو ِ َ َ
إِ َّنًأ َ
اًهاش ٌمًبِنَاقصً َكأ َ
َ
َ
ْ َ
ْفًوالْوافِ ِدًلِلْ َق ِ
ِِ
ِ ِِ
ِِ ِ
اع ِد" ً
ًًًًً َوالْ َخ ْيـ ُرًفيًثـَ ْوبه َ
ًو ُح ْف َرةًُالالَّحدًًًًًًاآلخذًا ِإلل َ َ
وقال يف ذلك أيضاً وهب بن عبد قصي بن كالب :
(*) جفان ُسليمان عليه السالم أوىل بأن يُتمثل هبا  ،لقول اهلل عز وجل يف وصفها ،
﴾  ،سورة سبأ  ،اآلية .02 :
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ِ
ًًًًًًًًًًًًتَح َّمل ِ
ومًبِ ِهًابْ ِنًبِي ِ
ـضً ً
ًم َ
ـاًضا َق َ
ًع ْنهُ
َ ََ
ًًًًًًواعياًأَ ْنًيَـ ُق ُ
ًهاش ٌم َ
َ
ِ
ِ
ًًًًًًًم ْنًأ َْر ِ
ض َّ
يض ً
ًالش ِامًبِالبُـ ِّرًالن َِّف ًِ
ًمتَأَقَّـات
ًًًًًًًًًًًًأَتَ ُ
اه ْمًبِالْغَ َرائـ ِر َ
ِ
يض ً
ابًالْ ُخ ْب ِزًبِاللَّ ْح ِـمًالْغَ ِر ًِ
ًه ِشيم
ًًًًًًو َش ِّ
ًم َّكةًَم ْن َ
ًًًًًًًًًًًًفَأ َْو َس ُعًأ َْه ُل َ
َ
ِ
ـض(*) ً
ىًو َحائُِرَهاًيَِفي ًُ
ًم َكـلَّالتًًًًم َنًالش َ
ًًًًًًًًًًًًفَظَ َّلًالْ َق ْـو ُمًبَـ ْي َن ُ
ِّيز َ
ويــذكر ابــن حبيــب أيض ـاً يف هــذا الســياق بــأن أخــوة هاشــم (املطلب،عبــد مشس،نوفــل)  ،قــاموا بفــتح
الوجهات األخرى كآفاق لل تجارة القرشية بعد وفاة أخيهم هاشم  ،مما يعين أن مبادرة هاشم مل تتزامن مع
عمل إخوته  ،بقوله  " :فلما مات هاشم خرج املطلب بن عبد مناف إىل اليمن فأخذ مـن ملـوكهم عهـداً
ملن جتر قبلهم من قريش  ،مث أقبل يأخذ اإليالف ممن مـر بـه مـن العـرب حـىت أتـى مكـة علـى مثـل مـا كـان
هاشم أخذ ،...وخرج عبد مشس بن عبد مناف إىل ملك احلبشة فأخذ منه كتاباً وعهداً ملـن جتـر قبلـه مـن
قريش  ،مث أخذ اإليالف ممن بينه وبـني العـرب حـىت بلـغ مكـة  ، .....وخـرج نوفـل بـن عبـد منـاف ...إىل
العراق فأخذ عهداً من كسرى لتجار قريش  ،مث أقبل يأخذ اإليالف ممن مر به من العرب حىت قدم مكة"
(البغدادي .)22 ،
تكاد جتمع كتب التاريخ والتفسري على أن بين عبد منـاف األربعـة هـم الـذين أخرجـوا جتـارة قـريش مـن
نطاقها احمللي إىل نطاقها العاملي  ،وإن كانت نصـوص الروايـات حتـوي خالفـاً ال يغـري مـن املضـمون شـيئاً ،
إال أن جواد علي قلل من أمهيته وأثره يف ازدهار التجارة القرشية  ،فذكر موضوع ذهاب اإليالفيني على إنه
موضوع طبيعي ال داعي إىل إثارة الشك حوله  ،أما أهنم التقوا بقيصر وبكسرى وبالنجاشي وبتبابعة اليمن
 ،وتعاقدوا وتعاهدوا معهم  ،يذكر بأهنا قضية أخرى فيها نظر  ،ويستطرد قائالً  :أنه تعود مسـاع مثـل هـذا
ال َقصـص مـن اإلخبــاريني  ،وجـل مـا يتصــوره فيمـا لــو صـدق اخلـرب  ،هــو أن أولئـك األخـوة قــد قـابلوا بعــض
موظفي احلدود وتصادقوا معهم وقدموا هلم بعض اهلدايا  ،فصاروا يتساهلون معهم يف جبايـة األعشـار ويف
أخذ حقوق املرور فشاع بني قومهم أهنم تعاقدوا مع أولئك امللوك(جواد علي 0127 ،م  ،)212 ،وعلى
هذا األساس ينفـي جـواد علـي مـا ذكـره ابـن حبيـب يف روايتـه السـابقة  ،بقولـه  " :مل يكـن اإليـالف إيالفـاً
مع الروم أو مع الفرس أو مع احلبشة  ،وإ ا كان مع سادات القبائل  ،فبفضل العقود والعهود اليت عقدها
هاشــم وإخوتــه مــع ســادات العــرب أمكــن مــرور قوافــل مكــة بــأمن وســالم  ،ولــوال هــذه العقــود الــيت جــربت
(*) الشيزي  :خشب اسود تتخذ منه القصاع  ،الثعاليب  ،مصدر سابق  ،ص 211؛ البغدادي  ،املنمق يف أخبار قريش ،
ص.011
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قلوب سـادات القبائـل بتقـدمي حقـوق مـرور هلـم  ،أو بإشـراكهم يف مـال القافلـة  ،ملـا كـان يف إمكـان قـريش
ضبط أولئك األعراب ومنعهم من التحرش بقوافلهم ومرورها إىل األسواق بأمن وسالم".
يعزز عرفان محور ما وصل إليه جواد علي  ،بقوله  :فاتفاقاهتم مع رلساء القبائل كانت تأليفاً هلم على
خفارة قوافل قريش وجتارهتا  ،أو بإعطائهم نصيباً مـن األربـاح  ،أو اسـتعماهلم إبلهـم لنقـل املتـاجر ورجـاهلم
يف خفارهتا بأجور معينة(محور 0111 ،م .)616 ،
إال إن الباحث ال يرجح ما وصال إليه  ،فمن املرجح أن العقود والعهود اليت مت ذكرهـا مـا هـي
إال تعزي ـزاً للعصــم واحلبــل الــذي أخــذه هاشــم مــن قيصــر وفتحــه أفــق التجــارة القرشــية لــبالد الشــام والــيمن
واحلبشــة وبــالد فــارس  ،مســتنداً إىل روايــة اإليــالف البــن حبيــب  ،بقولــه " :فأقبــل هاشــم بــذلك الكتــاب
فجعــل كلمــا مــر حبــي مــن العــرب بطريــق الشــام أخــذ مــن أشـرافهم إيالفـاً  ،واإليــالف أن يــأمنوا عنــدهم يف
أرضهم بغري حلف  ،وإ ا هو أمان الناس  ، ...فأخذ هاشم اإليالف مما بينه وبـني الشـام حـىت قـدم مكـة
("...الشعايف  ، )011.019 ، 6119 ،باإلضافة إىل ما ذكره األندلسي يف شأن مقابلة هاشم لقيصر
وإعجابه بـه  ،بقولـه " :وملـا رحـل يف شـأن اإليـالف علـى قيصـر  ،قـال لـه قيصـر  :ومـا قـدر احلاجـة إلـيكم
حىت نتكلف لكم هذه الذمة ؟ ؛ قال  :ليس كل من حيسن إليه امللك يكون امللك حمتاجاً ملا عنده  ،ولـو
كــان ذل ــك لق ــل إحس ــان املل ــوك ؛ وألن نأتي ــك بوج ــه الض ـراعة واحلاج ــة إلي ــك خ ــري م ــن أن نأتي ــك بوج ــه
االستغناء عنك والدالةَّ عليك ففسر له كالمه فأعجبه  ،وأمضى له ما أحب" ( االندلسي .) 221 ،
ف ــاإليالف يف أساس ــه ميك ــن تقس ــيمه إىل قس ــمني  :أوهلم ــا عق ــود أُبرم ــت م ــع مل ــوك األطـ ـراف
األربعة مفادها السماح للتجار املكيني تسـيري رحالهتـم التجاريـة يف أسـواق الشـرق  ،أمـا اآلخـر فهـو اتفـاق
مـع زعمـاء القبائـل الواقعـة علــى طـرق التجـارة حلمايـة قـوافلهم مــن جهـة  ،وإشـراكهم يف التجـارة مـن جهــة
أخــرى  ،وكالمهــا مـرتبط بــاآلخر ومكمــل لــه يف نفــس الوقت(الشــعايف  . )019 ،ويف هــذا املوضــوع يـذكر
العمادي  ،بقوله  :ملا مت هلاشم االتفاق مع قيصر  ،اجتهد مع القبائل النازلـة علـى الطـرق التجاريـة املؤديـة
إىل بالد الشام والفرس واليمن وكذلك احلبشة  ،على عقد عهود تبيح له ولقومه املرور بأرض تلك القبائل
دون دفع أتاوة كبرية  ،مقابل قيام قريش بكل األعمال التجارية الالزمة هلذه القبائل فتأتيهم مبا يلزمهم من
البضائع  ،وكذلك تقوم قوافل قريش حبمل ما تريد القبائل بيعـه مـن منتجاهتـا احملليـة  ،مثـل التمـر والصـوف
وبعــض املعــادن واألعشــاب الطبيــة  ،وكــذلك كــان مــن ضــمن االتفــاق التصــاهر معهــم ودعــوهتم إىل مكــة ،
)(27

2

2016

وكذلك إرضاء بعض رلساء هـذه القبائـل بتعييـنهم أمـراء علـى القوافـل التجاريـة  ،فهـو هبـذا اإليـالف وضـع
قواعد وأصول مرور قوافل مكة وجتارهتا يف كل األيام واملواسم بأمن وسالم (العمادي 0117 ،م ًًً .)91 ،
ًًًًويبدو أن يقظة هاشم تأىب له أن جيتزئ هبذا املقدار من العمل فإنه يعلم أن احللف وحده ال يأيت بكل
الغرض املنشود  ،ذلـك أن قيصـر إذا أجـاز لقـريش أن ختتلـف إىل الشـام وتوسـط هلـا أن ختتلـف إىل احلبشـة
مبثل ما ختتلف إىل بلده  ،فمن مينع هذه القبائل املمتدة يف الصحراء أن متلك السبيل على هـذه التجـارة ،
فتسلب أعياهنا وأمواهلا أو تلتحم مع حراسها وجنودها مبعارك جتعل التجارة جحيماً ،واألسفار إليها عذاباً
 ،فكان عليه أن يكتسـب قيصـر هـذا احللـف ـ وقـد فعـل ـ مث كـان عليـه أيضـاً ضـمان سـالمة القوافـل والعـري
حني تقبل من احلجاز إىل الشام وحني تعود  ،وإذا مل يضمن الثانية فإنه ال يصنع شيئاً من األوىل  ،فماذا
هو صانع( الشعايف .)012 ،
يــذكر بيضــون أن اإليالفيــني مل ينجحـوا يف تشــكيل مؤسســة تعاونيــة غــري متناقضــة األهــداف واملصــاا ،
علــى حنــو يتطــابق مــع مضــمون اإليــالف الرامــي إىل تــوفري الــرزق واالســتقرار للمكيــني  ،ويف رأيــه أن نظــام
اإليالف الذي فرضته طبيعة اجملتمع االقتصادية  ،كانت الثغرة األساسية فيه افتقاده لإلطار السياسي العام
 ،الـذي افــرتض أن يكتســب طابعـاً عمليـاً مـن التمثيل(بيضــون 0192 ،م  ،)601 ،كمــا شــكك فيكتــور
ســحاب يف الشــكل الــذي تعطيــه الروايــات ألدوار اإلخــوة األربعــة وتــوزعهم  ،ويــذكر أن مــن شــروط هــذا
التوزيع وجود جهاز مركزي أسند إىل كل منهمـا دوراً  ،ملمحـاً إىل اسـتحالة وجـود هـذا اجلهـاز ألن التطـور
السياسي القرشي مـازال يف مراحلـه األوىل  ،إال أنـه يف نفـس الوقـت مل يبتعـد عـن الـرأي السـابق كثـرياً حـني
ٍ
قــال ":إن اإليــالف كــان حلف ـاً وعقــداً ثنائيـاً مــن صـ ٍ
ـمن مبوجبــه القبائــل القاطنــة علــى طــول
ـنف جديــد ج
تضـ ُ
الطريق التجارية حق املرور لقوافل قريش مروراً حراً عرب ديارها  ،لقاء محل قريش منتجات هذه القبائل على
أن تُعيد هلم رأس ماهلم املستثمر يف هذه البضائع والربح اجملاين  ،فاإليالف حسب قوله كان غرضه إشراك
القبائل وزعمائها يف مكاسب جتـارة قـريش  ،وكانـت تلـك خـري وسـيلة لضـمان مسـاملة القبائـل  ،لكنـه رغـم
شكه هـذا واصـل اسـتثمار الروايـة باعتبارهـا شـاهدة علـى التحـول املتمثـل يف اإليـالف الـذي ميثـل يف جانبـه
االقتصادي واالجتماعي  ،أحد أشـكال التطـور يف السـلطة مـن الفرديـة يف عهـد قصـي إىل األقليـة يف عهـد
هاشم وحلفائه(سحاب .)601 ،
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خامساًً:تحديدًزمنًنشأةًاإليالفً:
يــذكر فيكتــور ســحاب أن تعيــني زمــن أنشــاء اإليــالف أهــم بكثــري مــن منشــئه  ،إال أن الباحــث يواجــه
مشـكلة عــدم وجــود مسـتندات مكتوبــة يف هــذا الشـأن  ،كمــا أن املصــادر العربيـة ال تــذكر نصــوص الكتــب
اليت قيل إن امللوك كتبوها لقريش لتسيري رحالهتا التجارية(سحاب .)601 ،
يذكر امحد ابراهيم الشريف من خالل دراسته أن العهود "اإليالف" حدثت يف زمن واحد بقوله " :فإنه
يف الوقت الذي اتصل فيه املطلب بن عبد مناف بأقيال اليمن  ،اتصل أخوه عبد مشس بالنجاشي  ،وأبرم
مع ــه اتفاقـ ـاً مم ــاثالً  ،ومن ــذ ذل ــك احل ــني أص ــبحت احلبش ــة لقـ ـريش وجهـ ـاً ومتجراً"(الشـ ـريف 0129 ،م ،
 ،)097ويــذكر أيضـاً " :ويف الوقــت الــذي حصــلت فيــه مكــة علــى عهــود مــن احلمرييــني واألحبــاش علــى
غشيان بالدهم للمتاجرة  ،حصل أحد زعماء مكة هاشم بن عبد منـاف علـى عهـد مـن الغساسـنة والـروم
على املتاجرة يف أرض الدولة البيزنطية"  ،ويستطرد قائالً " :يف نفس الوقت الـذي حصـلت فيـه مكـة علـى
عهــود مــن الــروم واحلبشــة والــيمن للمتــاجرة يف بالدهــا  ،حصــل ...نوفــل  ،علــى عهــد مماثــل مــن كســرى
للمتاجرة يف بالد الدولة الفارسـية" (الشـريف  ، )022 ،إال أن صـاا دراركـة كـان لـه رأي خمـالف متامـاً ملـا
ذكــره الش ـريف  ،بقولــه  " :إن ســفارات أبنــاء عبــد منــاف إىل البل ـدان  ،إ ــا كانــت بعــد عــودة هاشــم مــن
الشام  ،ويذكر أيضاً أن إخوة هاشم قاموا بعملهم هذا بعد وفاة هاشم"(دراركة .)97 ،
يعزز فكتور سحاب يف دراسته لإليالف ما ذكره دراركة  ،بقوله  " :من املنطقـي أن االتفـاق التجـاري
مع اإلدارة البيزنطية جرى يف زمن غـري زمـن االتفـاق مـع الـيمن أو مـع احلبشـة أو احلـرية  ،ويسـتطرد قـائالً :
إن املصادر العربية نفسها توحي أن هامشاً مل خيرج إىل الشام ويف نيته عقد اإليالف ؛ فليس من املرجح أن
تكون قريش قد خططت للمشروع يف كل تفاصـيله  ،مث أوفـدت موفـديها األربعـة كـالً إىل جهتـه يف املهمـة
ذاهتا " (سحاب  ،)600 ،كما يعتقد أن هامشاً أراد حتسني وضـع التجـار القرشـيني لـدى اإلدارة البيزنطيـة
يف الشــام  ،وملــا رأت ق ـريش جنــاح الفكــرة ســعت إىل توســيع جتارهتــا وحتســني شــروطها مــع ملــوك األط ـراف
اآلخرين  ،فوفد إخوة هاشم كل إىل مكـان جتارتـه لرتتيـب األمـر  .وهـذا يعـين أن اإليـالف مل ينشـأ كلـه يف
ســنة واحــدة  ،بــل تكـ ّـون نظامــه واتســع نطاقــه تــدرجيياً  ،يتفــق الباحــث مــع مــا وصــل إليــه دراركــة وفيكتــور
مستنداً إىل رواية اليعقويب  ،بقوله " :وملـا هلـك هاشـم بـن عبـد منـاف جزعـت قـريش  ،وخافـت أن تغلبهـا
العرب  ،فخرج عبد مشس إىل النجاشي ملك احلبشـة  ،فجـدد بينـه وبينـه العهـد  ،مث انصـرف  ،فلـم يلبـث
أن مات مبكة ودفن باحلجون  ،وخرج نوفل إىل العراق  ،وأخذ عهداً من كسرى  ،مث أقبل  ،فمات مبوضع
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يقال له سلمان  ،وقام بأمر مكة املطلب بن عبد مناف" (اليعقـويب 0121 ،م  ،)611 ،وأنشـد مطـرود
اخلزاعي قائالً:
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إال أن الباحــث ال يتفــق مــع مــا اعتقــده فكتــور مــن أن هامشـاً أراد حتســني حــال التجــار القرشــيني لــدى
الســنة الــيت أصــابت ســكان
بيزنطــة  ،ويف هــذا املوضــوع يــرجح الباحــث أن الســبب الرئيســي لإليــالف هــي ّ
مكــة يف عهــد هاشــم وخــروج أهلهــا إىل االعتفــار ( الشــعايف  ،)019 ،كمــا أن ق ـريش قــد انقطعــت عنــد
البيت  ،وكانت العرب اليت حوهلا متنعهم من اخلروج يف طلـب املعـاش  ،ومل يكـن هلـم عـيش إال مـا يـأيت بـه
املوســم أيــام احلــج  ،فلمــا نشــأ بنــو عبــد منــاف املــذكورون أخــذوا العــرب بالسياســية واملهــاداة إىل أن انقــادوا
إليهم (االندلسي .)261 ،

أمــا خبصــوص حتديــد الفــرتة الزمنيــة الــيت حــدث فيهــا اإليــالف يوجــه فكتــور ســحاب اهتمام ـاً كب ـرياً إىل
مسألة التاريخ الدقيق الذي ميكن أن يكون حدت فيه اإليالف  ،وخيمن أن تكون العهود قد متـت حـوايل
سنة  127م  ،لكنه ال يطرح مسألة العناصر البشرية اليت شاركت فيه ( سحاب  ،)600 ،إال أن دراركة
يــرجح حــدوث هــذا التحــول الكبــري يف مطلــع القــرن الســادس املــيالدي  ،ألن هامشـاً علــى األغلــب تــويف يف
هــذه الفــرتة  ،مســتنداً إىل مــا ورد عنــد األندلســي والــيت تشــري إىل أنــه كــان معاصـراً امللــك الفارســي قبــاد بــن
فــريوز 199م 920-م  ،الــذي تزنــدق وأتبــع مــذهب مــزدك  ،ويســتطرد قــائالً  :ومــن احل ـوادث الثابتــة يف
التاريخ لقاء عبد املطلب ألبرهة احلبشي عام الفيل  ،وهو العام الذي ولد فيه الرسـول الكـرمي (حممـد صـلى
اهلل عليـه وسـلم)  ،عـام 971م  ،ويـذكر دراركـة أن عبـد املطلــب كـان حينـذاك شـيخاً وقـوراً  ،أي عمـره مــا
بني  71-21سنة  .وهذا يرجح صحة حتديد تاريخ اإليالف يف مطلع القرن السـادس املـيالدي (الشـعايف
 ، )011 ،يتفــق فيكتــور مــرة أخــرى مــع الش ـريف يف مســألة حتديــد الفــرتة الــيت نشــأ فيهــا اإليــالف  ،فقــد
توصــل كــل منهمــا إىل أن هامش ـاً أخــذ اإليــالف يف أوائــل القــرن الســادس املــيالدي ؛ فريجعهــا فيكتــور إىل
حاجة بيزنطة إىل تنظيم هذا الشأن اخلطري لضمان تدفق السلع التجارية الشرقية ( سحاب  ،)606 ،أما
الش ـريف فــريجح أن مكــة قــد اســتفادت مــن االضــطراب الــذي حــدث يف شــبه اجلزيــرة العربيــة واملتمثــل يف
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الصـراع القــائم بــني الفــرس وبيزنطــة  ،لتحتــل مركــز الوســيط احملايــد لنقــل التجــارة مــن الشــمال إىل اجلنــوب ،
باإلضافة لبعدها عن نفوذ الدولتني (الشريف .)611 ،
وثق هاشم أيضاً صالته الداخلية  ،بأن أصهر إىل العديد من القبائل الكبـرية املشـهورة  ،فتـزوج سـلمي
بنت عمر بن زيد سيد بين عـدى بـن النجـار  ،مـن اخلـزرج بيثـرب  ،وكـذلك تـزوج هنـد بنـت عمـر مـن بـين
اخلزرج  ،وتزوج أيضاً  :أم قيلة اليت كانت تلقب "اجلزور" بنـت عـامر بـن مالـك بـن جدميـة  ،وتـزوج أميمـة
بنت عدى من قضاعة  ،وواقدة أم "عبد اهلل" بنت أيب عدي  ،وعدي بنت حبيـب بـن احلـارث وهـو مـن
ثقيف  ،حىت صار اإلصهار إىل كربيات القبائـل مـن بعـد هاشـم سـنّة اتبعهـا خلفائـه مـن بنـاة الدولـة املكيـة
مثل ابنـه عبـد املطلـب  ،وحفيـده حممـد رسـول اهلل (صـلىًاهللًعليـهًوسـلم)  ،الـذي حتقـق علـى يـده احللـم
وحتول إىل واقع وبرزت إىل الوجود دولة اإلسالم( ابن سعد .)99 ،
وبفضل اتباع سياسة تأليف قلوب القبائل  ،بإشراك سادهتا يف جتـارة قـريش  ،أو إعطـاء سـادهتا جعالـة
مرور  ،أو بإكراء إبلها لنقل جتارة قريش  ،متكنت قريش من تـأليف قلـوب سـادات القبائـل  ،فأمنـت علـى
نفسها وصارت قوافلها خترج يف أي وقت شاءت من أوقات السنة يف الشهور احلـل أو يف الشـهور احلـرم ،
ال ختشى بأساً  ،حىت أهنا صارت تعطي أماهنا لغريها وبذلك ألفت القبائل األخرى اليت مل تكن هلـا عقـود
وإيالف وحبال مع القبائل احملالفة لقريش  ،فصارت حتمل كتاب أمان قريش وشعارها  ،وهو ما عضد من
شجر احلرم يوضع حول العنق  ،على ما يزعم أهل األخبار  ،فيكون جواز سفر وكتاب مرور(جواد على ،
 ، )211وهبـذا النظــام حـول هاشــم مسـبعة الطريــق الضــارية إىل أمـن  ،وبــدل هتاويـل الصــحراء الفاتكــة إىل
طمأنينــة واســتقرار  ،ميــر فيهــا مــن كــان بالشــام وأنقــرة  ،مث مــن مكــة أيض ـاً إىل الــيمن واحلبشــة  ،وبالتجــارة
القرشية ظهرت مكة إىل حيز الوجود وأصبحت الوسيط الوحيد يف نقل التجارة منهاًواليهاWalter. ً(.

)W. Muller , P. 131.
سادساًً:عالقاتًمكةًالخارجية:
:8عالقة مكة باجلنوب (اليمن واحلبشة)ً :
ترجع عالقة مكة باجلنوب إىل أيام دولة قتبان (القرن  00ق.م ـ  69ق.م)  ،ومعني ( 0211ق.م ـ
 291ق.م )  ،وسـبأ ( 911ق.م ـ  009ق،م)  ،ومحـري ( 009ق.م ـ 969م)  ،وذلـك لغـىن أراضـيها
باملعــادن الثمينــة  ،كمــا تــذكر الروايــات أن التبــع أســعد أبــا كــرب احلمــريي كــان أول مــن كســا البيــت احل ـرام
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وأوصى بتعظيمه وكسـوته ( االزرقـي 0192 ،م  ،)611 ،وقـد كانـت القبائـل اليمنيـة هـي أول مـن سـكن
مكــة  ،كقبيلــة جــرهم مث تلتهــا قبيلــة خزاعـة والــيت هــي فــرع مــن األزد كــان هلــا الــدور األكــرب يف عمــارة مكــة
وتنشيط احلج إىل بيتها احلرام ( الشريف .)29 ،
أمــا خبصــوص العالقــات التجاريــة يف عهــد قـريش مــع الــيمن  ،فــإن االتصــاالت كانــت قائمــة بــني أحــد
رلساء مكة وبني أقيال اليمن احلمرييني إىل أن عقدت قريش معهم إيالفاً بقيادة املطلب بن عبـد منـاف ،
والــذي يــنص علــى أن تقــوم قـريش باملتــاجرة يف أرضــهم  ،وتتحــدث الروايــات عــن ذهــاب عبــد املطلــب بــن
هاشــم علــى رأس وفــد مــن رجــال مكــة لتهنئــة ســيف بــن ذي يــزن بعــد انتصــاره علــى األحبــاش  ،ورمبــا كــان
قـدوم هـذا الوفـد تعبـرياً عـن االبتهـاج هبزميـة احلبشــة الـيت كانـت قـد غــزت مكـة مـن قبـل ( الشـريف ،)21 ،
يؤكد ذلك حديث عبد املطلب يف قصر غمدان مبدينة صنعاء لسيف بـن ذي يـزن  ،بقولـه  " :أيهـا امللـك
 .حنن أهل حرم اهلل  ،وسدنة بيته  ،أشخصنا إليك الذي أهبجنا من كشـف الكـرب الـذي فـدحنا  .وحنـن
وفد التهنئة ال وفدًاملرزئة"(*)ً،ويشري أيضاً اجلاحظ يف إحـدى رسـائله والـيت خصصـها يف مـدح التجـار وذم
عمــل الســلطان  ،بقولــه علــى لســان كاهنــة الــيمن  ":هلل در الــديار لق ـريش التجــار  ،ولــيس فــوقهم قرشــي
كقوهلم هامشي وزهري ومتيمي  ،ألنه مل يكن هلم أب يسمى قريشاً فينتسبون إليـه  ،ولكنـه اسـم اشـتق هلـم
من التجارة والتقريش" ( عكاوي 0116 ،م  ،)077 ،ويـذكر أيضـاً أنـه وجـد نقـش مكتـوب علـى بعـض
اآلثار يف بالد اليمن مفاده أن قريشاً أصبحت تضارع بشهرهتا يف اجملال الدويل شهرة محري وفارس واحلبشة
" :ملن ملك ذمار .حلمري األخيار  .ملن ملك ذمار  .للحبشة األشرار  .ملـن ملـك ذمـار  .لفـارس األحـرار
 .ملن ملك ذمار  .إىل قريش التجار" ( ابن هشام .)22 ،
أم ــا فيم ــا خي ــص عالق ــة مك ــة باحلبش ــة فق ــد أك ــدت الكش ــوفات األثري ــة عل ــى عم ــق الص ــالت العربي ــة
األكسومية(**) ،وخاصة بعد أن عثرت بعثة أملانية عام 0119م أثناء تنقيبها يف منطقة أكسوم يف احلبشة
على بعض املسالت اليت حتمل رسوماً ترمز إىل عبادة الشمس اليت كانت سائدة يف جنوب اجلزيرة يف تلك
الفرتة  ،كما مت العثور على متثال حجري ذي مالمح شرقية وجد عند قدميه كتابات بلغـة عـرب اجلنـوب (
(*) املرز :العيب والشني  ،األزهري  ،مصدر سابق  ،ج ، 02ص 611؛ ممتاز العارف  ،األحباش بني مأرب وأكسوم ،
منشورات املكتبة العصرية  ،بريوت 0179 ،م  ،ص ص.71 -21
(**) أكسوم  :مدينة تقع يف اجلزء الشمايل من هضبة احلبشة  ،فتحي غيث  ،اإلسالم واحلبشة عرب التاريخ  ،شركة الطباعة
املتحدة  ،صنعاء  ،د.ت  ،ص.9
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مط ــر 0110 ،م  ،) 21 ،ويكف ــي يف إثب ــات ه ــذا م ــا ذك ــره األص ــفهاين بقول ــه  " :وكان ــت أرض احلبش ــة
لقريش متجراً ووجهاً" ( االصفهاين 0117 ،م .)99 ،
وأزداد الرتابط التجاري بعد أن تدفقت جتارة قريش إىل اجملال اخلارجي  ،عقد عبد مشس بن عبد
مناف حلفاً مماثالً مع النجاشي  ،ومنذ ذلك الوقت أصبحت احلبشة متجراً لقريش ،فهي مصدر من
مصادر التجارة الشرقية ملا تنتجه من البخور والالدن والطيب وريش النعام والعاج Diodorus Of
Sicily) .واجللود والتوابل  ،فضالً عن كوهنا املصدر الرئيسي لتجارة الرقيق(p5
مل تقتصر صلة العرب ببالد احلبشة على املدن الساحلية فقط وإ ا توغل التجار داخل البالد احلبشية
 ،فكلمــا صــادفوا مزيــداً مــن اخلصــب واعتــداالً يف اجلــو شــجعهم علــى التوغــل واالســتقرار  ،كمــا احتــوت
أشــعار العــرب علــى بعــض األدلــة الــيت تؤكــد اتصــال العــرب بــبالد احلبشــة واشــتغاهلم بالتجــارة  ،كقصــيدة
األعشى ميمون(*) ،اليت قال فيها :
وقَـ ْد ِ
صًفَـأ ََوْر َشلِيمً ً
ًط ْف ُ
ـتًأَفَـاقَ ـةَ ُ
ًًًًًع َمـا َنًفَ ُح ُّم ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضًال َْع َج ًِم ً
َّجاشيًفيًأ َْرضه
ضًالنَّبي ُ
أَتًَـ ْي ُ
ًوأ َْر ُ
ًًًًًًوأ َْر ُ
تًالن َ
طَ
َ
ًًًً ومنـذ ذلـك الوقـت حظيـت مكـة وبيتهـا احلـرام بنفـوذ كبـري بـني عـرب اجلنـوب  ،الـذين فقـدوا اسـتقالهلم
وتطلعوا بدافع القومية إىل البلد العريب املستقل  ،فعندما جهز أبرهة حـاكم الـيمن لغـزو مكـة غضـبوا غضـباً
شديداً  ،وتصدت له بعض القبائل اليمنية وقاتلته  ،وإن دل ذلك على شيء فإ ا يدل على عمق الرتابط
والتواصل بـني مكـة وأهـل الـيمن (خبـريي 6111 ،م  ،)09 ،وعلـى الـرغم مـن قيـام األحبـاش هبـذا العمـل
العدواين على مكة  ،إال أن العالقات الطيبة ظلت قائمـة بـني البلـدين  ،حلاجـة كـل منهمـا إىل اآلخـر  ،مث
ازدادت العالقات اخلارجية املكية احلبشية عندما مل جيد األحباش البديل يف نقل جتارهتم إىل اجلزيـرة العربيـة
 ،حيث أنه مل يكن من املستطاع أن ختلـق جتـارة مـع الفـرس أعـدائهم وأعـداء حلفـائهم الـروم ( العمـادي ،
 ،)71واليت استمرت حىت أرسل الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم املهـاجرين األولـني مـن الصـحابة إليهـا ،ومـا
كان إرسال النيب صلى اهلل عليه وسلم إال ملعرفة سابقة هبا (الرشيد 0171 ،م .)662 ،
:6عالقة مكة بالشمال :
(*) ميمون بن قيس  :كان أعمى ويكىن بأيب بصري  ،شاعر جاهلي  ،أدرك اإلسالم يف آخر عمره  ،رحل إىل النيب (ص) ،
فقيل له إنه حيرم اخلمر والزنا والقمار  ،فقال  :أمتتع هبا هذا العام مث أسلم  ،فمات قبل ذلك  ،للمزيد ينظر  :ابن قتيبه ،
الشعر والشعراء  ،ج ، 0دار الثقافة  ،ط ، 1بريوت 0191 ،م  ،ص.079
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ًًًً أما عالقة مكة بالشمال فهي قدمية ترجـع إىل أيـام النـبط  ،الـذين كـانوا يقومـون علـى التجـارة يف مشـال
بالد العرب  ،إذ كانـت البـرتاء عاصـمتهم املركـز التجـاري الرئيسـي لطـرق القوافـل بـني غـزة وبصـرى ومـا بـني
دمشــق وأيلــة  ،فقــد عمــل أهــل احلجــاز علــى تعظــيم شــأهنم معهــم مــن خــالل وضــع العديــد مــن التماثيــل
ألربــاب كــانوا يعبــدوهنا داخــل الكعبــة  ،كمــا اســتقدموا إىل احلجــاز آهلــة أخــرى منهــا الــالت  ،العــزي(**)،
ومنــاة(***)  ،ويبــدو أن نقــل هــذه األصــنام مــن بــالد النــبط إىل مكــة كــان وســيلة مــن الوســائل لتعظــيم شــأن
الكعبة عند أهل الشمال من جهة  ،وإيناسهم هبا كلما رحلوا إىل احلجاز من جهـة أخـرى  ،باإلضـافة إىل
تقريب ما بينهم من شعائر البيت احلرام  ،وملا قـدم قصـي إىل مكـة مجـع قـريش ونـازع هبـا خزاعـة لالسـتيالء
على مكة  ،استعان بقضاعة وهي إحدى القبائل اليت كانت تقيم يف بادية الشام وختضع للغساسنة الـذين
كانوا حتت النفوذ البيزنطي( الشريف .)012 ،
وكان للنبط أسواق يف جزيرة العرب وكانوا جيلبون من الشام أمتعتها  ،وحيملون إليها من اجلزيرة نتاجها
خاصة الزيت ودقيق احلواري(*) ،ويرتادون العراق أحياناً ويرجعون منـه بـالتمر واألدم وحنوهـا مـن حاصـالت
تلــك الــبالد  ،وكــان أشــهر أس ـواقهم يف يثــرب  ،بــل إن هلــم ســوقاً فيهــا عــرف بــامسهم ذكــره ابــن ســعد يف
معــرض حديثــه عــن هاشــم بــن عبــد منــاف يف بعــض أســفارة إىل يثــرب بقولــه  " :نــزل هاشــم بســوق النــبط
فصادف سوقاً تقوم هبا يف السنة حيشدون هلا "(ابن سعد .)99 ،
كانت قريش على عالقة وثيقة مع الشـام لدرجـة أن الـروم كانـت هـي األخـرى حريصـة علـى أن تظـل
عالقتها التجارية مـع قـريش وطيـدة حـىت ال تفقـد مـا جتلبـه إليهـا ومـا تأخـذه منهـا  ،ولكـن بيزنطـة حـىت مـع
ارتباطها مع العرب من الناحية التجارية  ،مل تكن تقبل التفاوض مع العرب على مبدأ الباب املفتوح  ،فقد
كانت ترى كل غريب عنهـا عينـاً جيـب مراقبتـه عـن كثـب لـذلك كانـت املعـامالت التجاريـة مـع العـرب تـتم
على حـدود بـالد الشـام  ،مـع عـدم السـماح هلـم باإلقامـة والتجـارة إال يف عـدد ثابـت مـن مـدن الشـام مثـل
(**) ورد ذكــره يف الق ـران الكــرمي يف ســورة الــنجم  ،اآليــة ،01:وأمــا الــذي اختــد العــزى علــى روايــة ابــن الكلــيب فهــو ظــامل بــن
أســعد  ،وقــد ذُكــر أن العــزى شــجريات  ،وقيــل أهنــا حجــر أبــيض  ،فلقــد كانــت ق ـريش ختصــها دون غريهــا بالزيــارة واهلــدايا ،
للمزيد ينظر :حممد إبراهيم الفيومي  ،تاريخ الفكر الديين اجلاهلي  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة 0111 ،م  ،ص.107
(***) وهــو مــن األصــنام املــذكورة يف القـران الكــرمي يف ســورة الــنجم االيــة  ، 61:وموضــع منــاة باملشــلل علــى ســبعة أميــال مــن
املدينة  ،للمزيد ينظر  :جواد علي  ،املفصل  ،ج ، 2ص.617
(*) احلواري  :لُباب الدقيق  ،وكل ما ُحـور أي بُـيض مـن الطعـام  ،للمزيـد ينظـر :سـعيد األفغـايف  ،اسـواق العـرب يف اجلاهليـة
واالسالم  ،مكتبة العروبة  ،للنشر والتوزيع  ،الكويت  ،ط0112 ، 1م  ،ص.66
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بصرى وغزة والقدس ( سامل  ،)02 ،وماقول هاشم اآلنف الذكر لقيصر وهو " :أيها امللك إن قومي جتار
العرب فإن رأيت أن تكتب يل كتاباً تؤمن ("...البغدادي ، )070 ،إال داللة واضحة على مدى استفادة
الروم من السلع احلجازية املتمثلة يف األدم واحلرير أخل ، ...ألهنا تباع أرخص من غريها  ،بل أن من ذهب
إىل أن اعتمـاد الــروم علــى جتـارة العــرب كــان عظيمـاً يف كثــري مــن شـؤوهنم ( امــني 0127 ،م  .)02 ،وقــد
حاولت اإلمرباطورية البيزنطية بعد أن ورثت املشرق االستيالء على طريق التجارة عرب احلجاز  ،الذي كـان
يف يد خصومهم الفرس  ،وعندما حصل هاشم بن عبد مناف على العصم مـن الـروم والغساسـنة باملتـاجرة
يف أرض الدولة البيزنطية وازدياد مكانة مكة التجارية يف اجلزيرة  ،األمر الذي جعل الروم يفكرون يف بسط
نفــوذهم علــى مكــة والســيطرة علــى طريــق احلجــاز واالتصــال املباشــر مبنــابع التجــارة الشــرقية  ،ولعــدم مقــدرة
جيوشهم واجملازفة ودخول الصحراء والوصول إليه اختذوا من احلبشة حليفة هلم لتقوم هبذا الدور  ،وال شك
أن فشــل محلــة أبرهــة احلبشــي علــى مكــة  ،جعــل الــروم يفكــرون يف عمــل حماولــة سياســية أخــرى عســى أن
تلقى جناحاً بني عرب احلجاز بتمليك سـيد مـن العـرب علـى مكـة  ،فارتضـى قيصـر رجـالً مـن سـاداهتا هـو
عثمان بن احلويرث  ،وهـو ممـن متـردوا علـى الوثنيـة وحبثـوا عـن ديانـة أخـرى أفضـل منهـا  ،الـذي ملكـه علـى
مكـة ومنحـه بـراءة بـذلك  ،وكتـب لــه كتابـاً يبلغهــا قومـه (  ،)Henri p. 87لكـن القرشــيني كـانوا قــد
ارتضوا حلكم مكة نوعاً من احلكومة ألغـوا فيهـا الرياسـة الفرديـة  ،فقـد التزمـوا موقـف احليـاد كعـادهتم  ،فلـم
يقبل ـوا زعام ــة احلــويرث عل ــيهم إذ لــيس م ــن مص ــلحة مكــة أن ت ـرتبط ارتباط ـاً خاص ـاً بــأي م ــن املعس ــكرين
املتعاديني.
أمــا عالقــة قـريش مبصــر فاملصــادر تشــري إليهــا إشــارات طفيفــة  ،إال أهنــا تثبــت تلــك العالقــة ولكنهــا ال
حتدد مداها  ،فهناك نصان ذكر أحدمها ابن سـعد بقولـه  ":إن نفـراً مـن بـين مالـك أمجعـوا علـى الوفـود إىل
املقـوقس وأهـدوا لـه اهلـدايا( ابـن سـعد  ،)699 ،وثانيهمـا "إن ابـن جـدعان أتـى مصـر ببضـاعة ورجــع إىل
عكاق"(االفغاين .)69 ،
:2عالقةًمكةًبالفرسًوالحيرة :
لقــد رمســت كتــب األدب والتــاريخ صــورة عــن التبــادل التجــاري بــني العــرب والفــرس وغــريهم مــن األمــم
األخــرى  ،فقــد كــانوا يتــاجرون معهــم ويشــرتون مــنهم ويبيعــوهنم  ،ويرســلون القوافــل بأمســائهم إىل العربيــة
اجلنوبيــة لبيــع مــا حتملــه يف أس ـواقهم ولش ـراء ســلع العربيــة اجلنوبيــة  ،وحيملوهنــا إىل أس ـواق الع ـراق (لــويس ،
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 ،)01 ، 0191وقــد كــان ملــك الفــرس وملــوك احلــرية يوكلــون حراســة ق ـوافلهم إىل مجاعــة خيتــاروهنم مــن
سادات القبائل العربية املهابني املعروفني  ،مقابل جعل يدفعونه هلم ( ابوشارب  ،د.ت .)061 ،
كما ذكر املؤرخون أن األوائل من ملك فارس كانت حتج الكعبة وهتدي إليها  ،فقـد ذكـر السـهيلي يف
كتابه بقوله " :أن األسياف والغزالن كان ساسان ملك الفرس أهداها للكعبـة وقيـل سـابور" ( السـهيلي ،
 ،)077والظاهر أن قريشاًكانت تعرف الشام معرفة جيدة  ،وكانت تأمن فيها ولذلك فإن حرب بن أمية
خرج إليه ومكث فيه عشر سنني حينما نافره هاشم بن مناف فنفر عليه ( البغدادي .)019 ،
تعززت هذه العالقة أكثر مما هـي عليـه يف السـابق بعـد حصـول أحـد أطـراف اإليـالف األربعـة واملتمثلـة
يف شخص نوفل بن عبد مناف على العصم من كسرى للمتـاجرة يف بـالد الفـرس  ،إال أن هـذه العالقـة مل
تكن بنفس القوة اليت كانت بني مكة والبالد األخرى  ،ألن الفرس كـان اتصـاهلم بالتجـارة الشـرقية اتصـاالً
مباشراً  ،كما أن جتارة الفرس مع اجلزيرة العربية كانت بيـد احلـرية الـيت كانـت تتسـلمها مث جتيزهـا إىل أسـواق
العــرب مقابــل جعــل تدفعــه لرلســاء القبائــل حلمايــة هــذه التجــارة  ،ويــذكر أن ملــوك احلــرية أنفســهم كــانوا
يرسلون متاجرهم إىل أسواق مكة كل عام يف محاية بعض القبائـل العربيـة  ،ويف الوقـت نفسـه كانـت قوافـل
قـريش حتــط بتجارهتــا يف احلــرية  ،ويقــال أيضـاً أن قريشـاً تعلمــت الكتابــة العربيــة مــن أهلهــا ( George
 ، )p.43فهذا النعمان بن املنذر ملك احلـرية كـان يبعـث إىل سـوق عكـاق يف كـل عـام لطيمـة(*)يف جـوار
شريف من أشراف العرب جييزها له حىت تباع هناك  ،ويشرتى له من أدم الطائف ما حيتاج إليه  ،وكثرياً ما
كان يتعدى على هذه اللطيمة وتنهب ( ابن االثري .)291 ،
ًًًًً هبذه العالقات التجارية الواسعة اليت عقدهتا مكة داخل اجلزيـرة وخارجهـا  ،والـيت ربطـت مصـاا هـذه
القبائــل االقتصــادية مبصــلحتها  ،خرجــت مكــة مــن عزلتهــا إىل اجملــال اخلــارجي  ،واســتطاعت أن حتتــل دور
الوســيط التجــاري بــني الــدول اجملــاورة للجزيــرة العربيــة  ،ومــع مــرور الــزمن أخــذت تســيطر شــيئاً فشــيئاً علــى
التبادل التجاري بني الشـمال واجلنـوب  ،حـىت عظمـت قوافلهـا لتبلـغ القافلـة الواحـدة مخسـمائة وألفـي بعـري
حتمل عروض التجارة املختلفة  ،ويـذكر أن قيمـة مـا حتملـه قافلـة قوامهـا ألـف ومخسـمائة بعـري مخسـني ألـف
دينار  ،وهو مبلغ كبري إذا قيس بقيم العملة اآلن ( الشريف .)11ً ،
(*) اللطيمــة :هــي العــري الــيت حتمــل الطيــب وبــز التجــارة  ،الزبيــدي  ،مصــدر ســابق  ،ج ، 1ص 21؛ ابــن منظــور  ،مصــدر
سابق  ،ج 06ص.912
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قائمةًالمصادرًوًالمراجعًً :
أوالً/المصادرًً :
ً-8المصادرًالعربيةًً :
 -0القرآن الكرمي رواية قالون عن نافع املدين ً .
 -6ابن األثري  ،عز الدين أبن احلسن علي بن حممد اجلزري  ،الكامل يف التاريخ  ،دار الفكر  ،بريوت
0179 ،م.
 -2ابن سعد  ،حممد ابن منيع اهلامشي  ،الطبقات الكربى  ،تح  .حممد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت 0111 ،م .
 -1ابن قتيبه  ،الشعر والشعراء  ،دار الثقافة  ،ط ، 1بريوت 0191 ،م .
 -9ابــن كثــري  ،ابــو الفــداء احلــافظ الدمشــقي  ،البدايــة والنهايــة  ،ط  ، 9مكتبــة املعــارف  ،القــاهرة ،
 0192م .
 -2ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم  ،لسان العرب  ،دار املعارف  ،القاهرة 0129 ،م.
 -7ابن هشام  ،أبو حممد عبد امللك بـن هشـام بـن أيـوب احلمـريي  ،السـرية النبويـة  ،تـح  .حممـد نبيـل
طريفي  ،دار صادر  ،ط ، 6بريوت 6119 ،م .
 -9األزرقــي  ،أيب الوليــد حممــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد  ،أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن االثــار  ،ت.
رش ــدي الص ــاا ملح ــس  ،مط ــابع دار الثقافـ ـة  ،مك ــة املكرم ــة 0192 ،م 61 .ـ ـ األزه ــري  ،أيب
منصــور حممــد أمحــد  ،هتــذيب اللغــة  ،تــح .حممــد علــي النجــار  ،الــدار املصـرية للتــأليف  ،القــاهرة ،
د.ت.
 -1األزهري  ،أيب منصور حممد امحد  ،هتذيب اللغة  ،تح  :حممد علي النجار  ،الدار املصرية للتأليف
 ،القاهرة  ،د.ت .
 -01االصــفهاين  ،أيب فــرج علــي بــن احلســني  ،كتــاب األغــاين  ،دار أحيــاء الـرتاث العــريب  ،بــريوت ،
0117مً .
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 -00االلوسي  ،حممود شكري  ،بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب  ،دار املعرفة  ،القاهرة  ،د.ت .
االندلسـي  ،ايب عمـر امحــد بـن حممـد بــن عبـد ربــه  ،العقـد الفريـد  ،دار الكتــاب العـريب  ،بــريوت ،
 0192م .
 -06البســوي  ،أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان  ،كتــاب املعرفــة والتــاريخ  ،ط ، 6تــح .أكــرم ضــياء
العمري  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت 0190 ،م .
 -02البغدادي  ،حممد بن حبيب  ،كتـاب املنمـق يف أخبـار قـريش  ،دائـرة املعـارف العثمانيـة  ،حيـدر
اباد 0121 ،م .
 -01احملرب  ،املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت  ،د.ت .
 -09الثعــاليب  ،أيب منصــور عبــد امللــك بــن حممــد بــن إمساعيــل النيســابوري  ،امــار القلــوب يف املضــاف
واملنسوب  ،تح .حممد أبو الفضل إبراهيم  ،دار املعارف  ،القاهرة 0129 ،م.
 -02ال ـرازي  ،حممــد ال ـرازي فخــر الــدين  ،التفس ـري الكبــري ،املطبعــة البهيــة املص ـرية  ،ط ، 0القــاهرة ،
0129م.
 -07الزبعري  ،ديوان عبد اهلل  ،تح .حيىي وهيب اجلبوري  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت 0190 ،م .
 -09الزبيــدي  ،حممــد مرتضــى  ،تــاج العــروس مــن ج ـواهر القــاموس  ،دار مكتبــة احليــاة  ،بــريوت ،
0212هجري.
 -01السهيلي ،عبد الرمحن بن عبد اهلل  ،الـروض األنـف يف تفسـري السـرية النبويـة ألبـن هشـام  ،شـرح
وتعليق  ،عبد الرمحن الوكيل  ،مكتبة دار النصر  ،القاهرة 0127 ،م .
 -61الشـامي  ،حممـد بــن يوسـف الصــاحلي ُ ،سـبل اهلـدى والرشــاد يف سـرية خــري العبـاد  ،ج ، 0تــح.
مصطفى عبد الواحد  ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  ،القاهرة 0111 ،م.
 -60الط ــربي  ،ايب جعف ــر حمم ــد ب ــن جري ــر ،ت ــاريخ األم ــم واملل ــوك  ،دار الكت ــب العلمي ــة  ،ب ــريوت ،
0110م .
 -66جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن  ،ج ، 21دار أحيــاء الــرتاث العــريب  ،بــريوت 6110 ،م .
الفريوزاب ــادي  ،جم ــد ال ــدين حمم ــد ب ــن يعق ــوب  ،الق ــاموس احمل ــيط  ،مؤسس ــة الرس ــالة  ،ب ــريوت ،
0192م .
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 -62القايل  ،أيب علي إمساعيل القاسم البغدادي  ،ذيـل األمـايل والنـوادر  ،املكتـب التجـاري للطباعـة
والنشر والتوزيع  ،بريوت  ،د.ت.
 -61ـ القــرطيب  ،عبــد اهلل حممــد بــن امحــد األنصــاري  ،اجلــامع ألحكــام القــرآن  ،ط ، 6دار الكتــاب
العريب  ،بريوت 0196 ،م.
 -69الكلــيب  ،أيب املنــذر بــن هشــام بــن حممــد الســائب  ،مجهــرة النســب  ،تــح .نــاجي حســن  ،عــامل
الكتب  ،بريوت د.ت.
 -62املسعودي  ،أبو احلسن علي بن احلسني بـن علـي  ،مـروج الـذهب ومعـادن اجلـوهر  ،تـح .حممـد
حمي الدين عبد احلميد  ،املكتبة العصرية  ،بريوت 0197 ،م .
 -67ا ليعقويب  ،امحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح  ،تاريخ اليعقويب  ،دار صادر ،
بريوت 0121 ،م .
ً-9المصادرًاألجنبيةً :
- Diodorus of Sicily,Harvard University Press, London.

ثانيا:المراجعً :

ً8المراجعًالعربية:

ـ أبوشـارب  ،مصـطفى فتحـي  ،العالقـة بـني العـرب والفـرس وآثارهـا يف الشـعر اجلـاهلي  ،دار عـامل الكتـب
للطباعة والنشر  ،الرياض 0207 ،هجري.
ـ األفغــاين  ،ســعيد  ،اس ـواق العــرب يف اجلاهليــة واالســالم  ،مكتبــة العروبــة  ،للنشــر والتوزيــع  ،الكويــت ،
ط0112 ، 1م.
ـ أمني  ،امحد  ،فجر اإلسالم ،دار الكتاب العريب  ،ط ، 00بريوت 0179 ،م.
ـ بيضون  ،إبراهيم  ،احلجاز والدولة اإلسالمية  ،املؤسسة اجلامعية للدراسات  ،بريوت 0192 ،م .
ـ محور  ،عرفان حممد  ،مواسم العرب الكربى "تاريخ املواسـم الكـربى يف بـالد العـرب وللقواعـد الـيت قامـت
عليها وأشهر أخبارها وآثارها" ،مؤسسة الرحاب احلديثة  ،بريوت 0111 ،م.
ـ ســامل  ،الســيد عبــد العزيــز ،تــاريخ الدولــة العربيــة  ،تــاريخ العــرب منــذ عصــر اجلاهليــة حــىت ســقوط الدولــة
األموية  ،دار النهضة العربية  ،بريوت 0170 ،م .
ـ سحاب  ،فكتور  ،إيالف قريش  ،رحلة الشتاء والصيف  ،كومبيو نشر واملركز الثقايف العريب  ،بـريوت ،
0116م .
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ـ ســعيد  ،حممــد  ،النســب والقرابـة يف اجملتمــع العــريب قبــل اإلسـالم  ،دراســة يف اجلــذور التارخييــة لإليــالف ،
دار الساقي  ،بريوت 6112 ،م.
ـ صدر الدين  ،مصطفى شرف الدين  ،هاشم وأمية يف اجلاهلية  ،دار القلم  ،بريوت 0190،م.
ـ الشـريف  ،امحــد إبـراهيم  ،دور احلجــاز يف احليــاة السياســية العامــة يف القـرنني األول والثــاين للهجــرة  ،دار
الفكر العريب  ،القاهرة 0129 ،م .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة 0129 ،م.
ـ العارف  ،ممتاز  ،األحباش بني مأرب وأكسوم  ،منشورات املكتبة العصرية  ،بريوت 0179 ،م
 .الفيومي  ،حممد ابراهيم  ،تاريخ الفكر العريب اجلاهلي  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة 0111 ،
ـ عبد الكرمي  ،خليل  ،قريش من القبيلة إىل الدولة املركزية  ،سينا للنشر  ،القاهرة 0117 ،م .
ـ العزيز  ،حسني قاسم  ،موجز تاريخ العرب واالسالم  ،مكتبة النهضة  ،بريوت 0970 ،م.
ـ عكاوي  ،رحاب خضر  ،املنتخب من رسائل اجلاحظ  ،دار الفكر العريب  ،بريوت 0116 ،م
ـ علي  ،جواد  ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  ،دار العلم للماليني  ،بريوت 0127 ،م
ـ العمــادي  ،حممــد حســن عبــد الكــرمي  ،التجــارة وطرقهــا يف اجلزيــرة العربيــة بعــد اإلســالم حــىت القــرن الرابــع
اهلجري ،مؤسسة محادة  ،اربد 0117 ،م.
ـ غيث  ،فتحي  ،اإلسالم واحلبشة عرب التاريخ  ،شركة الطباعة املتحدة  ،صنعاء  ،د.ت.
ـ الكتــاين  ،عبــد احلــي  ،نظــام احلكومــة النبويــة  ،املســمى الرتاتيــب اإلداريــة  ،ج ، 6دار الكتــاب العــريب ،
بريوت  ،د.ت.
ـ لــويس  ،أرشــيبالد .ر ، .القــوى البحريــة والتجــارة يف حــوض البحــر املتوســط "0011 -911م"  ،ت.
أمحد حممد عيسى  ،مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة 0191 ،م.
ـ ـ مب ــيض  ،ع ــامر رش ــيد  ،موس ــوعة الثقاف ــة السياس ــية االجتماعي ــة االقتص ــادية العس ــكرية "مص ــطلحات
ومفاهيم"  ،دار املعارف للنشر والتوزيع  ،محص 6111 ،م .
المراجعًاألجنبيةً :

Fadlo , Hourani , George ,Arab Seafaring in the Indian Ocean In Ancient and
early Medieval Times, Khayats, Press, 1963.
Henri Lammens , S . I. le Berceau de I'Islam , L'Arabie Occidentale a la veille
de l'Hegire , I , Romae :
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ثالثا:الندواتًً :
ـ الرشيد  ،ناصر بن سعد  ( ،تعامل العرب التجاري وكيفيته يف العصر اجلاهلي)  ،الندوة العاملية الثانية
لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية  ،جامعة امللك سعود  ،الرياض 0171 ،م .
Walter W. Muller , Survey of the History of the Arabian Peninsula from the
First A.D. to the Rise of Islam , Second International Symposium on the
)History of Arabia , King Saud University (Formerly Riyadh University
,Riyadh ,Saudi Arabia ,1984.

رابعا:الرسائلًالجامعيةً .

ـ خبريي  ،زينب حممد حسن ( ،آثر اإلسالم يف العالقات العربية احلبشية ،من السـنة اخلامسـة للبعثـة حـىت
026هجري 791 -209 ،ف)  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،إشراف  :سامل حممد املعلول  ،جامعة
سبها 6111 ،ف.
ـ عبد احلكيم عاشور ميالد الشعايف ( ،السلطة واإليالف يف مكة قبل اإلسالم من القرن الرابع حىت بدايـة
القــرن الســابع املــيالدي)  ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة  ،إشـراف :الــدكتور امحــد حممــد انديشــة  ،جامعــة
طرابلس . 6119 ،
خامسا:الدورياتً ً.

ـ ـ درارك ــة  ،ص ــاا ( ،إي ــالف ق ـ ـريش  ،مالحظ ــات ح ــول عوام ــل الس ــيادة امللكي ــة قب ــل اإلس ــالم)  ،جمل ــة
الدراسات التارخيية  ،العددان السابع عشر والثامن عشر  ،جلنة كتابة تاريخ العرب  ،دمشق 0191 ،م .
ـ مطر  ،صاا ( ،تطور العالقات اإلفريقية العربية) ،جملة الدراسات اإلفريقية  ،العدد ، 1:السنة ، 1:مركز
الدراسات اإلفريقية  ،سبها 0110 ،م.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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نهرًالكفرةًالجوفي ً
حقيقتهًواهميتهًالعلميةًواالقتصادية ً

أ.محمد احمد علي الكف

كليةًاآلدابًوالعلومًقصرًاالخيارً/جامعةًالمرقب ً
mohamedalkef@gmail.com
ً
المقدمة ًً :
تعد دراسة األهنار املطمورة بالرمال يف املناطق الصحراوية بفعل االرساب اهلوائي من الدراسات
احلديثة  ،اليت تساهم يف الكشف عنها من أجل دراستها واالستفادة منها اقتصاديا .وتنتشر هذه األهنار
بشكل كبري يف املناطق الصحراوية ،وخاصة يف الصحاري اليت شهدت تغريات مناخية عرب العصور ،حيث
كانت مناطق غزيرة االمطار ،حتولت اىل مناطق صحراوية نتيجة التغري املناخيً.واجلدير بالذكر بأن األهنار

أو الوديان اجلوفية عبارة عن وديان جفت عرب سنني طويلة ،نتيجة للتغريات املناخية ،وقامت الرياح بغمر
هذه الوديان بالرواسب الرملية .وتعد الصحراء الكربى وصحراء شبه اجلزيرة العربية من الصحاري اليت تزخر
هبذا النوع من األهنار ،وهذا ما كشفت عنه الدراسات احلديثة ،واليت منها هنر الكفرة الذي يقع يف
اجلنوب الشرقي للصحراء الليبية ،وبالتحديد يف منطقة حبر الرمال العظيم وهنر اجللف الكبري يف الصحراء
الغربية جلمهورية مصر العربية .وكانت هذه األهنار عرب العصور املطرية أهنار دائمة اجلريان ،تغذيها حبريات
عمالقة يف منطقة الصحراء الكربى ،ويعتقد بان هناك حضارات قدمية قامت على ضفاف تلك االهنار يف
انتظار الكشف عنها .ويعد هنر الكفرة اجلويف من اكرب األهنار املكتشفة يف الصحراء الكربى ،وهذا ما
كشفت عنه صور االقمار االصطناعية ،اليت تعد ذات أمهية خاصة يف الدراسات اجلغرافية ،ألهنا متثل
سجال مرئيا للخصائص اجملالية للمنطقة اليت تغطيها الصورة ،خالل الفرتة الزمنية اليت التقطت فيها .وهذه
اخلاصية جعلت استخدام صور األقمار االصطناعية واسع االنتشار يف الكشف عن هذه األهنار و كنوز
وثروات الصحراء  ،ألهنا متكن من دراسة الظواهر اجلغرافية من حيث مراقبتها وتتبع تطورها ،والتغريات اليت
تطرأ عليها ،واعداد خرائط دقيقة خاصة يف املناطق النائية والصحراوية اليت ال ميكن الوصول هلا بسهولة.
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وهذا ما كشفت عنه دراسة قامت هبا د1 .اميان غنيم ،عن وجود ممر مائي عمالق قدمي مدفون أسفل
رمال الصحراء الكربى يعرف بنهر الكفرة .وحناول يف هذه الدراسة التعرف على هذا النهر ،من حيث
موقعه وحدوده ،وخصائصه اجلغرافية ،مع الرتكيز على النظريات اخلاصة بتكوينه ،واألمهية العلمية
واالقتصادية والتارخيية هلذا النهر ،لكونه يقع يف معظمه يف األراضي الليبية.
ً.9حقيقةًوجودًنهرًالكفرة ً
كشفت د .إميان غنيم عن وجود هنر جويف مطمور حتث الرمال يف اجلنوب الشرقي لليبيا،

بالقرب من احلدود املصرية السودانية ،يبلغ طوله حوايل  20111كيلومرت)6119 Ghoneim( ،

وتبلغ مساحة حوضه ( )622الف كيلومرت مربع ،ولنهر ًالكفرة ًدلتا ًعمالقة ًتقدر ًمساحتها ًبحواليً

ً 32ألفًًكيلومتر ًمربع ( ،شكل  .) 0وينبع هذا النهر من وسط ًأفريقياً ،و ًبالتحديد ًمن ًبحيرةًً
تشاد ًالقديمةً ،ويمر ًبشرق ًاألراضي ًالليبية ًحتى ًخليج ًسرت ًمكونا ًالعديد ًمن ًالبحيرات ًفيً
منخفضات ًجالو ًوأوجلةً .واجلدير بالذكر أن صخور احلجر الرملي النويب ،املعروفة مبساميتها الشديدة

ساعدت على تكوين خزانات جوفية عمالقة باملنطقة .واملعروف أن هذه املنطقة كانت يف املاضي
مناطق غزيرة األمطار ،ذات غطاء نبايت كثيف خالل الزمن املطري ،وأن التغريات املناخية وعوامل الطبيعة

اليت طغت على املنطقة مبرور الزمن تسببت يف دفن اجملرى املائيً.ويف مؤمتر صحفي ،قالت د .إميان غنيم

بأهنا استخدمت الصور الرادارية يف هذه الدراسة ،واليت مشلت  091صورة رادارية لكامل املنطقة ،بقيمة
 2االف دوالر للصورة الواحدة ،وأن رصد هذا املمر استغرق أكثر من  01سنوات من العمل باألقمار
االصطناعية الرادارية ،واليت متكننا من مشاهدة ما حتت الرمال .ومت ذلك بالتعاون مع جامعة نورث
كارولينا ومركز احباث االستشعار عن بعد برئاسة د .فاروق الباز.3
.3نظرياتًتكونًهذاًالنهرً .

 1هيًمديرةًمعملًأبحاثًالفضاءًواالستشعارًعنًبعدًبقسمًالجغرافياًوالجيولوجياًبجامعةًنورثًًكروليناًبولمنجتونً،بالوالياتًالمتحدةً
األمريكيةًً.وهيًأحدًاعضاءًاجملموعة البحثية للدكتور فاروق الباز.
(International Journal of Remote sensing, 28(22), 5001-5018 (2007
 3مدير مركز االستشعار عن بعد يف جامعة بوسطن ،واحد أهم اخلرباء يف جمال املياه اجلوفية يف الصحارى العربية.
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ً–ً8.3الرأيًاألول( :4أندروس  ) 0112يرى معظم الباحثني بأن هذا النهر تكون نتيجة االمطار
الغزيرة ،اليت كانت هتطل على منطقة مشال أفريقيا ،حيث تشكلت حبريات عظيمة ،منها حبرية تشاد اليت
كانت اكرب من حجمها احلايل بعشرات املرات ،وكانت هذه البحرية تغدي هنر الكفرة الذي كان يتجه
اىل الشمال حنو ما يعرف بالصحراء الليبية ،وان املناطق املنخفضة مثل منخفض القطارة وجالو وأوجلة
وشخرة ،ماهي إال حبريات كان يصب هبا هذا النهر .وكذلك احلال بالنسبة لنهر النيل األصفر ،وهو هنر
قدمي يعتقد أنه ينبع من حبرية تشاد العظيمة يف ذلك الوقت ،ويتجه صوب الشرق ليغدي جمري هنر النيل
احلايل ،ويتفرع من هذا النهر فرع يتجه حنو الشمال ،ويعرف هذا الفرع بنهر اجللف الكبري ،الذي خيرتق
األراضي املصرية لينتهي ببحر الرمال العظيم.

شكلً(5ً)8خريطةًنهرًالكفرةًالجوفيًمنًالمنبعًإلىًالمصب ً

4

أندروس .جودى ،التغريات البيئية "جغرافية الزمن الرابع"( ،ترمجة حممد حممد عاشور ) اجمللس األعلى للثقافة . 0112

5

A River in the Desert - Remote-sensing Photos locate ancient river in Arabian Peninsula,
FindArticles.com, July 1993.
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ًً 9.3الرأيًالثاني ( Alimen 1957 ) :6ويرى بعض الباحتني بأن هنر األمازون كان يصب يف
اجلزء الشمايل من القارة األفريقية ،عندما كانت قارة افريقيا وقارة أمريكيا اجلنوبية قارة واحدة ،تعرف بقارة
( جندوانا ) ،حيث تشكلت العديد من األهنار والبحريات .ويعتقد اجليولوجيون بان اخلزانات اجلوفية
املوجودة يف الصحراء الكربى ،ما هي إال بقايا هذا املصب .وكانت حبرية تشاد تتغدى من هذا
النهر(تألمازون) ،والذى جعلها من اكرب البحريات املوجودة يف ذلك الوقت .إال أن هذا الرأي ينقصه
الرباهني واألدلة ويعتمد على بعض التخمينات فقط.
ً.2أدلةًوبراهينًوجودًهذاًالنهر ً

ً 8.2األدلةًالتاريخيةً:ذكرتًبعضًالكتبًالتاريخيةًالمهتمةًبدراسةًتاريخًشمالًافريقياً،بعضً
النصوصًعلىًوجودًنهرًقديمً،يمرًباألراضيًالليبيةً.فقدًذكر االستاذ ابراهيم منصور ،مؤرخ البالط

امللكي املغريب يف كتابه ( قبائل املغرب )" ،أن املصرين القدماء غريوا جمرى هنر النيل ،الذي كان يصب يف
خليج سرت من ليبيا إىل مصر ،ونتيجة لذلك هاجم الليبيون مصر ،و نشبت حروب شديده بينهم
ولسنوات طويله ،االمر الذي جعل املصريني يشيدون مدهنم مجيعها شرق النيل ،خمافة هجوم الليبيني".
ويدل ذلك على وجود هنر قدمي يف ليبيا يصب يف خليج سرت ،وفسر قدماء املؤرخني ذلك على كونه هنر
النيل يف حني أنه هنر مستقل جف عرب السنيني .وورد نص للمؤرخ هريودوت يف كتاب الدكتور فهمي
خشيم ( نصوص ليبية ) قال فيه " وعليه فإنين أفرتض أن جمرى النيل يف سريه عرب ليبيا مياثل جمرى االيسرت
عرب أوروبا"  .ونعتقد بأن هريودوت يقصد هنر الكفرة.
ً9.2المخزونًالجوفيًالهائلًمنًالمياهًفيًالصحراءًالكبرىً .
لعل أقوى الرباهني على وجود هذا النهر ،هي الدراسة اليت قام هبا مركز املسح اجليولوجي الربيطاين وقسم
اجلغرافيا بكلية لندن كولوج ،حتت عنوان ( Quantitative maps of groundwater in

Alimen, H, The prehistory of Africa, London, 1957.
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)  Africaحيث أكدت هذه الدراسة يف تقريرها النهائي 7،أن املناطق الصحراوية األكثر جفافا يف
أفريقيا تضم خمزونات هائلة من املياه اجلوفية .وان أكرب كميات املياه اجلوفية ،توجد يف مشال أفريقيا وال
سيما يف ليبيا واجلزائر ومصر والسودان ،وأن خمزونات املياه اجلوفية يف أحناء أفريقيا ،تعادل مائة مرة ما على
سطحه .واعتمدت الدراسة على عملية قياس كمية الضخ من اآلبار اجلوفيـة () Borehole Yields
يف القارة األفريقية ،مع الرتكيز على العوامل اجليولوجية واجلومورفولوجية وكمية االمطار الساقطة على
املنطقة و املتمثلة يف مسامية الصخور وكمية تشبع الصخور باملياه .وذكرت الدراسة أن اغلب األحواض
اجلوفية مغلقة وغري متجددة ،وان كميات املياه املوجودة تعود اىل العصور القدمية ،حيث كانت املنطقة
غزيرة األمطار .وان كمية املخزون اجلويف يف هذه املنطقة تقدر حبويل
بعمق  79مرت .ويبني اجلدول رقم ( )0أكرب عشر دول من الدول االفريقية ذات املخزون االعلى يف
القارة .ويالحظ من خالل خريطة توزيع املياه اجلوفية بالقارة األفريقية ،ان ليبيا أكثر الدول اليت حتوي
على خمزون جويف هائل ،و أن موقع اخلزان اجلويف الكبري ،يقع متاما يف نفس موقع هنر الكفرة اجلويف ،وهذا
اكرب مؤشر وبرهان على وجود هذا النهر ،و على ان هذا املخزون تغذى يف املاضي من هنر الكفرة القدمي.

7

A M MacDonald, H C Bonsor, B ´E ´O Dochartaigh and R G Taylor 2012 Quantitative
maps of groundwater resources in Africa, British Geological Survey Online at
stacks.iop.org/ERL/7/024009
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خريطة توزيع املياه اجلوفية يف قارة افريقيا8 ) 6 ( شكل

8

A M MacDonald, H C Bonsor, B ´E ´O Dochartaigh and R G Taylor 2012 Quantitative
maps of groundwater resources in Africa, British Geological Survey Online at
stacks.iop.org/ERL/7/024009
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جدول (  ) 0تقديرات املخزون اجلويف للمياه اجلوفية يف قارة افريقيا مرتبة من األعلى خمزون اىل االقل
خمزون( ) km3
ًBest estimate

Country

((km3

ًCountry Best estimate
)(km3

38300

Congo

2

99500

35800

Niger

7

91900

27100
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9

63200

Mauritania 23400

1

55200

01 Botswana

46000

17700

8 Libya

9 Algeria
3 Sudan
2 Egypt
2 Chad

املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على جدول تقديرات املياه اجلوفية بأفريقيا الصادر عن مركز املسح
اجليولوجي الربيطاين
شكل (  ) 2تقديرات املخزون اجلويف للمياه اجلوفية يف قارة افريقيا ( ) km3
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املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم ( ) 0
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ً. 2االختالفاتًالعلميةًحولًهذاًالنهرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
أثىن معظم الباحثني املهتمني هبذا اجملال ،واملراكز البحثية املتخصصة يف اوروبا وامريكا على هذا
االكتشاف ،كما أنكر البعض وجود هذا النهر ،ومنهم د.مغاورى شحاتة ،9وقال يف أحد الصحف :
10

" أن املمـر الـذى رصـدته الباحثـة إميـان غنـيم ،هـو جــزء مـن خـزان احلجـر الرملـي النـويب ،ولـيس هنـراً قــدمياً،
واملشــاكل الــيت صــادفناها خ ـالل عملنــا يف منطقــة ال ـوادي اجلدي ــد وحتديــداً يف واحــة الداخلــة ،علّمتن ــا أن
االفرتاض األمثل للتعامل مع هذا اخلزان اجلويف ،هو أنه مغلق وبال منبع  ،و أن مصدر آبـار امليـاه املتفجـرة
يف منــاطق متفرقــة مــن الصــحراء الغربيــة ،هــو خـزان جــويف قابــل للنضــوب وأن اإلعــالن عــن أي اكتشــافات
مائيــة آلبــار أو أهنــار مدفونــة ،يعــد كالمـاً مرس ـالً تنقصــه الدقــة ،حــىت وإن حــاول الــبعض االستشــهاد بآليــة
االستشــعار عــن بُعــد ،أو الص ــور الفضــائية ،ألنــه م ــن املعلــوم أهنــا وســائل فني ــة الكتشــاف مظــاهر س ــطح
األرض ،أو األعمــاق القريبــة الــيت ت ـرتاوح بــني  01و 09م ـرتاً ،يف حــني أن الوص ـول مليــاه الصــحراء الغربيــة
حيتاج اىل أعماق تتعدى آالف األمتـار .و أن مصـدر آبـار امليـاه املتفجـرة يف منـاطق متفرقـة مـن الصـحراء،
هــو مســتودع أو خـزان جــويف قابــل للنضــوب .وأن أراضــي الصــحراء الغربيــة ذات طبيعــة معقــدة ،خاصــة يف
باطنهــا ،ألهنــا حتتــوى علــى طبقــات حاملــة للميــاه تتــداخل مــع أخــرى مانعــة هلــا ،وهــو تكــوين تتــداخل فيــه
طبقــات األحجــار الرمليــة والطينيــة ،ممــا حيــدث انفجــاراً مائي ـاً هــائالً .وحينمــا يــرى الــبعض امليــاه تتــدفق مــن
اآلبــار الصــحراوية ،يعتقــد أهنــا أهنــار جوفيــة ،لكــن واقــع األمــر أن هــذه امليــاه مصــدرها خزانــات جوفيــة مــن
الرمـال تتــداخل معهــا رواسـب طينيـة ممــا يوقــع امليــاه حتـت ضــغط الطبقــات الطينيــة ،وهـى ظــاهرة ســرعان مــا
تتالشى مع مرور الزمن ،وذلك حينما يقل الضغط الذى يدفع املياه للخروج من األسفل».
ونرى ان املشككون يف وجود هذا النهر ،ينقصهم االثبات العلمي الراسخ .فبينما قدمت
جمموعة د .إميان ،أدلة ملموسة حول وجود النهر واملتمثلة يف الصور الفضائية ،مل يقدم املشككون أي
دليل ملموس ،أ ا اعتمدوا على دراسات حقلية ال تقدم الكثري ،وبنوا نظرياهتم على استنتاجات ال اكثر.
ونسب البعض هذا االكتشاف اىل أنفسهم ،حيث سارع د .خالد عودة ،استاذ اجليولوجيا بكلية العلوم
جبامعة أسيوط ،إىل عقد مؤمتر صحفي يعلن فيه اكتشافه لنهر جويف يف الصحراء بني ليبيا ومصر ،مستندا
إىل بعض الزيارات احلقلية اليت قام هبا يف الصحراء الغربية ،وبعض الصور الفضائية.
 9أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق .وهو أحد أكبر المتخصصين في مجال الموارد المائية والهيدروجيولوجيا.
 10المصري اليومhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/139097 1699 -60 -91 ،
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.0الصورًالرادارية ً
وهى صور هلا القدرة على اخرتاق طبقات السطح ملسافات صغرية ،قد تصل إىل  09مرت يف احسن
االحوال .وتعتمد أقمار االستطالع الراداري على انعكاسات طيفية ،حيث تقوم األقمار الصناعية أو
الطائرة بإرسال املوجات الكهرومغناطيسية إىل سطح األرض الشكل ( ،)9فرتتطم به وتنعكس ليستقبلها
الرادار ،الذي يقوم بإرساهلا إىل حمطات االستقبال األرضية .ويتوقف عمق االخرتاق على ثالثة عوامل هي
:
 طول املوجة :فكلما كانت املوجة أطول كان االخرتاق أكرب.
 نسبة الرطوبة  :فكلما كانت الرطوبة أقل كان االخرتاق أكرب
 قوام الرتبة :فكلما كان القوام أخشن كان االخرتاق أكرب.
وتستخدم الصور الرادارية يف تطبيقات عديدة ،ففي اجليولوجيا تستخدم ملعرفة عمق ومسك الطبقات
الصخرية ،وأنواع الرتبة والرواسب ،ووضع خرائط للرتاكيب اجليولوجية ،وحتديد الكهوف والشقوق الطبيعية
والصدوع وكشف املياه اجلوفية وآبار البرتول والغاز .وتستخدم يف التطبيقات البيئية لكشف التسريبات يف
خزانات املياه ،ووضع خرائط ملراقبة املواد امللوثة يف املياه السطحية وكشف مواقع دفن النفايات ،وحتديد
مواقع خزانات الوقود املدفونة ،وحتديد مواقع التسربات النفطية .ويستخدم كذلك يف جمال اهلندسة املدنية
لتحديد مواقع املرافق العامة املدفونة مثل أنابيب املياه واجملاري.
شكل (  ) 1األهنار املطمورة كما تظهر يف صور األقمار الصناعية
شكل ( )9نظام االستشعار السالب واملوجب
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وتستخدم يف جمال اآلثار ،لتحديد مواقع األشياء املعدنية املدفونة ،كالكنوز ومواقع الكهوف السطحية
واآلبار واألجسام األثرية.
ً8.0فؤادًالصورًالراداريةًفيًدراسةًالمياهًالجوفيةً :
 ولقد متت االستفادة من هذه التقنية اجلديدة واملتقدمة ،يف استكشاف املياه اجلوفية يف
الصحارى العربية ،فقد اتضح وجود أودية قدمية جافة مدفونة حتت الرمال يف الصحراء الكربى،
بشمال افريقيا وأرض اجلزيرة العربية.
 امكن من خالل استخدام هذه التقنية الفضائية املتقدمة ،حتديد الدلتا القدمية لوادي النيل ،اليت
كانت قاعدهتا متتد من الفيوم حىت االمساعيلية حاليا ،حيث ان الدلتا احلديثة كانت جزءا من
قاع البحر االبيض املتوسط منذ ماليني السنني.
 اكتشاف قلعة قدمية يف منطقة صحار بسلطنة عمان مغمورة حتث الرمال ،قريبة من منطقة
الربع اخلايل يف السنوات األخرية.


ً

ًً.1أهميةًهذاًاالكتشافًً :
ًً8.1األهميةًالعلمية :هذا االكتشاف فتح بابا كبريا إلعادة النظر يف كيفية تكوين العديد من املظاهر
اجلومورفولوجية يف الصحراء الكربى ،ويفسر هذا االكتشاف تكون العديد من املظاهر اجلومورفولوجية
بالصحراء الكربى ،ولعل أمها:

 0.0.7تفسيرًتكونًبحرًالرمالًالعظيم ،11والواقع يف املنطقة احلدودية بني ليبيا ومصر ،ويعد حبر
الرمال العظيم ثالث أكرب حقل من الكثبان الرملية يف العامل ،وهو عبارة عن كثبان رملية تتخذ العديد من
األشكال تبعا ألنظمة الرياح السائدة ،ففي الشمال ،تكون الغلبة للكثبان الطولية ،اليت تُعرف حملياً باسم
( السيف ) ،أو ( العرق )؛ أما يف اجلنوب ،فاألكثر شيوعاً هي كثبان ( الربخان ) ،أو الكثبان اهلاللية.
وقد تتخذ الكثبان أشكاالً أخرى ،فتكون على هيئة شبكة من اخلطوط املتوازية املتموجة .واختلف
اجليولوجيون حول كيفية تكون هذه الكثبان ،فالبعض يرى ان تكون هذه الكثبان ،يرجع اىل تفتت اهلضبة
اليت كانت تغطي معظم منطقة مشال افريقيا ،نتيجة اجلفاف واحلرارة الشديدة .وان عوامل التعرية اهلوائية
11عبدالعزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مركز االسكندرية للكتاب ،االسكندري.8002 ،
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هي اليت لعبت الدور األكرب يف تشكيلها مبظهرها احلايل .بينما يرى البعض بان التعرية املائية هلا دور كبري
يف تشكيل حبر الرمال العظيم ،و اليت اختلف حوهلا كل من الدكتور رشدي سعيد أستاذ اجليولوجيا
والدكتور الباز ،حيث أشار األول على أهنا تعرية مائية حدثت من الشمال إيل اجلنوب ،عن طريق توغل
البحر املتوسط إىل اجلنوب ،مستشهدا بالبقايا البحرية املوجودة اىل الشمال من حبر الرمال العظيم ،يف
حني افرتض الثاين وجود مصادر مائية يف اجلنوب رسبت الرمال يف الشمال يف منطقة حبر الرمال
األعظم .ووفقا لتفسريات د .إميان غنيم ،فقد أوضحت أن نظرية الباز أصبحت هي النظرية األقوى
لتفسري وجود منطقة حبر الرمال األعظم يف شرق ليبيا وغرب مصر ،ألن االكتشاف األخري للنهر اللييب
يؤكد هذا نسبيا' .ومؤكدة أن هذا االكتشاف أيضا رمبا يفسر طريق اإلنسان القدمي الذي ارحتل من وسط
أفريقيا إىل الشمال ألن اإلنسان ال يستطيع أن يبتعد عن املياه أثناء ارحتاله.
 6.0.7تفسري بعض الشواهد الفيزيولوجية يف الصحراء الكربى ،فقد ذكر د .يسري اجلوهوري يف كتابه
( مشال أفريقيا دراسة يف اجلغرافيا التارخيية واإلقليمية) 12بعض الشواهد الفيزيولوجية عن كون املناطق
الصحراوية بشمال افريقيا ،كانت تزخر حبياة نباتية وحيوانية نتيجة غزارة االمطار يف املنطقة ،من أمثلتها،
وجود بقايا بعض التماسيح يف هضبة تيبسيت واحلجار واليت ال تعيش إال يف وسط أفريقيا ،و عثر كذلك
يف مناطق الواحات واآلبار املتناثرة يف الصحراء الكربى ،على أنواع من احليوانات ال تعيش يف الوقت
احلاضر إال يف إقليم السافانا والسودان .وعن تعليله يف وصول تلك احليوانات إىل مشال أفريقيا ،فيفرتض
تفسريين :اوهلما إما اهنا جاءت عن طريق ممر مائي يصلها بشمال أفريقيا ،أو هاجرت حتت ظروف
مناخية مالئمة هلجرهتا .اما الفرض الثاين ،فقائم على أن االودية اجلافة اليت تنتشر يف اجلزء الغريب من
الصحراء ،ساعدت يف هجرة هذه احليوانات ،عندما كانت جتري هبا مياه يف العصور القدمية .ويقول "
أما عن الفرض األول فاحتمال صحته ضئيل إذ ال توجد اهنر أفريقية تربط اإلقليمني سوى هنر النيل
اخلالد ،وحىت هنر النيل يف جزء كبري منه يف إقليم النوبة ومصر العليا إقليم صحراوي .على أي حال فمن
اجلا ئز تعليل وجود احليوانات السودانية يف مصر حىت عهد قريب عن طريق افرتاض أن هذه احليوانات
هبطت إىل ساحل البحر املتوسط بواسطة النيل ،غري أنه ليس ممكن تعليل وجودها يف مشال أفريقيا حىت
لو افرتضنا أهنا وصلت إىل مصر  ،فما هو السبيل الذي سلكته يف هجرهتا إىل مشال أفريقيا؟".
 12يسرى اجلوهرى ،مشال أفريقيا دراسة يف اجلغرافيا التارخيية واإلقليمية ،مؤسسة شباب اجلامعة ، 0129 ،الصفحة 21-61
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وهنا نقول بأن املنطقة الشرقية من الصحراء الكربى ،هبا العديد من االودية اليت غمرهتا الرمال ،اليت منها
هنر الكفرة واجللف الكبري ،قد ساعدت احليوانات اليت تعيش اآلن يف وسط أفريقيا ،على اهلجرة اىل
مناطق مشال أفريقيا ،وان املمر املائي الذي ذكره د .يسرى اجلوهري يف افرتاضه األول ،والذي يعتقد بعدم
وجوده ،نعتقد حنن بوجوده اآلن وهو هنر الكفرة واجللف الكبري.
 2.0.7وقد يفسر هذا االكتشاف كيفية تكون ما يعرف باملنخفضات الشمالية ،مثل منخفض القطارة
والفيوم وجالو واوجلة وشخرة ،وكذلك وجود احلافات الصخرية اليت متتد ملسافات طويلة ،ويرجح الكثريون
تفسري هذه الظواهر إىل التعرية اهلوائية فقط ،إال أن هذا التفسري غري مقنع اىل حد بعيد ،فحجم هذه
الظواهر وامتدادها جتعل من الصعب على الرياح تشكيلها خالل الفرتة الزمنية املاضية ،ونرجح بأن التعرية
املائية هي اليت لعبت الدور الكبري يف تشكل هذه الظواهر ،ويدعم ذلك اجتاه هذه احلافات حنو اجلنوب
واجلنوب الغريب ،وأن األراضي اليت تقع أسفلها غالبا ما تكون عبارة عن مناطق شديدة االخنفاض وهو ما
تفعله التعرية املائية يف العادة.
ً 9.1االهميةًالتاريخية :يرجح البعض أن يكون اإلنسان القدمي قد استخدم هذا النهر مند أكثر من
 091ألف سنة ،يف العبور من وسط أفريقيا إىل ساحل البحر املتوسط مشاال ،وانتشاره خارج القارة .ويرى
علماء (األنثروبولوجيا) أن هناك احتماالت كبرية حول قيام حضارة قدمية حول هذا النهر ،وقد تكون
هناك آثار مغمورة حتث الرمال يف انتظار االكتشاف.
ً 3.1األهميةًاالقتصادية :يعتقد بأن كميات كبرية من املياه اجلوفية موجودة حتت هذا النهر ،حيث
جتمعت هذه املياه يف خزانات جوفية ،وقد ساعدت صخور احلجر الرملي النويب املنتشرة يف املنطقة ،واليت
تتميز مبساميتها الشديدة على تكوين هذه اخلزانات .وكانت هذه املنطقة قبل  09113الف سنة اشبه
باملناطق االستوائية شديدة األمطار .ويعتقد اخلرباء بأن هذه املياه ميكن أن ترتتب عليها طفرة زراعية كبرية،
وذلك بزراعة مساحات شاسعة يف هذه املنطقة ،لتتحول هذه املنطقة إىل مناطق إنتاج للمحاصيل  ،أو
تنقل هذه املياه اىل املناطق الزراعية ذات الرتبة اخلصبة كما حدث يف مشروع النهر الصناعي يف ليبيا الذي
غذى املناطق الشمالية باملياه .ويرى بعض العلماء بأن املنطقة قد تزخر ببعض املوارد الطبيعية مثل النفط
والغاز ،لكون املنطقة كانت تزخر حبياة برية غنية باحليوانات وبغطاء نبايت كثيف .أضف إىل ذلك أن هلذا
13
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االكتشاف أمهية سياحية ،اذ ما مت اكتشاف بقايا حضارات قدمية كانت قائمة عن ضفاف هذا النهر،
اليت من املمكن ان تكون معامل سياحية ذات قيمة تارخيية كبرية ،تساهم يف زيادة الدخل القومي للدول
الواقعة عليه  ،واكد الدكتور خالد 14عودة يف مؤمتر صحفي ،على وجود حنو  2مليون و 791الف فدان
صاحلة للزراعة يف اجلانب املصري من حبر الرمال .وانه مت اكتشاف  7واحات جديدة وهي واحات
الفرافرة اجلديدة مبساحة  126كم مربع ،والتحرير مبساحة  217كم مربع  ،والثورة على مسحة 719
كم مربع  ،وعبد القادر عودة مبساحة  0222كم مربع  ،والشهداء على مساحة  0200كم مربع ،
و 69يناير وسهل الثورة مبساحة  2121كم مربع  ،باإلضافة لوجود هضبة مستوية على مساحة 0161
كم مربع  ،واكد بأن الواحات اجلديدة يقع حتتها احلجر الرملي النويب ،والذي يعترب اخلزان اجلويف ملصر،
ملسافة تزيد عن  0611مرت حتت سطح األرض كلها طبقات حامله للماء ،وتعترب من أجود الطبقات
احلاملة للمياه.
ً .1التاريخ ًالجيولوجي ًلمنطقة ًالصحراء ًالكبرىً :ً 15أثبتت الدراسات تعرض منطقة الصحراء
الكربى ،لعصر مطري خالل الزمن الرابع يف عصر البالستوسني ،وهذه الفرتات املطرية فصلت بينها فرتات
جافة ،حيث أمكن متييز ست فرتات مطرية على هذه املنطقة هي :فرتة اجلري البحريي والفرتة الساليتية
والعامرية مث التنسيقيتية وأخريا الفرتة السلطانية ،حيث تقف عدة أدلة شاهدة على ذلك ،أمهها األودية
اجلافة اليت تزخر هبا املنطقة ،من امهها وادي الشاط ووادي احلياة يف اجلنوب اللييب ،ووادي ساورة يف
شرقي امل غرب ،ووادي أغرغر الذى يبدأ من جبال األحجار يف اجلنوب اجلزائري ،لينتهي يف حوض مقفل
يف جنوب تونس ،مث وادي تفاساسيت الذى ينحدر من جبال األحجار حنو اجلنوب حىت هنر النيجر،
وجند نطاق برقة ،يقف شاهدا على وجود صحاري السرير واحلصي ،والذى يغطى مساحات شاسعة من
الصحراء الكربى  ،ويف اإلقليم السوداين زاد املطر وساد مناخ حار ،وامتدت البحريات يف نطاق ميتد من
النيل االبيض يف الشرق إىل ساحل األطلسي يف الغرب ،أما يف عصر اهلولوسني اليت استغرقت مدته ألف
سنة بني  1111-01111سنة مضت ،فقد متيز بظروف مناخية تتصف بالدفء ،يف نطاق العروض
العليا واجلفاف يف نطاق العروض الوسطى ،إال أن هذا العصر ختلله جمموعة من الذبذبات املناخية ،مث فرتة
 14استاذ الطبقات واحلفريات قسم اجليولوجيا كلية العلوم جامعة أسيوط ,نائب رئيس الفريق الدويل ورئيس الفريق البحثي املصري ملشروع القطاع
الدويل العياري للباليوسني  -األيوسني.
15

حممد الفتحي بكري حممد ،اجلغرافيا التارخيية دراسة أصولية تطبيقية ،دار املعرفة اجلامعية.0111 ،

)(54

2

2016

جفاف مث فرتة املناخ األمثل ملناطق العروض العليا ،واجلفاف بالنسبة ملناطق العروض الوسطى ،اليت تشمل
الصحراء الكربى .وتتمثل هذه الذبذبات يف هطول األمطار يف نطاق الصحراء الكربى ،خالل فرتات
حمددة قد تصل الدورة اىل الف سنة .إال أن بوادر اجلفاف ،ظهرت يف هذا العصر والذى استمر فيه
اجلفاف يسيطر على منطقة مشال أفريقيا اىل وقتنا احلاضر .أما يف العصر التارخيي فكانت مشال أفريقيا
خالل الفرتة من6111-9111:ق.م ،أكثر مطرا من الوقت احلاضر .وك اوائل عصر احلديد واليت
استغرقت حواىل  191سنة (191-111ق.م) ،فقد متيزت بالربودة وكان ًاملناخ خالل هذه الفرتة يف
البحر املتوسط ومشال أفريقيا جافا ،وإن مل يصل إىل درجة اجلاف احلالية ،فقد استمرت احلياة يف صحاري
مشال افريقيا حىت القرن السابع امليالدي على وجه التقريب .يف العصر املطري ارتفع منسوب املياه اجلوفية
يف املنطقة الصحراوية ،وهناك كميات كبرية من املياه ساعد يف وجودها قلة استغالل السكان للمياه يف
املنطقة الصحراوية ،ووجود هنر النيل الذى ساعد يف وجود متركز سكاين كبري ،على طول جمراه مما خفف
من العبء على اخلزانات اجلوفية باملنطقة الصحراوية ،بل كان مصدرا من مصادر املياه اجلوفية باملنطقةً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًً.2اكتشافاتًمماثلةًفيًمنطقةًًالصحراءًالكبرىًوًشبهًالجزيرةًالعربية ً
باإلضافة اىل هنر الكفرة ،هناك اهنار اخرى مت الكشف عنها حديثا ،امهها 16هنر اجللف

الكبري ،ويقع هذا النهر اىل الشرق من هنر الكفرة ،وتقدر ًمساحة ًحوضه ًبحوالي  62الف كيلو مرت
مربع ،ويصب يف حبرية كبرية حتت حبر الرمال العظيم .وأمكن من خالل استخدام تقنية النمذجة

اهليدرولوجية رسم خريطة مفصلة هلذا املمر املائي القدميًً.وكذلك ًتم ًالكشف ًعن ًحبرية عمالقةًللمياهً

الجوفيةً،بمنطقةًشمالًدارفورًبالسودانً،ويعتقدًبانًهذهًالبحيرةًًكانتًتغذىًنهرًالنيلًقديماًعبرً

ماًيعرفًقديماًبالنيلًاألصفر .ولقد وجد الدكتور فاروق الباز هنراً جوفيا ميتد ملسافة طويلة دفنته رمال
الصحراء يف الربع اخلايل ،وهذا النهر كان موجوداً قبل ستة آالف سنة ويبلغ عرضه  9كيلو مرت وطوله
 911كيلو مرت ،وكان يعرب قلب اجلزيرة العربية,.وينبع هذا النهر من جبال احلجاز وميتد ويتفرع إىل دلتا
تغطي أجزاء كبرية من الكويت حىت يصب يف اخلليج العريب.
.86اهتمامًالحكومةًالليبيةًبهذاًاالكتشاف:م يكن هناك اهتمام هبذا االكتشاف من قبل احلكومة
الليبية ،بالقدر الذي اهتمت به احلكومة املصرية حيث شكلت جلنة لدراسة هذا االكتشاف ،للتعرف على
مدى االستفادة منه .ونشط اخلرباء املصريني ووسائل االعالم املصرية يف احلديث عن هذا النهر .ورغم
أن هذا النهر يقع يف معظمه يف األراضي الليبية فقد اطلق عليه العديد من االمساء من قبل الصحف
املصرية مثل هنر (الصحراء الغربية) وهنر (النيل اجلديد) .يف حني اقتصر االهتمام اللييب على ذكره يف بعض
وسائل االعالم الليبية ،واالهتمام الوحيد كان من قبل بعض الشركات النفطية االجنبية وذلك الحتمالية
وجود مصائد نفطية يف هذه املنطقةً .
.88النتائجً :
 .0فسر هذا االكتشاف العديد من املظاهر اجلومورفولوجية بالصحراء الكربى ،اليت حار العلماء يف
إجياد تفسري علمي راسخ هلا ،فقد فسر طريقة تكون حبر الرمال العظيم ،حيث لعبت عوامل التعرية
املائية دورا مهما يف تشكيله ،وعوامل التعرية اهلواية على إظهاره بالشكل احلايل .وكذلك احلال
Ghoneim, E., 2008. Optimum groundwater locations in the northern Unites Arab
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بالنسبة إىل املنخفضات الصحراوية واحلافات الصخرية اليت تنتشر يف األجزاء الشرقية للصحراء
الليبية ،واليت اعتقد الكثريون بأهنا ناجتة عن التعرية اهلوائية فقط ،إال أن االحباث احلديثة اثبتت أن
تكوهنا يرجع إىل التعرية املائية ،من خالل مرور هنر الكفرة القدمي هبا.
ذكر يف العديد من األحباث والكتب ،بأن اجلزء الشرقي من الصحراء الكربى ،كان مناخه يف الزمن
الرابع أكثر جفافا من اجلزء الغريب ،وذلك لقله الوديان اجلافة به ،و احلقيقة أن املناخ يف اجلزء
الشرقي من الصحراء الكربى يشبه املناخ يف جزئه الغريب ،وأن اجلزء الشرقي من الصحراء حيتوي
العديد من الوديان اجلافة ،إال أن التعرية اهلوائية واالرساب ،لعبا دورا كبريا يف غمر هذه الوديان.
فسر طريقة هجرة احليوانات اليت تعيش يف وسط أفريقيا إىل الصحراء الكربى .فقد حار العلماء يف
كيفية وجود حفريات حيوانية يف الصحراء الكربى ،ترجع اىل الزمن الرابع ،بدون وجود ممر مائي
يربط وسط أفريقيا بشماهلا.
هذا االكتشاف فتح جماال كبريا للبحث العلمي يف دراسة الصحراء الكربى من حيت التاريخ
اجليولوجي ،ومورفولوجيتها والثروات اليت تزخر هبا.
ان ليبيا على حبر من املياه اجلوفية العذبة الصاحلة للزراعة ،يف انتظار استغالهلا االستغالل االمثل.

ً.89التوصياتًً :
.0
.6
.2
.1

العمل على االستفادة من هذا االكتشاف ،يف تنمية االقتصاد اللييب ،يف اجملال الزراعي والعمراين
والسياحي ،بالقدر املستطاع.
التعاون مع الدول اجملاورة لليبيا ،واليت تشرتك معها يف هذا املخزون املائي اهلائل يف النهوض
باقتصاديات هذه الدول.
ضرورة تعميق الدراسات والبحوث ،حول هذا املخزون املائي اجلويف ،وذلك بدعم املراكز البحثية،
لغرض اخلروج بنتائج دقيقة ميكن االستفادة منها علميا واقتصاديا.
العمل على تنمية اجلنوب اللييب ،من خالل إنشاء املشاريع الزراعية والسياحية والعمرانية.

الخاتمةًً :
هذا النهر ،وما حتته من مياه جوفية ضخمة ،هو هنرنا حنن العرب والدول اجملاورة لنا ،فيجب
العمل على االستفادة منه قدر االمكان وذلك بالعمل املشرتك بني هذه الدول ،والعمل على اجراء العديد
من الدراسات العلمية للدراسة املستفيضة من أجل االستفادة منه يف حتول مناطق صحراوية قاحلة اىل
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مناطق زراعية خضراء .فليبيا على حبر من املياه العذبة اليت تنتظر االستغالل األمثل .والعمل على وضع
خريطة متكاملة ألماكن املياه اجلوفية مبختلف مناطق الدولة الليبية ،ووضع آليات وضوابط توزيع
واستخدام هذه املياه يف املشروعات القومية ،من اجل خلق طفرة اٌقتصادية كبرية ،والتقليل من االعتماد
على النفط واالجتاه اىل مصادر اقتصادية اخرى ،وحتقيق تنمية متكاملة ومستدامة ،وإقامة مناطق عمرانية
مستقرة.
المراجعًً :
أوالً:المراجعًالعربيةً :
-0
-6
-2
-1
-9

عبدالعزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مركز االسكندرية للكتاب ،االسكندري.6119 ،
جودة حسنني جودت ،أحباث يف جيومورفولوجية األراضي الليبية .منشورات اجلامعة الليبية كلية
اآلداب.0172 ،
يسرى اجلوهرى ،مشال أفريقيا دراسة يف اجلغرافيا التارخيية واإلقليمية ،مؤسسة شباب اجلامعة،
0129
حممد الفتحي بكري حممد ،اجلغرافيا التارخيية دراسة أصولية تطبيقية ،دار املعرفة اجلامعية.0111 ،
أندرو س .جودى ،التغريات البيئية "جغرافية الزمن الرابع"( ،ترمجة حممد حممد عاشور ) اجمللس
األعلى للثقافة . 0112

ثانياً:المراجعًاألجنبيةً :
1- Ghoneim, E. and El-Baz, F., 2008. The Kufra Mega-Paleoriver System:
Possible main source of the Great Sand Sea, eastern Sahara.
2- A M MacDonald, H C Bonsor, B ´E ´O Dochartaigh and R G Taylor
2012 Quantitative maps of groundwater resources in Africa, British
Geological Survey Online at stacks.iop.org/ERL/7/024009
3Ghoneim, E., 2008. Optimum groundwater locations in the northern
Unites Arab Emirates. International Journal of Remote Sensing, 29 (20):
5879-5906.
4- Bonsor H C and MacDonald A M 2011 An initial estimate of depth to
groundwater across Africa British Geological Survey Open
5- A River in the Desert - Remote-sensing Photos locate ancient river in
Arabian Peninsula, FindArticles.com, July 1993.
(6- International Journal of Remote sensing, 28(22), 5001-5018 (2007
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دورًالجانبًالتعليميًفيًاثراءًالحياةًاالجتماعيةًبواليةًطرابلسًالغرب ً
اثناءًالحكمًالعثمانيًالثاني ً

دً.امحمدًعطيةًمحمدًيحيً ً

كليةًاآلدابًوالعلومًً/قصرًاالخيارً ً
جامعةًالمرقبًً/ليبياً ً

May70n@yahoo.com

مقدمةًً :

مثل الدين اإلسالمي يف هذه البالد والذي محلته الفتوحات اإلسالمية منذ عام  00هجري
( 262م ) القاعدة األساسية اليت ترتكز عليها حياة املواطنني وعالقتهم فيما بينهم أو مع الدولة  ،فإدارة
حياهتم اليومية وحل منازعاهتم وخصومتهم تسري وفق املذهب املالكي الذي انتشر على هذه األرض على
يد العامل والفقيه اجلليل الطرابلسي املولد والنشأة ( علي بن زياد )(ًالشريفًً)ً26ً،ً8222ً،الذي ارحتل
إىل املدينة املنورة وأخذ املذهب املالكي من مؤسسه الفقيه أنس بن مالك ( 017 /12ه) ومن مث عاد
إىل طرابلس وبداء يف نشر هذا املذهب وانتقل للتدريس يف جامع القريوان الكبري حيث تتلمذ على يده
العامل والقاضي ( سحنون ) الذي يشار إىل دوره يف نشر املالكية يف مشال إفريقيا كلها فيما بعد إضافة
إىل ذلك فقد انتشر املذهب االباضي يف بعض ربوع هذه البالد يف بعض أجزاء مناطق اجلبل الغريب و
زوارة  ،ومع وصول العثمانيني إىل هذه البالد استجد أمرن أوهلم دخول املذهب احلنفي مذهب الدولة
العثمانية الرمسي إىل هذه البالد  ،واألمر اآلخر هو تعدد الطرق الصوفية وتغلغلها يف أواسط العامة (ًبنً
موسيً ،ً )ً 00ً،ً 8211ً،هذا األمر حصل بدعم من العثمانيني حبيث أصبح لكل قرية شيخها ووليها

الصويف الذي تتربك به وتقدم له النذور وختصه بالزيارات وإقامة احلفالت الدينية عند ضرحيه  ،وإن كان
البد أن نشري إىل أنه على الرغم من ذلك فقد كان اجملتمع متديناً يف أغلبه على الرغم من تلك املكانة
اليت كانت هلؤالء الصوفيني ومنفتحاً على باقي شرائح اجملتمع األخرى  ،ففي حني كان هؤالء الصوفيون
حييون املناسبات الدينية بكل حرية ،كان النصارى حييون عيد الفصح كذلك بكل حرية واحرتام حيث
يقوم الوايل باستقبال القناصل األوربيني لتقدمي التهنئة هلم يف ظل التسامح الذي اشتهرت به املدينة
).)ًcowper . 32
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أما األمور املتعلقة بزيارة القبور والتربك باألضرحة كانت جترى يف جمتمع كان يسوده الفقر
واجلهل وعدم املعرفة  ،هذا الوسط وجد فيه العثمانيون الفرصة لتسويق تلك األفكار وتدعيمها من خالل
الصوفيني الذين أخذوا يكثرون احلديث يف أذكارهم وأورادهم عن الفقر واجلهل والظلم على أهنا نعمة
وسيتم مكافأة العبد املظلوم واملقهور يف دنياه باجلنة ودليله يف ذلك هو الشيخ والويل فهو املرشد إىل
أبواب النعيم حىت أصبح من ليس له شيخ يتبعه ويسرتشد به حمروم من الربكة يف نظر هؤالء (ًقدراةًً،
9661مًًً،صً ، )ً928وقد وجد احلكام العثمانيون يف الصوفية الوسيلة لبسط السيطرة وإحباط املقاومة
خصوصا يف ظل ابتعادها عن األسس والعقائد واألفكار اليت انطلق منها بناة هذه احلركة يف القرنني الثاين
والثالث اهلجري  ،وقد ساهم يف انتشارها على حنو واسع يف هذه البالد هو أن معظم من توىل حكم هذه
الوالية كانوا من العسكريني وهؤالء كان مستواهم متدنياً وأميني يف أغلب األوقات لذلك ويف الكثري من
األحيان كانوا يرهبون املشايخ على اعتبار أهنم ميثلون يف نظرهم أولياء اهلل وهذا اخلوف جعلهم يلجون
إليهم يف ساعات ضعفهم للحصول على الربكة ورضي اخلالق وكذلك لقراءة ما خيب هلم القدر يف
املستقبل  ،كذلك عملوا على تقريبهم وتعظيمهم وباتوا يف مكانة عالية وكبرية سامهت يف كثري من
األوقات بسبب خوف هؤالء احلكام منهم من أن يكونوا مالذاً وملجأً للكثريين من أبناء الشعب اهلاربون
من ظلم احلكام ومالحقة جنودهم هلم وهذا أكسبهم شعبية وحب األهايل (ًبنًموسىً8211ً،مًًً،صً
ً .ًً)01

 التعليمًالدينيًًً:
جانب من اجلوانب املهمة يف تركيبة اجملتمع وهو من القواعد األساسية للتحديث اجملتمع ،
وعلى مستوى التقاليد الرتاثية فقد ظلت اجلوامع والزوايا املنتشرة يف أحناء الوالية وحواضرها وبواديها هي
اليت تؤدي كل الدور يف نشر العلم وحتفيظ القرآن الكرمي ومبادئ العلوم والرقي مبستوى الطالب وعقوهلم
يف ظل غياب املؤسسات التعليمية الرمسية  ،واملعروف واملعهود يف التدرج يف ترتيب درجات التعلم يف هذه
البالد كانت تبدأ بعد حفظ القرآن الكرمي يف الكتاتيب على قراءة نافع املدين (021ه) برواية قالون (
661ه ) يف الزوايا واجلوامع املختلفة (ًجبرانً9661ً،مً.ً)ً818ً،
يتم التدريس على نظام احللق االجتماعية لتدريس علوم التفسري واحلديث والفرائض والنحو
والفلك وغريها من العلوم القدمية وهذا النمط من التعلم يلتزم به مجيع أبناء الوالية مبا فيهم أبناء الطبقة
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املثقفة (القماطيً8211مًً،صً ،ً)ًً01حيث جيرى تعليمهم وحتفيظهم القرآن الكرمي حرصا على االنتماء
ب ل إهنم حيتفلون مبن ختم القران الكرمي وحفظه ويتم تقدمي اهلدايا له وجيعلون من ذلك مدعاة للفرح
والسرور بالنسبة ألهله وعائلته ونشري إىل ما أورده املؤرخ حسن الفقيه حسن يف يومياته حيث يشري إىل
مدى فرحه وسروره بعد أن ختم ابنه ( امحد ) حفظه للقرآن الكرمي وعده حدث يقربه من املغفرة والذي
أصبح فيما بعد احد ابرز الشعراء والكتاب يف الوالية (ًالفقيهًحسنً9669ً،مً)  ،وشكل هذا االنتماء
الذي يعد مظهرا عاما وخصوصية وقامسا مشرتكا بني املثقفني التقليديني واجلدد فقد كان اجملتمع يف والية
طرابلس آنذاك يعلى من قيمة من يواصل تعليمه وحتصيله بعد حفظه لكتاب اهلل يف جمالس الشيوخ يف
املساجد حيث يأخذ أصول العلم من املربزين منهم (الشريفً8222ً،مًً،صًً،ً )ًً 321هذا األمر كان

على حد السواء عند األغنياء والفقراء وهذا النوع من العلوم التقليدية الرتاثية بلغ بفضل هؤالء العلماء
مبلغا مرموقاً من العطاء والنشاط  ،األمر الذي جعل الكثري من طالب العلم يكتفون به ويقتصرون عليه
بل ويبلغون مبلغاً عالياً من التقدير واالحرتام  ،وحسبنا أن نشري إىل بعض من تلك النماذج اليت كانت
متثل تلك الشرحية املتعلمة مثل العالمة عبد الرمحن البوصريي ( 0916م0129 /م) والشاعر أمحد
الشارف ( 0976م0191/م) 17وإبراهيم مصطفى باكري ( 0926م0112 /م)  18و أمحد البكباك
( 0979م0111/م )  ، 19هؤالء عينة بسيطة من العلماء واألدباء الذين تكونت معارفهم عن طريق
املناقلة يف حضن اجلوامع والزوايا داخل مدينة طرابلس ومل يكتب هلم النصيب من حتصيل العلم واالستمرار
فيه خارجها  ،وإن سعى البعض األخر من العلماء من سنحت هلم الفرصة واإلمكانية يف استكماله خارج
طرابلس حيث اجتهوا إىل اجلامع األزهر يف مصر وجامع الزيتونة يف تونس أمثال لشيخ عبد اهلل حيى
الباروين( 0920م0102/م ) والشيخ امحد بن حممود ( ؟ 0122 /م )  ، 20والشيخ سامل املربوك

 17أمحد الشارف  :من الفقهاء والقضاة البارزين ولد يف مدينة زلينت أخذ العلم يف منطقته مث رحل إىل طرابلس
فأخذ العلم من أبرز علمائها وهلذا الشاعر ديون متنوع قام بنشره األستاذ على مصطفى املصرايت .
 18إبراهيم مصطفى باكري  :من علماء األحناف وأدباء طرابلس ولد فيها وتعلم فيها توىل عديد املناصب
خلف إنتاجا" غزيرا" من الشعر  ،وكان أحد حمرري جريدة الرتقي  ،راجع  ،على مصطفي املصرايت  ،صحافة ليبيا يف نصف
قرن  ،ط ثانية  ،طرابلس  :الدار اجلماهريية للنشر 6111 ،م  ،ص . 76
 19أمحد البكباك  :من علماء طرابلس ولد فيها واخذ العلم من مشاخيها وتويل التدريس طيلة حياته .
 20امحد بن حممود  :رحل إىل مصر للتحصيل العلمي وطلب العلم بل انه ذهب إىل اهلند وعاد إىل مسقط
رأسه طرابلس حيث تويف عام  0192م .
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الورشفاين ، 21والشيخ حممد كامل بن مصطفى ( 0969م0917/م )
( 0972م0111/م ) . 23
وهؤالء حصلوا على إجازات علمية تشهد بنبوغهم وأهليتهم للتدريس  24والتعليم  ،بل إن
الكثري منهم عاد إىل وطنه وساهم مسامهة فاعلة يف احلياة الثقافية والعلمية (ًجبرانً، )ً812ً،ً9661ً،
هذا النوع من التعليم الذي تدرج من حفظ كتابه العزيز وصوال إىل حتصيل الكتب يف علوم املقاصد
والذي كان سائدا يف والية طرابلس مبناهجه ومقرراته وإجازاته يشابه نظام التعليم املوجود يف سائر دول
اجلوار أمثال تونس ومصر وبالد الشام والدولة العثمانية وغريها من الدول اإلسالمية وهو سعى إىل تنقية
ما رميت به هذه البالد من جهل حيث برزت العديد من منارات العلم واليت انتشرت يف ربوع الوالية
تؤدي وتنشر التعليم مثل جوامع مدينة طرابلس يف مقدمتهم جامع درغوث باشا وجامع شائب العني
وجامع أمحد باشا القرمانلي وجامع قرجي و وزاوية عثمان باشا وزاوية عمورة يف جنزور و زاويا أوالد
سهيل وأوالد سنان يف الزواية الغربية (ًقدارةً ، )ً 921ً،ً 9661ً،وغريها كثري  ،كما انتشرت يف منطقة
اجلبل الغريب زوايا مثل زاوية طبقة  ،25و زاوية أبو زيان  ، 26وزاوية العامل  27والباروين وأيب زيان ونسمة
والفقهاء يف حني شكل اجلامع العتيق يف أغدامس ملتقى ألهل العلم ويف فزان كان هناك زاوية احلضريي
 ،والشيخ سليمان الباروين

 21سامل املربوك الورشفاين  :رحل إىل مصر وأصله من قبيلة ورشفانة .
 22حممد كامل بن مصطفي  :تويل دور مهم يف اإلصالح والتعليم .
 23سليمان الباروين  :سليمان الباروين  :الزعيم واألديب والصحفي أصدر جريدة األسد اإلسالمي يف القاهرة
عام  0119م وهي هتتم بالقضية اإلسالمية وفكر اجلامعة اإلسالمية وهي أسبوعية كما أنشأ مطبعة كذلك  ،راجع  ،علي
املصرايت6116 ،م  ،ص . 679 ، 691
 24ملحق و  ،وثائق منشورة  ،من كتاب حممد الكوين بلحاج  ،التعليم يف مدينة طرابلس الغرب وثيقة رقم 9
 ،إلجازة علمية دينية  ،ص . 911
 25زاوية طبقة  :مسيت باسم املنطقة اليت فيها على مشارف احلمادة احلمراء على بعد  11كم من مزدة للمزيد
راجع  ،عبداهلل حممد الشريف  ،أحممد حممد الطوير  ،دراسات يف تاريخ املكتبات والوثائق واملخطوطات الليبية  ،مصراته :
الدار اجلماهريية للنشر 0179 ،م  ،ص . 20
 26زاوية أبو زيان  :تقع قرب غريان وتنسب إىل أسرة ألطواهرية احد فروع قبيلة الكميشات  ،راجع عبد احلميد
اهلرامة 0191م  ،جملة البحوث التارخيية  ،العدد الثاين  ،ص . 020
 27زاوية العامل  :تقع بني الرياينة واخلالئفة قرب وادي يدعى الباقول  ،راجع عبد احلميد اهلرامة  ،املرجع
السابق  ،ص
. 011
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أما يف برقة والكفرة فقد انتشرت زوايا السنوسية اليت مل يقتصر دورها على النطاق احمللى بل تعداه إىل
اخلارج حيث سامهت يف نشر اإلسالم والعلم يف أجزاء كثرية من املناطق الواقعة جنوب الصحراء (ًجبرانًً،
. )ً812ً،ً9661
كما تصدى العديد من العلماء ملمارسة مهنة العلم والتدريس يف ربوع طرابلس الغرب أمثال
الشيخ حممد بن على بن موسى والشيخ شهاب الدين امحد النعاس التاجوري والشيخ حسن حممد
العسوسي والفقيه حممد بن الغه والشيخ حممد كامل بن مصطفى والشيخ حممد احملجوب إضافة إىل
العديد من العلماء األجالء من اإلخوة العرب الذين سامهوا يف حركة العلم والتدريس أمثال املفيت احلنفي
الشيخ احلافظ أمحد شكري اجلزائري والقاضي حممد أمني والفقيه املغريب حممد الريفي وغريهم كثري
( جبرانًً .ًً)ً822-818ً،ً9661ً،

كذلك البد من اإلشارة واإلشادة برقى املظهر االجيايب والذي عرب عنه اشرتك خمتلف علماء
املذاهب الفقهية الثالثة املوجودة داخل إطار املدينة ( املالكية و االباضية واحلنفية ) وأصحاب الطرق
الصوفية على اختالف مشارهبم يف التواصل واالنسجام وإيثار احلق ومراعاة املصلحة اجلماعية على الرغم
من وجود بوادر إلثارة الفتنة والصراع بني تلك املذاهب بسبب حماولة بعض احلكام العثمانيني اعتماد
املذهب احلنفي دون سواه على اعتبار أنه مذهب الدولة العثمانية وحماولة العمل على نشره ومحل الناس
على العمل به على حساب املذاهب األخرى  ،هذا األمر مت تالفيه حلكمة علماء املذاهب األخرى
بشكل هادى مما أدى إىل مخود تلك الفتنة واستمر التعايش والتجانس ألن الدين يف النهاية واحد
(رولفسً9666ً،مًً،صً ، )ً 19ويف صورة شاملة لذلك االتفاق والوئام بني تلك املذاهب نرى علماء
املذهب احلنفي يدرسون إىل جانب تدريسهم املذهب املالكي ،كما أن علماء املذهب املالكي كانوا
يفتون بإحكام املذهب احلنفي وكانت اإلشادة واالحرتام متبادلة بني علماء هذه املذاهب  ،لكن تبقى
اإلشارة إىل إن املذهب احلنفي مل يكن له ذلك التأثري سوى عند بعض العائالت أمثال ( أسرة التو غار
و قرجي و ابن حممود أمحد التائب األنصاري) بينما انتشر املذهب املالكي يف جل الوالية (جبران ًً،
9661مًًً،صًً .ًً)ًً822

ً الوقفًودورهًاالجتماعيًً:
يعد الوقف أحد أوجه النظم اإلسالمية ذات األبعاد االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية والثقافية
التعليمية إىل جانب أنه ميثل مؤسسة إسالمية قائمة بذاهتا تقوم على أسس دينية (السيدًً9668مًً،صً
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 ، )ً26-11فيعرف الوقف أو( احلبس) أي حبس العني عن التملك والتصدق مبنفعتها يف جوانب اخلري
واإلحسان وهو ينقسم إىل وقف أهلي وقف خريي  ،وقف مشرتك يشمل القسمني السابقني (ًًغانمًًً،
8221مًً.ً)ًً21ً،

والوقف األهلي هو الذي يعود ريعه إىل صاحبه نفسه ومن مث عائلته وأقاربه من بعده إىل أن
ينتهوا حيث يؤول يف النهاية إىل جهة خريية وهذا اجلانب حافظ على ضمان التكامل والتسلسل
االجتماعي لرتكيبة ذرية الواقف وذويه وأقاربه على حنو توثيقي (صبحيً8216ً،مًً ، )ً302ً،وقد انتشر
هذا النوع من األوقاف يف الكثري من املناطق يف والية طرابلس وجيري عقده على يد نائب الشرع باحملكمة
الشرعية يف القضاء وتتوىل احملكمة عملية احلصر والتدقيق والتحري عن ملكية الواقف والتأكد من عدم
وجود عوائق أو مشاكل حتول دون تنفيذها  ،كما أن احملكمة تقوم بالتأكد من صحة الواقف الصحية
والعقلية واألهلية  ،ومعظم هذه الوقفيات اقتصرت على الذكور دون اإلناث بسبب رغبة الواقفني على
استمرار متلك نسلهم من بعدهم وخوفا من أن تؤول تلك األمالك إىل أزواج بناهتم وهم يف أحيان كثرية
غرباء عن العائلة (بنًعبدًاهللً8220ًً،مً. ) 921ً،
ويف بعض احلاالت البسيطة جرى وقف تلك املمتلكات بغية التهرب من الضرائب أو املصادرة
حيث إهنا ال تسري عليها أحكام أحملاكم النظامية وكذلك ضرائب املمتلكات أو العقارات (الويركو ) إ ا
يؤخذ منها ضريبة العشر فقط  ،لكن يف بعض األحيان تعرتض عملية الوقف بعض املشاكل من ناحية
عدم رضي األقارب أو األصهار من أنه قد يتم حرماهنم من احلصول على جزء من تلك املمتلكات اليت
قد حيصلون عليها لو سارت العملية بشكلها الطبيعي دون دخوهلا حتت طائلة الوقف  ،لذلك فقد
أصبحت تلك العملية مثار للخصومة واملنازعات واليت قد تصل إىل احملاكم يف بعض األحيان (قدارةًً،

9661مًًً،ًً)ً911ًً،وقد انتشر هذا النوع من الوقف بسبب البعد القبلي واالجتماعي يف احملافظة على
ممتلكات العائلة بشكل مستمر وممتد  ،كما أن البعد االجتماعي الذي يرى أن انقطاع نسل الواقف يف
تلك الفرتة يعين رجوع تلك األمالك إىل الدولة مبوجب قانون األراضي العثماين  ،لذلك فقد جيري لتاليف
حدوث ذلك األمر توثيقها وتسجيلها إىل أحد املساجد أو ملصلحة أوقاف بيت اهلل احلرام بغية عدم
حدوث ذلك  ،أما الوقف اخلريي فيقصد به الصرف على جهات خريية مثل املساجد والزوايا واألراضي
وهي تسمى با ألوقاف اليت ال تنقطع وقفتيها أي ( دائمة املنفعة ) حيث يشمل أوجه صرفها ما ينفق على
بناء اجلوامع والزوايا واملقابر (صالحً8216ً،مً ، )ً302ً،لكوهنا دائمة حبيث توفر من خالل صرفها على
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تلك اجلوانب اكرب منفعة على عامة املسلمني وخاصة احملتاجني منهم  ،وألمهية دورها بشكل خاص رأت
احلكومة ضرورة إنشاء وزارة ( نظارة ) خاصة هبا هتتم وترعى شئون األوقاف يف سائر الواليات العثمانية
(قدارةً9661ً،مًً،صًً،ً)ًً 911وجرى وفق التنظيمات العثمانية تقسيمها إىل أوقاف مضبوطة وغري
مضبوطة  ،أي إن املضبوطة يقصد هبا تلك األوقاف اليت أوقافها رجال الدولة أمثال السالطني والوالة
وكبار رجاالت الدولة لإلنفاق منها على أوجه اخلري وتشمل األوقاف العامة وهي أمالك الدولة اليت جيري
استثمارها ورصد ريعها للخزينة أو اجليش العثماين (قدارةً9661ً،مًً،صً ،ً )ًً 911وهي تشمل الدور

واحملالت إىل جانب األوقاف الراجعة إىل املساجد ونشري إىل بعضها يف والية طرابلس مثل وقف الشيخ
عبد السالم األمسر بزلينت ووقف جامع موىل حممد يف مدينة طرابلس .
أما األوقاف غري املضبوطة فهي اليت يعود ريعها لالئمة واملشايخ القائمني عليها لإلنفاق على
تلك املساجد أو الزوايا وقد اقتصر دور مديرية األوقاف يف الوالية على عملية اإلشراف واملتابعة من حيث
أوجه الصرف واإلنفاق  ،أما إدارة تلك األوقاف كثريا ما تعرضت إىل متابعة جملس إدارة الوالية خصوصا
اليت يتبعها مدارس من حيث مراقبة طريقة الصرف عليها من تلك الواردات اليت حتصل عليها األوقاف إىل
جانب ما تصرفه على املعلمني واملتابعة غري مقصورة على الوالية فقط بل يشارك فيها األهايل حيث تشري
وثائق يف عام 0990م إىل عريضة قدمها األهايل إىل الوايل حممد نظيف باشا تضم أكثر من مائة ختم
يطلبون فيها بعزل حماسب األوقاف إلمهاله شؤون املساجد وتركها عرضة للخراب وقد سامهت تلك
ا لعوائد يف احلقيقة يف تنشيط اجلوانب الثقافية والعلمية إىل جانب اجلوانب االقتصادية حيث جرى توظيفها
يف اإلنفاق على إصالح اجلوامع (ًأبوًشويشةً9662ً،مًًً،صً ،ً )ً 890كما أشرنا حبيث استفاد منها

العلماء واملعلمون فأسهمت يف إثراء احلياة العلمية والدينية إضافة إىل ذلك حصلت الدولة العثمانية على
نصيبها من هذه األوقاف العائدة إىل املساجد أو األئمة يف كثري من األحيان (قدارةً9661ً،مًًً،صً
. )ًً926

 التعليمًالحديثً:
ظلت الوالية خالية من املدارس أو املعاهد للتعليم النظامي احلديث حىت أواخر القرن التاسع
عشر على الرغم من بعض احملاوالت اليت تبناها بعض الوالة الفتتاح مدارس يف بعض األحيان (النائبًً،
صً ، )ً310واقتصر التعليم على ما تقدمه املساجد والكتاتيب والزوايا حبيث مثلت احملور الرئيسي للحياة
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الثقافية يف والية طرابلس وللفرتة طويلة (التيجانيً8218ًً،مً ، )ً 989ً،والتعليم الديين نشأ يف تلك
األماكن حتت إشراف أئمة وفقهاء كانوا على مسافة من اإلدارة العثمانية اليت مل تتدخل سوى يف عملية
اإلشراف على أوجه صرف ريع األوقاف اليت كانت املورد الرئيسي هلذه املنارات العلمية والرافد الستمرارها
يف أداء دورها العلمي والثقايف والديين والكتاتيب مثلت القاعدة األساسية هلذا النظام التعليمي وهي يف
العادة كانت ملحقة باملساجد خوفا من عبث الصبية حبرمة املساجد وجيري فيها تعليمهم مبادئ القراءة
والكتابة بأسلوب التلقني والتحفيظ كوسيلة إعداد حلفظ القرآن الكرمي فيما بعد (مروانً8221ً،مً)  ،وقد
اقتصرت على هذا األمر يف البداية من حيث تعليم الصبية كيفية القراءة وإخراج احلروف وإن كان ال ينفي
من حصوهلم على بعض املعارف الدينية األخرى كون الفقيه الذي يهتم بتدريسهم وتعليمهم هو يف العادة
إمام املسجد نفسه الذي يدرسون فيه مما يتيح هلم املشاركة يف أداء الصالة ومعرفة مبادئ العبادات وأركان
الدين اإلسالمي (حامدً8212ًً،مً.ً)ً28ً،
واملسجد ميثل املرحلة التالية اليت ينتقل إليها الطالب بعد أن يلم مببادئ القراءة والكتابة وحفظ
جزء من القرآن الكرمي يلتحق باملسجد حلفظ القرآن الكرمي على أصوله بإشراف أحد املشايخ املشهود هلم
والذين كانوا ع لى درجة عالية من اإلملام الديين ممن استكملوا تعليمهم يف أكرب املعاهد الدينية مثل األزهر
أو الزيتونة أو يف إحدى زوايا الوالية (الزاويًً8218ً،مً ، )ً19ً،وال ختتلف طريقة التعليم عنه يف الكتاب
حيث يستمر الطالب يف عملية تلقني وحتفيظ وتسميع ذلك أمام الشيخ ملعرفة مدى حفظه والتزامه
بأحكام القراءة القرآنية الصحيحة والسليمة  ،أما الزوايا فهي تعد من املعاهد املتقدمة لتدريس العلوم
الدينية وهي بعكس الكتاتيب واملساجد املنتشرة يف سائر أحناء الوالية فالزوايا واحدة ويف مناطق معينة من
الوالية (القابسيً8218ً،مً. )ً812ً،
هذ ا التعليم ظل أهليا من دون تدخلها فيه فيما عدا متابعة نظارة األوقاف العثمانية لعملية
انتخاب املتقدمني لشغل وظائف للتدريس أو للخطبة يف املساجد أو الزوايا حبيث يتم منحهم بعض املزايا
يف بعض األحيان (قدارةً ، )ًً326ً،ً9661ً،وقد جرى تأسيس العديد من املدارس الرشيدية واإلعدادية
(بلحاجً ، )ً266ًً،يف الوالية وترافق ذلك مع صدور أول قانون لتنظيم التعليم الرمسي يف الدولة العثمانية
عام 0912م وتضمن حق الدولة يف اإلشراف على التعليم وحق تكليف املعلمني من غري رجال الدين ًً
(ًًسراجًالدينً8228ً،مًً.ً)ً332ً،
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احلق هبذا قانون التعليم العثماين الصادر عام 0921م  ،وجرى تقسيم املدارس مبوجب تلك
القوانني إىل مدارس رمسية ومدارس عمومية  ،وعلى الرغم من كل تلك التطورات اليت شهدها التعليم
النظامي يف الدولة العثمانية فقد ظل التعليم يف والية طرابلس الغرب بعيدا عنها حىت عهد الوايل أمحد
راسم باشا (0990م0919 /م)  ،الذي استأنفت يف عهده تأسيس املدارس النظامية وإن ظل هذا
التعليم مقصوراً على مركز الوالية فقط  ،ومع جميء الوايل حممد حافظ باشا ( 0111م 0116 /م) شهد
عهده تأسيس مديرية املعارف العمومية بالوالية واليت قامت بفتح عدد من املدارس يف ألوية واقضيه الوالية
(بنًموسىً8211ً،مًً. )ً339ً،
جدولًرقمًًً 8

نوعيةًالمدارسًوعددًالتالميذًوالمدرسين ً
نوعًالمدرسة ً

عددًالتالميذ ً

عددًالمدرسين ً

ابتدائية ذكور

026

2

ابتدائية إناث

021

2

مدرسة إعدادية

71

2

دار املعلمني

61

6

مدرسة عسكرية

091

01

مدرسة الفنون والصنائع

29

1

مكتب العرفان

011

7

مدارس أخرى

111

01

املصدر  :نوري منصور الشتيوي  6119 ،م  ،ص . 621
وعمل بتلك القوانني فقد جرى تقسيم التعليم يف املرحلة االبتدائية على النحو التايل  :يدرس
الطالب أربع سنوات دراسية تسمى األوىل منها بالشعبة االحتياطية مث يليها السنة الثانية والثالثة والرابعة
اليت تعد السنة األخرية يف تلك املرحلة (الشيخً8219ً،مً ، )ً 839ً،و يشار إىل أن العديد من أبناء
املشايخ واألعيان التحقوا مبدرسة العشائر اليت أقيمت يف عاصمة اخلالفة استانبول وكذلك املدارس
الرشيدية العسكرية يف باب البحر بطرابلس والكلية احلربية العثمانية يف استانبول بغية أن يرى هؤالء وعن
كثب مدى قدرة الدولة العثمانية وقوهتا فينبهروا هبا وتكون مشاعر الوالء للسلطان العثماين هي الطاغية
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فيصبحوا بعد عودهتم عوناً له وخري دعاة للدولة العثمانية فتؤمن منهم ومن عشائرهم (حسينً8226ً،مًً،

ً،ً )ً 82ً -89لكن تلك األوضاع بدأت يف التغري عقب وصول مجاعة االحتاد والرتقي إىل احلكم بعد
انقالهبا على السلطان عبد احلميد الثاين عام 0119م حيث يالحظ أن وزارة املعارف يف تلك احلكومة
اختذت موقفا جتاه التعليم الديين الذي كان سائدا من حيث عدم جدوى ختريج املعلمني من الزوايا والعمل
على استبدله باالعتماد على دار املعلمني اليت جرى افتتاحها عام 0110م يف مدينة طرابلس واليت

اختذت مبىن مؤقت يف مركز املدينة مبحلة ميزران (بلحاجً9662ً،مً ً،ً)ً 29ً،وكانت الدراسة فيه ملدة
سنتني بالرغم من ذلك استمرت املساجد والزوايا يف ممارسة دورها العلمي والثقايف والتعليمي على الرغم
من اجتاه حكومة االحتاد والرتقي يف فتح املزيد من املدارس النظامية يف والية طرابلس (البستانيً8221ً،مًً،
. )ً262
وابتداء من عهد الوايل أمحد عزت (0999م 0921 /م (جهانً9661ً،مًًً،صًً)ً 826
كذلك شهدت الوالية افتتاح العديد من املدارس األجنبية خاصة اإليطالية منها (البوري ًًً)ً 900ً ،
خصوصا إذا عرفنا أن من بني عمليات التمهيد لغزو هذه البالد شكل اجلانب التعليمي احملور األساسي
بغية مسخ هوية هذا الشعب قبل السيطرة عليه (كورو ً8212ً ،م ً ً ، )ً 868ً ،كما عرف التعليم
املتخصص واهلدف منه اكتساب املتعلم خربات عملية وعلمية يف جماالت حمددة مثل التعليم احلريف وقد
اشرنا إىل الدور الذي اضطلعت به مدرسة الفنون والصنائع يف هذا اجملال اليت جري افتتاحها عام
0919م  ،والتعليم الزراعي الذي أنش له هيكل تعليمي خاص به عام 0916م لكن مل يبدأ تنفيذه إال
مع عام 0100م حيث جرى افتتاح مدرسة زراعية متخصصة مبركز الوالية لكنها تعطلت بعد فرتة قصرية
بسبب احتالل البالد من قبل االيطاليني شأهنا شأن باقي املؤسسات الرمسية  ،إضافة إىل ذلك جرى
افتتاح دار للمعلمني كما اشرنا عام 0110م ومل حيرص القائمون عليها االشرتاط علي من يلتحق هبا
سوى إجادة املتقدم القراءة والكتابة وحفظ بعض من ما تيسر من الكتاب العزيز ألن التعليم الديين كان
سائداً ومن جانب آخر بغية توفري أكرب عدد من املتقدمني إذا أخذنا يف االعتبار سهولة التقدمي (بالحاجًً،
9666مًًً .)ًً29ً-12ً،

إضافة إىل االهتمام املوجه إىل التعليم العسكري والكل يعلم طبيعة الدولة العثمانية اليت وجهت
عناية خاصة إىل هذا اجلانب ومن بدايتها إدراكاً منها مدى اخلطورة اليت تتعرض هلا ومن مث تشكل تأميناً
لوجودها يف هذه الواليات التابعة هلا لذلك هي حباجة إىل تدعيم تواجدها العسكري ناهيك عن املساحة
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الشاسعة اليت تتمتع هبا والية طرابلس بشكل خاص وهذا شكل جانباً آخر دعا إىل ضرورة أن يكون فيها
عدد كبري من املتدربني  ،إضافة إىل أن جلب عسكريني من مركز الدولة قد يكلف اخلزينة مبالغ كبرية
لذلك جرى االستعانة بفكرة بناء هيكلية عسكرية حملية ال يتحملون نفقاهتا يف املقابل تكون هذه القوات
منتقاة من قوة خاصة معدة بشكل فكري ومن ذوي املنزلة االجتماعية املرموقة بغية استمالتهم ليكونوا أداة
الدولة يف الوالية زد عليها فقد طبق العثمانيون قانون التجنيد اإلجباري الذي يشمل مجيع الفئات ،
ولتنفيذ كل تلك األفكار جرى افتتاح مدرستني للتعليم العسكري عام 0997م وجرى يف عام 0997م
افتتاح املدرسة العسكرية اإلعدادية الستقبال الطلبة املتخرجني من املدارس الرشيدية على أن يتم إرساهلم
فيما بعد إىل استانبول الستكمال دراستهم العسكرية (جهانً9661ً،مًًً .ً)ً821ً،
ً:ً8التكاياًً ً:
عرفت مدينة طرابلس التكايا وهي األماكن اليت يتم فيها تقدمي الرعاية لألطفال اليتامى أو املتشردين
إضافة إىل كبار السن الذين مل يكن هلم من معني وكذلك اإلمياء والعبيد الذين صدر حبقهم قرار بالعتق
إضافة إىل الفقراء ومن ليس هلم أماكن تؤويهم (الزاويً8216ً،مً ، )ً912ً،جل االهتمام هبذه األماكن
عرف بشكل خاص يف عهد الوايل أمحد راسم باشا خصوصا يف عام 0990م  ،وهذا التكايا اليت عرفت
كذلك باسم ( خلانقاه) كانت من مسؤولية الدولة حيث تتوىل الصرف عليها من إيرادات األحباس
واألوقاف اخلريية املرصودة هلذه اإلعمال (بنًموسىً8211ً،مً ، )ً12ً،لكن بسبب اتساع نطاق جمتمع
مدينة طرابلس وكثرة اإلعداد اليت تفد إىل هذه األماكن مل تعد تكفي تلك املبالغ املرصودة لرعايتها
والصرف عليها مما استوجب إنشاء صندوقاً للمنافع اخلريية للمسامهة يف عملية اإلنفاق عليها وتقدمي
اخلدمات وكان ذلك عام 0921م وكان مقره بالقرب من الساعة الكبرية حبومة باب البحر .
ويبقى توضيح الدور املهم الذي لعبته هذه التكايا يف عملية اإلصالح االجتماعية مبا شكلته
من رعاية خصوصا لدى شرحية األطفال الصغار يف السن والذين مل يكن هلم ذنب يف وجودهم يف تلك
األوضاع من خالل تعليمهم صناعات ومهن تكون هلم العون والسند فيما بعد يف مواجهة احلياة العامة
كذلك سامهت هذه العملية يف إقحامهم يف احلياة العامة بغية عدم وضع حاجز اجتماعي أمامهم خالل
ممارستهم احلياة الطبيعية  ،وكانت مشاركتهم واضحة ومتعددة يف األعياد واملناسبات الرمسية  ،إضافة إىل
دورها املتميز يف تعليم هؤالء النزالء أمور الدين والشريعة مبا كان له من انعكاس على احلياة االجتماعية
حيث سامهت يف معاجلة ظاهرة التسول يف األسواق والشوارع وحافظت على جمتمع املدينة من السرقة اليت
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قد يرتكبها هؤالء املتشردون حبجة العوز واحلاجة (أبو ًشويشة ً9662ً ،م ً ، )ً 882ً ،لكن يف املراحل
األخرية من الدولة وبسبب تردي األوضاع االقتصادية وما تعانيه الدولة من أحداث سامهت يف تزايد
أعداد هؤالء املتسولني مما خلق حالة من انتشار السرقة والتسول بشكل ملحوق (جون ًفرانسيس ًً،
8210م ً ،ً )ً 96ً ،وجيب أن نالحظ أن مجلة تلك املرافق بشكل عام كان انتشارها مرتبطاً مع توزيع
القوات العثمانية وتواجدها بشكل خاص خاصة يف املراحل األوىل .
ًً-ً9المساجدًً :
كان هلا الدور املهم وقد حتدثنا عليه فيما سبق سواء يف جمال التعليم أو حتفيظ القران الكرمي  ،إ ا يبقي
دورها الواسع يف االنتشار مرده هو األصالة اإلسالمية واالرتباط بالدين اإلسالمي الذي كان من مسات
أهايل هذه الوالية لذلك فقد انتشرت املساجد وتعددت وتوسع دورها االجتماعي املؤثر يف جوانب احلياة
العامة (الشيخً8219ً،مً ، )ً 11ً،فهي باإلضافة إىل دورها العلمي كانت املكان الذي يتم فيه فض
النزاعات واملشاكل االجتماعية واالقتصادية بني األهايل وقد عرفت الوالية الكثري من املساجد اليت كان هلا
الدور املهم سوف نشري إىل البعض منها  ،أمثال مسجد أمحد باشا القرمانلي الذي يقع يف سوق املشري
مقابل السرايا احلمراء وقد ضم مدرسة علمية كان هلا الدور اهلام (تودً8201ً،مً ، )ً812ً،كذلك جامع
شائب العني الذي أساسه حممد اإلمام باشا الكرادغلي امللقب بشائب العني عام 0727م ويقع يف شارع
سوق الرتك وسط احلي الصناعي والتجاري وبداخله مدافن هذه األسرة (ًالكيبً8211ً،مً)ً06ً،
كما عرف كذلك جامع الناقة وهو من أقدم اجلوامع حيث أسس يف عهد اخلليفة الفاطمي
املعز لدين اهلل  ،وجامع الدروج وجامع درغوث باشا وجامع عثمان باشا وغريها كثري انتشرت على طول
ربوع الوالية تقوم بأداء مهامها الدينية والثقافية والتعليمية يف تلك املرحلة على أكمل وجه  ،وتتبع هذه
اجلوامع إدارة األوقاف اليت تعود إليها كل العوائد احملصلة من األبنية أو احلوانيت أو املساكن اليت تتبع هذه
اجلوامع وهذه األوقاف مل تكن حمصورة يف إجيارها على املسلمني أو الرجال فقط بل كانت حقا يتمتع به
اجلميع وعوائدها اليت تعرف باسم الوقف هي اليت يدفع منها رواتب القائمني على األذان باملساجد أو
اخلطباء واألئمة يف املساجد (أبوشويشةً9662ً،مً. )ً892ً،
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ًًً-ً3الكنائسًوالمعابدًًً :
يف ظل التسامح الذي عرفته مدينة طرابلس والذي ميز تارخيها اإلسالمي فقد وجدت إىل
جانب الدين اإلسالمي الذي يدين به أهل البالد ،ديانتان أخريان مها املسيحية على املذهبني الكاثوليكي
واألرثوذكسي كذلك اليهودية  ،ويعود الوجود الكاثوليكي إىل عام 0211م ويرأس املذهب يف هذه املدينة
قسيس بدرجة مندوب رسويل (كوروً8218ً،مً. )ً32ً،
يشاركه يف أداء عمله الديين بالكنيسة عدد أربعة قساوسة تتمحور مهمتهم يف نشر النصرانية
بني سكان البالد ومجع مشل املوجودين من النصارى الكاثوليك سواء الذين يقطنون يف املدينة أو الذين
يفدون عليها سواء أكانوا زواراً أو جتاراً وحماولة إقامة الشعائر هبم إضافة إىل االهتمام هبم وتقدمي املعونة
للفقراء منهم وحل املنازعات اليت تنشأ بينهم  ،وأتباع املذهب الكاثوليكي أغلبهم من أفراد اجلالية
اإليطالية واملالطية اليت اختذ أفرادها من طرابلس رهبانا يف دير خاص ويلبس القساوسة أردية بنية حمزمة
(تودً8201ً،مً ، )ً 999ً،وتقع الكنيسة الكاثوليكية حبومة باب البحر مقابل الكنيسة األرثوذكسية ،
والكنيسة الكاثوليكية هي املكان الذي ميارس فيها أتباعها الشعائر والطقوس الدينية وإحياء األعياد
واملناسبات املختلفة  ،والكنيسة تنفق على تلك األعمال من األموال اليت يتم مجعها من أتباعها وكذلك
من اهلبات اليت يقدمها بابا روما هلا (بعيوً8212ً،مً. )ً32ًً،
ومفهوم التسامح كان شائعاً يف مدينة طرابلس حيث كانت أجراس الكنيسة تقرع إىل جانب
األذان إضافة إىل هذه الشرحية تواجدت كذلك طائفة النصارى األرثوذكس الذين كان هلم دير خاص
برهباهنم يتم فيه التعبد ويتبع هؤالء حسب طريقة املتبعة يف األستانة (ًأبوًشويشةً9662ً،مًً)ً 831ً،

،كما وجدت العديد من املعابد اليهودية يف مدينة طرابلس واليت تركزت يف اجلانب الشمايل الغريب منها يف
منطقة احلارة الكبرية وكذلك يف احلارة الصغرية بالقرب من باب اجلديد ويرأس املعبد اليهودي عدد من
الربيني (  ،ورجال الرأي اليهود الذين يتبعون احلاخام األعظم  ،الذي يتم تعينه من قبل السلطات
العثمانية  ،ويرتأس هذا احلاخام اجمللس الروحاين (  ،الذي يضم عدداً من احلاخامات وخيتص هذا اجمللس
بكل م ا يتعلق بالطائفة اليهودية من أمور اجتماعية أو اقتصادية واليهود كانوا مرتبطني مع بعض حبيث يتم
االهتمام بالفقراء منهم من خالل مجع التربعات هلم  ،كما كانت هلم مدارسهم اخلاصة هبم  ،إضافة إىل
مدارس املعابد  ،ويعترب يوم السبت لديهم يوماً للعبادة والراحة (أبوًش ًويشةً9662ً،مًً .ًً)ً831ً،
ً
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بًًًًًًً:الصحافة :
جانب آخر من اجلوانب الثقافية اليت حاولت إعطاء صورة عن جمتمع الوالية لكنها مل تكن من
حيث القدرة واإلمكانية حبيث حتدث تغري يف ط اجملتمع على الرغم من احملاوالت اليت حتسب للكثريين
ممن عملوا يف هذا القطاع لكن عذرهم يف عدم متكنهم من حتقيق ذلك هو قلة اإلمكانيات وبدائية هذا
القطاع  ،ويكفي أن نشري إىل من بني األسباب اليت سامهت يف ذلك هو تأخر دخول الطباعة إىل هذه
الوالية بعكس من جاورها من بلدان لذلك فقد بقيت الصحافة فيها حمدودة وهامشية ويف أضيق احلدود
حىت انتهاء فرتة السلطان عبد احلميد عام 0119م  ،وكانت أول مطبعة دخلت إىل البالد هي على
األرجح مطبعة حجرية وجرى طباعة جريدة طرابلس الغرب فيها  ،من مث أحضر الوايل حممود ندمي باشا
(0921م 0927 /م ) مطبعة حروف عام 0929م وجعل مقرها يف مقر الوالية وعرفت باسم مطبعة
الوالية (الدجانيً8218ً،مًً ، )ً 911ً،وجرى جتديد حروفها يف عهد الوايل أمحد راسم ( 0990م/
 0996م ) واستمر االعتماد عليها حىت تأسيس مدرسة الفنون والصنائع حيث جلبت مطبعة خاصة هبذا
املعهد  ،مث عرفت مطبعة الرتقي عام 0119م واليت أنشئت على يد شركة أهلية مسامهة طبعت فيها
جريدة الرتقي  ،كذلك عرفت مطبعة أربيب مبحلة سيدي حممود عام 0119م وعرفت كذلك باسم
املطبعة الدولية مث تلتها املطبعة الشرقية أو مطبعة تشوبه نسبة إىل مالكها اليهودي عام 0101م .
صحيفةًطرابلسًالغرب هي أول صحيفة مطبوعة وقد نفي األستاذ علي مصطفى املصرايت

ذلك يف كتابه ( صحافة ليبيا يف نصف قرن ) حيث يشري إىل أن جريدة سبقتها يف الصدور عرفت باسم
املنقب وهي خمطوطة باللغة الفرنسية صدرت عام 0967م ومت تداوهلا بني القناصل األجانب يف الوالية
يشري إىل أنه مل يتمكن من العثور على أي من نسخها (ًالمصراتيً9666ً،مًً ، )ًً 31ً،وقد صدرت

هذه الصحيفة يف عام  0922م مبدينة طرابلس (ديًطرازيً8283ً،مًً،ً )ً 920ًً،ويف عهد الوايل
حممود ندمي باشا فهي أول صحيفة تصدر باللغة العربية وحتمل اسم البلد وكان أمحد بن شتوان أول رئيس
حترير هلا وكانت هذه الصحيفة الرمسية مصدر النشرات واألخبار الرمسية واألحداث والوقائع اليت متر هبا
البالد وهي مثلت وجهة نظر احلاكم وان حاولت فتح جماالً لنشر الشكوى واملالحظات املتعلقة بالشؤون
العامة (المصراتيً8220ً،مً)ً ،وهي تصدر أسبوعيا وحتتوي على قسم من صفحتها باللغة الرتكية حيث
يتم االهتمام بنشر األخبار الرمسية واألوامر واألخبار الداخلية (الكونيًبالحاجً9661ً،مً. )ً829ً،
وسالنامةًالوالية جرى إصدارها يف عام 0921م وهي تشبه التقومي من حيث احتوالها على

األخبار الرمسية والعلمية والتارخيية وهي صدرت باللغتني العربية والرتكية وهي ذات أمهية بسبب احتوائها
)(72

2

2016

على الكثري من اإلحصائيات واملعلومات الرمسية للوالية مما شكلت مصدراً من املصادر املوثقة واملهمة عند
دراسة تاريخ الوالية (الموصليً9662ً،مً ، )ً21ً،وقد صدر منها  06عدداً طبعت األعداد األحد عشر
األوىل باملطبعة احلجرية  ،مث توقفت ملدة سبع سنوات (الصويعيً8212ً،مً ، )ً 822ً،مث صدر العدد
األخري الثاين عشر .
صحيفةًالترقي صدرت يف عام 0917م وترأس حتريرها الشيخ حممد البوصريي وهي صحيفة

شعبية ذات طابع سياسي  ،تصدر باللغة العربية مرة كل يوم سبت  ،طبعت يف عامها األول يف مطابع
الوالية مث جرى حجبها عن الصدور بعد انتشار كتابات صحفيها الوطنيني  ،مث عادت إىل الصدور بعد
عودة الدستور عام 0119م (بروشينً8228ً،مًً ، )ً316ً،مث أصبحت شركة مسامهة من قبل األهايل
وقد ضمت مجلة من الشباب املتحمسني للنضال من أجل قضية حرية هذا الشعب أمثال الصحفي علي
عياد الذي توىل إدارهتا وهو كان أحد وجهاء مدينة طرابلس الذي أصبح فيما بعد عضواً يف بلدية طرابلس
شأنه شأن زميله حممد النائب (جبرانً9661ً،مًً،ً )823ً،جريدةًالفنون فصدرت يف عام 0919م

وكان يرأس حتريرها داود أفندي أحد الصحافيني الذين متتعوا مبهارات وقدرات متعددة سامهت يف بعث

بذور صحافة متنوعة  ،وهي نصف شهرية تطبع يف مطبعة الوالية (كوروً8212ً،مً .ً)ً836ً،واحلقيقة
أن الصحافة يف هذه الفرتة مل تأخذ مداها يف النشر واملتابعة بسبب قلة اإلمكانيات أوال ومن مث تضيق
السلطات عليها  ،وإن حصلت على بعض االنتعاش بعد انتهاء مرحلة حكم السلطان عبد احلميد الثاين
عام 0119م لكنها مل تستمر طويال بعد ذلك لكن البد من اإلشارة إىل تلك املرحلة لطبيعة هذه
اإلصدارات وأمهيتها واليت كانت تصدر يف أسوأ الظروف وأقل اإلمكانيات ومل يكن يف أيدي هؤالء
الصحفيني إال اإلميان بصدق قضيتهم وعدالة مشروعية مطالبتهم بالعدل واحلرية والدميقراطية  ،فظهرت
مجلة من اإلصدارات واليت شكلت القاعدة جليل من املثقفني والصحفيني محلوا لواء املطالبة حبرية هذا
الشعب .
صحيفةًالعصرًالجديد اليت ترأس حتريرها حممد علي البارودي (ديًطرازيً8283ً،مً)ً920ً،

صدرت عام 0119م واستمرت يف أداء واجبها الصحفي حىت عام 0100م حيث توقفت عن الصدور
شأهنا شأن باقي الصحف الوطنية احلرة اليت رفضت االحتالل اإليطايل هلذه البالد ومثلت هذه اجلريدة
ذات التوجه السياسي واليت كان يف هيئة حتريرها عدد كبري من الطلبة الليبيني من خرجي األزهر الشريف
فشكلت توجهاً وطنياً حارب الفساد ودعا إىل احلرية واإلصالح (المصراتيً9666ً،مًً.)ً11ً،
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أما صحيفةًالكشاف اليت صدرت هي األخرى عام 0119م يف مدينة طرابلس وترأس حتريرها

حممد بك النائب األنصاري (الهرامة ً9661ً ،م ً ًً ،ً )ً ً 23ً ،وهي سياسية التوجه وإن احتوت على
اجلوانب العلمية وهي تصدر أسبوعيا وإن حاول رئيس حتريرها إصدارها بشكل يومي لكنه مل يوافق يف
حتقيق تلك الرغبة بسبب الظروف الراهنة وكذلك لقلة التمويل وصعوبة حتقيق ذلك إضافة إىل قلة املواد
واملوضوعات (ذيابً8219ً،مًً ، )ً099ً،وكانت تطبع يف مطبعة الوالية وقد سعى صاحبها إىل إصدار
طبعة خاصة باللغة الفرنسية اليت كان جييدها إضافة إىل خنبة من املثقفني الذين كانوا معه على اعتبار أهنا
لغة هلا انتشارها يف تلك املرحلة ( بالحاجً9661ً،مً. )ً820ً،
صحيفةًأبوًقشة تعد أول صحيفة هزلية بالعامية مؤسساها ومديرها التونسي حممد اهلامشي

املكي (بروشينً8228ً،مًً ، )ً318ً،وأبو قشة تسمية على غرار بوسعدية قصد منها اهلزل لكن بطريقة
غري مباشرة  ،صدرت يف تونس أول أمرها لكنها توقفت بسبب التضييق عليه من قبل السلطات الفرنسية
احملتلة بسبب نقدها ألالذع هلا مث رحل إىل طرابلس حيث عمل مهندسا يف بلديتها لكنه مل يستمر طويال
 ،والستمرارها يف الصدور اضطر مالكها إىل بيع منزله  ،لكنها مل تستمر وجرى إيقافها خاصة بعد تناوهلا
لفساد رجال اإلدارة والعادات السيئة يف التعليم إضافة إىل خطر الشركات والبنوك األجنبية (التليسيًً،
8211مً. )ً990ً،

صحيفةًتعميم حريات وهي صدرت يف عام 0119م يف طرابلس وترأس حتريرها احملامي حممد

فوزي (المصراتيً9666ً،مًً ، )ً 882ً،وهي صحيفة أسبوعية تصدر باللغة الرتكية وكانت ذات توجه
سياسي وقد دعت إىل اإلصالح ومواجهة اهلجمة االستعمارية ضد الشعوب العربية  ،وهي يف األساس
موجهة إلرضاء العنصر العثماين املوجود يف طرابلس  ،ويشهد هلا وقوفها ضد الوايل حسين باشا
( 0111م 0101 /م ) حىت مت عزله  ،وهي األخرى جرى إيقافها مع وصول االحتالل إىل طرابلس
(الدجانيً8218ً،مًً. )ً913ً،
صحيفةًالمرصاد اليت صدر عددها األول عام 0101م (ديًطرازيً8283ً،مً، )ً 920ً،

وهي صحيفة أسبوعية سياسية أدبية هزلية ترأس حتريرها الصحفي أمحد الفساطوي  ،كانت تطبع يف
مدرسة الفنون والصنائع يف أربع صفحات ،وقد اهتمت بالشأن العام والقضايا السياسية العاملية ،
وفضحت املمارسات االستعمارية يف تلك الفرتة سواء على املستوى العريب أو احمللى  ،وهذه عينة من
بعض الصحف اليت مارست العمل الصحفي يف تلك الظروف العصيبة على الوطن واملواطن من داخل
ترابه وحتت هتديد سلطات االحتالل مبا تيسر هلا من إمكانيات  ،كما عرفت الصحافة يف والية طرابلس
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عدداً من الصحف اليت أصدرها يف املهجر صحفيون هاجروا خارج الوطن بسبب الظلم واجلور الذي
تعرضوا له من قوات االحتالل اليت سعت إىل إسكات كل األصوات اليت تنادي باحلرية والكرامة ًًًًًًًًً

(ًالمصراتيً9666ً،مً،ً)ًً893ً،

صحيفةًاألسدًاإلسالمي اليت أصدرها الشيخ اجلليل سليمان الباروين عام 0119م يف أرض

الكنانة (مصر) ومن امسها نستشف التوجه الذي رمسته هلا أي( االهتمام بالقضية اإلسالمية ككل ) وفكرة
اجلامعة اإلسالمية اليت كانت مسيطرة على عقول وقلوب الكثريين بسبب األوضاع اليت كانت عليها األمة
اإلسالمية ككل  ،ونشري هنا أن فكرة اجلامعة اإلسالمية يف تلك الفرتة طغت حىت على التوجه القومي
العريب لدى الكثريين  ،وهذه اجلريدة كانت ذات توجه ديين سياسي أديب وهي كانت تصدر أسبوعيا
وتطبع يف مطبعة أنشأها الشيخ لذات الغرض وقد تصدت هذه اجلريدة للنشر األفكار اإلسالمية كما أهنا
أيدت احلزب الوطين ومبادئ الزعيم املصري مصطفى كامل (ًالزركليً9669ً،مً )ً931ً،لكنها مل تستمر
طويال حيث توقفت عن الصدور بعد صدور عددها الثالث فقط (المصراتيً9666ً،مًًً .ًً)ً832ً،

ًصحيفة ًدارًالخالفة صدرت عام 0119م باللغة العربية وهي ذات توجه سياسي علمي

شأهنا شأن باقي الصحف بسبب طبيعة املرحلة واألوضاع الدائرة يف البالد اإلسالمية وترأس حتريرها
الصحفي عبد الوهاب عبد الصمد وهذا الصحيفة (ومن عنواهنا ) تبنت الدفاع عن قضية اخلالفة
اإلسالمية خصوصا أهنا تصدر يف عاصمة اخلالفة  ،كما أهنا مل هتمل الشأن العريب وكان هلا عديد من
املراسلني يف البلدان العربية وشكلت هذه اجلريدة منتدى يتابع مهوم األمة وقد أعطت لقضية طرابلس
األمهية القصوى حيث تابعت كل ما يدور فيها من أحداث ونقلت األخبار املتعلقة هبا إضافة إىل أن
الصحفي عبد الوهاب عبد الصمد مل يكتفى هبذه الصحيفة بل اصدر صحيفة أخرى باللغة الرتكية وهي
تصدر بشكل يومي اعتنت بشكل خاص بقضية والية طرابلس الغرب (أبوًشويربً9661ً،مًًً،النائبًً،
ً.ً)ًً982

صحيفةًالرقيب اليت عادت إىل الصدور عام 0101م يف اسطنبول بعد أن انتقلت إليها من

مدينة طرابلس وكانت ذات توجه سياسي وترأس حتريرها الصحفي حممود ندمي بن موسى (المصراتيًً،

9666مًًً،ً)ًً811-811ً،وقد طبعت يف مطبعة الرتقي مث يف مطبعة الشرقية وكانت تصدر باللغة العربية
مع صفحة باللغة الرتكية اهتمت بالشأن العريب واحمللي خصوصا يف تلك املرحلة حيث كانت األحداث
تتواىل على هذه املنطقة ومتيزت هذه الصحيفة باستخدام األسلوب اهلزيل والفكاهي والساخر كأسلوب
لتوجيه النقد  ،لكن هذه الصحيفة بعد عودهتا من اسطنبول بعد االحتالل اإليطايل للبالد جرى تغيري
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امسها إىل الرقيب العتيد لكنها وبسبب االحتالل وشأهنا شأن الصحف اليت تصدر حتت االحتالل فقد
سارت يف طريق حمفوف باملخاطر فالرقابة واالستبداد والطغيان الذي كانت تعيشه البالد كلها مل يكن
يسمح بأي صوت ينادي باحلرية أو الوعي فقد سعى إىل خنق اآلراء احلرة والقضاء عليها ً .

صحيفةًاللواءًالطرابلسي اليت أصدرها الصحفي عثمان القيزاين (المصراتيً9666مًًً-821ً،

 ، )ً 821يف عام 0101م وهي صحيفة أسبوعية اهتمت بالشأن السياسي واألديب واالجتماعي
واالقتصادي سامهت يف تنامي الروح الوطنية خاصة وأهنا صدرت والبالد ترزح حتت نري االحتالل اإليطايل
كما اهتمت بنقل األخبار العربية واالهتمام مبا جيري يف العامل ،كما يضاف إىل هذه الصحف اليت
صدرت أثناء فرتة االحتالل االيطايل بعض الصحف مثل صحيفة الوطن اليت صدرت عام 0161م واليت
ترأس حتريرها الصحفي عوض أبو جنيلة وهي اهتمت بالشأن السياسي واألديب واالجتماعي وهي كانت
تصدر من مدينة بنغازي وكانت تصدر بشكل أسبوعي ولكنها مل تستمر طويال بسبب املضايقات مما
استدعى من صاحبها اهلجرة إىل اسطنبول حيث مارس العمل الصحفي من هناك حىت وافته املنية يف
مدينة أظنة الرتكية عام 0121م .
صحيفة ًالبالغ اليت جاءت يف فرتة اشتداد الظلم والقهر على أهايل البالد والتنكيل بكل

األصوات املنادية باحلرية واالستقالل من قبل املستعمر اإليطايل فكانت على هيئة خمطوط ال يعرف له
حمرر وال عنوان تدعو إىل احلرية وبث روح املقاومة والصمود يف وجه املستعمر البغيض (المصراتي ًً،
9666مًًً)ًً963ً،

 ،كما عرفت بعض الصحف املؤيدة للمستعمر اإليطايل وهي اليت أنشأها لكي تدافع عن

أفكاره وخمططاهتا يف االستمرار يف احتالل هذه البالد مثل جريدة ًبريد ًطرابلس اليت صدرت عام
 0166م مع بداية احلقبة الفاشية وهي أسبوعية تصدر باللغة العربية واإليطالية وهي كانت معوال" من
معاول اهلدم اليت سلطها على األفكار الوطنية بغية مسخ هوية هذا الشعب البطل كما شكلت أداة لزرع
الكراهية خصوصا إذا عرفنا أن معظم حمرريها كانوا من اليهود الذين كانوا أداة طيعة يف يد املستعمر لكنها
وعلى الرغم من كل وسائل الدعم واملساندة اليت حتصل عليها من قبل احلكومة اإليطالية إال أهنا مل تستمر
طويال (المصراتيًً9666ً،مً.ً)ًً983ًً،

كذلك عرفت صحف أخرى مثل صحيفةًالوقت واليت أنشأها حمسن ظافر املدين (المصراتيًً،

9666مًً ،ً)ًً981ً،الذي عمل أول مرة يف صحيفة الكشاف مث حصل على ترخيص إلصدار صحيفته
الوقت لكنها صدرت للعدد واحد فقط وتصادف ذلك مع نزول القوات اإليطالية لالحتالل طرابلس
)(76

2

2016

فقبض عليه أثناء وجوده مع اجملاهدين ومنع من ممارسة أي نشاط سياسي بالتايل مل جيد سوى الرحيل إىل
تونس وعمل يف صحافتها مث رجع منها عام 0109م إلصدار صحيفته مرة أخرى فقبض عليه مرة أخرى
ومل يفرج عنه إال يف عام 0166م فهاجر إىل تونس مرة أخرى ومل يعد منها إال عام 0111م ً .
أما صحيفةًالذكرى فهي صحيفة أسبوعية كان رئيس حتريرها عثمان بن موسى وبرزت يف عام

 0160م وطبعت يف مطبعة اخلواجة إبراهيم انشوبة مث يف مطبعة الرتقي وهي كانت ذات توجه سياسي
علمي أديب إضافة إىل صحف أخرى عرف منها صحيفةًاإلصالح اليت أدار حتريرها الصحفي الوطين

مجال الدين امليالدي  ،وصدرت عام 0160م وهي ذات توجه سياسي علمي ،وصحيفةًالعدل اليت

صدرت عام 0160م وترأس حتريرها عبد اهلل بانون ً(ًالمصراتيًً،تاريخًليبياً ، )ً 923ً -929ً،وهي
أسبوعية اهتمت بالشأن السياسي وأن كانت مثل باقي الصحف اليت صدرت يف فرتة االحتالل ال
تستطيع اجملاهرة بعداوهتا وقوفها مع احلق ضد املستعمر  ،وصحيفةًبريدًبرقة وهي أسبوعية صدرت يف

بنغازي عام 0160م وترأس حتريرها حممد الطاهر احمليشي وهي كانت تنشر األوامر الصادرة من السلطات
االستعمارية اإليطالية وبالغاهتا وقد ترأس حتريرها بعد وفاة رئيس حتريرها أخيه عمر احمليشي (المصراتيًً
9666مً ،ً )ً 921ً،الذي كان يرأس يف ذلك الوقت صحيفة ليبيا املصورة وهي اهتمت بالشأن األديب
والثقايف وشجعت األدب العريب رغم الظروف وقسوة االحتالل وتدخله فيها ويف باقي الصحف اليت يشتم
منها الدعم للروح الوطنية ً .
 الخاتمةًً:
على الرغم من عودة والية طرابلس الغرب مرة أخرى إىل احلكم العثماين  ،وبالرغم من إن الدولة القرمانلية
مل يتجاوز حكمها املمتد من عام 0700م إىل عام 0929م تلك الفرتة الكبرية اليت ميكنها من خالهلا
تغيري األوضاع اليت كانت سائدة وعلى كل األصعدة وعلى الرغم من حماولتها إقامة دولة وطنية ذات هوية
حملية  ،إال الدولة العثمانية فشلت ومل تستطع وضع تلك البصمة اليت ميكننا أن نشري من خالهلا إىل التأثري
على جوانب اجملتمع الذي كان فاعالً أو واضحاً  ،فهم ظلوا حيكمون هذه البالد مرحلة طويلة واليت إن
كان دخوهلم إليها ال ميكن أن يوصف باالحتالل ألنه جاء وفق رضى وقبول أهلها لردع احملتلني اإلسبان
على الرغم من ذلك فهم مل يفلحوا بالرغم من احملاوالت املتكررة اليت سعت وحاولت من خالهلا الدولة
العثمانية خلق نوع من الوالء واالرتباط باهلوية العثمانية مل يكن ظهر أول أمره إن كان معلناً وخاصة يف
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مرحلة حكم مجاعة االحتاد والرتقي إال أهنا مل تنجح يف ذلك واصطدمت بالكثري من األمور السياسية
واالجتماعية والثقافية والدينية .
وعلى الصعيد االجتماعي فقلة السكان وتوزعها وطبيعة األحوال اليت كان يعيشها الكثريون
على حنو خاص سعت يف تردي األوضاع ناهيك عن حماوالت الدولة العثمانية أصال استغالل ذلك التنوع
خلدمة مصاحلها وتنفيذ سياسيتها من خالل إحداث شرخ يف البناء االجتماعي عند بعض شرائح اجملتمع
املوالية هلا ( القولوغلية ) وبعض من هلم مصاا اقتصادية وسياسية ( األعيان واملشايخ ) من خالل إجياد
منظومة مرتابطة جتمع هؤالء  ،لكن ذلك مل يتحقق بسبب التقسيمات االجتماعية اليت خلقها التنوع يف
تركيبة اجملتمع واليت ميزت العنصر العثماين دون سواه  ،كما مل تنجح التقسيمات اإلدارية اإلصالحية يف
إصالح األمور بالرغم من أهنا منحت تلك الشرائح اليت أشرنا إليها نوعا من ممارسة السلطة لتنفيذ املصاا
العامة ومحايتها مقابل بعض االمتيازات  ،لكن طريقة وصول تلك الشرائح واليت كانت تشوهبا الكثري من
األخطاء والتجاوزات ساهم يف ذلك الرتدي  ،حبيث مل تعره الدولة العثمانية أي اهتمام  ،مما زاد من
اتساع الشرخ االجتماعي يوما بعد يوم وظهر للعيان يف تلك التقسيمات االجتماعية يف األرياف والبادية
واملدن  ،مما استدعى املعاجلة الصحيحة  ،لكن الدولة بدالً عن ذلك أخذت يف تقريب تلك الشرائح
املدنية والعسكرية بغية استقطاهبا والعمل من خالهلا مقابل تقدمي بعض اإلعفاءات واملزايا هلا وهذا زاد من
اخللل يف بناء اجملتمع على الصعيد االجتماعي .
وهذا جانب جيب إن نشري إليه وهو بالرغم من ذلك السعي فالدولة العثمانية مل تستمر يف
االهتمام بتلك الشرائح االجتماعية بسبب تزايد املشاكل السياسية اليت أخذت جل اهتمام الدولة إضافة
إىل اصطدام ذلك مع الطبيعة العثمانية خصوصا بعد انقالب االحتاديني حيث باتت ترى يف العنصر
العثماين التميز خبالف العنصر العريب وهذا جعلهم غرباء عن هذه البالد على الرغم من طول وجودهم
على أرضها ووجود نواة كانت قد تقرب ذلك االمتزاج ونعين هبا طبقة القولوغلية وحماولة امتزاجهم واليت
كانت بسيطة وأن تظل حماولة لكنها مل تنجح بسبب الطبيعة العثمانية إضافة إىل شدة التماسك الوطين
الذي نراه بوضوح رافضا لتلك العالقة  ،فشيوخ القبائل يف الدواخل كان من بني شروطهم لتقدمي الوالء
للدولة هو منع رجاهلا العثمانيون من دخول مناطقهم  ،وهذا ما حدا بالدولة العثمانية مسرية ذلك بدليل
أهنا مل حتاول التدخل يف النسيج االجتماعي إال يف جوانبه السياسية واإلدارية وعلى حنو يسمح هلا بإدارة
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األمور بشكلها الطبيعي الذي رمسته بواسطة الشرائح املوالية هلا من أعيان أو مشايخ والستمرار ذلك
سعت الدولة إىل تأهيل أبنائهم من خالل املدارس واملعاهد العثمانية الستكمال املشوار فيما بعد .
عملية الوعي بكل تلك احلقائق اصطدمت بطبيعة تركيبة اجملتمع يف والية طرابلس املتمثلة يف
تنوع سكانه من أهل املدن أو األرياف أو البادية وهؤالء يف أغلبهم حرموا من التعليم أو الثقافة اليت
تؤهلهم إىل فهم ما يدور حوهلم من مشاكل ومساوئ وعادات وتقاليد تنم عن اجلهل والتخلف  ،وهذا
جانب من اجلوانب اليت تتحمله الدولة العثمانية فالتأخري يف العملية التعليمية واليت مل تبدأ إال يف أواخر
عام 0916م بعد صدور فرمان حول التعليم احلديث  ،أما الفرتة اليت قبلها فال ميكننا أن نطلق عليها
تعليماً باملعين الرمسي ومل يكن هناك سوى التعليم الديين الذي تصدى لذلك العمل يف اجلوامع والزوايا
بإمكانيات بسيطة وحمدودة مل تعم أو تصل للجميع مما خلق شرحية من تركيبة اجملتمع ظلت بعيدة عن
الفهم واملشاركة يف حركته وتطلعاته ومثلت املرأة اجلزء األكرب فظلت حبيسة العادات والتقاليد اليت أعاقتها
يف بعض األحيان من ممارسة حريتها ومشاركتها مع أخيها الرجل يف بناء اجملتمع كذلك احلال بالنسبة
للجوانب االقتصادية والتجارية اليت ظلت حبيسة أهداف الدولة العثمانية ومصاحلها بالرغم من صعوبة
الظروف اليت متر هبا فهي مل تلقى االهتمام والتقدير والرعاية إال يف اجلانب اليسري منها وظلت يف أغالبها
حملية وتعتمد القدرات الوطنية بالرغم من أمهيتها اليت تشكل منها رافداً من الروافد اليت اعتمدت عليها
الدولة يف تقدميها للضرائب واألموال اليت كانت تفرض عليها .
هذا األمر زاد من تدهورها وعدم تناميها يف الوقت الذي كانت أصال تعاين من قلة مؤسسات
تساهم يف ازدهارها وتقدمها من خالل توفري الكوادر الصناعية والفنية املاهرة وهذا بكل تأكيد ساهم يف
ذلك التدهور الذي مل تنتبه إليه الدولة إال يف وقت متأخر بدليل أن أول معهد متخصص لتخريج الكوادر
الفنية مل يفتح إال عام 0911م ( مدرسة الفنون والصنائع ) أي يف أواخر العهد العثماين الثاين عليه فقد
اجتمعت الكثري من العوامل اليت وقفت أمام حصول ذلك التأثري أو تغلغله يف تركيبة اجملتمع متثلت يف :
ًً

ًًأولها  :يعود إىل صلبة البناء االجتماعي والثقايف والرتاثي للمجتمع العريب يف هذه البالد  ،بل

إننا نالحظ العكس يف الكثري من األحداث حيث انصهر األجانب يف إطار هذا اجملتمع  ،واحلق يقال
إنه بفضل الشخصية واملورث العريب مت احملافظة على متاسك اهلوية وازدادت صلبة كيان اجملتمع بالرغم من
قوة اإلغراء واألساليب وشراستها اليت استخدمها ضده اآلخرون  ،أما التأثريات اليت ظهرت يف بعض
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األحيان على شكل اجملتمع فما هي إال قشور خارجية اقتصرت على بعض اجلوانب مثل اللبس والطعام
وبعض املفردات واملصطلحات وبعض أساليب احلكم وأنظمته .
سكان هذه البالد أقاموا حاجزاً حضارياً واجتماعياً مع العثمانيني على الرغم من وحدة الدين
واملتابع يالحظ أن الشخصيتني العربية والعثمانية توجد بينهما الكثري من الفروق  ،فالعريب عاش وترعرع
على النزوع إىل احلرية والفخر بنفسه وقومه ومل يرض اخلنوع واملذلة حلاكم وال لسلطة  ،ويف مراحل عجزه
على املقاومة يلجأ إىل العزلة على نفسه متجنبا أكرب قدر من االتصال بذلك الواقع وهذا يف األمر جعل
العرب يف الكثري من األحيان بعيدي الصلة بالواقع واألحداث املتطورة واحمليطة هبم  ،لكن هذا ال ينفي أنه
وسيلة حفظ هبا على نقاء هويته القومية والعرقية  ،يف حني العثماين يعيش الطابع العسكري احملكوم على
الطاعة والوالء للحاكم لدرجة تصل إىل اخلضوع وهذا بكل تأكيد مل يقبله العريب ورفضه حبيث إن األتراك
ورغم كل تلك الفرتة مل خيلقوا نسيجاً هلم يشبههم  ،وال أدل على ذلك أنه عند رحيلهم مل يتبق هلم من
تأثريات سوى بعض من تلك األلفاق والكلمات اليت رسخت لطوال تكرارها وبعض أنواع األزياء وامللبوس
وتسميتها .
ثانيا  :يعود سبب قلة التأثري العثماين إىل طريقة تعامل الوالة العثمانيني مع أهايل البالد حيث
إهنم استهلكوا معظم فرتات حكمهم يف الدخول يف صراعات ونزاعات مع السكان من غري داع إليها يف
الكثري من األحيان  ،إضافة إىل أهنم مل يسيطروا إال على املناطق الساحلية فقط يف حني كانت مدن
الدواخل تدار من قبل شيوخها وزعمائها وهذا األمر بكل تأكيد حافظ على اهلوية العربية ودعمها .
ثالثا  :يالحظ أن طريقة تعامل املوظفني العثمانيني واليت اتصفت بالشدة والصرامة والتمييز يف
بعض األحيان سامهت يف تشكل حاجز بينهم وبني السكان زاد من ابتعادهم وانفصاهلم وأكد على
سياسة االنغالق على اآلخر  ،ومما يؤكد حقيقة ذلك عدم سعي العثمانيني إىل حماولة فهم سبب ذلك
ومعاجلته  ،فهم فضلوا حصر عالقتهم بسكان املدن فقط واليت تشكلت بسبب املنفعة املتبادلة واملصلحة
حىت هذا األمر مل يفلح يف إجياد موط قدم هلم يف إطار اجملتمع وتركيبته يف والية طرابلس على الرغم من
أهنم حاولوا من خالل التزاوج من العديد من النساء العربيات يف هذا البلد وخلق ما عرف ( القولوغلية )
إال أنه ظل حمصور وغري ذي أمهية  ،بل إن هؤالء امتزجوا مع باقي كيانات اجملتمع لغة وطباعا وعادات
وتقاليد .
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بالتايل سامهت اخلصوصية االجتماعية والدينية والثقافية اليت متتع هبا هذا اجملتمع يف زيادة صلبة
ومتاسك بنيانه  ،وهذا ال ينفى وجود بعض التجاوزات اليت ختللت طبيعة احلياة االجتماعية واليت مردها
اجلهل وعدم انتشار التعليم واليت كانت رائجة يف تلك املرحلة  ،لكن كما اشرنا طبيعة الكيان االجتماعي
وطبيعة اجملتمع املتمسك بدينه ومؤسساته املختلفة واملؤمن هبويته العربية وبتقاليده األصيلة مل تكن لتسمح
بأي جتاوز على اهلوية أو املوروث الثقايف أو االجتماعي بل كانت حافظة هلذه اهلوية على الرغم من كل
املخاطر  ،كما ال ميكننا نسيان الدور الذي اضطلع به املثقفون يف هذه البالد على الرغم من كل ما
اعرتض طريقهم من قلة اإلمكانيات أو القدرات إضافة إىل الطبيعة السياسية يف تلك املرحلة واليت كانت
مقبلة على مرحلة جديدة يف مواجهة اهلجمة االستعمارية على تراب هذا الوطن .

)(81

2

2016

 قائمةًالمصادرًً:
 -0علي بن زياد  :ولد بطرابلس الغرب ورحل لطلب العلم إىل املدينة املنورة حيث مسع من اإلمام
مالك بن انس مث رحل إىل العراق وأخذ من اإلمام سفيان الثوري أصول احلديث مث عرج على
مصر واخذ من اإلمام الليث بن سعد واحملدث أبن هليعة احلديث والرواية مث استقر يف تونس
للعلم والتعليم وأصبح رئيس الفتوى وإمام املذاهب يف إفريقيا  ،تويف رمحة اهلل عليه عام
092هجري ودفن يف تونس قرب سوق الرتك  ،للمزيد راجع ناصر الدين حممد الشريف ،
اجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية  ،عمان  :دار البيارق 0111 ،م
 -6تيسري بن موسى 0199 ،م  ،ص . 22
 -2فاتح رجب قدراة 6117 ،م  ،ص . 610
 -1تيسري بن موسى 0199 ،م  ،ص . 29
 -9حممد مسعود جربان 6119 ،م  ،ندوة أمحد بك النائب  ،ص . 090
 -2أمحد حممد القماطي  ،تطور اإلدارة التعليمية يف اجلماهريية  ،دراسة حتليله ميدانية  ،طرابلس :
الدار العربية للكتاب 0179 ،م  ،ص . 29
 -7حسن الفقيه حسن  :أحد أعيان مدينة طرابلس وجتارها كان عضواً يف جملس اإلدارة والشورى
يف الوالية اشتهر باقتناء الكتب وحبه لألهل العلم كانت حياته يف العهدين القرمانلي والعثماين
الثاين  ،للمزيد راجع حياته يف مقدمة كتابه اليوميات الليبية  ،دراسة وحتقيق حممد االسطي ،
وعمار جحيدر  ،مركز دراسات جهاد الليبيني 6116 .م .
 -9ناصر الدين حممد الشريف 0111 ،م  ،ص . 217
 -1أمحد الشارف  :من الفقهاء والقضاة البارزين ولد يف مدينة زلينت أخذ العلم يف منطقته مث رحل
إىل طرابلس فأخذ العلم من أبرز علمائها وهلذا الشاعر ديون متنوع قام بنشره األستاذ على
مصطفى املصرايت .
 -01إبراهيم مصطفى باكري  :من علماء األحناف وأدباء طرابلس ولد فيها وتعلم فيها توىل عديد
املناصب خلف إنتاجا" غزيرا" من الشعر  ،وكان أحد حمرري جريدة الرتقي  ،راجع  ،على
مصطفي املصرايت  ،صحافة ليبيا يف نصف قرن  ،ط ثانية  ،طرابلس  :الدار اجلماهريية للنشر ،
6111م  ،ص . 76
 -00أمحد البكباك  :من علماء طرابلس ولد فيها واخذ العلم من مشاخيها وتويل التدريس طيلة حياته
)(82

2

2016

 -06امحد بن حممود  :رحل إىل مصر للتحصيل العلمي وطلب العلم بل انه ذهب إىل اهلند وعاد إىل
مسقط رأسه طرابلس حيث تويف عام  0192م .
 -02سامل املربوك الورشفاين  :رحل إىل مصر وأصله من قبيلة ورشفانة .
 -01حممد كامل بن مصطفي  :تويل دور مهم يف اإلصالح والتعليم .
 -09سليمان الباروين  :سليمان الباروين  :الزعيم واألديب والصحفي أصدر جريدة األسد اإلسالمي
يف القاهرة عام 0119م وهي هتتم بالقضية اإلسالمية وفكر اجلامعة اإلسالمية وهي أسبوعية
كما أنشأ مطبعة كذلك  ،راجع  ،علي املصرايت 6116 ،م  ،ص . 679 ، 691
 -02ملحق و  ،وثائق منشورة  ،من كتاب حممد الكوين بلحاج  ،التعليم يف مدينة طرابلس الغرب
وثيقة رقم  ، 0إلجازة علمية دينية  ،ص . 111
 -07حممد مسعود جربان 6119 ،م  ،ندوة أمحد النائب  ،ص . 091
 -09فاتح قدارة 6117 ،م  ،ص .619
 -01زاوية طبقة  :مسيت باسم املنطقة اليت فيها على مشارف احلمادة احلمراء على بعد  11كم من
مزدة للمزيد راجع  ،عبداهلل حممد الشريف  ،أحممد حممد الطوير  ،دراسات يف تاريخ املكتبات
والوثائق واملخطوطات الليبية  ،مصراته  :الدار اجلماهريية للنشر 0179 ،م  ،ص . 20
 -61زاوية أبو زيان  :تقع قرب غريان وتنسب إىل أسرة ألطواهرية احد فروع قبيلة الكميشات  ،راجع
عبد احلميد اهلرامة 0191م  ،جملة البحوث التارخيية  ،العدد الثاين  ،ص . 020
 -60زاوية العامل  :تقع بني الرياينة واخلالئفة قرب وادي يدعى الباقول  ،راجع عبد احلميد اهلرامة ،
املرجع السابق  ،ص
 -66حممد مسعود جربان 6119 ،م  ،ص . 099
 -62جتب اإلشارة إىل أن األخ حممد مسعود جربان قد أشار إىل الكثري من هؤالء العلماء الذين
سامهوا يف حركة العلم والتعلم يف ربوع هذه البالد  ،للمزيد راجع ص . 019 – 090
 -61غريهارد رولفس 6111 ،م  ،ص . 76
 -69حممد مسعود جربان 6119 ،م  ،ندوة أمحد بك النائب  ،ص . 019
 -62رضوان السيد  ،فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية  ،جملة العريب  ،السنة الرابعة والعشرون ،
بريوت  :مركز دراسات الوحدة العربية  ،العدد 6110 ، 617م  ،ص . 11-77

)(83

2

2016

 -67إبراهيم بيومي غامن  ،األوقاف السياسية يف مصر  ،القاهرة  :دار الشروق 0119 ،م  ،ص
. 17
 -69صبحي صاا  ،النظم اإلسالمية ونشأهتا وتطورها  ،ط اخلامسة  ،بريوت  :دار العلم للماليني
0191 ،م ص . 221
 -61حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل  ،الوقف يف الفكر اإلسالمي  ،ج الثاين  ،املغرب  :وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية 0112م  ،ص . 617
 -21فاتح رجب قدارة 6117 ،م  ،أشار إىل بعض من تلك املنازعات  ،ص  ، 697للمزيد
راجع وثيقة رقم  ، 99خمطوط مبلف األوضاع االجتماعية رقم  ، 16مبركز دراسات جهاد
الليبيني يبني رجوع وقفية إىل احد املساجد املوجودة يف منطقة الزاوية ( جلامع الرماح ) .
 -20صبحي صاا 0191 ،م  ،ص . 221
 -26فاتح قدارة 6117 ،م  ،ص . 699
 -22عبد العزيز حممد عوض 0121 ،م  ،ص . 619
 -21حسني أبو شويشة 6111 ،م  ،ص . 062
 -29فاتح قدارة 6117 ،م  ،ص . 611
 -22أمحد بك النائب  ( ،د  .ت )  ،اجلزء األول  ،ص . 292
 -27أبو حممد عبد اهلل التيجاين  ،رحلة التيجاين  ،تقدمي حسن حسين عبد الوهاب  ،طرابلس :
الدار العربية للكتاب 0190 ،م  ،ص . 606
 -29حممد عمر مروان  .سجالت حمكمة طرابلس الشرعية ،دراسة يف مصدر تارخيي  ،أطروحة
ماجستري ،قسم التاريخ جامعة الفاتح0117 ،م  ،ص .11
 -21سعيد علي حامد  ،مدارس مدينة طرابلس منذ الفتح العريب وحىت عام 0100م  ،جملة تراث
الشعب  ،العدد  ، 01طرابلس  :اللجنة الشعبية العامة لألعالم والثقافة 0191 ،م  ،ص
. 90
 -11الطاهر أمحد الزاوي 0170 ،م  ،ص . 96
 -10جناح القابسي  ،املعاهد واملؤسسات التعليمية يف العامل اإلسالمي  .،جملة املؤرخ العريب  ،العدد
التاسع عشر  ،بغداد  :احتاد املؤرخني العرب 0190 ،م  ،ص . 099

)(84

2

2016

 -16للمزيد راجع الوثائق املنشورة يف كتاب فاتح قدارة  ،الزاوية الغربية  ،ملف التعليم وثيقة رقم 7
تشري إىل معلمي املساجد الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الوالية  ،ص . 291
 -12ملحق ي  ،وثائق منشورة من كتاب حممد الكوين بلحاج  ،وثيقة رقم  ، 6إجازة عثمانية
إعدادية ملكية  ،ص . 911
 -11أمحد سراج الدين  ،حلركة الرتبوية وتطورها يف سوريا ولبنان خالل القرن التاسع عشر  ،جملة
األحباث  ،اجمللد الرابع  ،اجلزء الثالث  ،بريوت  :اجلامعة األمريكية 0190 ،م  ،ص . 229
 -19تيسري بن موسى 0199 ،م  ،ص . 226
 -12رأفت غنيمي الشيخ  ،تطور التعليم يف ليبيا يف العصور احلديثة  ،بنغازي  :دار احلقيقة ،
0176م  ،ص . 026
 -17علي صادق حسني 0111 .م  ،من الوثائق الرتكية  .الضباط الليبيني يف اجليش العثماين ،
جملة الوثائق واملخطوطات العدد اخلامس  ،طرابلس  :مركز دراسات جهاد الليبيني 0111 ،م
 ،ص . 01 -06
 -19حممد الكوين بلحاج 6111 ،م  ،التحديث العثماين يف والية طرابلس الغرب  ،طرابلس :
منشورات جامعة السابع من ابريل  ،ص . 16
 -11مهدي البستاين 0117 ،م  ( ،العدد  ، ) 99 – 97ص . 119
 -91أمحد عزت  :تويل حكم والية طرابلس الغرب ثالث مرات األويل عام 0911م والثانية
عام0999م والثالثة عام 0971م ويبدوا انه كان يتمتع مبميزات خاصة جعلت الدولة تستعني
به أكثر من مرة للمزيد راجع  ،على حممد جهان 6117 ،م  ،ص . 011
 -90للمزيد راجع الوثائق املنشورة  ،نقال عن كتاب عبد املنصف البوري  ،االحتالل اإليطايل لليبيا ،
حيث يشري إىل أنواع املدارس االيطالية املنتشرة يف الوالية  ،ص . 622
 -96فرانشيسكو كورو 0191 ،م  ،ص . 010
 -92حممد الكوين باحلاج 6111 ،م  ،ص . 16 -91
 -91علي حممد جهان 6117 ،م  ،ص . 019
 -99الطاهر أمحد الزاوي 0171 ،م  ،ص . 671
 -92تيسري بن موسى 0199 ،م  ،ص . 79
 -97حسني سامل أبو شويشة 6111 ،م  ،ص . 001
)(85

2

2016

 -99ليون  .جون فرانسيس 0172 ،م  ،من طرابلس إىل فزان  ،تعريب مصطفى جودة  ،طرابلس :
دار الفرجاين  ،ص.61
 -91رأفت غنيمي الشيخ 0176 ،م  ،ص . 99
 -21مابل لومس تود 0129 ،م  ،ص . 071
 -20جنم الدين غالب الكيب 0179 ،م ص . 21
 -26حسني سامل أبوشويشة 6111 ،م  ،ص . 069
 -22فرانشيسكو كورو 0170 ،م  ،ص . 29
 -21مابل لومس تود 0129 ،م  ،ص .666
 -29مصطفى عبد اهلل بعيو 0179 ،م  ،ص . 29
 -22حسني أبو شويشة 6111 ،م  ،ص . 027
 -27الريب  :هو عندهم الرجل التقي الذي له احلق فقط يف الذبح الذي يكون عند اليهود .
 -29اجمللس الروحي  :جملس يهودي غرضه حل كل مشاكل الطائفة .
 -21حسني سامل أبو شويشة 6111 ،م  ،ص . 029
 -71أمحد صدقي الدجاين 0170 ،م  ،ص . 677
 -70علي مصطفى املصرايت  ،صحافة ليبيا يف نصف قرن 6111م  ،ص . 29
 -76فليب دي طرازي  ،تاريخ الصحافة العربية  ،بريوت  :املطبعة األدبية  ،اجمللد الثاين 0102 ،م
 ،ص . 612
 -72للمزيد راجع ،علي مصطفى املصرايت  ،حملات أدبية عن تاريخ ليبيا  ،طرابلس  :املطبعة احلكومية
0192 ،م .
 -71حممد الكوين باحلاج 6117 ،م  ،ص . 016
 -79ياسني شهاب املوصلي 6119 .م  ،ساملنات والية طرابلس الغرب أمهيتها يف دراسة التاريخ
اللييب احلديث  ،جملة البحوث التارخيية  ،العدد األول  ،طرابلس  :مركز دراسات جهاد الليبيني
6119 ،م  ،ص . 19
 -72عبد العزيز سعيد الصويعي 0191 ،م  ،ص . 019
 -77نيكوالي بروشني 0110 ،م  ،ص . 271
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 -79علي عياد  :أحد مثقفي مدينة طرابلس ولد يف منطقة جنزور عام 0929م مث هاجر إىل بالد
الشام حيث وافته املنية هناك راجع حممد مسعود جربان 6119 ،م  ،ندوة أمحد بك النائب
 ،ص . 012
 -71فرانشيسكو كورو 0191 ،م  ،ص . 021
 -91فيليب دي طرازي 0102 ،م  ،ص . 612
 -90علي مصطفى املصرايت 6111 ،م  ،ص . 99
 -96حممد بك األنصاري  :ابن املؤرخ أمحد النائب نشأ يف بيت من أعراق بيوت مدينة طرابلس
درس اللغات وأجاد العربية والرتكية والفرنسية  ،راجع عبد احلميد اهلرامة 6119 ،م  ،ندوة
امحد النائب  ،ص . 12
 -92أمحد إبراهيم ذياب 0196 ،م .266 : 6 ،
 -91حممد الكوين باحلاج 6117 ،م  ،ص . 092
 -99حممد اهلامشي املكي  :ولد يف مدينة توزر التونسية عام 0990م درس يف جامع الزيتونة وكان
والده من شيوخ ومدرسي اجلامع اشتهر هذا الصحفي بالسخرية الشديدة على األوضاع اليت متر
هبا بالده  ،مما دعاه إىل اهلجرة إىل طرابلس مث إىل إندونيسيا حيث أنشأ مدرسة للتعليم اللغة
العربية وأصدر صحيفة باللغة العربية ( يورو بدورو ) تويف عام 0111م أثناء احلرب العاملية
الثانية  ،راجع  ،علي مصطفي املصرايت 6111 ،م  ،ص  ، 002 -006إضافة إىل
نيكوالي بروشني 0110 ،م  ،ص . 270
 -92خليفة حممد التليسي 0199 ،م  ،ص . 662
 -97حممد فوزي  :ولد يف مدينة طرابلس درس فيها مث أكمل تعليمه يف اسطنبول حيث حصل على
شهادة احلقوق واشتغل يف احملاماة مث أستاذاً مبدرسة البوليس ونائبا عاما يف حمكمة طرابلس مث
مدير ملدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية  ،راجع املصرايت 6111م ص . 001
 -99أمحد صدقي الدجاين 0170 ،م  ،ص . 692
 -91فيليب دي طرازي 0102 ،م  ،ص . 612
 -11أمحد الفساطوي  :أحد أبناء اجلبل الغريب درس يف األزهر مارس الكتابة الصحفية يف العديد من
الصحف يف املهجر أمثال األسد اإلسالمي والرتقي عمل يف حزب اإلصالح والرتقي سكرتري
للحزب مجع بني التدريس والصحافة  ،راجع املصرايت 6111 ،م  ،ص . 062
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 -10مصطفى كامل 0961 :م 0119 /م أحد مؤسسي هنضة مصر الوطنية أحرز شهادة احلقوق
يف فرنسا  ،قاوم االستعمار اإلجنليزي خبطبه ومقاالته ،أنشأ جريدة اللواء عام 0111م  ،دعا
إىل إنشاء احلزب الوطين عام 0117م وانتخب رئسا له  ،رجع خري الدين الزركلي  ،اإلعالم ،
بريوت  :دار العلم للماليني 6116 ،م  ،ص . 629
 -16املصرايت 6111 ،م  ،ص . 029
 -12عبد الكرمي أبو شويرب 6119 ،م  ،ندوة أمحد النائب  ،ص . 601
 -11حممود ندمي بن موسى  :ولد يف طرابلس عام 0972م درس فيها مث التحق باجلامع األزهر يف
مصر ونال شهادة العاملية عام 0112م مث عاد إىل طرابلس وبدأ ميله للصحافة يزيد ويكرب ،
درس يف مسجد أمحد باشا القرمانلي وكان والده خطيبا يف مسجد سامل املشاط مث قاضيا يف
مدينة زوارة  ،لكنه ترك ذلك واجته إىل ممارسة الصحافة  ،تويف عام 0127م  ،راجع املصرايت ،
6111م  ،ص . 099-097
 -19عثمان القيزاين  :ولد يف طرابلس ودرس فيها واشتغل أول أمره يف صحيفة الرتقي وساهم يف
االجتماعات األساسية أيام مرحلة الكفاح الوطين وخاصة مؤمتر غريان عام 0161م وكان من
بني أعضاء الوفد الوطين الذي ذهب إىل روما للمفاوضة من أجل حرية الوطن وأن مل يسافر
بسبب كتاباته السياسية اليت عرضته للسجن عديد املرات  ،راجع املصرايت 6111م  ،ص
. 099 -097
 -12راجع مصطفي على املصرايت 6111 ،م  ،ص . 612
 -17على مصطفى املصرايت 6111 ،م  ،ص . 602
 -19حمسن ظافر املدين  :ولد عام 0910م يف مصراته خترج من املكتب الرشيدي العثماين مث أرسل
إىل اسطنبول لتحصيل العلم ونال شهاديت اإلعدادي والسلطاين مث عاد إىل طرابلس عام
0119م وعمل يف إدارة الربيد والتلغراف حىت عام 0101م  ،راجع املصرايت 6111 ،م ،
ص . 607
 -11مجال الدين امليالدي  :ولد عام 0996م درس يف مكتب الرشيدية عمل مأمورا" للجمرك مث
مديرا" للمال يف اغدامس برع يف األناشيد والتواشيح واملوسيقا مع موهبته الصحفية هاجر إىل
اسطنبول وبقي يف مدينة أزمري حىت وفاته عام 0122م  ،راجع املصرايت 6111 ،م  ،ص
. 627 ، 622
)(88

2

2016

 -011عبد اهلل عرييب بنون  :ولد عام 0921م وهو أحد وجهاء مدينة طرابلس درس يف مكتب
الرشيدية مث اخنرط يف دار املعلمني تقلد مناصب قضائية حيث عمل عضوا" مبحكمة التجارة مث
رئيسا هلا سافر إىل اسطنبول عام 0106م حيث عني موظفا يف ديار بكر ومديرا" عاما مث عاد
إىل طرابلس عام 0101م تويف عام 0129م  ،راجع املصرايت  ،تاريخ ليبيا  ،ص -616
612
 -010عمر احمليشي  :ينحدر من مصراته عاش يف بنغازي ودرس يف مدرسة فرنسية يف اإلسكندرية
عام 0102م مث عاد إىل عام 0101م إىل بالده ورافق أخاه حممد إىل الدراسة يف إيطاليا مث عاد
واشتغل سكرتريا يف غرفة التجارة تويف عام 0116م  ،راجع املصرايت 6111م  ،ص . 617
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إتجاهاتًالنموًالحضريًلمدينةًترهونةًً،ليبياًً,المشكلةًوالحل
المختارًأحمدًأحمدًغيث ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًكليةًاالدابًوالعلومًقصرًاالخيارً/جامعةًالمرقب ً
مقدمةًً :
يعتمد النمو احلضري للمدن مبا فيها من قطاعات سكنية وخدمية وإدارية وصناعية وغريها سواءً
كان هذا النمو رأسياً أم أفقياً إىل ٍ
حد كبري على الكثافة السكانية واليت ترتفع إما بالزيادة الطبيعية لسكان
املدن ذاهتا من ناحية  ،أو بانتقال السكان املهاجرين إليها من ناحية ثانية  ،ومبا أن ليبيا إحدى دول
العامل النامي فإن مدهنا خاضعة للنمو املتزايد  ،ومدينة ترهونة واحدة منها  ،فهي تشبه يف ظروفها بعض
مدن العامل النامي.
ارتبطت مدينة ترهونة مبحيطها الريفي اجملاور من خالل االعتماد املتبادل للسلع واخلدمات يف
االسواق اليت متيز املنطقة فارضاً ذلك املوقع واملوضع املناسب ملركز املدينة  ،وقد اختار الباحث مدينة
ترهونة لدراسة اجتاهات وها لعدة أسباب أمهها انتماله هلذه املنطقة  ،فضالً عن أمهية احلزام األخضر من
الزيتون الذي حييط باملدينة والذي أصبح عرضة لتوسع املدينة  ،ومعاناة خمطط املدينة من جتاوزات شوهت
شكل املدينة  ،وقلة الدراسات األكادميية عن مدينة ترهونة .
وقد تناولت هذه الدراسة النمو احلضري ملدينة ترهونة خالل فرتات ماضية وما آلت إليه املدينة
وكذلك العوامل اليت أثرت يف وها واجتاهاته واالماكن املناسبة لتوسع املدينة .
اإلشكالية ًً :تكمن املشكلة الرئيسية اليت أ ٍُع َد هذا البحث حملاولة اجياد حلول هلا يف اختاذ و منطقة
عرض الغطاء النبايت الطبيعي واملستزرع احمليط باملدينة خلطر زحف العمران احلضري
الدراسة يف اجتاهات تُ ِّ
بشكل عشوائي .
االهدافًً:يهدف هذا البحث اىل حتقيق النقاط التالية :
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اعطاء نبذة عن نشأة وتطور مدينة ترهونة الستيفاء جزء من املعلومات احلضرية عنها .
تتبع اجتاهات النمو احلضري للمدينة يف السنوات املاضية واثر ذلك على االوضاع املستقبلية ملخطط
املدينة الذي ينعكس بدوره على الغطاء النبايت احمليط هبا .
رصد االجتاهات املناسبة اليت تنمو املدينة حنوها والتشجيع على التوسع يف تلك االجتاهات.
حماولة ربط االنشطة العمرانية خبطط تنموية حىت ميكن تاليف أخطاء البناء العشوائي .

نشأةًالمنطقةًوموقعًمدينةًترهونةًً:

ًأ .موقعًالمدينةًوتاريخهاً :

تقع ترهونة يف مشال غرب ليبيا  ،وكانت تتبع إدارياً حمافظة اخلمس أحد أقاليم طرابلس الفرعية
اخلمسة  ،وتبعد عنها حوايل 71كم  ،مث أصبحت بلدية منفصلة ،وصارت بعد ذلك تابعة ملنطقة النقازه
 ،وانفصلت ثانية لتصبح مقراً لشعبية ترهونة مسالتة سنة  0111عندما مت تغيري نظام مناطق ليبيا إىل
كل من مسالته والقره بوللي وقصر األخيار والعلوص  ،مث تغريت هيكلية
شعبيات وأصبحت تتبعها ٌ
الشعبيات فصارت تتبع شعبية املرقب ومقرها مدينة اخلمس يف سنة  6119ويف سنة  6102وبعد التغري
السياسي الذي طرأ على البالد أصبحت بلدية مستقلة إدارياً  ،وتوضح اخلريطة ( )0موقع منطقة الدراسة
أما عن املوقع الفلكي ملدينة ترهونة فيمكن اعتبار التقاء خط طول َ.29ج 02شرقاً ودائرة عرض َ.62ج26
مشاالً نقطة مركز املدينة .
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خريطةً(ً)8موقعًمنطقةًالدراسةًً .

املصدر  :إعداد الباحث من خريطة بلديات ليبيا مبقياس رسم  0111111: 0وخمطط املدينة ،
بتصرف .
اجع إىل اسم أحد القبائل اليت كانت تقطن
وبالنسبة لتسمية املدينة برتهونة يرجح أن يكون ر ٌ
وال تزال يف جزء صغري من وسط املدينة  ،واسم هذه القبيلة هو (أوالد ترهون) ويرتكزون يف منطقة
الشرشارة على هيئة جتمعات ريفية متباينة الكثافة (الزاوي  ،الطاهر  ، 0129 ،ص  ) 21وهناك من
يرجعها اىل اصول بربرية من قبائل ِمحجيَـ جر القادمة من شبه اجلزيرة العربية ( Oates . 1951 . p 81
) .وكانت املدينة قدمياً تعرف بالبويرات ( تصغري اآلبار ) نسبة إىل جمموعة من آبار املياه اليت كانت
تشكل مركزاً مهماً تلتقي فيه عدد من طرق القوافل التجارية ( شرف  ، 0126 ،صـ  ، ) 12،وتشكل
مصدراً لشرب مواشي التجمعات الريفية والبدو الرحل يف فصول اجلفاف  ،وقد عملت هذه اآلبار كذلك
على تكوين جتمع جتاري (سوق) ذكره الرحالة ( جون دميون ) يف كتابه ( من داخل معسكرات اجلهاد يف
ليبيا) قائالً " :ووجدت السوق غاصة بالليبيني الذين كانوا مشغولني ببيع وشراء امللح والتمر واخلروب
والبطاطس والشعري الذي كان امنه غالياً  ،وكانت تُعرض يف السوق خرفان كثرية شديدة السمنة كثة
الصوف (كثيفة الصوف) " ( جون دميون  ، 0100 ،صـ. ) 099
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وتأسست مدينة ترهونة يف منتصف القرن التاسع عشر يف منطقة قريبة من مساقط مياه الشرشارة
(الشالل) إىل الشمال من املدينة احلالية وعلى بعد 2كم  ،حيث أقامت هبا قبيلتان متباينتان اقتصادياً
والدليل على عدم جتانسهما اقتصادياً إقامة سوقني ومركزين لالجتماعات أحدمها بالقرب من مساقط املياه
واآلخر يف املدينة احلالية ( بولسريفس  ، 0191 ،صـ ، )62ويرجح أن تكون هاتان القبيلتان مها الدوامي
والنعاعجة  ،ألن هاتني القبيلتني تتمركزان يف أكرب مساحة من خمطط املدينة حالياً  ،واخلريطة ( )6توضح
تطور و مدينة ترهونة ما بني سنيت  0172وحىت سنة . 6119
خريطةً(ً)9نموًمدينةًترهونةًماًبينًسنتيًً8213وحتىًسنةًً .ً9662

املصدر  :اعداد الباحث اعتماداً على الصور اجلوية لسنيت  0172و ، 0192
واملرئية الفضائية " landsat "7لسنة . 6119

بً.بلدةًترهونةًقديماً:

كانت بلدة ترهونة ( البويرات ) زراعية الطابع  ،ويدل على ذلك كثرة السدود واآلبار ومعاصر
الزيتون ومقاطع احللفاء  ،وذلك يؤكد أن سكاهنا ريفيون بالضرورة ألن اهتمامهم باملياه ما هو إال دليل
على كوهنم مزارعني وأرضهم خصبة ( ناجي  ،وفوزي  ، 0172 ،صـ.)11
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وتؤكد املصادر التارخيية انتشار أشجار الزيتون باملنطقة  ،إال أهنا اندثرت يف فرتة معينة  ،وقد
خلَّفت قبائل ( املنغال ) خراباً كبرياً يف البلدة بفعل هجماهتا وغاراهتا املستمرة يف تلك الفرتة (ناجي،
وفوزي  ، 0172 ،صـ. ) 22
وكانت البلدة عامرة بالسكان  ،وتدل اآلثار على أن مدينة ترهونة من املدن القدمية  ،وهذه
اآلثار واقعة بالقرب من مركز املدينة احلايل تتمثل يف املعابد  ،وتوجد أطالل قلعة على الطراز العريب ترجع
إىل القرن الثالث امليالدي ( ناجي  ،وفوزي  ، 0172 ،صـ ، )12وبين يف شرق املدينة قصر روماين
نقشت حوله بعض الرسومات منها أشكال لوحوش وحيوانات أخرى غريبة  ،وتوجد أماكن لدور عبادة
قدمية تقع قريبة من مركز املدينة احلايل  ،وتظهر مبنطقة الشرشارة عند الشالل أكوام من احلجارة يدل
وضعها على أهنا حطام مباين  ،و كذلك مقربتان رومانيتان واضحتا املعامل  ،كما أن مبىن احلكومة
الرومانية يقع يف نفس املنطقة وجبواره منازل كثرية  ،ويؤكد القصر املوجود يف منطقة (دوغه) مشال شرق
املدينة على بعد 01كم تقريباً من مركز املدينة  ،واملبىن اآلخر فوق قمة أحد اجلبال الشاهقة املعروف بـ (
أبوطويل ) يف منطقة التله الشرقية مشال املدينة على بعد حوايل 9كم على أن احلضارة الرومانية برتهونة مل
تكن مرتكزة يف ٍ
مكان واحد .
جـً.منطقةًترهونةًأثناءًحكمًاألتراكً(ً: )ً8286ً–ً8228
وطرد ُهم لفرسان القديس يوحنَّا
بعد احتالل مدينة طرابلس من قبل رجال األسطول العثماين ُ
وتوسع نفوذهم ليشمل بعض املدن اجملاورة واليت
فرض العثمانيون هيمنتهم على ضواحي مدينة طرابلس َّ ،
منها بلدة ( البويرات ) ترهونة  ،ويف سنة َّ 0700
توىل أمحد باشا القره مانللي حكم والية طرابلس الغرب
وأتصف احلكم القره مانللي بالعنجهية والغطرسة والطمع مما دفعهم إىل فرض الضرائب خلزينة السلطان
عن املواشي واحلبوب كل عام  ،وكانت تأيت إليها قافلة كاملة خاصة جبمع الضرائب من جمموعة أتراك
ميتطون خيوهلم ويستعينون بدليل من سكان البلدة  ،ويتصف األتراك كما ذكر بالقوة والشدة والظلم .
جتمع سكاين صغري به بعض املراكز اإلدارية واخلدمية للحكومة الرتكية كمقر
وكان ببلدة ترهونة ٌ
املتصرفية ومقر الشرطة واحملكمة  ،ومل تكن عالقة السكان وثيقة باألتراك  ،ولكن منهم من تعاون معهم
يف بعض الوظائف اإلنتاجية واخلدمية  ،وقد أدخل األتراك نظام الشيوخ والباشوات إىل البالد  ،ويقوم
الشيخ مبساعدهتم يف إمدادهم باملعلومات واإلحصائيات َّ
السكانية واإلنتاجية واإلشراف على السوق
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والنظافة بالبلد ة  ،ومجع الضرائب من السكان الذين أهنكتهم هذه املبالغ مما أدى إىل تدين مستوى اإلنتاج
وتعددت أوجه الضرائب املدفوعة حىت أهنم كانوا يدفعون عن كل فرد قادر على الصيام  ،واستحدثت يف
عام  0917ضريبة اجلهاد لسد نفقات احلرب الرتكية اليونانية ( تريسني  ،0199 ،صـ ، ) 666وتوجد
باملدينة يف ذاك الوقت حمكمة تعمل على فض النزاعات بني الناس توالَّها أشخاص ذوي علم يف الشريعة
اإلسالمية  ،وكان القاضي ميتاز مبكانة رفيعة نابعة من الوازع الديين باملنطقة آنذاك  ،وكانت ببلدة ترهونة
العديد من الزوايا لتعليم القرآن الكرمي وأصول الدين  ،ومنها الزاوية القدمية مبركز املدينة ( زاوية البويرات)
إضافة إىل العديد من الزوايا املنتشرة يف ضواحي البلدة باملناطق اجملاورة مثل اخلضراء والداوون  ،وهناك
مسجد قدمي تتبعه زاوية يف أحد اهلضاب احمليطة باملدينة تعرف باسم ( شيخ املدين ) كما أن هناك مباين
غرف حجرية قدمية متجهة إىل القبلة تؤكد أهنا كانت خمصصة للصالة ) كاوبر  ،تعريب أنيس زكي حسن
وآخر
 ،صـ ، ) 97ومتتاز خيام سكان ترهونة بالنظام والنظافة فقد كانت اخليمة مقسمة إىل جزء للرجال ٌ
للنساء واملعيشة  ،كما توجد باملنطقة العديد من ( املغارات ) وهي بيوت حمفورة حتت األرض يسكنها
الناس مومسياً وغالباً يف فصل احلر الشديد  ،وبصفة عامة اتسمت احلياة االقتصادية واالجتماعية أثناء
االحتالل الرتكي بالركود .
ً

دً.ترهونةًأثناءًاالحتاللًاإليطاليًً :
يصف الباحث ( جون دميون ) مدينة ترهونة يف كتابه (من داخل معسكرات اجلهاد يف ليبيا)
قائالً  " :تبدو ترهونة وكأهنا راقدة يف طية و ٍاد واسع  ،وهي بلدة مربعة الشكل بنيت بيوهتا البيضاء حول
سوق كبرية  ،وهي شبيهة ببلدة تونسية صغرية  ،وختتلف عن بقية مدن طرابلس الغرب من حيث السكان
والبناء  ،وباملدينة قصر حكومي يطل على مساكنها وهو قصر تركي شامخ" (جون دميون ،0100،
صـ ، ) 099وكان باملدينة جتمع سكين صغري به بعض املرافق منها مكتب الربيد ومركز الشرطة ومتصرفية
ومركز صحي  ،وكان باملدينة بعض املقاهي الصغرية اليت تُعِد الشاي واللوز والفول السوداين (الكاكاوية )
وبعض املطاعم الشعبية وبعض الفنادق الصغرية املبنية من األحجار احمليطة باملدينة واملرممة بالطني والتنب
وهبا ساحات لربط اخليول واحلمري واإلبل املستعملة يف النقل وتزدحم هذه الساحات واليت حتمل مسميات
منها ( فندق احلمري )  ( ،فندق هرودة ) باحليوانات يوم السوق (الباحث مقابلة مع السيد علي عمران
أحد كبار السن باملنطقة6111 ،م).
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وكان باملدينة مهبط للطريان يقع بالقرب من احلامية  ،يطلق على ذلك املهبط اسم ( ساقية الطيَّار ) وقد
احتل اإليطاليون ترهونة يوم السادس من فرباير سنة  ، 0162ويف سنة  0122بدأت مؤسسة (إنيت)
اإليطالية بتنفيذ وبناء مراكز االستيطان يف املنطقة  ،ومت استصالح حوايل  9111هكتار  ،وبناء 261
مسكناً استيطانياً  ،وحفر آبار ارتوازية بعمق حوايل 11مرت تقريباً )أبو شهاب  ، 0190 ،صـ، ) 29
إضافة إىل ما مت بناله من إدارات عسكرية وخدمات حضرية أخرى منها ما هو موجود إىل هذه اللحظة .
ًًًً.9العمرانًالحضريًبالمدينةًً :
اهتم املختصون من مهندسني وجغرافيني وعلماء اجتماع بالتنمية احلضرية مع بداية الثورة
الصناعية اليت أدت إىل تطور املدن  ،وهجرة أهل الريف إليها  ،وامتداد هذه املدن رأسياً وأفقياً  ،وما رافق
ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية ناجتة عن التوسع العمراين وانعكاساته يف كثري من اجملاالت
الدراسية ،االقتصادية واالجتماعية اليت ترِّكز على التجمعات احلضرية ( H. Bartholoeo. 1975,
 ، ) p2.وقد بدأت ظاهرة التحضر يف االنتشار الواسع يف العقد األخري من القرن الثامن عشر  ،حيث
زاد حجم السكان احلضر خالل القرنني التاسع عشر والعشرين على عدة مراحل مرت هبا العديد من
املدن الغربية .
واملالحظ أن النمو السكاين والنمو احلضري تزامنا يف العامل املتقدم مع التطور الصناعي والعلمي
والتقين  ،وهذا ما افتقرت إليه مدن الدول النامية يف وها السكاين  ،حيث كانت الزيادة السكانية كبرية
تطوٌر صناعي وتقين  .ورغم أن ثلثي سكان العامل يعيشون يف هذه الدول إال أن وها
ومل يصاحبها ّ
السكاين مل يلق ما لقيه و سكان الدول املتقدمة من اهتمام  ،وقد واجهت البلدان النامية تغريات كبرية
يف وها احلضري  ،ويرجع السبب الرئيسي يف وها إىل ارتفاع معدل النمو للسكان احلضر  ،حيث
يتضاعف عدد سكان املدن الكبرية فيها كل حوايل  01سنة  ،وقد شهدت مدن ليبيا عامةً واً حضرياً
سريعاً يف النصف األول من القرن املاضي  ،فبينما كانت نسبة السكان احلضر يف سنة  0100متثل
حوايل  %7يتمركزون يف أربعة مدن وهي طرابلس اليت كان يسكنها ما بني  91 – 61ألف نسمة  ،مث
بنغازي ومصراتة والزاوية واليت كان يسكن كل منها ما بني  61 – 9ألف نسمة .
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وقد أكد بعض الباحثني منهم ،املصرايت والقزيري ،على أن معدل النمو احلضري بالبالد يف تلك
الفرتة كان أسرع من و سكان البالد بكاملها  ،حيث وصل معدل و سكان احلضر  %2.9بينما زاد
جمموع سكان البالد مبعدل  %6.0يف الفرتة ما بني  )0191 -0100املصرايت  ، 0192 ،صـ.) 29
ويف تعداد سنة  0191تبني أن مخسة مدن أخرى فاق تعداد سكان كل منها  9111نسمة ،
وقد ارتفعت نسبة السكان احلضر إىل حوايل  %69من جمموع سكان البالد  ،وقد َّ
شكل سكان الريف
ما نسبته  ، %11والنسبة املتبقية  %62متثلت يف السكان الرحل وشبه الرحل ) املصرايت ، 0192 ،
صـ ، ) 29واملالحظ على الفرتة الالحقة بعد  0191اخنفاض معدل النمو السكاين مقارنة مبعدل النمو
اجع إىل اهلجرة من األرياف إىل املدن من ناحية واألسباب السياسية املتمثلة يف
احلضري  ،والسبب ر ٌ
خملفات االحتالل اإليطايل واحلرب العاملية الثانية من ناحية ثانية .
وشهد النصف الثاين من القرن العشرين ارتفاعاً ملحوظاً يف نسبة السكان احلضر فبعد أن كانت
حوايل  %69سنة  0191إرتفعت إىل  %19.7سنة  ، 0121ووصلت نسبة السكان احلضر إىل
 %29.7يف سنة  0191وجتاوزت  %99بعد سنة ( 0119القزيري  ،حترير أبو لقمة  ،و القزيري ،
صـ ، ) 161غري ان تقديرات األمم املتحدة أكدت بأن نسبة التحضر يف سنة  6112بلغت حوايل
 ، %92وإرتفع مستوى التحضر بشكل سريع  ،ويرجع السبب يف ذلك إىل استقالل البالد سياسياً
واكتشاف النفط واستثمار عوائده ،وبالتاىل التحسن الكبري يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية  ،ومت
الرتكيز يف عملية التنمية على املراكز احلضرية  ،وحتسني مستوى اخلدمات  ،واليت من بينها اخلدمات
الصحية مما قلل من معدالت الوفيات خاصة بني املواليد بسبب األمراض  ،ودفع توفر اخلدمات وقيام
املنشآت االقتصادية يف املدن سكان الريف واملهاجرين خارج البالد أيام االحتالل إىل العودة والتوجه إىل
املدن حبثا عن معيشة أفضل وفرص عمل جيدة  ،وقد كانت مدينة ترهونة من بني املدن حديثة النشأة
واليت كان اغلب سكاهنا يتصفون بالرتحال وعدم االستقرار  ،ونشأت مدينة ترهونة كالكثري من مدن
العامل حول موارد املياه  ،حيث استقر سكاهنا بالقرب من جمموعة اآلبار اليت كان يطلق عليها اسم
(البويرات)  ،وكذلك بالقرب من مساقط مياه الشرشارة (الشالل ) .
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وبدأت املدينة بالتطور والنمو بشكل مكثف بعد ظهور النفط يف فرتة الستينيات من القرن
العشرين ،وأصبح هلا دور إداري وخدمي نظراً ملوقعها اهلام  ،ومناخها وتربتها املالئمني وهذا ما دفع هبا إىل
النمو  ،حيث كان يقطنها حوايل  6111نسمة سنة  ، 0122وارتفع العدد ليصل إىل حوايل 01111
نسمة سنة  ، 0172وحوايل  06111نسمة يف سنة  ( 0191بولسريفس  ، 0191 ،صـ.)62
وقد وصل عدد سكان مدينة ترهونة مبحالهتا احلضرية األربعة األكوام وسيدي امحيد والشرشارة والبلدية
إىل حوايل  62621نسمة سنة  ، 0119وقُدِّر عددهم سنة  6111بنحو  21169نسمة (تقديرات
مكتب اإلحصاء والتعداد فرع النقازة  ،اعتماداً على معدل النمو السنوي بني تعدادي )0119-0191
 ،ووصل عددهم يف تعداد سنة  6112اىل حوايل  21619نسمة.
ويرجع السبب يف النمو املتسارع ملدينة ترهونة إىل عوامل عدة  ،أمهها اهلجرة والزيادة الطبيعية ،
فعمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا البالد خالل فرتة الستينيات والسبعينيات وحىت
الثمانينيات ساعدت على نشأة و و املراكز احلضرية حيث أنشئت الكثري من املرافق السكنية واخلدمية ،
واتسعت الرقعة احلضرية  ،فقد كانت مساحة مدينة ترهونة تقدر بنحو  090.1هكتار سنة 0191
وزادت لتصل إىل حوايل  297.9هكتار سنة  ( 6111بولسريفس  ، 0191 ،صـ ، 61صـ.) 20
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جدولً(ً)8المساحاتًالحضريةًلبعضًالمدنًالليبيةًلسنتيًً9666-8216ف ً
المساحةبالهكتار
المدينة

0891

0111

طرابلس

0107001

0801201

بنغازي

0111

00011

درنة

08009

0711

مصراته

0200

9190

البيضاء

890

0221

غريان

020

0001

الزاوية

27909

0071

ترهونة

*01000

*29701

سرت

71701

0087

بنيوليد

01109

0100

املصـدر :سـعد خليـل القزيـري  (،التحضـر يف ليبيــا) يف كتـاب اجلماهرييـة دراسـة يف اجلغرافيـا  ،الـدار العربيــة
للنشـر والتوزيـع واإلعــالن سـرت  0112ص * .111تقــديرات املكتـب االستشــاري لشـركة بولســريفس
فاديكو .
ًأً .أنماطًالعمرانًالحضريً :

وك اجملال العمراين مت إنفاق مبالغ طائلة يف سبيل تنمية خمتلف القطاعات وأمهها البنية التحتية ،
حي ــث مت إنش ــاء أحي ــاء س ــكنية متكامل ــة يف غ ــرب املدين ــة وش ــرقها  ،منه ــا املتع ــدد الطواب ــق (العم ــارات)
واملساكن الشعبية  ،ومتثل هذه املباين أكثر من ربع املباين السكنية باملدينة  ،كما مت منح القروض السـكنية
للمـواطنني ممــا زاد يف التوســع يف بنــاء مســاكن متباينــة يف طرازهــا املعمــاري فمنهــا املســاكن األرضــية الصــغرية
ومنها املباين متعددة الطوابق والكبرية املساحة .
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صورةً(ً)8أنماطًالمنازلًالخاصةًبمدينةًترهونةًً .

المصدر :تصوير الباحث . 6111 ،
وتنتشــر هــذه املبــاين يف وســط املدينــة وأطرافهــا خاصــة اجلهــة اجلنوبيــة والغربيــة  ،ومت تنميــة وتطــوير الوحــدات
احلضرية اخلدمية املتمثلة يف اخلدمات اإلدارية والتعليمية والصحية وغريها من املرافق اخلدمية  ،وتتمثـل أهـم
الوحدات اخلدمية باملدينة يف الوحدات التالية :
مركزًالمدينةًالقديمًً :

ويشـمل املرافــق التسـويقية واخلــدمات العامـة  ،إال أن جــزءاً كبـرياً منهــا مت هدمـه  ،وحلــت حملـه حــدائق
ومباين أخرى جبوار الطريق الرئيسي الذي مير مبنتصف املدينة ً ً.
الوحداتًاإلداريةً:

وتتمثــل يف اجملمــع اإلداري واملبــاين العامــة مثــل مبــىن البلديــة الــذي يشــمل أمانــة املرافــق اآلن والســجل
العقــاري واملصــرف العقــاري واملركــز الثقــايف واحملكمــة  ،وتقــع هــذه الوحــدات متجــاورة يف اجلــزء اجلنــويب
الشرقي من املدينة ً.صورة ()6
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صورةً(ً)9مركزًالشرطةًوسطًالمدينةًً .

المصدر :تصوير الباحث . 6111 ،

ً-وحداتًالخدماتًالتعليميةًوالصحيةًً :

ترتكــز هــذه الوحــدات قريبــة مــن بعضــها وأمههــا العيــادة الصــحية اجملمعــة واملستشــفى املركــزي وبعــض
املؤسسات التعليمية ملختلف مراحل التعليم .
ويعــد هــذا التطــور يف العم ـران واالتســاع يف مســاحة املدينــة انعكاس ـاً لطــابع حضــري قــوي مــن حيــث
النمو واالتساع واالنتشار بأطراف املدينة مما أوجد عالقة وظيفية للمدينة جتاه إقليمها وجماوراهتا .
ومبقارنـ ــة الصـ ــور اجلويـ ــة للمدينـ ــة يف ف ـ ـرتات السـ ــبعينيات والثمانينيـ ــات والصـ ــورتني الفضـ ــائيتني يف سـ ــنيت
0111و 6119يف اخلريط ــة ( )6يتض ــح الف ــارق الكبـ ــري يف وض ــع املدين ــة مـ ــن حي ـ ـث العم ـ ـران و طـ ــه
واألراضي الفضاء اليت مت استغالهلا عمرانياً  ،كما تظهر كذلك املباين اليت كانت قائمة باملدينـة  ،والـيت مت
هدمها واستغالل أراضيها يف األغراض احلضرية من ٍ
مبان وطرق عند تنفيذ املخطط احلديث  ،كمـا ميكـن
مالحظة التطور الواضح يف مساحة املدينة  ،فبينما كانت مساحتها سنة  0191حوايل  090.1هكتار
تط ــورت ه ــذه املس ــاحة لتص ــل إىل حـ ـوايل  0161هكت ــار حس ــب مس ــاحة املدين ــة املق ــدرة م ــن الص ــورة
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الفضائية لسنة  ، 0116وقدرت مساحتها من الصورة الفضـائية لسـنة  6110حبـوايل  0299هكتـار .
ويتضح من خالل ذلك أن مدينة ترهونة آخذةٌ يف النمو احلضري السريع .
ب .أشكالًالنموًوالتطورًالحضريًواتجاهاتهًبمدينةًترهونةًً :
ً

إن أشكال النمو واالتساع املكاين للمدن تعد ظاهرة ميكن قياسها يف الغالب مبا كانت عليه قدمياً وما هي
عليه يف الوضع الراهن  ،ويتخذ االتساع املكاين الناتج عن التزايد العمراين عدة أشكال أوهلا النمو املشتت
" "scattered formوثانيهـا النمـو الشـريطي بـأطراف املدينـة " ، "strung out patternالـذي
ميتــد مبحــاذاة الش ـوارع الرئيســية املتفرعــة مــن وســط املدينــة إىل أطرافهــا  ،وغالب ـاً مــا جيتــاح األحزمــة اخلض ـراء
واألراضـي الزراعيـة بـأطراف املدينـة  ،والشـكل الثالـث النمـو النـووي " "nucletis formالـذي يظهـر
على شكل حلقات يف املباين الرتاثية .
وتظهر هذه األشكال الثالثة من النمو يف مدينة ترهونة  ،خاصة يف الضواحي والتجمعات السكنية واخلدمية
املنشــأة حــديثاً  ،فيظهــر الشــكل املشــتت يف األط ـراف اجلنوبيــة مــن املدينــة  ،والشــكل الش ـريطي يف االط ـراف
الشــرقية مبحــاذاة طريــق اخلض ـراء ،والش ــكل النــووي يتَّضــح جلي ـاً يف االط ـراف الشــمالية والغربيــة مــن املدين ــة.
وتوضــح اخلريطــة ( ) 6وضــع املدينــة واهليكــل العــام ملبانيهــا ومورفولوجيتهــا  ،وقــد طغــت األشــكال الســابقة مــن
النمو على حدود خمطط املدينة حبيث اختلطت استعماالت األرض احلضرية مبجاورات املدينة من التجمعات
الريفيــة واألراضــي الزراعيــة  ،وتــؤثر الزيــادة الســكانية ومــا يصــاحبها مــن تباينــات اجتماعيــة وتطــور يف التقنيــة
وخاصة يف جمال النقل واملواصـالت واالتصـاالت يف تـداخل اسـتخدامات األراضـي احلضـرية باألراضـي الريفيـة
والزراعية  ،ويؤدي كذلك إىل انتشار بعض اخلدمات اليت تظهر بوضوح يف تلك املناطق  ،وأكثر آثار الزيـادة
الســكانية وضــوحاً هــي تلــك التباينــات املورفولوجيــة بــني املبــاين القدميــة الط ـراز واحلــديث منهــا ( بولســريفس ،
 ، 0191صـ ـ ، ) 010ويســهم توزيــع وكثافــة اســتعماالت األراضــي بوســط املدينــة وأطرافهــا يف اختــاذ النمــو
العشوائي لشكل معني دون آخر  ، ( Boyce . and Other , 1972 , p 353) .فبينما تؤدي
الكثاف ــة املرتفع ــة يف اس ــتعماالت األرض باملدين ــة إىل االنتش ــار بش ــكل مش ــتت كم ــا ه ــو احل ــال يف االطـ ـراف
اجلنوبيـ ــة والشـ ــرقية مـ ــن املدينـ ــة  ،وبشـ ــكل مـ ــنظم كمـ ــا يف االط ـ ـراف الشـ ــمالية  ،ويـ ــؤدي التوزيـ ــع املـ ــنظم يف
اســتعماالت األراضــي احلض ـرية باملدينــة إىل النمــو املوجــه املخطــط  ،أمــا فيمــا يتعلــق باالجتاهــات العامــة لنمــو
املدينــة فــإن االجتــاهني األساســيني لنمــو مدينــة ترهونــة مهــا الشــمال واجلنــوب  ،والســبب يف ذلــك يرجــع إىل
ظــروف البيئــة الطبيعيــة حيــث حتــول احل ـواف اجلبليــة الشــرقية دون ــو املدينــة يف ذلــك االجتــاه  ،كمــا منعــت
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األراضــي الزراعيــة املتمثلــة يف بســاتني الزيتــون واللــوز باملنحــدرات الغربيــة للمدينــة مــن النمــو يف ذلــك االجتــاه ،
وتوضح اخلريطة التالية حماور واجتاهات و املدينة .
وحتد األراضي الزراعية ملدينة من ناحية اجلنوب الغريب ّ ،
خريطةً(ًً)3محاورًنموًمدينةًترهونةًً .

املصدر اعداد الباحث بناءً على حدود املدينة اليت حددها البلدية واحلدود الفعلية ملدينة ترهونة
ويظهر من خالل املالحظة العينية النمو السكين العشوائي يف ذلك االجتاه  ،كما أن خمطط املدينة لعام
 6111املعد من قبل مؤسسة بولسريفس يهدف إىل حتوير اجتاه النمو احلضري للمدينة ناحية اجلنوب
بينما ال يلق هذا االجتاه قبوالً كبرياً من قبل املواطنني  ،حيث أقيم حي جديد فيما ال يتجاوز األربع
اجع إىل الرغبة يف القرب من
سنوات يف اجلهة الشمالية خلف املستشفى  ،وقد يكون السبب يف ذلك ر ٌ
اخلدمات ومركز املدينة  ،فاملنطقة اجلنوبية تكاد تكون معزولة عن وسط املدينة  ،حيث حتجب املنطقة
اخلاصة (املعسكر) واخلدمات اإلدارية بوسط املدينة تلك اجلهات عن مركز املدينة املتمثل يف شارع
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االنطالق وشارع الشرشارة  ،كما أن متركز قبيليت الدوامي والنعاعجة يف تلك املنطقة بطابعهما الريفي ،
وإقامة مشروع تأصيل الدواجن يف منطقة احلزام األخضر اليت من املفرتض أن تشكل حدود املخطط
اجلنوبية ال حيفزان على و املدينة يف ذلك االجتاه  ،وبصفة عامة جندها تنمو بشكل عشوائي يف أغلب
االجتاهات صورة (. )2
صورةً(ً)3مبنىًسكنيًفيًأحدًاألحياءًالحديثةًجنوبًالمدينةً.

المصدر :تصوير الباحث . 6111 ،
مقترحًلحلًمشكلةًنموًالمدينةًعلىًحسابًاالراضيًالزراعيةًالمحيطةًبهاًً :
.3
كحل ملشكلة و مدينة ترهونة على حساب االراضي الزراعية اجملاورة هلا فإن اخلريطة ( )1واليت مت
اعدادها باالخذ يف االعتبار اربعة شروط لنمو العمران هي :
ًأ .ارتفاعات السطح باملنطقة ومايتعلق بذلك من وعورة واجتاه لالحندار مبا يتوافق مع امكانية البناء
والتوسع العمراين .
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ب .توزيع االنشطة الزراعية وهذا ذو امهية كبرية ألنه من اجل ذلك قام مقرتح البحث عن اماكن
ً
مالئمة للعمران ال تؤذي الغطاء النبايت الطبيعي واملزروع باملنطقة .
جـ .توزيع شبكة تصريف املياه باملنطقة من اجل تفادي التوسع العمراين باملنطقة يف مناطق اخطار
السيول والفيضانات وما ينتج عنها من مشاكل بيئية .
د .شبكة الطرق وال ميكن اغفال دور الطرق وامهيتها الكبرية يف توزيع العمران وكثافته بسبب ما تؤديه
من مهمة ربط املراكز العمرانية سواء داخل منطقة الدراسة او خارجها .
واىل جانب هذه الشروط االربعة اليت يقوم عليها اقرتاح املواقع املناسبة للعمران مبدينة ترهونة فإن هناك
بعض العوامل االخرى اليت ال ميكن اغفال دورها يف توزيع العمران باملنطقة كاملناخ واجليولوجيا والرتبة
وغريها  ،غري ان دور هذه العوامل االربعة يعد اكثر تأثرياً واشد ارتباطاً بالعمران .

خريطة(ًً)2االماكنًالمالئمةًلنموًوتطورًمدينةًترهونةًومراكزًالعمرانًاالخرىًبمنطقةًالدراسةً .

ً
املصدر  :اعداد الباحث من خالل املرئية الفضائية لسنة  ، 6119عن طريق برنامج Arc
" . " GIS.10.1
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شكلً(ً)8نموذجًاوًتصميمً"ًً"modelingللخطواتًالمتبعدةًلتحليلًالمرئيةًالفضائيةًلسنةً
ً،ً9662منًاجلًاختيارًاالماكنًالمناسبةًلنموًوتطورًمدينةًترهونةًفيًمنطقةًالدراسةًً .

املصدر  :اعداد الباحث من خالل برنامج " . " Arc GIS.10.1

نتائجًتحليلًخريطةًاالماكنًالمالئمةًلنموًوتطورًالعمرانًفيًمدينةًترهونةًً :
وبتحليل خريطة االماكن املالئمة لنمو وتطور العمران يف مدينة ترهونة تبني ان افضل اماكن و العمران
ترتكز يف اغلبها يف اجلزء اجلنويب الغريب من وسط منطقة الدراسة اي جنوب املدينة مبسافة ترتاوح بني 2
اىل  01كم تقريباً  ،وهذا اجياز جملموعة من املميزات اليت تقرتح الدراسة ان تُنشأ مبوجبها مدينة ميكن ان
يطلق عليها "مدينة ترهونة اجلديدة" وفق شروط تتوافق مع ما يعرف باملدن الصحية أو البيئية  ،ومن أهم
هذه املميزات اليت جتذب السكان والعمران هلذا املكان:
 .0اجياد نشاط صناعي او جتاري او خدمي  ،وبالنسبة ملنطقة الدراسة فإن البدء يف انشاء مركب جامعي
يف ذلك املكان ووجود مصنع االحذية املتوقف هناك قد يشكل سبب جذب للعمران .
 .6وجود اراضي فضاء ملك للدولة يف ذلك املكان بامكاهنا استغالهلا يف انشاء خمطط عمراين عليها كما
أ ن اسعار االراضي هناك مل تصل اىل ما هي عليه بالقرب من املدينة ما يشجع على امكانية شراء
الدولة لألراضي واستعماهلا يف توسعة ذلك املخطط.
 .2قرب مصادر املياه املتمثلة يف حمطة توزيع املياه ومنضومة النهر الصناعي .
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 .1قرب حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي من املوقع املقرتح مما يوفر الكثري من اجلهد واملال مقارنة مبوقع
املدينة احلايل الذي يتم جتميع مياه الصرف الصحي يف صهاريج ارضية مشال املدينة مث ضخها ملسافة
 9كم جنوب املدينة اىل حمطة املعاجلة املذكورة بواسطة مضخات .
 .9وجود شبكة طرق جيدة تربط املكان املقرتح للمدينة مبعظم اطراف منطقة الدراسة االخرى يف
اجتاهات عدة وكذلك تسمح بنية املكان من تضاريس وتربة بإنشاء شبكة طرق وذجية .
خالصةًً :

بناء على ما مت التوصل إليه لوضع املدينة من مؤشرات اقتصادية وبيئية كانت وراء نشأة وتوسع احمليط
احلضري أمهها حركة التجارة وموارد املياه والنشاط الزراعي والرعوي للريف احمليط باملدينة قدمياً اىل
االسباب الدميوغرافية املتمثلة يف الزيادة الطبيعية واهلجرة من الريف اجملاور كعامل رئيسي للنمو
احلضري  ،وقد عملت بعض الظروف الطبيعية والبشرية إلختاذ ذلك النمو اجتاهات دون غريها
،وخلص هذا البحث اىل ان منطقة الدراسة تعاين من غياب اخلريطة املوجهة للنمو احلضري واليت
اثرت يف شكل العمران احلضري ونسقه واجتاهاته نتيجة لطبيعة السطح والغطاء النبايت الطبيعي
واملستزرع خاصة حقول الزيتون احمليطة باملدينة .
المراجعًً :

 09أبوش ــهاب  ،حمم ــد عل ــي  ،مراح ــل االس ــتعمار االس ــتيطاين اإليط ــايل يف ليبي ـ ـا.0112-0100,جمل ــه
الشهيد ,العدد  6اكتوبر0190م.
 08أبولقمة ،اهلادي مصطفى ،القزيري ،سعد خليل ،اجلماهريية دراسة يف اجلغرافيا ،الدار اجلماهريية
للنشر والتوزيع واإلعالن0119 ، ،م.

 03بولس ــريفس – ترهونـ ــة املخطـ ــط الشـ ــامل 6111م التقريـ ــر النهـ ــائي تقريـ ــر ط ن  11وارسـ ــو بولنـ ــدا
 0191م.
 04دميون  ،جون  ،من داخل معسكرات اجلهاد يف ليبيا 0100م ,حتقيق وترمجه وتقدمي حممد عبدا
لكرمي الوايف دار الفرجاين طرابلس  ،بدون سنة نشر .
 05الزاوي  ،الطاهر امحد  ،معجم البلدان الليبية  ،مكتبة النور  ،طرابلس 0129 ،

 06شرف  ،عبد العزيز طريح  ،جغرافية ليبيا  ،مؤسسة الثقافة اجلامعية االسكندريه 0126,م.

 07كاوبر  ،هـ  .س  ،تعريب أنيس زكي حسن  ،مرتفع آهلات مكتبة الفرجاين ،بدون سنة نشر.
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 02املصـرايت  ،امحــد.حتويل األراضــي لالســتعمال احلضــري أثــره وطبيعتــه يف ليبيــا  ,جملــه الفكــر العــريب معهــد
اإل اء العريب ,العدد 12بريوت 0192,م.
 01مكتب اإلحصاء التعداد منطقة النقازة تعدادي 0119 – 91م.

 090موسي  ،تريسني  ،اجملتمع العريب اللييب يف العهد العثماين ,الدار العربية للكتاب0199 ,م .

 099ناجي  ،حممد  ،حممد فوزي  ,طرابلس الغرب ترمجه أكمل الدين حممد إحسان دار مكتبه الفكر
طرابلس ليبيا  0172م .
 098مقابلة مع السيد علي عمران أحد كبار السن باملنطقة  ،بتاريخ 6111/6/62م .
المراجعًاالجنبيةً:

1. Bartholoeo. H. “The land use survey” – inmaye, n.m,
Kohn EF, reading in urban graphy. (eds) , 1975 .

2. Boyce , R. and Other , Socio – economic mode is in
Geographic London , 1972 .
3. Oates . The Tripolitania Gebel settlement of the roman
Period Around Gaser Eldauun , Tripoli . 1951 .
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ً

النباتًالطبيعيً (سيديًعمير-قصرًاخيار-غنيمة) نموذجاً ً

أ.عليًمحمدًنجاح ً

ً

كليةًاآلدابًوالعلوم-قصرًاالخيارً/جامعةًالمرقب ً

الملخصً :
تتكون احلياة النباتية يف منطقة الدراسة من نباتات بعضها دائم اخلضرة كاألحراج والشجريات،
وبعضها فصلي ينمو يف موسم األمطار ،وبعضها األخر حويل ينمو يف فصل املطر مث جيف يف فصل
اجلفاف ،ولكن جذوره تبقي يف األرض حىت تعاود وها من جديد عند حلول فصل املطر الالحق.
وبشكل عام فإ ّن منطقة الدراسة توجد هبا الكثري من املراعي الطبيعية والغابات وباخلصوص على الشريط
الساحلي يف غرب املنطقة .وتؤثر عوامل خمتلفة يف توزيع النباتات الطبيعية مثل املناخ والرتبة والتضاريس،
وهناك عوامل تؤثر يف حياة النبات من حيت وه وتكاثره وفرتة إزهاره وجفافه .وهي تضم التوزيع الفصلي
للحرارة والتوزيع الفصلي للمطر ونوع الرتبة والتضاريس ،ففيما يتعلق باملناخ فإ ّن العناصر املناخية السائدة
ُ
ُ
يف منطقة الدراسة هلا دور يف توزيع النبات الطبيعي واختالف تواجده بني فرتة وأخرى ،أما الرتبة فهي
العامل الثاين يف التأثري ألهنا تستمد خواصها من املناخ ،فقد تتدخل يف و النبات حملتواها من الرطوبة
وبالتايل تتباين كثافة النباتات وانتشارها يف ترب خمتلفة ،لذلك ينمو نبات الرمت واحلميضة والشيح يف الرتب
الرملية والطينية ،بينما توجد نباتات املثنان والبلوز يف الرتب امللحية واحلجرية ،والعامل األخري املؤثر يف
وعموما فإ ّن نباتات منطقة الدراسة متشاهبة يف الشكل
توزيع النبات هو القرب والبعد عن ساحل البحر.
ً
والرتكيب فهي يف العادة عبارة عن حشائش قصرية متفرقة سريعة النمو وقصرية العمر ولكنها تتميز بعدة
مميزات متكنها من التكيف مع ظروف بيئتها الطبيعية احمللية مثل الديس والسبط اللذان يتمتعان بأوراق
إبرية ،ونبات الرمت يتمتع جبذور تتعمق يف الرتبة حبثًا عن املياه ،ونبات الصبار حيمل أوراق ختزن العصارة
للتحايل على اجلفاف ،ونبات الفرعون جذوره درنية واملثنان يتمتع بأوراق صغرية وخيطية.
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التمهيد ً

ًيف منطقة الدراسة تنقسم النباتات إىل نباتات إقليم ساحلي استبس حبري مثل الصبار والبلوز
والقزاح ،أما نباتات اإلقليم الداخلي استبس صحراوي وتتمثل يف نبات شوك اإلبل واخلرشوف الربي
هاما ،ولكن على املستوى احمللي يف توزيع
دورا ً
والشديدة (عمار6112 ،م .)09 ،كما تلعب التضاريس ً
صور األحياء النباتية وطبيعتها ،كما تؤدي املناطق العالية إىل اخنفاض يف درجات احلرارة مما يعطي للبيئة
املرتفعة ظروفًا رطبة مغايرة إىل حد ما عن املناطق املنخفضة اجملاورة ،وما يصاحب هذا من اختالف يف
مهما يف تنوع األحياء النباتية ،ففي املناطق
صورة األحياء النباتية .هذا وتلعب األحواض واألودية ً
دورا ً
اجلافة وشبه اجلافة تصبح املنخفضات (األحواض واالودية) مناطق جتمع ألكرب قدر ممكن من الرطوبة
ومؤثرا يف و النباتات وتنوعها ،إذ
بالقياس مع املناطق اجملاورة .كما يعترب االحندار عامالً طبوغرافيًا ً
هاما ً
احندارا ،ويرجع السبب يف ذلك
متيل السفوح شديدة االحندار إىل أن تكون أكثر جفافًا من السفوح األقل ً
إىل أن السفوح شديدة االحندار تعمل على انسياب وجريان املياه فوق السطح بسرعة ،ومن مت ال تتيح
الفرصة ملياه التساقط لكي تتوغل أو تتسرب بكثرة داخل مسامات الرتبة.
 الموقعًالجغرافيً :

تقع منطقة الدراسة يف اجلزء الشرقي من إقليم سهل اجلفارة .وحيدها من الشمال البحر
املتوسط ،ومن اجلنوب سلسلة جبال ترهونة ومسالته ،وحيدها من الشرق رأس املسن ،ومن الغرب وادي
ترغت.
 الموقعًالفلكيً :

تقع منطقة الدراسة بني دائريت عرض ( )26 ʺ21و ( )26 ʺ19مشاالً ،وبني خطي طول

(َ )02 ʺ19و ( )01 ʺ09شرقًا.
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 الدراساتًالسابقة ً
تناول غبور (( )0116غبور0116 ،م ،ص  )12يف دراسته بعنوان ((صيانة البيئة واملوارد
الطبيعيــة)) ،وقد تعرضـت هـذه الدراسـة إلـى احللقات الغذائية يف النظام البيئي ،وأشارت إىل عملية انتقال
الطاقة بني احللقات.
وقد أجرى الدقاق (( )0111الدقاق0111 ،م ،ص  )70دراسة بعنوان ((اقتصاديات محاية
البيئة يف اإلسالم)) ،حيث اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك لتحقيق أهداف الدراسة،
وإظهار املنهج اإلسالمي املتكامل يف محاية البيئة ،واحلفاق عليها وتنمية مواردها ،وتعويض املتضرر منها
نتيجة إساءة االستخدام واالعتماد على الضوابط والقواعد الفقهية.
ويف دراسة أخرى قام هبا غرادية يف سنة ( 6111م) (غرداية6111 ،م ،ص  )62تناول فيها
((وضع املراعي الطبيعية يف مشال غرب سهل اجلفارة ومدى تأثريها على احلياة احليوانية)) حيث أشار بأن
املنطقة تشهد ظروفًا طبيعية قاسية كان هلا التأثري على املراعي الطبيعية من حيث الزيادة والنقصان وكما
أوضح بأن األمطار من أهم العوامل اليت تتحكم يف التوزيع املكاين للمراعي خاصة أن أمطار املنطقة يف
تناقص مستمر مما أثر بدوره على احلياة احليوانية وكما أشار أيضا بأن املراعي الطبيعية يف تدهور مستمر
نتيجة للظروف الطبيعية القاسية من قلة أمطار وإرتفاع معدالت درجة احلرارة مما أدى إىل اختفاء العديد
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من النباتات اهلامة بالنسبة لإلحياء احليوانية وكما أكد بأن الغطاء النبايت أصبح ال يليب االحتياجات
الغذائية للحيوانات وأن أغلب املزارعني يعتمدون يف تغذية قطعاهنم على األعالف نتيجة لعدم جودة
املراعي باملنطقة.
 الدراسةًالتصنيفيةًللغطاءًالنباتيًفيًمنطقةًالدراسة ً

تصنّف النباتات إىل نباتات زهرية ونباتات غري زهرية ،وتنقسم النباتات الزهرية إىل نباتات ذات
الفلقة الواحدة ونباتات ذات الفلقتني ،وبدورها تنقسم إىل رتب وتنقسم الرتب إىل فصائل على أساس
عددا من
التشابه يف الرتكيب الزهري ،والعالقات التطورية األخرى ،وكل فصيلة من الفصائل تضم ً
عددا من األنواع (العطيات0119،م ،ص .)60
األجناس النباتية وكل جنس يضم ً
 الفصائلًالنباتيةًفيًمنطقةًالدراسة ً
تتعدد الفصائل النباتية يف منطقة الدراسة وتتنوع وفيما يلي وصف إمجايل ألغلب الفصائل النباتية الشائعة
يف منطقة الدراسة:

-8الفصيلةًالزنبقية  :معظم نباتات هذه الفصيلة حولية ،أوراقها حلمية مسيكة شريطية ذات لون أخضر
نوعا
جنسا* ،وً 6111
قامت ،توجد عليها طبقة مشعية لتقلل من عملية النتح ،وتشمل الفصيلة على ً 611
(سعد0111،م ،ص  ،)622وتتكاثر بالريزومات والدرنات والكورمات واألبصال ،وأهم النباتات
الشهرية اليت تضم الفصيلة الفرعون والبلوز وأغلبها تنمو يف الرتبة الرملية ،وتنتشر يف كافة أجزاء منطقة
الدراسة.

-9الفصيلةًالحريقية :نبات هذه الفصيلة عبارة عن أعشاب حولية ،أوراقها متقابلة تتغطّى بأوبار السعة
جنسا 211 ،نوع (سعد0111،م ،ص  ،)216ويف
توجد مادة لبنية يف نسيجها ،وتشمل على ً 16
نوعا (الشف6119 ،م ،ص  )70معظمها ينمو يف املناطق احلارة
ليبيا يوجد منها  1أجناس وً 00
واملعتدلة مثل نبات احلريقة ،وتنتشر أنواع هذه الفصيلة يف الشمال من منطقة الدراسة.
-3الفصيلةًاللبنية :تسمي هذه الفصيلة باللبنية الن نباتاهتا حتتوي على مادة لبنية مثل نبات اخلروع،
مفصصة،
وهي خمتلفة ،منها أعشاب اللبنية (العضيضة) ومنها شجريات كاخلروع وتكون أوراقها مفلطحة ّ
نوعا
جنسا وً 96
جنسا وً 7211
نوعا (سعد )122 ،ويف ليبيا ينتشر حوايل ً 09
تشمل ً 692
(الشف6119،م ،ص  )11ويكثر توزيعها يف املناطق الساحلية والرملية ،وتنتشر على وجه اخلصوص يف
منطقة الدراسة يف الوديان ويف املناطق اليت متارس فيها الزراعة البعلية.
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ً

-2الفصيلةًالخبازية :معظم نباتاهتا أعشاب وأوراقها راحية مفصصة ،تتغطّى السوق واألوراق بأوبار،
والزهرة عنقودية ،تتكاثر عن طريق البذور ذات الشكل القرصي ،جذورها قريبة من السطح ،وتشمل
نوعا (سعد0111،م ،ص  )171وأشهر نباتاهتا نبات اخلبيزة الذي يكثر
جنسا وً 0911
الفصيلة ً 96
وه يف الرتبة الرملية ،تنتشر أنواع هذه الفصيلة يف مجيع أحناء منطقة الدراسة ويقتصر وجودها على موسم
األمطار.
فإهنا أكثر العائالت النباتية
-2الفصيلةًالمركبة :تعترب هذه الفصيلة من أكثر العوائل النباتية رقيا ،لذلك ّ

جنسا و 61111نوع موزعة يف مجيع أحناء العامل (العروسي،
أجناسا وأنو ً
اعا ،إذ تضم حوايل ً 191
0197م ،ص  )219وتنتشر يف منطقة الدراسة يف أجزائها اجلنوبية ،وتضم الشيح ،عشبة األرنب،
شجرة مرمي

معمرة
-0الفصيلةًالباذنجانية :نباتات هذه الفصيلة أعشاب حولية مثل الداتوره والقنقيط ،وشجريات ّ

جنسا
مثل ع ّكوز موسى ،أوراقها متبادلة وحافة الورقة ذات تفصص كبري وواسع ،وتشمل الفصيل ةً 99
نوعا (الشف6119،م ،ص  )12تنتشر يف الرتبة الرملية،
نوعا ،ويف ليبيا  01أجناس وً 61
وً 6611
وتنتشر يف منطقة الدراسة يف جماري الوديان.
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-1الفصيلة ًالقرعية :تتكون من أعشاب حولية زاحفة ،ذات سيقان طويلة ،وأوراقها راحية مفصصة
متبادلة مغطاة بشعريات أو زغب على الساق ،واألوراق والثمار حنيط هبا أجزاء متشحمة ،وأغصاهنا
زاحفة على األرض ،وتنمو معظم نباتات هذه الفصيلة يف الرتب الرملية تتحمل اجلفاف واحلرارة العالية
وأهم نباتاهتا احلنظل والبزيط ،وتنتشر نباتات هذه الفصيللة يف منطقة الدراسة على حواف جماري الوديان
اليت خترتق منطقة الدراسة مثل وادي ترغت ووادي مقدال.
ً -1الفصيلةًالنجيلية :أغلب نباتات هذه الفصيلة أعشاب حولية  ،سيقاهنا جوفاء  ،أوراقها متبادلة
نوعا(سعد0111م ،ص )626
وقواعدها مغلقة  ،الزهرة سنبلة  ،تضم حوايل  191جنساً و ً 1911
جنسا ينمو ّبريا مثل النجم والنجيل و الزيوان والسبط
منتشرة يف مجيع أحناء العامل  ،يوجد هبا ً 11
والديس وتنتشر يف مجيع أحناء منطقة الدراسة.
-2الفصيلة ًالصليبية :أن أزهار هذه الفصيلة تشبه الصليب وهذا سبب تسميتها بالصليبية ،امارها
خردلية ،ومجيع نباتاهتا أكثرها حويل مثل العسلوز واجلرجري الربي ،وتتغطّى أوراقها بوبر أو زغب وشكل
زهرهتا عنقودية أو مشطية تبدأ موسم وها عند سقوط األمطار.

ً -86الفصيلة ًالبصلية :حتتوي نباتات هذه الفصيلة على أبصال  ،تنمو حتت الرتبة  ،األمر الذي
يساعد على بقائها مدة طويلة ال جتف  ،وتشمل الفصيلة نباتات حقلية مثل البصل والثوم  ،والنوع الربي
منها مثل القازول  ،وتتميز أوراقها بشكل شريطي ولوهنا أخضر  ،وتتكاثر عن طريق األبصال والبذور.

ً -88الفصيلة ًالبقولية :تُع ّد هذه الفصيلة من أكرب الفصائل  ،ألهنا حتتوي على جمموعة هائلة من
النباتات التابعة هلا أشهرها الرمت  ،والقندول  ،والشديدة  ،وأزهارها على شكل فراشي  ،خيتلف الطول يف
صغريا وجافًا  ،وجذورها يف بعض
نباتاهتا ويف شكل أوراقها فمنها األوراق الكبرية والرقيقة ومنها ما يكون ً
النباتات وتدية وهي تنتشر يف منطقة سيدي عمري وغنيمة.
ً -89الفصيلةًالحماضية :نباتات هذه الفصيلة عبارة عن أعشاب  ،والسيقان هلا عقد منتفخة وقد
تكون مفصلية  ،وهلا جذور شبيهة باألبصال مثل نبات ضرس العجوز وأوراقها قلبية ذات لون أخضر
جنسا و 911
قامت ،الثمار أحيانًا حتتوي على أشواك لكي تساعدها على االنتقال  ،وتشمل ً 26
نوع(سعد ،سعد0111م ،ص  )202ويف ليبيا يوجد جنس واحد فقط و  2أنواع(الشف6119،م ،ص
 ) 12تنتشر أغلبها يف املناطق املعتدلة  ،وأشهر نبات الفصيلة نبات احلميض وهي تنتشر بشكل كبري يف
مجيع أجزاء منطقة الدراسة .
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ً-83الفصيلةًالصبارية  :نباتات متخشبة أو عشبية عصارية والساق عادة حلمية عمودية أو خمروطية أو
مضلعة وتقريبا شبه كروية أو اسطوانية كثريا ما تكون ذات ضلوع منضغطة و مسطحة و الوريقات مشوكة
وخمتزلة إىل حراشف واإلزهار مفردة وجالسة وخنثي والثمرة حلمية لبية عديدة البدور عادة والفصيلة تضم
جنسا واحد وثالثة أنواع مزروعة
جنسا و 6111نوعا(الشف6119،م ،ص  )72ويف ليبيا يوجد ً
ً 91
وتوجد على الطرقات يف مجيع أحناء منطقة الدراسة .
وتتعدد النباتات الطبيعية يف منطقة الدراسة من حيت توزيعها املكاين  ،ففي الشريط الساحل
ينمو استبس حبري مثل القازول والقندول والبلوز  ،ويف الغالب تكون حولية والبعض منها فصلية  ،ويف
امل نطقة الوسطى يكثر و نباتات السبط والديس لوجود الكثبان الرملية  ،أما يف املسافات البعيدة عن
الساحل تنمو نباتات اإلستبس القاري (الصحراوي) اليت تتميز بقدرهتا على حتمل اجلفاف  ،وأهم هذه
الشعال وشوك اإلبل.
النباتات الرمت و ّ
ويوجد يف املنطقة عدد هائل من احلشائش املومسية اليت سرعان ما جتف بانتهاء موسم سقوط
املطر  ،وأهم خصائصها قدرهتا على حتمل ظروف املناخ ،ومن هذا املنطلق مت تقسيم نباتات املنطقة إىل:
ُ
 - 2نباتات ملحية.
 - 6نباتات مومسية.
 - 0نباتات دائمة اخلضرة.
أوالًـ النباتات دائمة اخلضرة:
تنقسم النباتات إىل نوعني منها املقاوم للجفاف واآلخر املتحمل له ،وان اختلفت الطرائق اليت
تتبناها النباتات لكال النوعني  ،لكي حتافظ على بقائها حية طول العام خاصة خالل فرتات اجلفاف
الشديد  ،جند أن النوع األول يقوم بالتقليل من معدالت التبخر بنفض أوراقه وإحالل أشواك بدال منها ،
أو تكون أوراقه مسيكة مغطاة بشعريات  ،أو بتعميق جذورها يف الرتبة رأسيا أو طرحها أفقيّا لتستفيد
بكميات أكرب من الرطوبة  ،أما النوع الثاين  :املتحمل للجفاف فهو الذي يستطيع البقاء جافًا ويبدو
وجمعدة تنمو وتزهر عند موسم
كأنه فقد احلياة لفرتة طويلة  ،ويكون شكل سيقانه كأهنا خشبية قاسية ّ
األمطار  ،وتأخذ اللون القامت أثناء اجلفاف أو تأخذ الشكل التقزمي لتتحايل على اجلفاف(جودة،
0112م ،ص  .)621ومن أمثلة هذه النباتات يف منطقة الدراسة ما يلي:
(الشعال) Artemisia campestris:وهو نبات شجري معمر ينتمي إىل العائلة
 -0نبات التقفت ّ
سنتمرتا أو أكثر واألوراق صغرية
املركبة  ،ساقه قامت يتفرع بالقرب من سطح الرتبة  ،طوله مابني 61ـ 21
ً
ومتقابلة على الساق مع وجود اذينات تابعة للورقة  ،وأزهاره صفراء دقيقة خترج من إبط الورقة ،ويتكاثر
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بالبذور  ،ويزهر يف شهري يونيو ويوليو وأكثر الرتب املالئمة له الرتب الرملية ،ينتشر يف مجيع األجزاء
الساحلية يف منطقة الدراسة
 -6نبات الرمت Reteam raetaum:نبات صحراوي ينتمي للعائلة البقولية وينمو بكثافة يف املناطق
الصحراوية شبه اجلافة  ،وهو دائم اخلضرة  ،شجريي ومعمر  ،ويصل ارتفاعه إىل أكثر من املرتين  ،ذو
أوراق صغرية سريعة التساقط  ،وشكل أزهاره فراشية ولوهنا بيضاء ،الكأس الزهري ارجواين اللون  ،حتتوي
الثمار على بذرة واحدة فقط ،يزهر من شهر ديسمرب إىل شهر يناير  ،وأتناء فرتات اجلفاف تتحور أوراقه
إىل سيقان ليقلل من عملية النتح ،وينتشر يف األجزاء الساحلية من منطقة الراسة وانتشاره بكثافة عالية
 -2نبات عكوز موسى Nicotiana glauca graham:نبات شجري معمر ينتمي إىل عائلة
الباذجنانية  ،ويكثر يف األماكن املهجورة ،وعلى حواف الطرق  ،ويصل طوله حوايل  9أمتار  ،وأوراقه
بيضاوية إىل بيضاوية مستطيلة  ،لوهنا أخضر  ،وأزهاره صفراء إىل خضراء أنبوبية الشكل  ،وتوجد أزهاره
يف جماميع  ،اماره علب بيضاوية مقلوبة مستطيلة  ،وساقه خشيب قائم متفرع حيمل أوراق بسيطة يزهر
طول العام يتواجد يف جماري الوديان.
 -1نبات الديس Imperata cylindrical:نبات معمر ينتمي للعائلة النجيلية  ،يبلغ طوله حوايل
سنتمرتا  ،وساقه عديدة التفرع  ،والريزومات قوية النمو زاحفة  ،واألوراق مفتوحة  ،وشكل الزهرة
61
ً
دالية شبه سنبلة  ،ينمو يف الرتب الرملية  ،ويزهر من فرباير إىل مايو ،يتكاثر بالريزومات .ينتشر بشكل
كبري يف مجيع أحناء منطقة الدراسة.
 -9نبات اخلروع Ricinus communis linn:يعترب اخلروع من النباتات نادرة النمو ،حيت
تنمو يف مناطق متفرقة من منطقة الدراسة ،وهو من األشجار دائمة اخلضرة ،يوجد نوع منها يف منطقة
الدراسة صغري احلجم  ،وتعطي بذرة قليلة الزيت ،يرتاوح طوله من  0إىل  9أمتار(ابوزيد6111 ،م ،ص
 ، )76أما من حيت البذرة فإهنا ختتلف يف ألواهنا فمنها األبيض والرمادي والبين ،وعادة ما توجد البذرة
يف جمموعات تصل يف عددها إىل ثالثة أو أربع حبات يف الثمرة(ضو-حممد6112 ،م ،ص  ، )12ساقه
خشبية قائمة جوفاء ،وأوراقه مفلطحة مفصصة ،أزهاره جمتمعة يف نورات ،ساقه أملس ملون بألوان خضراء
مصفرة يف شكل عناقيد.
وارجواين باهتة وأزهاره خضراء ّ
 -2نبات القندول Calycotome Villosa (poir) link:وهو نبات شوكي ينتمي للعائلة
أزهارا صفراء ذات رائحة زكية ويصل ارتفاعه
البقولية ،يتحمل احلرارة العالية واجلفاف ،يزهر يف فصل الربيع ً
سنتمرتا(الزوام0191 ،م ،ص  )001وينمو يف ترب رملية طينية ،دائم اخلضرة ،السيقان
إىل حوايل 091
ً
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حتتوي على أشواك حادة ،وفرتة تساقط أوراقه يف شهر أغسطس إىل ديسمرب ،يتكاثر عن طريق البذور اليت
تبقي يف الرتاب مث مبجرد توفر الرطوبة تنمو وتظهر على السطح ،يزهر يف أواخر شهر ديسمرب إىل فرباير.
 -7احلنظل Citrullus colocynthis:ينتمي إىل العائلة القرعية ،وهو نبات زاحف على األرض،
يوجد يف األراضي اجلرداء ،ينمو يف الرتب الرملية والكلسية ،وهو نبات كثري التفرع ،فروعه مضلعة عليها
زغب ،أوراقه هبا تفصص مغطاة بزغب خشن امللمس ،أزهاره صفراء اللون ،اماره كروية خمططة بألوان
مصفرة ،طعمها مر املذاق ،يتكاثر خالل الربيع وأوائل الصيف (ابو زيد6111،م ،ص 672
خمضرة أو ّ
ّ
) ،وفرتة تزهريه من شهر مايو إىل يونيو ،وينتشر يف منطقة الدراسة يف جماري الوديان ويف الشريط الساحلي
كبريا من الثمار ،وجتمع اماره يف أواخر الصيف ،ويعد من النباتات اليت
 .والنبات الواحد يعطي ً
عددا ً
تتحمل اجلفاف إىل حد كبري بدليل إزهارها يف فصل الصيف يف أجف املناطق الصحراوية (البتانوين،
0116م ،ص .)97
اخلروب Ceratonia silique:شجرة كبرية دائمة اخلضرة ،جذعها كبري قامت كثري التفرع،
 -9نبات ّ
األزهار خنثي أو مذكرة ،الثمرة الغضة خضراء ،مث تصبح بنيّة وحلوة املذاق عند النضج ،تنمو يف املناطق
الساحلية ملنطقة الدراسة ،وهو ذو أمهية اقتصادية متميزة منذ احلضارات القدمية لشرق حوض البحر
املتوسط ،ويستعمل كعلف للماشية(ابو خشيم 0119 ،م ،ص  ، )206وقد يصل ارتفاع شجرة
اخلروب إىل ما يقارب من  2أمتار ،وهي من األنواع اليت تتحمل اجلفاف (ضو-حممد 6111،م ص
.)10
 -1نبات السدر Zizyphus lotus:شجرة صغرية متساقطة األوراق وعديدة األغصان واألوراق
جلدية بيضاوية متبادلة وتوجد شوكتان عند كل قاعدة ورقة ،أزهارها ثنائية اجلنس صغرية وصفراء اللون،
أما امارها رطبة صفراء إىل بنية حممرة وهي صاحلة لآلكل وتعرف حمليًا بـ (النبق) وهي شجريات تتحمل
اجلفاف والرتبة اجلريية والرملية الفقرية إضافة إىل حتملها ارتفاع نسبة األمالح يف الرتبة
(الشف6119،م،ص )661ميكن االستفادة من السدر يف رعى احليوانات كاملاعز واإلبل اليت تتغذى
على أوراقه وأغصانه الغضة واماره ،كما يستخدم السدر كسياج نبايت حول املزارع ،إضافة إىل استعمال
أوراقه يف إعداد مستحضرات التنظيف(الشف6119م،ص  ، )661وميثل السدر مر ٍاع جيدة للنحل يف
فرتة األزهار.
 -01نبات القصبة Phragmites commun:نبات خشن معمر يبلغ طوله حنو  9أمتار ،وتتميز
الساق بالعقد وباهنا غري متفرعة ناعمة امللمس ،وأوراقها خضراء رمادية بطول  21سم وعرض  2سم
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ومذبذبة القمة غري مغطاة بالشعر وهلا عروق واضحة وأغصاهنا تلف الساق ،أما السنبلة رحمية عديدة
األزهار وفرتة أزهارها من شهر ينايرإىل غاية شهر مايو(صاا0199 ،م ،ص  ، )79وينمو نبات القصبة
يف منطقة بطن الوادي بالقرب من الشاط وباملرتفعات حيث تتوفر الرطوبة بالرتبة واملياه يف جمرى الوادي
وهو من النباتات احملبة للماء حيث يتكاثف قرب جتمع املياه يف املنخفضات ،وميكن االستفادة من أوراقها
يف غذاء املاشية واألغنام واستعمال سيقانه يف أغراض صناعية عدة مثل السالل واحلصر وغري ذلك .
 -00نبات السرول Eucalyptus:وهو عبارة عن أشجار ضخمة دائمة اخلضرة ،وذات أوراق تتغاير
يف شكلها من املستديرة إىل املستطيلة وأزهارها بيضاء وتزهر خالل فصلي الربيع والصيف ،وامارها عبارة
عن كبسولة (الشف (91 ،متخشبة هلا عنق قائم وهي نصف كروية و ذات بذور بنية اللون ،ينمو يف
مجيع الرتب وبدرجة أفضل يف الرتبة الطينية الطميية العميقة ،وهو يقاوم اإلخنفاض يف درجات احلرارة حىت
 9جم ولكن ال يتحمل نسبة تركيز اجلري يف الرتبة (الزين-عباس6112 ،م ،ص .(079
 -06نبات الصنوبر Pinus:وهو عبارة عن شجرة خمروطية الشكل يصل ارتفاعها إىل 21مرتاً ،ذات
أوراق أبرية ،وهي تنمو يف الرتب احلمضية ومعدل أمطار يرتاوح بني  211إىل  291ملم ،وهو من
األنواع بطيئة النمو ،كما يعترب مقاوما للجفاف والرتبة اجلريية (الزين-عباس6112م ،ص ، )602
تس تخدم يف تثبيت الرتبة الفقرية املنجرفة وعلى امتداد الطرقات واملزارع واملنتزهات ،باإلضافة إىل مسامهتها
يف التوزان البيئى من خالل امتصاصها غاز ثاين أكسيد الكربون وإنتاجها األكسجني.
 -02نبات األثل Tamarix Articulata vahl:أشجار دائمة اخلضرة ذات سيقان معوجة
وبعض األصناف مستقيمة قد يصل ارتفاعها إىل  09مرتاً ،األوراق صغرية وحرشفية ،أزهارها يف عناقيد
ذات لون أبيض ،الثمرة عبارة عن كبسولة هلا خصلة من الشعر عند طرفها .وهو عادة ينمو برتبة رملية
طينية وميكنه النمو يف مجيع الرتب مبا يف ذلك الرتب املاحلة ويتحمل اجلفاف نسبياً حتت معدل أمطار من
 661إىل  211ملم كما ميكن جلذوره الوصول إىل املياه اجلوفية(الزين-عباس6112م ،ص .)619
 -01نبات البطوم palastina:شجر ة حملية دائمة اخلضرة ويصل ارتفاعها إىل  2أمتار(الزين-
عباس6112م ،ص  ،)06وتتميز بأوراق مركبة من وريقات جلدية مسيكة وداكنة اللون ،واألزهار جممعة
يف عناقيد وعدمية البتوالت وامارها كروية جافة ذات بذرة واحدة ،وتتحمل شجرة البطوم ظروف اجلفاف
والرتبة اجلريية تعترب امار البطوم صاحلة لألكل ،كما يستفاد من أخشاهبا يف صناعة الفحم وكحطب
للوقود ،باإلضافة إىل أهنا نبات رعوي جيد وتسهم يف تثبيت الرتبة.
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 -09نبات اجلداريRhus Oxyacantha:شجرة حملية شوكية كثرية التفرع ،أوراقها جالسة ومركبة
من ثالث وريقات ،وتزهر خالل فصل الربيع بلون أصفر خمضر واماره بنية غامقة تنضج يف فصل
اخلريـف ،وينمو اجلـدارى فـوق التـرب الرمليـة الطينـية احلصويـة ،وفـي منطقة الدراسة يالحظ
وجوده بالقرب من جماري الوديان حيث توفر الرطوبة بالرتبة يعترب من النباتات اليت ترعاها املاشية واألغنام
حيث تتغذى على أوراقه وأطرافه الطرية الغضة واليت هلا القدرة السريعة على النمو ثانية بعد أكلها ،كما
يستخدم يف تثبيت الكثبان الرملية وتستخدم أخشاهبا يف إنتاج الفحم كما تستعمل جذورها وحلالها يف
دباغة اجللود(الزين-عباس6112م ،ص .)02
 -02نبات السبط Stpagrostis ungens:نبات معمر ريزومى خشيب طويل ،أوراقه أسطوانية
وملتفة ،النوارة عنقودية مركبة ومفتوحة (الشريف0119 ،م ،ص  )96وهو من النباتات الرعوية اليت
ترعاها املاشية واألغنام وخاصة أطرافه الطرية أثناء فصل الربيع .
 -07نبات التني الشوكي Opuntia ficus indica var inermis:شجرية مستوردة قد يبلغ
ارتفاعها  2أمتار وترتكب األجزاء من عصارات مستديرة بيضوية ذات مسك يرتاوح  1 -6سم األجزاء
السفلى ملتحمة وتكون جدعا اسطوانيا واألوراق احلقيقية واليت هي صغرية جدا وحلمية تسقط بسرعة بعد
تكوهنا بفرتة قصرية واإلزهار صفراء جالسة كبرية احلجم والثمار كبرية بشكل بيضاوي وقد لوحظ من
خالل الزيارة امليدانية ملنطقة الدراسة زراعته يف املنطقة كمصدات للرياح .ينتشر نبات التني األملس
(اهلندي) يف املناطق شبه اجلافة ذات احلد االدىن لإلمطار السنوية املطلوب هو  611مليمرت/سنة وجيود
يف األراضي ذات الرتب العميقة ويف متوسط حرارة تقل عن  2درجات مئوية(الزين – بيويب)11 ،
ترعاها احليوانات العاشبة حيث تقبل عليها املاعز واإلبل واألبقار نظرا لصفة انعدام األشواك لذى هذا
النوع من التني .
 – 09نبات الزعرتThymus:وهو من النباتات املعمرة ،ويرتاوح ارتفاع النبتة ما بني 09سم – 69
سم ،أغصانه كثيفة ،وأوراقه صغرية ،واألزهار زرقاء أو بيضاء توجد يف قمة الفروع على هيئة كتل قرنفلية
الشكل ،ويرتكز وجوده بشكل كبري يف املنطقة ،حيت تتوفر الرطوبة ،ويرتكز وجوده على وجه اخلصوص يف
منطقة الدراسة على الشريط الساحلي ويف جماري الوديان اجلافة مثل وادي مقدال ووادي غنيمة ووادي
قرمي ووادي بسيس حيت تتوفر الرطوبة .
ثانيًا – النباتات املومسية:
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هي نباتات سريعة النمو وسريعة الزوال ،معظمها أعشاب تبقى جذورها يف الرتبة خامدة طول
فرتة اجلفاف ،وتعود إىل احلياة عند سقوط املطر يف املواسم الالحقة ،وقد يكمل دورة حياته خالل شهر
ونصف أو شهرين ،وأهم مميزاهتا أهنا ال حتتاج إىل مياه كثرية لنموها ،ويتوقف طول مومسها على مدى توفر
الرطوبة(جودة.)621 ،
ومن النباتات املومسية يف منطقة الدراسة مـ ــا يل ــي:
 -0نبات عنب الديب :نبات عشيب ،ينتمي للعائلة الباذجنانية  ،ينمو يف الرتبة الرملية  ،وينتشر يف
األراضي الزراعية وعلى جوانب الطرق ،ويرتاوح ارتفاعه من 01سم إىل  91سم ،جذره وتدي ،ساقه قائم
متفرع  ،أوراقه بيضاوية رقيقة وملساء ،أزهاره بيضاء يف نورات عنقودية ،واماره عناقيد كروية سوداء عند
النضج وخضراء قبل النضج  ،تظهر أزهاره يف شهر مارس ويونيو ،ويتكاثر بالبذرة .
 -6نبات العسلوز (الشلطام) Mustard wild radish:نبات عشيب ينتمي للفصيلة الصليبية ،ينمو
يف فرتة الربيع من كل عام ،أي فصل توفر الرطوبة ،يوجد يف الرتب الرملية ،يبلغ طوله  71سم ،ساقه
متفرع مغطى بشعريات وشكل الوردة أعناق قصرية ،والورقة مستطيلة هلا حواف مسننة ،األوراق العليا
شريطية ،أزهاره صفراء تزهر عند حلول شهر يناير ومارس ،مث تتحول إىل اللون األبيض بقدوم فصل
اجلفاف ،بعد تساقط بذوره يف الرتبة تبقي فيها لتنمو يف الفصل املمطر التايل من جديد.
 -2نبات الفجل الربي Raphanus raphinastrum:نبات عشيب ينتمي إىل العائلة الصليبية،
ينمو يف الرتب الرملية الرطبة ،يبلغ طوله حوايل  21سنتمرت ،ساقه متفرع خايل من الشعر ،أوراقه السفلى
معنقة ،والعليا صغرية ،أزهاره تظهر من فرباير إىل مايو ،شكل زهرته عنقودية ،ويتكاثر بالبذور.
 -1نبات اخلبّيز Malva parviflora:وهو نبات عشيب ينتمي إىل العائلة اخلبازية ،ينمو يف الرتب
الرملية ،الشكل العام للنبات ساقه أفقي إىل قامت  ،أوراقه كلوية مفصصة ،أزهاره يف جماميع عنقودية صغرية
احلجم ،لوهنا أبيض إىل بنفسجي تظهر خالل فرباير إىل مايو(القاضي-عنيات0192،م )17،بذرهتا على
شكل قرصي يتكاثر عن طريقها النبات.
 -9نبات احلريقة Urticaurens:نبات عشيب ينتمي للعائلة احلريقية ،ينمو يف الرتب الرملية والرملية
الطينية ،ويكون على صنفني من حيت البذور منها ما يشبه امار التوت ومنها صغري ،طوله يبلغ حوايل
سنتمرتا ،أوراقه خضراء مسننة من احلواف ،السعة تؤمل اليد مبجرد مالمستها ،أزهاره صغرية
 61إىل 69
ً
خضراء تكون يف شكل عناقيد ،والثمار بيضاوية ،يبدأ النبات يف الظهور من شهر فرباير ويزهر يف نفس
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الفرتة وميوت بانتهاء فصل املطر يف مايو حيت تتساقط البذور الناضجة وتبقي يف الرتبة لتعود إىل احلياة يف
املوسم التايل.
 -2نبات ضرس العجوز Emex spinosus:نبات عشيب ينتمي للعائلة احلماضية ،ينمو يف ترب
قصريا
رملية ،يبلغ طوله حوايل  21سنتمرت ،اجلذر وتدي متفرع  ،والساق قائم أجوف أخضر اللون ،يبدو ً
مفرتشا يف األطوار املتقدمة من النمو ،أوراقه السفلى قلبية
يف املرحلة األوىل من النمو وبعدها يصبح
ً
وحافتها مموجة أعناقها طويلة واألوراق العليا صغرية  ،قصرية األعناق ،أزهارها خضراء ،الثمرة لوهنا حممر
عند النضج وهلا ثالثة أشواك ،يزهر من مارس إىل أبريل ،ويتكاثر بالبذور.
سنتمرتا(أبو رجيح-
 -7نبات البابونج (الفلية) :نبات عشيب يرتاوح ارتفاعه مابني  01إىل 61
ً
حجاوي6111،م ، ) 022،له ساق متفرعة مائلة تنتصب فيما بعد ،وله أوراق ريشية طويلة ،ورلوس
زهرية تشبه زهرة الربيع ،أزهاره صفراء تتجمع على رأس شبه كروي اصفر اللون داخله أجوف ،وأوراقه
ناعمة ،تبدأ يف التزهري من أبريل إىل يونيو ،هلا رائحة مميزة وتتكاثر بالبذور.
 -9اجلرجري الربي :نبات يتبع الفصيلة الصليبية ،يتميز بأوراق شريطية خيطية ،امارها خردلية على هيئة
قرون ،كل امرة يف حجرة مفصولة بغشاء حاجب رقيق ،أزهاره ذات لون أصفر ،خترج يف شهر يناير إىل
فرباير ،ويتكاثر عن طريق البذور ،وينمو يف الرتب الرملية.
 -1نبات القازول Allium roseum:نبات عشيب ينتمي إىل العائلة البصلية ،ينمو متداخالً مع
سنتمرتا ،ساقه قرصي ،أوراقه شريطية ،زهرته قمعية منشقة ،هبا
األعشاب األخرى ،يبلغ طوله حوايل 29
ً
أزهار على شكل خيمة ،تزهر يف الفرتة من مارس إىل أبريل ،ويتكاثر عن طريق األبصال املوجودة يف
الرتبة.
 -01نبات السكران (القنقيط) Hyoscyamus Albus:نبات عشيب ينتمي إىل الفصيلة
الباذجنانية ،طوله حوايل  21سنتيمرت ،أوراقه بيضوية مفصصة ،والساق قائم أجوف مغطي بطبقة ناعمة
من الشعريات وشكل األوراق متبادلة على الساق ،حافتها مسننة مغطاة بشعريات واألزهار قوسيه لوهنا
أصفر فاتح ،والثمرة كبسولية ،حتيط هبا كأس حيتوي على بذور صغرية بنية ،يزهر يف فرباير حىت أبريل،
يتكاثر بالبذور(القاضي-الرماح0117،م.)011،
 -00نبات احلميضة Rumex bucephalophorus:نبات عشيب ينتمي إىل العائلة احلامضية،
طوله  61سنتمرت ساقه أخضر به امحرار ،أوراقه مفلطحة ،مذاقه شديد احلموضة ،وأزهاره صغرية محراء
مصفرة إىل صفراء يكثر وجوده يف الرتبة الرملية(القاضي-الرماح.)12،
ّ
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 -06نبات الروبيا Marrubium:نبات معمر أبيض اللون صويف امللمس أوراقه صغرية بيضاء اللون،
يكثر يف املناطق الساحلية املزروعة ويف اجلبل الغريب(ابو خشيم ، )211 ،يصل ارتفاعها إىل حوايل 21
سنتمرت(القاضي-الرماح )12،ساقه متفرع مغطى بطبقة وبرية كثيفة ،األوراق مستديرة سطحها كثري
التجاعيد ،األزهار على شكل عناقيد كروية تفصلها مسافات لوهنا بيضاء.
 -02نبات النجم Cynodon dactylon:نبات زاحف معمر ينتمي إىل العائلة النجيلية ،ساقه
ميتد حتت سطح الرتبة ،جذوره عرضية هلا عدة أفرع ،تصعد عموديًا وأوراقه طويلة تزهر يف شهر مايو
بأزهار دق يقة تتجمع يف سنابل ذات فروع جنميه مييل لوهنا إىل االمحرار ،يتكاثر عن طريق البذور ،لذلك
يكون انتشاره يف مساحات واسعة ،ويستطيع توسيع دائرة وجوده.
 -01نبات الشديدة Genista Microcephala:نبات عشيب ينتمي للعائلة البقولية ،يرتاوح طوله
 9إىل  21سنتمرت ،ساقه قائم كثري التفرع ،يتغطى بورقات مسننة يف األعلى لون الساق يبدو باللون
األخضر إىل األخضر املصفر ،األزهار صفراء والثمرة قرنية ،لوهنا أخضر فاتح تنمو يف الرتب الرملية الرطبة،
وتزهر خالل مارس وتستمر يف التزهري حىت أبريل وتتكاثر بالبذور.
 -09نبات الفرعون Urginea maritime:نبات عشيب معمر أبصاله كبرية تكسوه األوراق
الشريطية من األبصال يف الشتاء والربيع وجتف يف الصيف ينمو يف األقاليم الساحلية من منطقة الدراسة،
ينتمي اىل العائلة الزنبقية ،تظهر أزهاره يف فرباير تبدو باللون األبيض وتستمر يف التزهري حىت
مارس(القاضي-الرماح ،)17،الثمرة عبارة عن علبة بيضاوية لوهنا أصفر فاتح إىل رمادي ،ينمو يف الرتب
الرملية واحلجرية ،وعادة ما يستخدم يف منطقة الدراسة لتقسيم ملكية األراضي.
 -02نبات البلوز Asphodelus:نبات عشيب ينتمي إىل العائلة الزنبقية ،ينمو يف الرتب الرملية الرطبة
سنتمرتا ،أوراقه متعددة خترج من القاعدة خضراء زغبية،
عندما توفر الرطوبة ،يبلغ طوله حوايل 61 – 09
ً
ناعما وخشبيًا عند النضج ،أزهاره وردية امرته علبة بيضاء ذات بذور بنية إىل سوداء خترج
ويبدو قويا ً
األزهار حبلول ديسمرب وتستمر حىت ابريل.
 -07نبات املرير Centaurea:نبات عشيب حويل أو ثتائى احلول يبلغ طوله من  61سم إىل 71سم
اجلدر وتدي الساق عشيب صويف دو أخاديد غري منتظمة كثرية التفرع واألوراق ريشية واإلزهار لوهنا أزرق
غامق إىل قرمزي حممر وينمو يف جمموعات قريبا من سطح األرض حمدود االنتشار يف منطقة الدراسة يوجد
يف الرتبة الرملية والرم لية السليتية أو الطميية الغنية بالعناصر الغذائية وهذا ما يفسر وجوده يف املنطقة
الشمالية حيث الرتبة املتميزة بارتفاع حمتواها من الرطوبة نتيجة لغزارة األمطار ،يف حني يقل انتشاره كلما
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اجتهنا جنوبا ويرجع ذلك إىل قلة األمطار والتطرف احلراري خاصة يف أقصى جنوب املنطقة يزهر خالل
شهر يونيو حىت أكتوبر(أمحد )611،تفضله بعض احليوانات كغذاء ويوجد يف جمموعات كبرية وقريبة من
بعضها وهذا ما مت مالحظته من خالل الدراسة امليدانية.
 -09نبات العفينة :ينتمي هذا النبات إىل الفصيلة املرامية ،أوراقه خضراء ذات لون قامت ،تكون بوضع
متقابل ،األزهار صغرية الثمار مرتاكمة على الساق ،يصل ارتفاع النبات إىل  69سنتمرت ،يزهر يف أواخر
ديسمرب إىل فرباير يتسم بطبيعة عشبية يكثر يف الرتب الرملية .
 -01نبات القرطم Carthamus:نبات عشيب حويل أو ثنائي احلول ذو جذر وتدي متعمق ،ارتفاعه
من  91إىل 011سم الساق طويلة متفرع مغطى بأشواك حادة ،أوراقه مستطيلة جمزأة ريشيا وأجزالها
ذات حواف دقيقة وشائكة والنوارة هامية صفراء اللون وحممية بأوراق شائكة ،ويزهر ويتكاثر بالبذور
املنتشرة بواسطه الرياح(أمحد ، )616،وينتشر يف منطقة الدراسة يف بطون األودية.
 -61نبات البلعلع Centaurea:نبات عشيب معمر ،يبلغ طوله من09سم إىل 61سم ويتميز جبذر
وتدي غليظ ،والساق بسيطة وقائمة هلا فروع قليلة ،أوراقه عريضة مقسمة ريشياً ،والزهرة مرتفعة إىل أعلى
منفردة وصفراء اللون ،وتزهر خالل شهر مارس إىل غاية شهر مايو ،وينمو مبنطقة السهل واجلبل ذات
الرتب ة الرملية والسلتية الطميية ،ويعترب من النباتات الشائعة االنتشار واليت قد تشكل غذاء مناسبا
للحيوانات مثل اإلبل.
 -60نبات اللبد Carduus argentatus:نبات عشيب حويل يبلغ طوله من 21سم إىل 91سم
اجلذروتدي غليظ ،الساق قائمة ،ومغطى بأشواك ،أوراقه شائكة والنوارة مرتفعة إىل أعلى ،منفردة على
الساق وتزهر يف الفرتة من شهر مارس إىل شهر مايو وينمو نبات اللبد يف منطقة السهل واملرتفعات ذات
الرتبة الرملية السلتية والطميية ،وميكن أن تعتمد عليه احليوانات يف غذائها.
 -66نبات اخلرشوف Cynara cardunculus:نبات معمر جذوره وتدية ،وأوراقه بسيطة مفصصة
ريشي حبواف شوكية وأزهاره عبارة عن نوارات هامية بيضاء أو بنفسجية ،وقد لوحظ تركزهذا النبات يف
منطقة الدراسة يف األودية ومنحدراهتا حيث تكون هناك رطوبة متوفرة بالرتبة ،وهو مرعى جيد للماعز
واإلبل .
 -62نبات البهما :نبات حويل متفرع من أسفل ،أوراقه خيطية ملتوية ،والنوارة عنقودية مركبة وملفوفة
بغمد الورقة ،وفرتة وها خالل فصل الربيع ،وهو من النباتات اليت ترعاها احليوانات.
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 -61نبات سبول الفار monspeliensis:نبات حويل ،ساقه منفردة أو عنقودية ال تغطيها
الشعريات ،أوراقه أبرية ،والنوارة عنقودية مركبة ومضغوطة يف شكل سنبلة ،وينمو عقب سقوط األمطار،
وهو من النباتات اليت ترعاها املاشية واألغنام.
 -69نبات البوشرنتة Bromus rigidus:نبات حويل يبلغ طوله حوايل  91سم ،ويتميز الساق
بشكله االبرى وبدون شعريات ،أوراقه شريطية يصل طوهلا  61سم ،وغمدها يلف الساق ،والنوارة
عنقودية مركبة والسنبلة تضم من  2إىل  9زهرات(الشريف ، )012،تنمو عقب سقوط األمطار ومتثل
غذاء للماشية واألغنام فرتة الربيع.
 -62نبات الزيوان Cutandia memphitica:نبات حويل الساق قائمة ومتفرعة الحتتوى على
شعريات ،األوراق خيطية ملفوفة ،والنوارة عنقودية مركبة ذات فروع ثنائية التشعب ،والسنبلة تضم من 6
إىل  2زهرات الحتتوى على شعريات ،وفرتة وه عقب سقوط األمطار خالل فصل الربيع وانتشاره كبريا يف
املنطقة ،وميثل غذاء هاماً كمادة خضراء وجافة للحيوانات.
 -67نبات الرقما Erodium laciniatum:نبات عشيب حويل طوله  91سم ،أوراقه بسيطة ذات
عنق طويل وهي قاعدية ذات تقسيم ريشي مسننة احلواف أحيانا مغطاة بزغب ،أما النوارة هبا من  1إىل
 1زهرات صغرية وبلون قرمزي ،وينمو يف تربة رملية أو سلتية أو طميية(أمحد.)629،
 -69نبات العليق Convolvulus arvensis:نبات عشيب يبلغ طوله  091سم ،واجلذر وتدي
متعمق جدا يف الرتبة وخيرج من السوق جذور عريضة ،والساق ملساء مضلعة زاحفة أو ملتفة أو متسلقة،
وهي جرداء وأحيانا مغطاة بزغب ،أوراقه بسيطة معنقة مستطيلة أو رحمية ،واألزهار على شكل مثلث
وذات لون أبيض أو قرمزي تزهر خالل شهر مارس وإىل شهر أغسطس ،والثمار عبارة عن كبسولة
بيضاوية عارية من الشعر حتتوى على أربعة بذور بلون بين إىل مسود ،وينمو العليق يف الرتبة الرملية والرملية
السلتية الرطبة ،وهو نبات شائع ومنافس قوي للمحاصيل الزراعية(الشف.)17،
 -61نبات فولية الكلب Wlthania Sommifera:نبات شجري مغطى بشعريات كثيفة ،أوراقها
عريضة ،وأزهاره خضراء اللون ،الثمرة عنبية محراء زاهية توجد داخل كأس جاف منتفخ يف جمموعات على
الساق ،وينمو يف األقاليم الرطبة قرب الساحل يصل(أبو خشيم ، )217،يرتاوح ارتفاعه مابني -61
سنتمرتا.
ً 21
 -21نبات العضيضة Launea resedifolia:نبات عشيب وهو من الفصيلة املركبة ،وتدي الساق
قائمة متفرعة ،األوراق متغرية فهي عريضة أو ضيقة اإلزهار صفراء اللون الثمرة فقرية ذات زوائد زغيبية
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أطول من الثمرة هلا عصارة لبنية وهي واسعة االنتشار يف منطقة الدراسة ويرجع إىل مالئمة الظروف
الطبيعية مبنطقة الدراسة لنموه يوجد يف الرتبة الرملية أو الرملية السلتية ويزهر خالل شهر مارس حىت شهر
مايو يتكاثر بالبدور ويتخلل احلقول الزراعية(مرفوعة6117،م )11،ومن خالل الدراسة امليدانية مت
مالحظة وه بكثرة يف املناطق الرطبة واملنخفضة خاصة يف مشال املنطقة ،وتفضله بعض احليوانات كغذاء
مثل األغنام واملاعز.
نبات عشيب حويل يبلغ طوله من 21سم إىل  91سم
 -20األقحوانChrysanthemum:
يتميز بساقه القائمة قليلة التفرع وأوراقه مقسمة رشيا عريضة الشكل والزهرة هامية منفردة قطرها  1سم
ذات إزهار شعاعية صفراء اللون يزهر على مدار الفصل الشتاء خاصة ف ظروف رطوبة
جيدة(أمحد ، ) 606،وأسع االنتشار يف منطقة الدراسة خاصة يف املنطقة الشمالية ،يزهر خالل الفرتة
املمتدة من شهر مارس إىل شهر يوليو ينمو فوق الرتبة الرملية والرملية السلتية والطميية يف منطقة الدراسة
وترجع أمهيته االقتصادية يف أنه مراعى جيدة لألغنام واملاعز ويستخدم أيضاء يف الطب الشعيب وكمادة
للصباغة يف الصناعة(فهمي وآخرون0177،م.)11،
 -26نبات الربيانة Chamomilla:نبات عشيب حويل يبلغ طوله  02سم إىل  99سم اجلذر وتدي
الساق صلب ذو أفرع كثرية واألوراق مقسمة رشيا مرتني والنوارة ذات أعناق طويلة حتيط هبا الزهرات
البيضاء وأما الثمرة أزهارها صفراء ،ينمو النبات يف السهول واملرتفعات ذات الرتبة الرملية الرطبة أو الرملية
السلتية ويزهر خالل شهر أبريل ويتكاثر بالبذور ويعترب من النباتات الشائعة ويعد منافس للمحاصيل
الزراعية(الشف ) 12،ويعد النبات من النباتات الطبية والعطرية يتمتع برائحة مميزة مما زاد من أمهيته
االقتصادية حيث يدخل يف العديد من الصناعات.
 -22نبات اللسلس :نبات عشيب حويل ينتمي إىل الفصيلة الصليبية ،يبلغ طوله 91سم والساق قائم إىل
مائل متجه إىل األعلى وأحيانا عديدة يكون متفرع ومغطى بزغب خفيف وشعريات متفرعة واألوراق
مقسمة ريشيا وكل جزء شريطي إىل مستطيل ضيق والنوارة عنقودية واألزهار ذات لون أبيض أو قرنفلية
إىل بنفسجية والثمرة خردلية(املرميي6119،م )97،حتتوي على بدرة واحدة ينمو يف السهول واملرتفعات
ذات الرتبة الرملية السلتية أو الطميية ويبدأ يف النمو يف فصل الرطوبة ويزهر أثناء شهر فرباير إىل أبريل
قوي للمحاصيل الزراعة(أمحد )021،وهو وأسع
ويعترب من النباتات الشائعة االنتشار وبالتايل فهو
منافس ٌ
ٌ
االنتشار يف منطقة الدراسة ويرجع ذلك إىل مالئمة الظروف الطبيعية السائدة يف املنطقة لنموه .
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 -21نبات خالل الغولة :نبات عشيب معمر ،بلغ طوله حوايل 11سم  ،اجلدر وتدى عليه درنات
اسطوانية ،األوراق دات أعناق منضغطة مكسوة بشعريات دقيقة ،احلافة متعرجة هلا اذينات مستطيلة
بيضاوية ،الزهرة خيمية عليها من  2-1أزهار قرنفلية اىل قرمزية اللون .ينمو النبات يف السهول واملرتفعات
املتوسطة ذات الرتبة الرملية السلتية أو احلجرية ،يزهر خالل يناير إىل أبريل ،ويتكاثر بالبذور وينتشر عن
طريقها بواسطة اإلنسان واحليوان والرياح واملاء(أمحد ،)621،ينتشر مبنطقة الدراسة وخاصة يف اجلزء
الشمايل من املنطقة .يعترب النبات من األعشاب الشائعة ومتوسطة املنافسة للمحاصيل الزراعية ،ويعترب
علف جيد لألغنام واألبل.
 -29نبات اجللبان Vicia tetrasperma:نبات عشيب حويل ،يبلغ طوله من 01سم إىل 91
جدا ،عاري ومتفرع ،واألوراق مركبة وريشية  ،تتكون من -2
سم ،اجلدر وتدي رقيق متفرع ،الساق رفيع ً
 1أزواج من الوريقات وأحيانًا  9أزواج ،الوريقة مستطيلة الشكل األزهار فراشية ذات لون أزرق ،والكأس
له أسنان مثلثة الشكل مغطى بالشعر ،قرن شريطي الشكل منضغطة لونه ّبين فاتح به من  2 – 6بذور
رمادية إىل بنية اللون(أمحد .)211،ينمو هذا النبات يف السهول واملرتفعات املتوسطة ذات الرتبة الرملية
السلتية أو الطميية أو الطينية ،يزهر خالل فرباير إىل مايو ،ويتكاثر بالبذور ،وينتشر يف اجلزء الشمايل من
منطقة الدراسة ،ويعترب غذاء حلوانات املنطقة.
ثالثاً-النباتاتًالملحيةً :

هي نباتات هلا القدرة على حتمل معدالت عالية من امللوحة ،ألهنا مزودة خبصائص متكنها من
غددا
النموّ ،إما بتنظيم حياهتا خالل مواسم األمطار اليت ختفيف من تركزات األمالح و ّأما أن متتلك ً
تعمل على طرد األمالح السامة ّإما أن تكون مكتسبة خاصية التملح(جودة .)629،ومن هذه النباتات
اليت تنتشر يف منطقة الدراسة ما يلي:

ً -8نباتًالمثنانThymelaea Hirsuta:شجرة صغرية ذات أغصان بيضاء قطنية ،وأوراق

صغرية ،وأزهار صفراء ،يكثر يف األقاليم اجلافة الساحلية ،وينتشر على الشريط الساحلي يف منطقة
الدراسة ،يزهر يف مارس حىت مايو ،شكل أوراقه بيضيّه متشحمة ،والثمار تربز عند النضج خارج الكأس
.
نباتًالقزاح Pituranthos:شجيرة حملية معمرة صحراوية ،قائمة جرداء يصل ارتفاعها إىل
ً -9
ّ
 21سم ،ذات أغصان متفرعة هبا عقد ولون ساقها أزرق خمضر أو مبيض ،وهلا رائحة مميزة عند كسرها
أو حرقها ،وتتفرع ثنائيا ،أوراقها تتساقط بسرعة بذلك يقوم الساق مقامها يف عملية التمثيل
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الضوئي(مرفوعة )009،واإلزهار صغرية لوهنا أصفر خمضر أو أبيض كرميي ،والثمار شبه كروية ،يبدأ يف
النمو يف فصل اخلريف ويستمر وها شتاء ويزهر يف فصل الربيع وتنضج بذوره يف أواخر نفس الفصل،
وينمو عادة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة وتفضل املناطق ذات الشتاء الداف  ،ويوجد يف الرتب الرملية
كما أنه يتواجد يف الرتب الكلسية واجلبسية املغطاة بطبقة رملية وكذلك بالرتب السلتية الطميية والرملية
املغطاة بطبقة جبسية وهلا القدرة على تكوين نتوءات من اجلذور القوية واليت تصل إىل أعماق كبرية نسبيا
األمر الذي جيعلها مقاومة للجفاف(الزين-بيومي6112م ص )61وتعترب األغصان اخلضراء مستساغة
من قبل األغنام واملاعز واإلبل وترعاه احليوانات يف فصلى اخلريف والشتاء وكما يستعمل النبات يف
اإلغراض الطبية.
3ـًنباتًعشبةًاألرنب :نبات عشيب ،ينتمي إىل الفصيلة املركبة يرتاوح ارتفاعه من 01سم إىل  61سم،

أوراقه صغرية مرتاكبة على الساق ،ذات لون أخضر هافت ،أزهارها صفراء تزهر عند مايو ويونيو ،ويتكاثر
النبات بالبذور.
ً –ً 8الموقعًاألولً– ًالمنطقةًالشماليةًالغربيةً(منطقةًسيديًعمير)ً:ميتد هذا املوقع بالتحديد من
ساحل البحر يف الشمال إىل مسافة  2كم حنو الداخل ونتيجة إىل ذلك يتميز بغزارة أمطاره واعتدال
مناخه ،وكثافة غطائه النبايت ويغطّي سطح هذا املوقع الرتب الرملية الطينية املتميزة باحملتوى الرطويب املرتفع
أيضا برتبة رملية جافة،
نتيجة لغزارة األمطار ،بسبب وقوعها بالقرب من ساحل البحر ،ويتميز هذا املوقع ً
ويرتاوح ارتفاع هذا املوقع مابني  17 – 69م فوق مستوي سطح البحر  .ويقع هذا املوقع بني خطي
طول  02 11 19شرقًا وخط طول  .02 92 17شرقًا ويقع بني خطي عرضً 12 91
مشاال ً .
مشاال  ،وخط ً 26 17 10
ً 26

ً –ً 9الموقعًالثانيً– ًالمنطقةًالجنوبيةًالغربيةً(منطقةًقصرًاخيار)ً:ميتد هذا املوقع جنوب املوقع

السابق ،الذي يتمثل يف منطقة قصر األخيار ،ويبعد عن البحر مبسافة 06 – 2كم ويرتاوح ارتفاعه من
 022 – 020م فوق مستوي سطح البحر ،وتغطي سطحه الرتبة الرملية اجلافة وتتخللها التكوينات
الصخرية يف بعض اجلهات ذات السطح املنحدر من اجلنوب إىل الشمال ،ويقع فلكيًا بني خط طول 19
مشاال وخط
 02 11شرقا وخط طول  02 97 27شرقًا  ،ويقع بني خط عرض ً 26 21 69
مشاال ً .
عرض ً 26 10 00
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ً –ً 3الموقعًالثالثً– ًالمنطقةًالشرقيةً(منطقةًغنيمة)ًً:يقع هذا املوقع يف اجلزء الشرقي من منطقة
الدراسة وبالتحديد يف منطقة غنيمة ،ويبعد عن البحر مبسافة ترتاوح بني  2 – 2كم ،ويرتاوح ارتفاعه
مابني  11 – 99م فوق مستوي سطح البحر ،ويتغطى معظم سطح هذا املوقع بالرتبة الرملية احلصوية،
مع طبيعة سطح وعرة على هيئة ارتفاعات واخنفاضات ،ويقع هذا املوقع فلكيًا بني خطي طول 20
 02 91و  01 12 97وخطي عرض  26 10 12و ً .26 12 22

اجلدول رقم ( )0نباتات املنطقة الشمالية الغربية (سيدي عمري) املوقع رقم ()0
اإلسمً
المحلي
الشعال

االسمًالعلمي
Artemisia
Campestris

الكثافةً

الكثافةً

النباتيةً

النسبية

27.2

9.67

92

11.69

9.21

10

1.12

2.10

1.17

69

0.62

67.22

7.97

79

2.71

70.11

1.11

1.09

02

1.91

9

1.99

/86مربع

الرتم

Reteam
raetaum

عكوزً

Nicotiana

موسي

glauca graham

الديس

Imperata
cylindrical

92.99

الخروع

Ricinus
communis

0.22

%
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التكرارً

الوفرةًالنباتيةً

الوفرةً

التكرار

النسبي%

عدد/مربع

النسبية%

1.61

11.9

2.01

12.11

2.11
0.10

2016

2
linn
Calycotome
Villosa (poir)
link

القندول

0.01

02

6.12

99

0.20

1.22

1.61

2

1.91

02

1.17

1.9

1.12

0

1.11

9

1.10

1.19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.07

6.9

0.26

22

1.00

1.92

Eucalyptus

السرول

1.67

1

1.11

9

1.11

1.22

Pinus

الصنوبر

Citrullus
colocynthis
Ceratonia
silique
Zizyphus lotus
Phragmites
commun

Tamarix

الحنظل
الخروب
السدر
القصبة

األثل

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

palastina

1

1

1

1

1

1

Rhus
Oxyacantha

الجداري

0.22

61.0

1.61

92

6.92

61.19

Stpagrostis
ungens

السبط

Articulata vahl

Opuntia ficus

ًالتين

2.00

19

1.91

02

0.12

7.9

0.12

00

0.62

69

1.29

6.79

0.22

01.69

0.27

22

1.11

2.1

1.21

9

0.62

69

1.07

0.69

2.69

17.9

0.27

22

6.62

09.92

0.91

66.69

0.27

22

0.11

7.10

Urticaurens

2.19

21.92

6.92

91

6.79

01.70

Emex spinosus

1.21

22.9

1.61

92

7.19

96.10

البابونج

1.90

7.9

1.91

02

1.07

0.69

ًالجرجير

(129)

indica var
inermis

البطوم

الشوكي
ًعنب
الديب

Mustard wild
radish

العسلوز

Raphanus

ًالفجل

raphinastrum

البري

Malva
parviflora

الخبيز
الحريقة
ًضرس

العجوز

2016

2

6.77

11

1.11

9

1.17

2.22

1

1

1

1

1

1

0.01

02

6.17

10

1.11

2.22

Allium
roseum
Hyoscyamus
Albus
Rumex
bucephalopho
rus

البري
ّ
القازول
القنقيط
الحميضة

1.97

06.22

0.62

69

1.11

2.02

Marrubium

الروبيا

6.26

22.97

6.12

99

6.71

01.99

Cynodon
dactylon

النجم

0.27

61.69

0.27

22

0.01

9.19

Genista
Microcephala

1.22

9.6

6.17

10

1.21

6.02

6.92

22.22

0.62

69

0.61

1.02

Asphodelus

البلوز

6.11

16.9

1.91

02

0.11

7.19

Centaurea

المرير

0.01

02

1.11

9

1.09

0.22

0.02

02.79

2.21

22

0.97

00.02

Carthamus

القرطم

0.12

09.22

0.62

69

1.91

2.92

Centaurea

البلعلع

1.79

00.22

6.92

91

1.91

9.22

Carduus
argentatus

اللبد

1.22

1.22

0.62

69

1.21

6.10

1.79

00.22

0.62

69

1.11

6.92

6.07

20.1

6.17

10

0.91

02.19

monspeliensis

2.09

12

1.61

92

9.16

29.22

Bromus
rigidus

1.11

22.97

6.12

99

9.61

27.19

1.91

29

0.62

69

6.61

02.69

0.01

02

0.62

69

1.92

1

9.77

062.22

0.62

69

1.17

20.22

(130)

Urginea
maritime

الشديدة
الفرعون

العفينة

Cynara
cardunculus

الخرشوف
البهما

Cutandia
memphitica
Erodium
laciniatum

ًسبول
الفار
البوشرنتة
الزيوان
الرقما

Convolvulus
arvensis

العليق

Wlthania

ًفولية

2
الكلب
العضيضة
األقحوان
الربيانة

Sommifera
Launea
resedifolia
Chrysanthemu
m
Chamomilla

اللسلس
خاللً
الغولة

الجلبان

Vicia

الزعتر
المجموع

12.22

2.91

10

1.21

91.11

2.96

9.9

1.77

69

0.62

66

0.96

0.10

1.67

02

1.91

00.9

0.11

71.99

00.69

011

9.12

71.99

9.90

62.99

2.22

22

2.21

29.27

2.02

1.11

22

0.27

1.9

1.29

1.79

1.01

02

1.91

1.9

1.20

0.22

1.09

02

1.91

9

1.99

Thymus

06.19

0.71

69

0.62

19.22

2.21

92

717.02

11.77

0172

011

0112.79

011

tetrasperma

األرنب
المثنان

61.69

6.92

79

2.71

67

6.17

6.11

عشبةً

القزاح

2016

Pituranthos
Thymelaea
Hirsuta

استنادا على الزيارات امليدانية 6109
املصدر  :عمل الباحث
ً
 نباتاتًالمنطقةًالشماليةًالغربيةً(سيديًعمير)ًالموقعًرقمً(ً )8
ومن خالل القراءات والقياسات هلذا املوقع تبني أن التنوع النبايت فيه قليل حيت بلغ  1.119متمثلة يف
حوايل  91نوع (الدراسة امليدانية6109 ،م)  ،أما من حيت الكثافة النباتية فقد بلغ متوسطها 06.26
نبات/مربع ،وقد اختلفت كل كثافة نباتية من نوع إىل آخر ،وقد كان نبات خالل الغولة أكثر كثافة يف
هذا املوقع فقد بلغت نسبة كثافته حوايل  ،%00.69مث بعد ذلك نبات الديس الذي بلغت نسبة كثافته
حوايل  ،%7.97ويلي نبات خالل الغولة ونبات الديس يف نسبة الكثافة هو نبات البابونج (الفلية)
الذي قد بلغت نسبة كثافته %7.19حيت يكاد يتساوي مع نبات الديس يف نسبة الكثافة ،مث يأيت
نبات االقحوان الذي بلغت نسبة كثافته حوايل  ،%2.91ويليه نبات الرمت بنسبة كثافة حوايل
 ،%9.21وبعده نبات البوشرنتة الذي بلغت نسبة كثافته حوايل .%9.16
ولقد بلغت أدين نسبة كثافة نباتية يف هذا املوقع  %1.10اليت حتصل عليها نبات اخلروب،
ويلي نبات اخلروب يف أدين نسبة كثافة هو نبات الصنوبر الذي بلغت نسبة كثافته  %1.11ويليه نبات
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القزاح بنسبة بكثافة قدرها  ،%1.01كما
احلنظل الذي بلغت نسبة كثافته حوايل  ،1.17مث نبات ّ
يشرتك نبات السرول يف أقل نسبة للكثافة بنسبة قدرها  ،%1.00ويليه نبات اجلرجري الربي ونبات
الفجل الربي بنسبة كثافة  ،% 1.07مث يأيت نبات املثنان ونبات العفينة بنسبة كثافة تكاد أن تكون
متساوية مع اجلرجري الربي و الفجل الربي حيت بلغت .%1.09
أما من حيت التكرار فكان نبات خالل الغولة من أكثر النباتات تكرار يف هذا املوقع بنسبة
 ،%9.12مث يليه نبات االقحوان بنسبة تكرار  ، %1.21مث يليه نبات البوشرنتة ونبات البابونج ونبات
السبط ونبات الشعال بنسبة تكرار متساوية بلغت  ، %1.61مث يأيت بعد ذلك نبات الديس ونبات
العضيضة بنسبة تكرار بلغت حوايل  ، %2.71ويليه نبات اجللبان ونبات القرطم بنسبة تكرار
 ،%2.21كما حتصل نبات القندول ونبات النجم ونبات الزيوان على نسب تكرار متساوية بلغت حوايل
.%6.12
كما سجل أقل تكرار يف هذا املوقع لنبات العفينة ونبات القازول والصنوبر واخلروب بنسبة
تكرار بلغت حوايل  ،%1.11ويليه نبات املثنان والقزاح واللسلس واملرير واجلرجري الربي والتني الشوكي
واخلروع بنسبة تكرار مقدارها .%1.91
أما فيما خيص الوفرة النباتية هلذا املوقع كان نبات فولية الكلب الذي قد سجل أكرب نسبة
للوفرة النباتية حيت كانت مبقدار  ،%9.77ويليه نبات خالل الغولة بنسبة  ،%9.90مث نبات الديس
بنسبة  .%1.11وقد بلغت أدين نسبة للوفرة النباتية يف هذا املوقع إذ سجلت  %1.12لنبات اخلروب
 ،ويليه نبات السرول حيت سجلت نسبة وفرته النباتية . %1.07

اجلدول رقم (  ) 6نباتات املنطقة اجلنوبية الغربية (قصر اخيار) املوقع رقم ()6
األسم
المحلي
الشعال
الرتم
عكوز
موسي

االسم العلمي
Artemisia
Campestris
Reteam
raetaum
Nicotiana
glauca graham

التكرار
النسبي
%

الوفرة
النباتية
عدد/مر
بع

الوفرة
النسبية%

3231

530053

3265

5255

1210

1025

1250

الكثافة
النباتية
/01مربع

%

5223

.2.3

.1

5251

1253

30

5205

5255

1252

51

2255

الكثافة
النسبية
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التكرار

2016

2
Imperata
cylindrical
Ricinus
communis linn
Calycotome
Villosa (poir)
link
Citrullus
colocynthis
Ceratonia
silique
Zizyphus lotus
Phragmites
commun
Eucalyptus
Pinus
Tamarix
Articulata vahl
palastina
Rhus
Oxyacantha
Stpagrostis
ungens
Opuntia ficus
indica var
inermis

7255

3526

2255

51

7257

25251

1255

15273

2

55

1230

52.1

5232

25216

5205

30

5251

15205

1223

10

0255

5

0223

0255

0230

5

0255

5

0210

0255

5255

.273

2

55

02..

5223

0257

5

0255

5

0207

0223

0212
0255

1
523

0255
02.7

5
16

0202
0217

0205
0235

0212

1

0255

5

0202

0205

0257

5

0255

5

0207

0223

0251

623

02.7

16

0255

1205

12.6

13266

5205

30

225.

7255

1255

15266

1231

23

1212

5266

0250

5223

2

55

0255

1205

0230

5

02.7

16

0220

0266

0257

5

0255

5

0207

0223

2230

20

0255

5

0230

1266

1230

12

0255

5

0250

1

Mustard wild
radish
Raphanus
raphinastrum
Malva
parviflora
Urticaurens

1263

15223

2

55

1253

5251

Emex spinosus

1255

15266

6206

100

5255

15266

0

0

0

0

0

0

1230

12

0255

5

0250
(133)

1

الديس
الخروع
القندول
الحنظل
الخروب
السدر
القصبة
السرول
الصنوبر
األثل
البطوم
الجداري
السبط
التين
الشوكي
عنب
الديب

Allium roseum

العسلوز
الفجل
البري
الخبيز
الحريقة
ضرس
العجوز
البابونج
الجرجير
البري
ّ
القازول

2016

2
Hyoscyamus
Albus
Rumex
bucephalopho
rus
Marrubium
Cynodon
dactylon
Genista
Microcephala
Urginea
maritime
Asphodelus
Centaurea

0230

5

1231

23

0250

1

1223

10

0255

5

0223

0255

0255

523

2

55

0253

1216

12.5

13257

5

66

5225

10235

1250

1525

2255

51

1255

6

0071

3271

5231

35

1201

5255

1202
7231
2265
32.0
0262

522
60
21
57215
3

2255
1231
02.7
5231
0255

51
23
16
35
5

1205
523.
1207
5252
0212

5251
13
523
2723
0251

1215

.23

5011

30

1253

5273

0257

5

0255

5

0207

0223

5233

25252

5231

35

3207

16235

523.

56266

5205

30

3261

15255

monspeliensis

5255

26266

5205

30

5205

15255

Bromus rigidus

1230

12

0055

5

0250

1

5236

2523

02.7

16

1253

5273

1212

.

5205

30

1257

523

0

0

0

0

0

0

1273

15

5205

30

2215

7

1235

12255

1231

23

02.5

5205

0257
1223

5
10

0255
0255

5
5

0207
0223

0223
0255

(134)

Carthamus
Centaurea
Carduus
argentatus
Cynara
cardunculus

Cutandia
memphitica
Erodium
laciniatum
Convolvulus
arvensis
Wlthania
Sommifera
Launea
resedifolia
Chrysanthemu
m
Chamomilla

القنقيط
الحميضة
الروبيا
النجم
الشديدة
الفرعون
البلوز
المرير
العفينة
القرطم
البلعلع
اللبد
الخرشو
ف
البهما
سبول
الفار
البوشرنت
ة
الزيوان
الرقما
العليق
فولية
الكلب
العضيضة
األقحوان
الربيانة
اللسلس

2
خالل
الغولة
الجلبان
عشبة
األرنب
القزاح

Vicia
tetrasperma

27266

5257

.1

3231

50215

5275

1

0250

5

0255

12

1230

5255

2270

23

1231

53255

5252

0255

0223

5

0255

10

1223

2251

0275

16

02.7

1323

12.5

5251

55

2

100

165.

100

5223
7.525
7

5207

المثنان

Pituranthos
Thymelaea
Hirsuta
Thymus

10255

المجموع

36

526231

الزعتر

2016

100

املصدر :عمل الباحث استنادا على الزيارات امليدانية  6109م .
 نباتاتًالمنطقةًالجنوبيةًالغربيةً(قصرًاخيار)ًالموقعًرقمً(ً )9
ومن خالل الدراسة امليدانية هلذا املوقع وتطبيق القياسات اإلحصائية على البيانات اليت مت جتميعها من
نوعا ،ويالحظ أن هذا
هذا املوقع تبني أن التنوع النبايت فيه قد وصل  1.101متمثلة يف حوايل ً 99
املوقع بلغ فيه التنوع النبايت أكرب من املوقع السابق ويرجع السبب إىل أن هذا املوقع يتميز بطبيعة سهلية
وجبلية يف نفس الوقت مما أدى إىل تنوع النباتات فيه ،ومن حيت الكثافة النباتية هلذا املوقع فقد بلغ
متوسطها  9.92نبات/مربع  ،أما من حيت أكرب نسبة كثافة النوع الواحد وصلت يف هذا املوقع مبقدار
 %1.19وهو نبات الش عال  ،مث يليه نبات خالل الغولة الذي وصلت نسبة الكثافة فيه إىل %9.17
مث حيتل نبات القرطم املرتبة الثالثة من حيت نسبة الكثافة اليت بلغت  ، %9.16مث نبات الديس
ووصلت نسبة كثافته حنو  ،%7.17ووصلت نسبة الكثافة يف نبات سبول الفار  ، %9.20وكانت
نسبة الكثافة يف كل من نبات البهما ونبات املرير والبابونج والقندول والبوشرنتة والزعرت قد سجلت عي
التوايل  . %2.20 ،%1.19 ،%1.21 ،%1.19 ،%1.91 ،%9.17وبلغت أدىن قيمة لنسبة
الكثافة النباتية  %1.19اليت كانت لنبات السرول ونبات األثل ،ويليه نبات القصبة ونبات البطوم ونبات
الفجل الربي واخلرشوف والربيانة بكثافة نسبية مقدارها  ،%1.17مث نبات اخلروب بنسبة كثافة وصلت
إىل  ،%1.01ويليه نبات البلعلع بكثافة نسبية مقدارها  ، %1.06وحتصل نبات الصنوبر على نسبة
كثافة  ، %1.07مث نبات العسلوز بكثافة نسبية وصلت إىل . %1.61
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أما من حيت التكرار فكان نبات البابونج قد سجل أعلى نسبة تكرار يف هذا املوقع لقد
وصلت إىل  ، %2.12وبعدها كانت نسبة التكرار متساوية بني نبات الشعال ونبات خالل الغولة
ونبات عشبة األرنب حيت وصلت إىل  ، %9.90مث بعد ذلك سجل نبات النجم نسبة تكرار ، %1
مث نبات الفرعون ونبات القرطم ونبات البهما حيت وصلت نسبة التكرار فيهن إىل  ،%2.90مث بعد
ذلك وصلت نسبة التكرار إىل  %2.12يف كل من نبات العضيضة ونبات البوشرنتة والعليق وسبول الفار
واللبد والسبط والقندول والرمت.
أما أقل نسبة تكرار يف هذا املوقع فقد كانت  %1.19لكل من نبات القزاح ونبات اجللبان
ونبات اللسلس والربيانة والزيوان والفجل الربي واخلرشوف والبلعلع واحلميضة والقازول واحلريقة واخلبيز
والبطوم واالثل والسرول والقصبة واخلروب واحلنظل.
أما فيما خيص نسبة الوفرة النباتية هلذا املوقع فلقد وصلت أكرب نسبة للوفرة النباتية خالل نبات
املرير هي  ،%7.90ويليه نبات الديس بوفرة نباتية نسبتها  ،%7.22مث يليها نبات القرطم بنسبة وفرة
نباتية مقدارها  ،%9.11مث بعد ذلك نبات الشعال بنسبة . %9.29وقد سجلت أدىن نسبة للوفرة
النباتية هلذا املوقع هي  %1.06لنبات األثل ونبات السرول ،مث نبات الربيانة ونبات اخلرشوف ونبات
الفجل الربي بنسبة وفرة نباتية مقدارها .%1.27
اجلدول رقم (  ) 2نباتات املنطقة الشرقية (غنيمة) املوقع رقم ()2
االسم
المحلي

االسم العلمي

الشعال

Artemisia
Campestris
Reteam
raetaum
Nicotiana
glauca
graham
Imperata
cylindrical
Ricinus
communis
linn

الرتم
عكوز
موسي
الديس
الخروع

الكثافة
النباتية
/01مر
بع
152.
1
1523

الكثافة
النسبية
%

التكرار

التكرار
النسبي
%

الوفرة
النباتية
عدد/مربع

الوفرة
النسبية
%

5205

.1

525.

13215

12.2

5200

73

52.5

15

2

5273

0255

30

2265

723

0255

2227
3
1273

3203

73

52.5

50255

5257

0255

23

1251

7

0277
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122.

1126

2213

51

1207

5255

0277

7

0255

16

0223

1216

0255

5

1251

23

0222

1

0222

2

1251

23

0211

023

1215

1255

1251

23

0207

0255

0216
0225
0257

123
222
5255

1255
2213
1251

16
51
23

0203
0220
0215

0223
02.1
0255

0257
0011

5255
5

1251
1251

23
23

0215
0216

0255
0273

1256

12223

5257

66

0231

2255

0232

5273

1275

55

0253

1235

0255
2257

5
21255

0252
1251

5
23

0203
1215

0223
3255

0231

5266

1251

23

0223

1216

32.0

35

1275

55

52.2

2206
1265

1523
15273

1255
1275

16
55

0265
120.

1726
6
5205
52.1

5211

562.1

0203

1

5220

0230

523

1275

55

0255

562.
1
123

2251

23223

1275

55

1256

5251

(137)

Calycotome
Villosa
(poir) link
Citrullus
colocynthis
Ceratonia
silique
Zizyphus
lotus
Phragmites
commun
Eucalyptus
Pinus
Tamarix
Articulata
vahl
palastina
Rhus
Oxyacantha
Stpagrostis
ungens
Opuntia
ficus indica
var inermis
Mustard
wild radish
Raphanus
raphinastru
m
Malva
parviflora
Urticaurens
Emex
spinosus

Allium
roseum

القندول

الحنظل
الخروب
السدر
القصبة
السرول
الصنوبر
األثل

البطوم
الجداري
السبط
التين
الشوكي
عنب الديب
العسلوز
الفجل
البري
الخبيز
الحريقة
ضرس
العجوز
البابونج
الجرجير
البري
ّ
القازول

2016

2

0255

5

0252

5

0203

0223

22.5

2625

2213

51

2255

11

026.
5251

622
50262

2213
5257

51
66

0237
5235

0256

522

2213

51

0255

2235
2025
1
1273

0225

222

2213

51

0220

02.1

02.6
0255
0007
2255
1252
2215

527
5255
223
22225
12273
1.216

1255
1251
1255
5203
1275
0202

16
23
16
35
55
023

0251
0225
020.
2255
02.5
2212

1251
1205
0251
15
5223
.235

1275

16

0252

5

022.

1255

1255
5252

15
50273

1251
5257

23
66

0272
5233

5223
2023

5272

7525

5256

55

15230

6257

35

2213

51

3256

6322
3
2521
6

1255

15

1251

23

0272

5223

5255

51255

1251

23

1275

7255

2230

2223

1255

16

0255

5273

1255

15

1275

55

02.6

5255

6255

61277

52.5

73

1022.

5625

(138)

Hyoscyamu
s Albus
Rumex
bucephalop
horus
Marrubium
Cynodon
dactylon
Genista
Microceph
ala
Urginea
maritime
Asphodelus
Centaurea
Carthamus
Centaurea
Carduus
argentatus
Cynara
cardunculu
s
monspelien
sis
Bromus
rigidus
Cutandia
memphitic
a
Erodium
laciniatum
Convolvulu
s arvensis
Wlthania
Sommifera
Launea
resedifolia
Chrysanthe

القنقيط
الحميضة

الروبيا
النجم
الشديدة

الفرعون
البلوز
المرير
العفينة
القرطم
البلعلع
اللبد
الخرشوف

البهما
سبول
الفار
البوشرنتة
الزيوان

الرقما
العليق
فولية
الكلب
العضيضة
األقحوان

2
الربيانة
اللسلس
خالل
الغولة
الجلبان

عشبة
األرنب
القزاح
المثنان
الزعتر
المجموع

mum
Chamomill
a

Vicia
tetrasperm
a

Pituranthos
Thymelaea
Hirsuta
Thymus
36

5
1223

2016

0227

16

1255

723

0255

0270
7231

55
73

1275
52.5

.23
53211

1011
3202

2250

51

2213

26

225.

0

0

0

0

0

0

0255
0205

0207
0201

16
16

1255
1255

2
023

0222
0203

5266
55.2
.2

0251
100

55
15..
01

1071
100

11
5.725

1222
100

5216
5525
5
1025
5

املصدر :اعداد الباحث استنادا على الدراسة امليدانية  6109م

 نباتاتًالمنطقةًالشرقيةً(غنيمة)ًالموقعًرقمً(ً )3
ومن خالل الدراسة امليدانية تبني أن التنوع النبايت يف املوقع قد وصل إىل  1.101متمثلة يف
نوعا ،ومن حيت الكثافة النباتية هلذا املوقع تبني أن متوسطها وصل إىل  9.12نبات /مربع،
حوايل ً 99
أما من حيت أكرب نسبة للكثافة النباتية قد وصلت يف هذا املوقع إىل  %01.91متمثلة يف نبات
البوشرنتة ،ويليه نبات األقحوان بنسبة كثافة نباتية مقدارها  ،%01.61مث بعد ذلك قد وصلت نسبة
كثافة نبات البابونج إىل  ،%9.61أما النسبة اليت تليها هي  %7.90متمثلة يف نبات خالل الغولة،
مث بعد ذلك قد سجلت نسبة الكثافة النباتية يف كل من الزيوان ونبات الديس ونبات سبول الفار ونبات
النجم واخلبيز والشعال والرمت والقرطم ، %2.16 ، %1.92 ، %1.99 ،%9.19 ،%9.22
 %6.99 ، %2.1 ، %2.12على التوايل .
أما أقل نسبة للكثافة النباتية سجلت يف هذا املوقع بلغت حوايل  %1.10لنبات املثنان وهذا
يذل على أن انتشاره حمدود يف هذا املوقع ،ويليه يف أقل نسبة كل من نبات السرول ونبات عنب الديب
ونبات القنقيط الذي بلغت نسبة كثافتهم حوايل  ،%1.19مث بعد ذلك نبات القزاح ونبات القصبة
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بنسبة كثافة قدرها  ،%1.17ويليه نبات العضيضة الذي قد وصلت نسبة كثافته حوايل  ،%1.11مث
بعد ذلك نبات السدر بنسبة كثافة وصلت إىل  ،%1.00ويليه نبات اجلداري بنسبة كثافة
مقدارها ،%1.02مث بعد ذلك سجلت نسبة كثافة مقدارها  1.09يف كل من األثل و البطوم.
وفيما خيص التكرار النبايت هلذا املوقع فقد سجلت أعلى قيمة لنسبة التكرار يف نبات الشعال
بنسبة تكرار وصلت إىل  ،%1.11ويليه نبات البوشرنتة بنسبة تكرار تساوي  ،%1.22وبعد ذلك كل
من نبات الرمت ونبات الديس ونبات االقحوان ونبات خالل الغولة بنسبة تكرار وصلت إىل ،%2.11
وسجلت النسبة اليت تليها بقيمة مقدارها  %2.17لكل من نبات السبط وتبات النجم ونبات سبول
الفار ،مث نبات القرطم بنسبة تكرار  ،%2.19ويليه نبات عكوز موسى بنسبة تكرار وصلت إىل
. %6.62
أما أقل نسبة تكرار لألنواع النباتية يف هذا املوقع قد سجلت يف نبات اللبد بقيمة ،%1.16
ويليه نبات البابونج بنسبة تكرار  ،%1.19مث نبات عنب الديب ونبات القنقيط ونبات اخلرشوف
بنسبة تكرار وصلت إىل  ،%1.16مث نبات احلنظل بنسبة مقدارها . %1.91
ومن خالل دراسة الوفرة النباتية هلذا املوقع أتضح أن أكرب نسبة للوفرة النباتية سجلت فيه من
خالل نبات البوشرنتة حيت سجلت نسبة وفرته النباتية حوايل  ،%9.76ويليه يف املرتبة الثانية نبات
األقحوان بنسبة وفرة نباتية مقدارها  ،%2.99مث بعد ذلك نبات الزيوان بنسبة وفرة نباتية وصلت إىل
 ،%2.17مث يليه كل من نبات اخلبيز ونبات خالل الغولة ونبات البابونج والعليق وسبول الفار والنجم
 ، %2.10 ، %2.16 ، %2.19 ، %1.00 ، %9.16 ، %9.11على التوايل .
أما من حيت أقل نسبة للوفرة النباتية قد سجلت يف موقع املنطقة الشرقية (منطقة غنيمة)
حتصل عليها نبات املثنان بنسبة وفرة نباتية وصلت إىل حوايل  ،%1.19ويليه نبات السرول بنسبة وفرة
نباتية مقدارها  ،% 1.02مث بعد ذلك نبات السدر ونبات القزاح بنسبة وفرة نباتية قد سجلت
.%1.66
النتائ ـ ـ ــج ً

 – 0تتميز أمطار املنطقة بالتذبذب وعدم االنتظام ،ووجود عالقة عكسية بني الزمن بالسنوات وكميات
األمطار الساقطة على منطقة الدراسة يف فصول الصيف والشتاء والربيع وعالقة طردية يف فصل اخلريف
(تبني من خالل التحليل اإلحصائي).
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 – 6وجود عالقة طردية بني الزمن بالسنوات ودرجات احلرارة يف مجيع الفصول يف منطقة الدراسة (تبني
من خالل التحليل اإلحصائي).
انتشارا من النباتات املعمرة،
 -2لوحظ من خالل الدراسة امليدانية للمنطقة أن النباتات املومسية أكثر
ً
وهذا يفسر ارتباط النباتات بعنصر املطر ،كما أن النباتات املومسية ترتبط يف وجودها مع مواسم األمطار مث
ختتفي مع انقضاء فصل الشتاء .
جدا
 – 1ومن خالل دراسة الغطاء النبايت والتحليل الكمي يف منطقة الدراسة تبني أن التنوع النبايت قليل ً
أيضا من خالل حساب الكثافة
نوعا من النباتات ،وتبني ً
فقد بلغ حوايل  1.161متمثل يف حوايل ً 92
النباتية أن الكثافة النباتية على الشريط الساحلي يف موقعي سيدي عمري وغنيمة عالية حيت وصلت
الكثافة النباتية إىل  717.02نبات/مربع و 111.16نبات/مربع على التوايل ،بينما تقل الكثافة النباتية
كلما اجتهنا إىل الداخل حيت وصلت الكثافة النباتية يف موقع قصر اخيار إىل حوايل 262.90
انتشارا واألكثر كثافة تتمثل يف نبات خالل الغولة ونبات الديس
نبات/مربع ،وقد كانت النباتات األكثر
ً
ونبات البابونج (الفلية) .
 – 9كما اوضحت الدراسة امليدانية أن نبات خالل الغولة ونبات االقحوان ونبات البوشرنتة والفلية
والسبط هي النباتات األكثر تكر ًارا يف املوقع األول (سيدي عمري) ،ويف املوقع الثاين (قصر اخيار) كانت
النباتات األكثر تكر ًارا هي البابونج والشعال والبوشرنتة والرمت والديس وعشبة األرنب والنجم والفرعون
والقرطم والبهما ،ويف املوقع الثالث (غنيمة) كانت أعلى نسبة سجلت للتكرار النبايت يف نبات الشعال
والبوشرنتة ونبات الرمت والديس ونبات االقحوان وخالل الغولة .
 – 2من خالل الدراسة امليدانية للغطاء النبايت يف املنطقة تبني أن املوقع األول (سيدي عمري) الذي يقع
على الشريط الساحلي هو األكثر يف الوفرة النباتية حيت سجل جمموع الوفرة النباتية جلميع األنواع النباتية
 0112نباتًا  ،أما املوقع الثاين الذي يقع يف الداخل من منطقة الدراسة (قصراخيار) أي جنوب املنطقة
قد سجل فيه جمموع الوفرة النباتية جلميع األنواع النباتية  719نباتًا ،ويف املوقع الثالث الذي يقع يف
الشرق من منطقة الدراسة (غنيمة) قد وصل فيه جمموع الوفرة النباتية جلميع األنواع النباتية إىل حوايل
 917نباتًا  ،وهذا يعين أن الغطاء النبايت يقل كلما اجتهنا حنو الداخل ،بسبب االختالف يف الظروف
املناخية والرتبة .
 – 7لقد لوحظ من خالل الدراسة امليدانية والكمية للغطاء النبايت يف منطقة الدراسة أن يف األجزاء
الشمالية من املنطقة تسيطر عليها النباتات املومسية مثل نبات خالل الغولة واخلبيز وضرس العجوز ونبات
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العسلوز والبلعلع والزيوان والبوشرنتة ،أما يف األجزاء الداخلية من منطقة الدراسة تسيطر عليها أنواع
النباتات املعمرة (دائمة اخلضرة) مثل الرمت والشعال والبطوم واجلداري والديس والسبط.
 - 9وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف الكثافة النباتية بني منطقة سيدي أعمري ومنطقة قصر
األخيار.
 - 1وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف التكرار بني منطقة سيدي أعمري ومنطقة قصر األخيار.
 - 01وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف التكراربني منطقة سيدي أعمري ومنطقة غنيمة.
 - 00وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف جمموع النباتات بني منطقة سيدي أعمري ومنطقة
قصر األخيار.
 - 06عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف الوفرة النباتية بني مناطق الدراسة.

التوصياتًً :
إميانًا بأمهية الغطاء النبايت وأخطار اختالله ،وإدراكا بالتهديدات اليت تواجه هذا الغطاء يف هذا الوقت
احلايل ويف املستقبل ،وإسهاما يف تعزيز ونشر املعلومات حول هذه القضية ،وإميانًا حبق املواطنني يف
االستفادة من كافة التقنيات احلديثة خاصة فيما يتصل بعلوم دراسة البيئة يوصي الباحث مبا يلي  :ـ
 -0دعم البحوث املتعلقة بدراسة البيئة ومشكالهتا من مجيع اجلوانب االقتصادية والبيئية وتنظيم الدورات
 ،واملؤمترات  ،والندوات يف جما ل محاية البيئة والغطاء النبايت وتوعية وترشيد املواطن للمحافظة على املوارد
الطبيعية  ،وإعداد الربامج املرئية للفت انتباه املواطنني بأمهية البيئة.
 -6إصدار تشريعات صارمة وقابلة للتطبيق  ،وتلقى قبوالً لدى املواطنني حلماية البيئة ،ومنع التوسع
الزراعي على حساب األراضي الطبيعية .
 -2الرتكيز على االنتشار الرأسي يف العمران بذالً من االنتشار األفقي ،ألن هذا يساهم يف توفري
مساحات من األراضي يف املنطقة .
 -1إعادة تأهيل الغطاء النبايت الطبيعي ؛ وذلك بإنشاء احملميات الطبيعية اليت حتتوي األنواع النباتية ،
واحليوانية املهددة باالنقراض  ،ودعمها  ،وتطويرها .
 -9تنظيم محالت لتوعية املواطنني هبدف التعرف على أمهية الغابات بصفة عامة ،وضرورهتا لتوازن البيئة
واستقرار اإلنسان االهتمام بنشر الوعي البيئي بني السكان وتعريفهم باملشكالت البيئية النامجة عن قطع
وحرق األشجار ،والرعي اجلائر  ،والقضاء على الغطاء النبايت الطبيعي ،وكيفية احملافظة على البيئة النباتية،
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عن طريق امللصقات يف مناطق الغابات واملراعي الطبيعية وعن طريق وسائل اإلعالم ومبراحل التعليم
املختلفة .
 -2تعترب حرفة الرعي من احلرف الرئيسية يف املنطقة لذا جيب مراعاة احلمولة الرعوية للمرعى  ،مبعىن
إمكانية حتقيق املوازنة بني عدد القطيع وطاقة املرعى ألن زيادة أعداد احليوانات ستؤدي إىل استنزاف
وتدهور املرعى رغم وجود مقاومة من بعض النباتات اجتاه هذا النوع من الرعي  ،أال أن تلك النباتات لن
يصل جتددها الطبيعي إىل مرحلة الذروة اليت كانت قبل تعرضها للرعي .
 -7احلد من التوسع الزراعي على حساب مساحات الغطاء الطبيعي ،ألنه يؤدى يف هناية األمر إىل
التصحر عند نفاذ أو قلة املياه واختيار تركيبة حمصوليه مناسبة إلمكانيات الرتبة واملياه يف املنطقة .
 -7إدخال أصناف من النباتات واألشجار إىل املنطقة واليت تساهم يف محاية الرتبة من االجنراف وتكون
األنواع مالئمة لظروف الطبيعية ملنطقة .
 المراجعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:
.0
.6
.2

.1
.9
.2
.7

امحد الفرج العطيات البيئة و علم النبات  ،وزارة الثقافة االردنية ،عمان0119،
امحد صاا أمحد ،األعشاب يف ليبيا ،مركز البحوث الزراعية ،طرابلس0199 ،م.
آمال بشري حممد املرميي  ،أثر احلرارة واألمطار علي تنوع الغطاء النبايت الطبيعي يف شعبية الزاوية
 ،دراسة يف اجلغرافية احليوية  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة السابع من أبريل  ،مركز
البحوث والدراسات العليا  ،قسم اجلغرافيا  6119 ،م .
بو لقمة ،اهلادي مصطفي ـ القزيري ،سعد خليل  ،اجلماهريية دراسة يف اجلغرافية ،الدار
اجلماهريية للنشر والتوزيع0119 ،م
مجال الدين فهمي امحد وآخرون ،النباتات الطبية والعطرية ،جامعة القاهرة للتعليم املفتوح،
مصر . 0177 ،
جودة حسنني جودة ،جغرافية األراضي اجلافة الطبعة الثالثة ،دار النهضة للطباعة ،بريوت،
0112م .
حسني العروسي ـ عماد الدين وصفي ،اململكة النباتية ،دار املطبوعات اجلديدة ،اإلسكندرية،
مصر 0197 ،م .
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 .9سامل حممد الزوام ،اجلبل األخضر دراسة يف اجلغرافية الطبيعية ،املنشأة العامة للنشر والتوزيع،
طرابلس  ،ليبيا 0191 ،م .
 .1مسري إبراهيم غبور ،صيانة البيئة واملوارد الطبيعية ،اجلمعية اجلغرافية املصرية ،حيث مقدم ندوة عن
اجلغرافيا ومشكالت تلوث البيئة ،مصر0116 ،م.
 .01السنوسى عبد القادر الزىن ،حممد عباس حممد بيومى ،األشجار و الشجريات اهلامة احمللية و
املستوردة باجلبل األخضر ليبيا  ،الدار األكادميية للطباعة و النشر ،طرابلس.6112 ،
 .00الشحات نصر أبو زيد  ،النباتات واألعشاب الطبية  ،الطبعة الثانية  ،الدار العربية للنشر،
6111م .
 .06شكري إبراهيم سعد  ،النباتات الزهرية نشأهتا وتطورها وتصنيفها  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة ،
مصر 0111 ،م .
 .02ضو ،حممد سامل– حممد ،سعد جاسم  ،دراسة يف اجلغرافية الطبيعية لألراضي الليبية وظواهرها
الكربى ،دار مشوع الثقافة  ،الزاوية 6112 ،م .
 .01طالل أبو رجيح – غسان حجاوي  ،علم العقاقري (النباتات الطبية)  ،دار الشروق للنشر
والتوزيع  ،عمان  ،األردن 6111 ،م.
 .09عبد احلميد امحد مرفوعة  ،التوزيع املكاين للنبات الطبيعي واستعماالته الطبية يف غريان ،رسالة
ماجستري غري منشورة  ،اكادميية الدراسات العليا ،قسم اجلغرافيا6117 ،م .
 .02عبد الرزاق الصادق الشريف ،النجيليات يف ليبيا ،منشورات  ،elgaمالطا.0119 ،
 .07عبد العزيز طريح شرف  ،اجلغرافية النباتية  ،الطبعة التاسعة  ،دار اجلامعة املصرية ،اإلسكندرية
0192 ،م .
 .09عبد اهلل عبد احلكيم القاضي ـ أبو البشر حممد عنيات  ،النباتات السامة يف ليبيا  ،دار الكتب
الوطنية طرابلس  ،ليبيا 0192 ،م .
 .01عبد اهلل عبد احلكيم القاضي -صفية حممد الرماح  ،استعماالت بعض النباتات يف الطب
الشعيب اللييب ،الطبعة اخلامسة ،اجلزء األول ،دار الكتب الوطنية  ،بنغازي  ،ليبيا 0117 ،م.
 .61علي بن حممد الدقاق  ،اقتصاديات محاية البيئة يف اإلسالم  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،
جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة  0111 ،م .
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 .60كرمية مصطفي عمار  ،حتليل والواقع املكاين للغطاء النبايت يف شعبية الزاوية  ،جملة كلية اآلداب
 ،جامعة السابع من أبريل  ،الزاوية  ،العدد اخلامس6112 ،م .
 .66كمال الدين حسن البتانوين  ،بيئة صحراوية  ،مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح  ،القاهرة ،
مصر 0116 ،م.
.62حممود املربوك غرداية  ،التوزيع املكاين للمراعي الطبيعية يف اجلزء الشمايل الغريب لسهل اجلفارة ،
رسالة ماجستري غري منشورة  ،أكادميية الدراسات العليا  ،قسم اجلغرافيا 6111 ،م.
 .61جناة بلعيد حممد الشف  ،دراسة تصنيفية لنباتات منطقة كعام  ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية اآلداب والعلوم  ،جامعة املرقب  ،اخلمس  ،قسم األحياء ،شعبة النبات6119،م .

ً
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دراسةًديدانًالبلهارسياًبأحواضًعينًتاورغاءً ً
*د.الطاهرًعبدالواحدًالجهيميًًًًًًً**ًأ.صالحًمحمدًبيكي ً
كليةًاآلدابًوالعلومًقصرًاالخيار/جامعةًالمرقب ً

S_beke2003 @ yahoo.com
ً alguhime@ g-mail.com

الملخص ً

أجريت هذه الدراسة بأحواض عني تاورغاء على ديدان البلهارسيا اليت تصيب اإلنسان خملفة
أمراض خطرية تؤدي إىل الوفاة يف بعض األحيان كم مت التعرف على املسبب للمرض واملتمثل يف قواقع من
نوع بيومفالريا الكسندرينا و بولينس ترنكاتس واالخري اقل انتشار مبنطقة تاورغاء ومن خالل النتائج
املتحصل عليها يتضح إن املصابني مبنطقة تاورغاء والدين مت حصرهم من خالل املدارس يصل عددهم إىل
( ) 071مصاب  ,بينما املصابني مبنطقة الدراسة والدين مت حصرهم من خالل املستشفيات يصل
عددهم إىل ( )76مصاب و املصابني مبنطقة الدراسة والدين مت حصرهم من خالل اجلوالت امليدانية
للقاطنني بالقرب من أحواض العني يصل عددهم إىل ( )061مصاب وبالنظر إىل حالة املصابني الذين
متاثلوا للشفاء مبنطقة الدراسة والدين مت حصرهم من خالل االستبيان يصل عددهم إىل ( )261مصاب
وضمت الدراسة مجيع الشرائح العمرية من كال اجلنسني ذكور و إناث وتكمن شدة اإلصابة يف احلوض
األول رقم ( )0حيث منبع مياه العني .واهلدف من هذه الدراسة حصر وتصنيف احلاالت املصابة مبرض
البلهارسيا و التعرف على أنواع البلهارسيا مبنطقة الدراسة وطرق املكافحة .
الكلمةًالدالةًً:ديدانًالبلهارسياًً,مرضًً,مكافحةً ً.
المقدمةً:
البلهارسيا مرض طفيلي ينتج عن إصابة اإلنسان بديدان البلهارسيا و هي ديدان طفيلية تعيش
ك املياه الراكدة أو املستنقعات و هو مرض ال يعد قاتال إال أنه يؤدى إىل سرعة استهالك جسد املصاب
 ،و قد مسيت هبذا االسم نسبة إىل تيودور بلهارس مكتشف هذا املرض سنة  0990م يأيت مرض
البلهارسيا بعد مرض املالريا من حيث الطفيليات ذات األمهية من الناحية االقتصادية و الصحية و
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االجتماعية اليت تؤثر على اجملتمع يف املناطق احلارة ،يوجد  9أنواع من طفيل البلهارسيا اليت تصيب
اإلنسان من أمهها -:
أ -البلهارسيا األمعائية  mansoniوهي تصيب الكبد بالتليف
ب_ البلهارسيا البولية  haematobiumوهي تصيب املثانة بالتليف وتعرضه لسرطان املثانة و الفشل
الكلوي( .) 1,9
الهدفًمنًالدراسةًً ً:

 التعرف على أنواع البلهارسيا والقواقع باألحواض املائية لعني تاورغاء حصر وتصنيف احلاالت املصابة مبرض البلهارسيا.مشكلةًالبحثً:
تكمن يف وجود كائنات مائية مرتبطة ببعضها البعض (عائل وسيط ) هتاجم اإلنسان إلكمال دورة
حياهتا داخل اجلسم مسببه له مشاكل صحية لعل أمهها مرض تليف الكبد وتضخم يف األحشاء واملثانة
(.)1
ًًًًأهميةًالبحثً:
هذه الدراسة مهمة للتعرف على األنواع املسببة لألمراض (العائل والوسيط ) ومدى تطورها وحماولة إجياد
أجنع احللول للحد من قدرهتا على إكمال دورة حياهتا قبل دخوهلا جسم اإلنسان باإلضافة إىل عمل
اإلجراءات الوقائية باملكافحة املبكرة إلحداها أو كالمها .
منطقةًالدراسةً:

تقع منطقة تاورغاء بليبيا بني خطي عرض (  ( E 09.01.160 _ N26.06.711و
(  (E09.26.911_ N 20.21.111وتتميز بيئاهتا الطبيعية النادرة دائمة اخلضرة والغنية بالتنوع
احليوي,وعلى األخص التنوع النبايت الذي يغطي املنطقة )2,6( .
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طبيعةًالمنطقةً:
وهي واحده من أكرب األراضي دائمة اخلضرة بالساحل اللييب ومشال أفريقيا ,وتشغل مساحة
كبرية تقدر بأكثر من  9911كم مربع تقريبا باملنطقة الوسطى من ليبيا واملناخ املتوسط مييزها ،باملقابل
يتغري املناخ إىل صحراوي كلما اجتهنا يف اجتاه اجلنوب ،التغري الكبري يف درجات احلرارة بني فصل الشتاء
والصيف يصل نطاقه بني ( 1ـ )11درجة مئوية) 2,6,0(.
عينًتاورغاءً:
توجد باملنطقة عني مياه عذبه تصرف املياه مبعدل 6م/ 2الثانية وعمقها أكثر من  6911م
تقريبا وعمرها أكثر من  2111سنة وتوجد هبا خزانات او أحواض ترابية ضخمة حتجز املياه ويعاد
توزيعها بواسطة ترع إىل املنطقة والفائض من املياه يذهب بأجتاه األراضي الرطبة و باجتاه البحر .وحيجز
كل خزان اكرت من  21ألف لرت مكعب )1,0 (.
طفيلًالبلهارسياًً :
ينتمي طفيل البلهارسيا اىل الديدان املفلطحة واليت تضم حوايل 01.111نوع تقريباً وهي من
الالسيلوميات وتوصف بأهنا جانبية التماثل ثالثية الطبقات (االكتوديرم واالندوديرم و امليزوديرم ) وهي من
طائفة ثنائيات العائل وهي ديدان منفصلة اجلنس ولكن يف اغلب األحيان تكون يف حالة احتضان داخل
جسم العائل ) 1,9,9 ( .
معيشةًالكائنًً :
ديدان البلهارسيا تعيش متطفلة وتكون داخل عائلني ومها -:
-0اإلنسان والثدييات والطيور
 -6القواقع ويوجد منها نوعني -:
أ -قوقع بيومفالريا الكسندرينا ذات الشكل الدائري .
ب  -قوقع بولينس ترنكاتس ذات الشكل املخروطي ()1
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مرضًالبلهارسياًً :
يعد هذا املرض من األمراض املتوطنة يسببه طفيليان من البلهارسيا ومها سيستوسوما مانسوين
و سيستوسوما هيماتوبيوم .
أ  -سيستوسوما مانسوين mansoni
الطفيل يعيش يف االوردة املساريقية ويضع البيض يف املستقيم ليمر يف اخلارج مع الرباز و
العائل هو قوقع بيومفالريا الكسندرينا ذات الشكل الدائري
ب  -سيستوسوما هيماتوبيوم haematobium
الطفيل يعيش يف املثانة البولية ويضع البيض الذي البول وتصيب اجملاري البولية و العائل هو
قوقع بولينس ترنكاتس ذات الشكل املخروطي . .
ج -سيستوسوما جابونيكم
وتسبب مرض البلهارسيا اليابانية أو األسيوية ( ) 1,7,2
التوزيعًالجغرافيًً :
سيستوسوما ًهيماتوبيوم  :يوجد هذا الطفيلي مبعظم الدول األفريقية وينتشر بصفة أساسية يف مشال
وشرق القارة األفريقية ويوجد يف جنوهبا وغرهبا ايضاً  ,يالحظ وجودة جبمهورية مصر العربية خاصة يف
املناطق الريفية ويوجد أيضا ببعض املناطق بدول كال من فلسطني وسوريا والعراق والسعودية واليمن.
()9,9
سيستوسوماًمانسونيً:وهو اقل انتشار يف القارة األفريقية ويوجد يف مصر ووسط وغرب أفريقيا وكذلك
يف أمريكا اجلنوبية )9( .
دورةًحياةًالبلهارسياًً :
خترتق الطفيلية جلد اإلنسان و من مث تبدأ طور حياهتا اآلخر بإفراز بويضاهتا بكميات كبرية ترتسب
يف الكبد و املثانة مسببة تليفا فيهما  ،و خترج هذه البويضات مع فضالت املريض  ،فإذا تربز املريض
جبوار مصدر مائي راكد  ،فتفقس البويضات عن يرقات تنمو و تكرب لتكتمل دورة حياهتا لتصيب إنسان
)9(.
آخر المس جلده هذه املياه
طريقةًالعدوىًً :
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ال ميكن أن تنتقل عدوى البلهارسيا مباشرة من الشخص املريض إىل السليم و ال تنتج اإلصابة عن
شرب املاء امللوث بالسركاريا ،على عكس االعتقاد السائد عند العامة ،ففي هذه احلالة متوت السركاريا
متاما نتيجة محوضة املعدة ،ولكن رمبا حتدت العدوى إذا متكنت السركاريا من اخرتاق الغشاء املخاطي
للفم قبل وصوهلا للمعده وطريق اإلصابة تأيت أيضا عن طريق االستحمام أو الوقوف مدة طويلة يف الربك
واملستنقعات أو املياه الراكدة ،أو األجزاء الساكنة من املاء ،وهكذا جيد طور "السركاريا" طريقه إىل
اإلنسان عن طريق أي تشقق جلدي خصوصا بني أصابع األقدام ،يف خالل ربع ساعة خترتق اجللد و منه
لألوعية الدموية حيث تفقد ذنبها (ذيلها) وحيملها تيار الدم عرب األوعية الدموية للنصف األمين من
القلب مث الرئة ،وتتحول ملا يسمى الدودة الصغرية وتستمر يف رحلتها العجيبة داخل جسم العائل خمرتقة
أنسجته املختلفة ومسببة للعديد من األضرار يف حوايل  9أيام ،مث تنطلق حسب نوعها إىل الكبد أو املثانة
عرب شرايني الدم  ،وتبدأ يف إفراز البيض بكميات كبرية مما يسب التليف)1,9,9(.
أعراضًالمرض ًً ًًًًًًًًًًًً:
تشمل األعراض املصاحبة هلذا املرض ما يلي -:

-1عندًاختراقًالسركارياًالجلدً :يف الغالب يكون ذلك غري حمسوس و لكن بعض األشخاص قد

يعانون من حكة و رغبة باهلرش ك اجللد حول منطقة االخرتاق) 9،1 ,9 (.
او قد حيدث فيه التهاب وقد يشعر املريض حبكة باجللد مع ظهور بثور باألطراف تزول بعد فرتة وجيزة (
.)9
- 2عندًإفرازًالبيضًً:يف الغالب يكون ذلك غري حمسوس  ،و لكن بعض األشخاص يعانون من
ارتفاع ك درجة احلرارة و حكة ( رغبة ك اهلرش ) باجللد قد يصاحبه ارتفاع بنسبة كريات الدم البيضاء ك
الدم .
 -2عند ترسب البيض ك الكبد  :يسبب تليفاً يف أنسجة الكبد و الطحال وتليف الرئتني يتم ذلك
بدون إحساس املريض بأية أعراض  ،حىت تبدأ مرحلة متقدمة بأعراض ارتفاع ضغط الدم ألبايب  ،و تبدأ
وظائف الكبد بالتدهور  ،يتبع ذلك نزيف معوي و تضخم بالبطن بسبب السوائل()9,1
.
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 -4عندًترسبًالبيضًفىًالمثانةً :يتسبب يف تليف جدارها  ،و خالل هذه الفرتة حيصل نزيف مع
البول مما جيعله يتلون باللون األمحر  ،و قد حيدث انسداد يف احلالب من إحدى الكليتني أو من كليهما
مما يؤدي إىل فشل كلوي يف بعض احلاالت  ،و قد يتطور األمر إىل حدوث سرطان ك املثانة لذلك
فاألعراض تتدرج حسب طور و الطفيل يف جسم املريض بداية من الطفح اجللدي و احلكة مرورا بارتفاع
درجة حرارة اجلسم و الرعشة و تورم الغدد الليمفاوية و تكرار التبول عن املعتاد مع حرقان أثناء التبول و
خروج دم مع البول حىت تضخم و فشل الكبد و الطحال و سرطان املثانة و دواىل املرىء وغالبا ما يعاىن
املريض من مرض الصفراء  Jaundiceنظرا الرتفاع نسبة البيلوروبني يف الدم Bilirubin
ممايسبب إصفرار اجللد و بياض العينني) 9،1 ,9 (.
طرقًالوقايةًوًالمكافحةًً :
ً-8الوقايةًً :
 االبتعاد عن املياه الراكدة واملستنقعات وعدم مالمسة اجللد ردم املياه الراكدة ،والتعاون مع وزارة الزراعة للتخلص من القواقع إن وجدت. التخلص من الفضالت اآلدمية بعيداً عن مصادر املياه.أخذ العالج الالزم عند وصف الطبيب له. إقامة احلمامات الصحية باملناطق الريفية بشكل كايف والعمل على حسن استخدامها وصيانتها الدورية استخدام املياه النقية الصاحلة للشرب والغسيل واالستعماالت اليومية املختلفة .) 7 ,9 (.ً-9المكافحةًً :
للقضاء على األمراض املتوطنة ومسبباهتا يتطلب تكاثف اجلهود مبكافحة شاملة يشارك فيها املواطن
واجلهات احلكومية الرمسية وغري الرمسية بأستخدام :
 الطرق اهلندسية امليكانيكية  ..حيت يتم تنظيف أحواض املياه بشكل دوري وإزالة األعشابواحلشائش ) 9،1 ,9 (.
 -الطرق البيولوجية  :واليت متنع تكاثر القواقع (.)1
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 الطرق الكيميائية  :حيث يتم مكافحة القواقع باملبيدات الكيميائية مثل املولونكس والفريكونوالبايلوسيد وكربيتات النحاس برشها داخل املياه وحول املنطقة احمليطة لفرتات معينة وبرتكيزات
معلومة ( ) 1 ,9
ً-3عالجًالمرضىً ًً :
يعطى العالج للتخلص من ديدان البلهارسيا ومنع فرص تلويث املياه ببويضاهتا باإلضافة إىل ختليص
املرضى من أضرار البلهارسيا ومضاعفاهتا ومن العقاقري املستعملة لعالج البلهارسيا عقار يسمى الطرطري
املقي ويعطى حقنا بالوريد واالستيبان واالنثيومالني واهلايكانتون وتعطى باحلقن عضليا والنرييدازول
واملرياسيل وتعطى عن طريق الفم () 1,7,9
ويف مراحله األولية يوجد عالج فعال مضاد للطفيليات للقضاء على البلهارسيا ويتكون من حبوب أو
شراب مثل أقراص ديستوسيد  211جمم ( يعطى مبعدل  11جمم من الدواء لكل كجم من وزن اجلسم
كجرعة واحدة (
ويف املراحل املتأخرة من املرض جيب عالج مضاعفات املرض باإلضافة إىل عالج البلهارسيا السابق كما
يلى-:
عالج دواىل املريء باجلراحة التصلبيةاستئصال الطحال جراحيا إذا لزم األمرالعالج الكيماوي و اإلشعاعي للسرطان إذا وجدعالج تليف الكبد أو زراعة كبد بديل إذا لزم األمر () 1,9–ً2التثقيفًوالتربيةًالصحيةًً .

يتم توعية املواطنني بأضرار البلهارسيا وأثارها الصحية  ,ويتم إرشادهم إىل السلوك السليم لتجنب تلويث
اجملاري املائية وبالتايل جتنب االصابه بالبلهارسيا ويتم استخدام كافة الوسائل اإلعالمية املسموعة واملقروءة
واحملاضرات وورش العمل واملؤمترات وغريها من وسائل التثقيف املتاحة ) 1( .
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ً
الموادًوطرقًالعملًً :
استخدمنا معدات هامة للقيام بالعمل ومنها -:
خمترب حتاليل طبية  -انابيب بالستيكة ألخذ العينات  -قفازات  -ادوية عالجية  -مطهرات تعقيم-
شاش معقم  -حافظات  -جهاز قياس الضغط واحلرارة – ميزان كيلوجرامات  -جهاز حاسوب  -آلة
تصوير .
جمعًوًتحليلًالعيناتًً ً:
بدئنا يف الدراسة مبسح مبدئي للمنطقة وللمواقع املستهدفة يف مجع العينات لتحديد البؤرة الرئيسية للمرض
وقد مت مجع العينات الالزمة وحفظها للتحليل وفق الطرق املتبعة ونقلها إىل خمترب التحليل إلجراء
االختبارات  ,ومت الرتكيز على ( القواقع و البلهارسيا واملصابني)
 -8القواقع
يوجد باملنطقة نوعان من القواقع السائدة واليت تعيش باملياه العذبة بكثرة يف األحواض املائية وهي -:
قوقع بيومفالريا الكسندرينا ذات الشكل الدائري .
قوقع بولينس ترنكاتس ذات الشكل املخروطي ()7,2
ً-9البلهارسياً
يوجد مبنطقة الدراسة عدد نوع ( )0من أنواعها السائدة واليت أمهها سيستوسوما مانسوين الطفيل يعيش
يف االوردة املساريقية ويضع البيض يف املستقيم ليمر يف اخلارج مع الرباز و العائل هو قوقع بيومفالريا
الكسندرينا ذات الشكل الدائري وتسمى البلهارسيا احلشوية حيث تصيب احشاء اجلسم )7,2( .
ً-ً3المصابين
مت التعرف على املصابني و املتوقع اصابتهم مبرض البلهارسيا بعدة وسائل منها-:
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 املتابعة للحاالت الواردة اىل املستشفى واملراكز الصحية -اجلوالت امليدانية اىل املدارس مبنطقة الدراسة

 اجلوالت امليدانية للقاطنني بالقرب من منبع العني تاورغاء . استبيان ومت توزيعه على كافة الشرائح ملعرفة مراجعة احلاالت املصابة السابقة واحلديثة .التشخيصًالمعمليًً :
يتم تشخيص املرض بإجراء فحص على عينة بولية أو براز حتت امليكروسكوب للعثور والتعرف على
بويضات البلهارسيا األمامية او الطرفية الشوكة (سيستوسوما هيماتوبيوم) او على بويضات البلهارسيا
اجلانبية الشوكة (سيستوسوما مانسوين )  ،ويف املراحل املتقدمة بأخذ عينة من املستقيم أو الكبد أو املثانة،
يوجد حتليل للدم يبني ما إذا كان اإلنسان قد تعرض للبلهارسيا من قبل أو ال ،ولكن ال تثبت املرض .
()1,9,7.1
النتائجًً :
من خالل املسوحات والتحاليل اليت أجريت حتصلنا على نتائج هامة نوضحها يف اجلداول واألشكال
التالية :
 - 0جدول يوضح اهم انواع القواقع املوجودة مبنطقة الدراسة
م ً

نوع ً

الحوض ً

أ

0

بيومفالريا الكسندرينا

ب

0

بولينس ترنكاتس

ج

6

بيومفالريا الكسندرينا

د

2

بيومفالريا الكسندرينا

ه

1

بيومفالريا الكسندرينا
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 - 6جدول يوضح اهم انواع البلهارسيا املوجودة مبنطقة الدراسة
م

نوع

مكان التواجد (احلوض)

أ

سيستوسوما مانسوين

0

ب

سيستوسوما مانسوين

6

ج

سيستوسوما مانسوين

2

د

سيستوسوما مانسوين

1

200
180
160
140
120

الذكور

100

االيناث

80

اإلجمالي

60
40
20
0
العمرمن 12 -6العمرمن 20 -13العمرمن -21فما
فوق

المجموع

شكل ( )0يوضح املصابني مبنطقة الدراسة والدين مت حصرهم من خالل املدراس
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المجموع

شكل ( )6يوضح املصابني مبنطقة الدراسة والدين مت حصرهم من خالل املستشفيات

140
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االيناث
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اإلجمالي
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0
العمرمن 12 -6العمرمن 20 -13العمرمن -21فما
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المجموع

شكل ( )2يوضح املصابني مبنطقة الدراسة والدين مت حصرهم من خالل اجلوالت امليدانية للقاطنني
بالقرب من احواض العني
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المجموع

شكل ( )1يوضح املصابني ومتاثلوا للشفاء مبنطقة الدراسة والدين مت حصرهم من خالل االستبيان
المناقشةًً :
يتضح من خالل النتائج إن املنطقة يوجد هبا عدد كبري من املصابني من خمتلف الفئات العمرية
للجنسني ذكور و إناث  ,وجند إن الذكور هم األكثر إصابة باملرض ونالحظ إن الفئة العمرية من (02
–  ) 61سنة من الذكور هي األكثر إصابة تليها الفئة العمرية من ( )06 – 2سنة من الذكور أيضا مت
تليها الفئة العمرية من ( 60سنة – فما فوق) من الذكور أيضا  ,بينما اإلناث اقل بكثري من الذكور من
حيث اإلصابة باملرض والفئة العمرية من ( – 60فما فوق) هي األكثر إصابة من الفئات األنثوية األخرى
الخالصةًً :
تبني من خالل هذه الدراسة أن اإلصابة تكمن يف املنطقة القريبة من أحواض العني ويرجح
أسباهبا إىل االستعمال املباشر للمياه من قبل القاطنني وطلبة املدرس والزائرين وغريها وتكمن شدة
اإلصابة باملنطقة رقم ( )0احلوض األول حيث منبع مياه العني وتقل كلما ابتعدنا أكثر من  6كمً . 6
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ومن خالل النتائج اليت حتصلنا عليها يتضح أن املصابني هم من الفئة اليت تستعمل املياه بشكل يومي
ومباشر يف كافة جماالت احلياة .
التوصياتًً -:
 نشر الوعي البيئي بني املواطنني واالهتمام بتوعية أولياء األمور جتاه أبنائهم بإقامة الندوات
واحملاضرات والكتيبات اإلرشادية وكافة الطرق اإلعالمية املعروفة .
 تشجيع الباحثني ودعمهم من خالل اجلهات ذات العالقة .ومتكينهم من املشاركة يف كافة
احملافل العلمية بالداخل واخلارج .
 العمل على تفعيل دور برنامج املكافحة الشاملة وتذليل كافة الصعوبات اليت تواجهه.
 إنشاء مراكز متخصصة بأماكن انتشار املرض ملكافحة ومعاجلة مثل هذه األمراض ومدها بكافة
اإلمكانيات األزمة.
 التشجيع على القيام مبثل هذه الدراسات مستقبال .
المراجعًً :
.0
.6
.2
.1
.9
.2
.7
.9
.1

هريكه ,ح  .بيكي  ,ص ( ) 6112دراسة األمهية البيئية (ألمساك البلطي ) بعني تاورغاء ,
اجمللة األكادميية لتنمية البيئة  .مصر
بيكي  ,ص) 6119 ( .دراسة األمهية البيئية (لألراضي الرطبة )  ,اجمللة األفريقية للبيئة .
مصر
بيكي  ,ص) 6111 ( .دراسة الطيور املهاجرة للساحل اللييب (املنطقة الوسطى ) اجمللة
األفريقية للبيئة  .مصر
بيكي  ,ص  .هريكه ,ح (  ) 6101أمهية الغطاء النبايت مبنطقة تاورغاء  ,اجمللة األكادميية
لتنمية البيئة  .مصر
شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت)
تقارير من مستشفى تاورغاء العام 6101
تقارير مركز مكافحة البلهارسيا واللشمانيا تاورغاء 6101
حممود  ،ع .وآخرون ( )0117الالفقاريات  .مكتبة االجنلو  .مصر
الشاذيل ,أ,ي .وآخرون .مبادئ علم احليوان العام .دار املطبوعات اجلديدة .مصر
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زراعةًالزيتونًفيًشمالًإفريقياًخاللًالعصرًالروماني ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ.حميدةًعواداتًالقماطي ً

الملخص ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًكليةًاآلدابًوالعلومًقصرًاالخيارًً/جامعةًالمرقب
ً

تناول الدراسة موضوع زراعة الزيتون يف مشال أفريقيا خالل الفرتة الرومانية  ،فقد كان للزيتون
أمهية كبرية يف احلياة االقتصادية سواء يف منطقة مشال أفريقيا أو االمرباطورية الرومانية  ،وكان من بني
أسباب التوغل الروماين يف أراضي مشال إفريقيا غرباً وجنوباً وذلك بتوسيع زراعة الزيتون و سن قوانني
تشجع على استصالح املزيد من االراضي  ،وإن أثار املعاصر اليت يعج هبا الريف وبعض املدن ما هي إال
دليال على النشاط الكثيف الذي عرفته هذه الزراعة .
المقدمةًً :
كان الشمال اإلفريقي يف القدم يعتمد اعتماداً كلياً على الزراعة حني كانت حضارته األوىل قائمة
عليها  ،واليت بدورها تعتمدا اساساً  ،على املياه وخصوبة االرض  ،باإلضافة إىل الظروف املناخية املالئمة
لذلك  ،فكلما كانت هذه الظروف أكثر مالئمة كلما سامهت بشكل كبري يف انتشار حضارة الشعوب
وذلك بفضل الزراعة  ،إذ تعترب املنطقة من أخصب األراضي من حيث الرتبة  ،وهذا ما أشارت إليه
املصادر القدمية و من بني احملاصيل الزراعية ذو األمهية الكبرية يف املنطقة هو الزيتون  ،حيث يعترب ذا أمهية
اقتصادية لديهم  ،لدى أهتموا به وبزراعته  ،وقد اولوه عناية خاصة إذ كان ميثل منتوجاً استهالكياً اساسياً
لديهم  ،وعندما سيطر الرومان على املنطقة أكثروا من زراعته وتطويره وسن قوانني تشجع على استصالح
املزيد من االراضي  ،وإن أثار املعاصر اليت يعج هبا الريف وبعض املدن ما هي إال دليال على النشاط
الكثيف الذي عرفته هذه الزراعة ،ولذلك سنحاول يف هذا البحث أن نسلط الضوء على زراعة أشجار
الزيتون يف منطقة مشال أفريقيا خالل الفرتة الرومانية .
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زراعةًالزيتون ً
إفريقيا

منذ

القدم

أشارت املصادر التارخيية إىل وجود زراعة الزيتون يف
Aristoles,V,XXLV,Z;Theophrasus,IV,3;Diodour
) )Siculus,III,50;Pliny,XVIII,LI,22غري أن التوسع يف زراعتها قد عرف تطور ملحوظا
خالل الفرتة الرومانية بشكل كبري خاصة أواخر القرن الثاين وبدايات القرن الثالث امليالدي ،وينبغي
اإلشارة من أن إفريقيا قبل هذه الفرتة قد سجلت حماوالت يف التوسع الزراعي هلذه الشجرة  ،فقد اخربنا
املؤرخ أوريليوس فكتور  Aurelius Victorأن القائد القرطاجي حنبعل* -617( Hannibal
 096ق.م) بعد أمضاء قرطاج ملعاهدة سنة  610ق.م مع الرومان قد وجه جنوده إىل استصالح
األراضي وزراعة الزيتون إلهلائهم عن القيام بأي حماولة انقالب أو أثارة فوضى يف البالد Aurelius
). )Victor,1997,P.126
يتضح مما سبق ذكره إن حنبعل فعال قد أوىل اهتماماً كبرياً بالزراعة  ،لدرجة أنه وجه جنوده هلا  ،ليست
فقط الهلائهم وإ ا تعد احد أهم مرتكزات االقتصاد القرطاجي وخصوصاً بعد خسارة قرطاج يف حروهبا
مع روما وخسارة مستعمراهتا فأصبحت بذلك تتجه زراعياً ألجل توفري التزامتها املالية إجتاه روماً ** .
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حنبعل  ،هو أعظم القادة العسكريني يف التاريخ  ،ولد حنبعل يف قرطاج عام  617ق.م  ،والده "
مهيلكار باركا " كان أيضاً قائد اجليوش القرطلجية  ،للمزيد ينظر :
OCD, PP . 665- 666 .
**حول نتائج احلرب البونية الثانية ينظر :
Polyblu ,XV ,18;LiVY ,XXX,37 ;Goldsworhy,A,PP.286.
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اهتمت روما بزراعة أشجار الزيتون يف مشال إفريقيا منذ القرن الثاين امليالدي  ،وذلك لعدة أسباب أمهها:
تراجع إنتاج الزيتون يف روما وشبه جزيرة إيطاليا  ،حبيث تراجعت املساحات املخصصة هلا  ،وبالتايل
تراجع إنتاج الزيت  ،حىت أن شبه جزيرة إيطاليا  ،أصبحت عاجزة عن تلبيه حاجياهتا من الزيت بعد أن
كانت تكتفي ذاتيا  ،وتصدر جزء منه ( بشارى  ،6102 ،ص ص . ) 671 – 621
شجعت الظروف والعوامل الطبيعية واملناخية املالئمة لشمال إفريقيا على زراعة الزيتون  ،وخاصة انه
اقل تكلفه من املزروعات األخرى ( انديشة  ،6111 ،ص  )012ألن شجرة الزيتون تنموا جيدا يف
مثل هذه الظروف ملا هلا من مميزات ملقاومة اجلفاف  ،وقد أشار بليىن 71-69( Plinyم) يف كتابة "
التاريخ الطبيعي " إىل املناخ املعتدل هلذه الزراعة ( ) Pliny, xv,2وكوهنا حتتاج ماء أقل من احلبوب
وخاصة القمح  ،إذ أن ري القمح يتطلب ستة االف مرت مكعب من املاء لري هكتار من أشجار الزيتون
( شارن  ، 6110 ،ص . ) 000
نتيجة لتوسع العمراين والتمدن يف مشال أفريقيا خاصة يف عهد االنطونيني و السيويربني  ،مما جعل
الطلب على الزيت يزداد  ،ولذلك حدث التوسع الكبري زراعة الزيتون ( شينيت  ، 0191ص ص -10
. ) 16

)(161

2

2016

ارتفاع عدد السكان وتوفر اليد العاملة ( احملجويب  ،6110 ،ص 021؛ شنييت  ، 6112 ،ص
 ، ) 076وظهور تشريعات مرنة تشجع على و هذا النشاط الفالحي ( العريب  ، 6112،ص .)061
وجتدر اإلشارة هنا إىل أمهيه زيت الزيتون بإعتباره عنصر أساسي منذ العصور القدمية يف تركيبة الغداء
اإلنساين (  ) Foxhall.L,p.129واستعمل كوقود للمصابيح اليت كانت هي املصدر الوحيد لإلضاءة
يف العامل القدمي آن ذاك ( عبد ربه  ،6119 ،ص  ، )121باالضافة إىل أستخدامه يف أغراض عالجية
( حارش  ،0199 ،ص  ، ) 017كما يعد مادة اساسية للعديد من مستحضرات الصابون وزيت البشرة
والطيب والعطور ومستحضرات التجميل ) ،) Mattingll.D,J,p,225وإستخدمه يف إقامة
الشعائر الدينية ( شكل .) 0
كان الرومان قد ختلوا يف بداية عهدهم بإفريقيا عن استثمار الزيتون  ،وقد انصبت عنايتهم على زراعة
القمح املرحبة  ،غري أن هذا التخلي مل يعق األهايل عن مواصلة زراعة الزيتون اليت ورثوها عن أسالفهم منذ
زمن غابر ( شنييت  ،6106 ،ص  ، ) 021وكان قد سامهوا يف تطوير تلك الزراعة  ،بدليل جهود عامل
الزراعة ماجون* .
كما أن مملكيت نوميديا وموريتانيا كانت مواظبتني على العناية بفالحة الزيتون  ،ملا كان له من أمهية يف
غذاء السكان اليومي ( شنييت  ، 6106 ،ص  ، ) 021وتتأكد وفرة هذه الزراعة من خالل الضريبة
السنوية املقدرة قيمتها بثالثة ماليني رطل من زيت الزيتون ( )Plutarch ,55;Caesar,97
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
*ماجون القرطاجي الذي عاش يف النصف الثاين من القرن الثالث إىل النصف األول من القرن الثاين قبل
امليالد  ،وكتب كتاب عن الزارعة  ،ويتضمن خربات ميدانية يف هذا اجملال  ،وهي خربات الفالح اإلفريقي
دون ريب  ،وقد اعتربه كولوميل أبا الفالحة ، ) Columelle XII, 4,2) ،للمزيد ينظر-:
العريب  6102 ،م  ،ص ص . 699 -692
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اليت فرضها يوليوس قصري* 11-011( Iulius Caesarق.م) يف عام  12ق.م على مدينة لبدة
الكربى**  ،Leptis Magnaويعتقد أن هذه الغرامة كانت تدفع من قبل املدن الثالث لبدة وأويا
وصرباته حيث أن املدنتني األخريتني كانتا تابعتني ملدينة لبدة الكربى ( عيسي  ،0116 ،ص . )19
وابتداء من أواخر القرن األول اخذت اإلدارة املركزية لإلمرباطورية الرومانية على عاتقها مهمة توجيه
الفالحة يف مجيع الواليات  ،وحتويل اقتصادها الزراعي مبا يتالءم واحتياجات اإلمرباطورية يف امليدان
االقتصادي (شنييت  ،6106 ،ص .)021
اعترب بعض املؤرخني القرن الثاين هو فرتة توسع وازدهار املساحات املزروعة بالزيتون ( حارش ،
 ،0116ص 611؛ حممد  ،6109 ،ص  ، ) 26وبدأت بوادر اإلنتاج واالزدهار االقتصادي واحلوافز
املشجعة على زيادة اإلنتاج والتوسع يف مساحات زراعته ( بورىن  ، 6110 ،ص  ، ) 91مما أدى إىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يوليوس قيصر،ولد عام 011ق.م من أسرة نبيلة وقتل عام  11ق .م،وكانت ألسرته عالقة وطيدة
بالساسة والسياسية أن ذلك ،فعمته هي جوليا  Jaliaزوجة ماريوس  ،وقد تقلد عدداً من املناصب ،
وألف العديد من الكتب  ،للمزيد ينظر-:
OCD, PP . 791 – 796.
** لبدة الكربى  :هي إحدى املدن الفنيقية التجارية أو ما يسمى اإلمبوري  ،وقد أسسها الفنيقيون
حواىل  211ق .م أو قبلها بقليل  ،وحتتوى املدينة على العديد من اآلثار املعمارية مثل السوق ،
واملسرح وغريها  ،للمزيد ينظر -:
OCD , PP. 844 – 485
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انتشار زراعته وعلى نطاق واسع بتشجيع من األباطرة الرومان خاصة زمن اإلمرباطور هدريانوس
029-007( Hadrianusم) فبعد الزيارة اليت قام هبا إىل إفريقيا عام 069م ( عيساوي ،6101 ،
ص  )221وذهل ملساحة االراضي املهملة وغري املستغلة ( شنييت  0199 ،ص  ، ) 90ووجد عملية
غرس أشجار الزيتون ضئيلة ومل تول اهتماماً كبرياً ،ورمبا السبب راجع يف ذلك إىل استغالل األراضي اليت
مل تزرع فيها احلبوب كمناطق رعوية ( قوراري  ،6106 ،ص  ، ) 92فعمل هادريانوس جاهد الستغالل
هذه األراضي من خالل قانونه الذي منح مبوجبه عدة امتيازات للفالحني كتشجيع هلم ليحولوا أرضيهم
إىل أراضي صاحلة للزراعة ومنح زارعي الزيتون واألشجار املثمرة امتيازات خاصة ( بشارى  ، 6117 ،ص
 ، )29كما قام اإلمرباطورقسطنطني **  227 – 212 ( Constantineم)  ،بعدة أعمال
للنهوض بزراعة األشجار ومنها  :قيامه برفع الرسوم واخلدمات اجلمركية عن آالت الفالحة ،و اعفي
العمال عن بعض اخلدمات اليت جتربهم احلكومة فيها عند العجز عن أداء الضريبة  ،كما أنه منع األغنياء
من استغالل الفالحني الصغار حبجة عدم إيفائهم دفع القروض اليت عليهم  ،فيأخدون أرضهم أو
عبيدهم أو حيواناهتم أو آالهتم( دغمان  ،6111 ،ص .)99
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
*هادريانوس ،توىل احلكم بني عام ( 029 -007م )  ،وهو أبن أخت اإلمرباطور تراجانوس ،كان
مهتما بأمور املستعمرات الرومانية وخاصة مشال افريقيا ملا ملسه من خريات اقتصادية وفرية  ،للمزيد ينظر
:
OCD ,PP . 662- 663 .
** قسنطني  ،إمرباطور روماين عاش يف الفرتة مابني 227-212م  ،ومن أهم األعمال اليت قام هبا هي
اعرتافه بالديانة املسيحية  ،ونقل عاصمة االمرباطورية من روما إىل روما اجلديدة واليت مسيت بأمسه
القسطنطينية  ،للمزيد ينظر -:
OCD, PP . 378 - 380 .
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كانت زراعة الزيتون على العموم أكثر انتشار حبيث مشلت خمتلف املناطق  ،ومن نتائج قوانني مانكيانا
 Lex Mancianaوهدريانا** Lex Hadrianusتوسع زراعة الزيتون بشكل ملحوق ( حممد ،
 ،6119ص  ، ) 71فبعد أن كانت مشال إفريقيا حىت القرن األول امليالدي أرض القمح أصبحت ابتداء
من القرن الثاين تنتج الزيتون جراء التوسع الروماين حنو اجلنوب وفرض استغالهلا واالستفادة منها  ،ومن مث
تشجيع الفالحني وإعطائهم تسهيالت ( بشارى  ، 6117 ،ص )  ،وكنتيجة هلذا مت اخضاع
الشعوب واستغالهلا وهنب خرياهتا ومتتع الرومان هبا وزدياة ثرواهتم على حساب األهايل ( قوراري ،
 ،6106ص . ) 21
ادى توسع زراعة الزيتون إىل انتشار املعاصر على الرتاب اإلفريقي (شكل ، )2ففي سبيطلة وحدها
هام من تلك املعاصر (ما بني 09و 61معصرة) تعود إىل القرنني الثاين و اخلامس وقد
وجدت آثار بعدد ّ
مت جرد  111معصرة أما يف املدن الثالث كشفت االثار عن  911معصرة  ،فقد دلت املعاصر و الصور
الفسيفسائية باملنطقة على طرق التصنيع ( العريب  ،6112 ،ص  ، )069ومن املالحظ ايضا ان املعاصر
اإلفريقية تتفاوت يف حجمها ( شكل  ) 2والقدرة االنتاجية هلا فهي على العموم ثالثة انواع :
ــــــــــــــــ
*مسي هذا القانون نسبة إىل شخص مل يتوصل الباحثون إىل حتديد الصفة القانونية واملهنية اليت كان يشغلها ،وقد رجح
رستوفتزف أن يكون مبعوثا خاصا ألحد الفالفيني ،و قد يكون حاكما أو موظف لإلمرباطور أو قاضيا قنصليا كلف مبهمة
وضع قوانني لتنظيم عملية االستغالل الزراعي خالل عهد األسرة الفالفية ومن احملتمل خالل فرتة حكم اإلمرباطور
فسباسيانوس ،روستوفتزف  ،0197 ،ص . 212
**قانون هدريانا هو عبارة عن اصالحات أمر هبا االمرباطور هدريانوس بعد أن زار بعض املناطق بأفريقيا فلم يطمئن
للحالة اليت وجد عليها االراضي  ،للمزيد ينظر  :العريب  ، 6112 ،ص ص . 99 – 91
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 -0منشأة صناعية ) :(Entreprise industriellesويتكون من  60مصطبة عصر
وكل مصطبة هلا ث ّقالتان ( شكل . ) 1
 -6معاصر حضرية ) : (Huileries Urbainesوجدت يف مناطق اإلنتاج الوفري يف كل
مدن الربوقنصلية و يف كويكول و مادور و وليلى ( العريب  ،6112 ،ص .)061
 -2معاصر ريفية ) : (Installations ruralesوال تكاد ختلو فيال ) (Villaمن معصرة
لغرض االستهالك العائلي والباقي يتم تسويقة ( . ) Camps ,H.F,1974,P.26
صناعةًالزيتًً -:
أدى اتساع زراعة شجرة الزيتون إىل انتشار هذه الصناعة  ،فقد دعمت األحباث األثرية ما جاء يف
املصادر األدب ية عن ثراء إفريقيا بالزيت  ،وكانت نوعية الزيت وجودته تتبع نوع الزيتون ودرجة نضجه
وكذلك أدوات وطريقة عصره  ،الّن العصرة األويل للزيتون نصف الناضج هي اليت تعطي الزيت اجليّد  ،وال
ريب أن الزيت اجليد لالستهالك البشري  ،أما األقل جودة فيوجه لالغراض الصناعية و الصحية و على
اخلصوص االضاءة ( العريب  ، 6112 ،ص . ) 069
لقد اصدر العديد من الباحثني حكماً قاسياً خبصوص جودة الزيت اإلفريقي حيث اعتربوه ذا نوعية
رديئة لذا يستعمله الرومان يف إنارة املصابيح ويف احلمامات  ،والسبب حسبهم يعود إىل عدم حرص
األفارقة على صنع بطريقة جيدة واعتمادهم على وسائل بدائية يف إنتاجهم له باإلضافة إىل حرصهم على
وفرة احملصول أكثر من حرصهم على جودته ( ، ) Camps,H.F.1953,p63مستندين على
حكمهم هذا
إىل قصيدة الشاعر جوفينال* 067 -17(Juvenalم) الذي وصف فيها الزيت اإلفريقي الذي عكف
أبناء مسيبسا على إرساله إىل روما بأنه زيت جعل محامات روما مقرقة وأنه لشدة محوضته ورداءته يدفع
حىت مسوم ولسعات الثعابني (  ، )Juvenal ,V,86-91سواء صدق هذا الشاعر أم بالغ ،فإن
اإلنتاج حتسن مع مرور الوقت ،حىت أصبح فيما بني 671 / 91م ينافس زيوت بالد الغال وبتيكا
بإسبانيا  ،ويعتقد أن هذا التطور يعود إىل حتكم املعمرين املقيمن هبا يف صناعتها  ،لكن أحد الباحثني
يرى أن روما اقتبست طريقة صناعة الزيت من إفريقية وبالد الغال ومن غريها من البلدان املتوسطية  ،وهذا
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الصناعة وجدت يف املنطقة قبل االحتالل الروماين (
بديهي مادامت هذه
. ) Camps.H.F,1953,73
بعد جين الزيتون وعصره يُوجه القسط املخصص إىل املخازن ) (Horreaاملخصصة له ؛ ففي البداية
يوجه إىل املخازن القريبة مت إىل املخازن اليت تقع عادة على الطرقات الرئيسة ّمت إىل خمازن املدن الداخلية
ّ
لتموين اجليش واملقاطعة  ،أو باجتاه املوان القريبة لشحنة إىل روما عرب الناقالت البحرية (شكل،)9وكانت
املوان املكلفة بشحن الزيت باجتاه روما عديدة ) ) Camps.H.F,1953,pp79-82منها
لبدة وتكالت ( املسعودى  ، 0199 ،ص ) 69
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاعر روماين  ،تلقى تعليمه يف فن البالغة  ،عاش يف الفرتة مابني (  067 – 17م ) للمزيد ينظر
-:
OCD, PP . 804- 805 .
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ويستقبله الرومان يف ميناء أوستيا* (  ) Ostiaفعلي العموم كانت الكمية املوجهة إىل روما من الزيت
اإلفريقي معتربة  ،ومثال على ذلك تعترب صناعة زيت الزيتون من أكثر الصناعات يف إقليم املدن الثالث ،
حىت أن هدية اإلقليم لإلمرباطور سبتيميوس سويروس**600 – 012( Septimus Severus
م)  ،كانت عبارة كميات كبرية من زيت الزيتون كشكر له على منحه احلقوق اإليطالية  ،واستمر إعطاء
هذه املنحة حىت عهد قسطنطني ( ورمنقنت  ،0111 ،ص ص  ، ) 12- 16علماً بأن مادة الزيت
أصبحت واحدة من مواد التموين اجملاين لسكان روما منذ عهده ( بشارى ،6106 ،ص ، ) 66
والشك يف ذلك كان وراء تشجيع هذا اإلمرباطور على غراسة الزيتون  ،فقد اصدر االمرباطور سويروس
قانوناً يعفي غارس الزيتون من الضرائب ملدة عشر سنوات ( رمضان  ،0111 ،ص  ، ) 029ويعترب
زيت الزيتون من أهم صادرات املدن الثالث خالل العهد السويري  ،ويتضح ذلك من خالل جمموعة
اجلرار(األمفورات) اخلاصة حبمل زيت الزيتون  ،اليت تنتمي إىل املدن الثالث يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أوستيا  ،هي ميناء قدمي أقيم عند مصب هنر التيرب  ،وكانت تبعد عن روما بسته عشر ميال  ،وقد كانت
هلا أمهية كربى بالنسبة إىل مدينة روما  ،نظراً لكوهنا املنفذ اخلاص هبا  ،أثناء احلروب البونية الثانية (
 616-609ق .م ) أصبحت أوستيا قاعدة حبرية هامة  ،وسرعان ما خرجت من نطاق اسوارها ،
وحتولت إىل مركز جتاري مزدهر واسع النشاط ؛ ويف عهد االمربور كالوديوس  ،بىن ميناءً جديداً متاماً على
بعد ثالثة أميال مشال امليناء القدمي  ،وأقيم رصيفان و منارة ومت عمل قناة تربط بينه و بني هنر التيرب ،
وللمزيد من احلماية  ،اضاف تراجانوس حوض داخلي سداسي الشكل  ،وتوسعت املدينة توسعاً كبرياً يف
عهد هدريانوس  ،للمزيد ينظر :
OCD,pp.1080-1081
**سبتيموس سويروس  ،ولديف مدينة لبدة الكربى عام 012م  ،وامت فيها مراحل تعليمه األوىل قبل انتقاله
لروما عام 021م  ،وهناك تلقى تعليمه يف جمال القانون  ،ومن مث تدرج يف سلم الوظائف احلكومية،
للمزيد ينظر :
Birley,A,R.,2002,pp.23-36
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روما  ،وكذلك يف ميناء أوسيتا يف جنوب إيطاليا حيث ينتمي معظمها إىل الربع األول من القرن الثالث
امليالدي  ،وقد مت التعرف على اثنني وستني نوعاً من أختام هذه االمفورات يرجع أغلبها إىل الربع األول
من القرن الثالث امليالدي  ،ومما يدل على كثرة الزيت الذي تصدره مناطق اإلقليم كرب وسعة االمفورات
اليت كان حيمل فيها الزيت  ،واليت تسع حوايل  91لرتاً  ،وبعضها جتاور هذه السعة حىت وصلت إىل
 96.91لرتاً ( بن حسني  ،6111 ،ص . ) 099
إن حتسني نوعية الزيت اإلفريقية وتضاعف إنتاجها مرات عديدة مسحت برواج جتارهتا حىت قيل أن
إفريقيا وحدها  ،كانت تزود كل الشعوب مبا ذلك روما اليت كانت حاجتها يف تزايد مستمر ( شارن ،
 ،6100ص ص  002-006؛ بشارى  ، 6117 ،ص  ، ) 070حىت أهنا خصصت هلا أسطوال
لتأمني استريادها وبلغ إنتاجها يف أواخر عهد اإلمرباطورية أقصاه  ،حىت أن مصابيحها كانت تبقي مشتعلة
طوال الليل خالفا لروما اليت كانت تبيت يف الظالم الدامس  ،ويتضح ذلك من شهادة القديس
أوغسطني*  st . Augustineبني سنيت  297 /292م حيث أشار أنه مل يتمكن من الكتابة
واملطالعة ليال خالل زيارته مدينة ميالنو  ،حيث أن االيطاليني مبا فيهم األغنياء ال يشغلون األضواء يف
الليل لقلة الزيت  ،خالفا ملا كان عليه الوضع يف هيبوا حيث وفرة الزيت  ،واملالحظ أن تقشف االيطاليني
يف استعمال الزيت يعود إىل نقصه وغالئه  ( ،شارن  ،ص . )001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
*القديس أوغسطني  ،كاتب التيين ولد يف مدينة تافست  ،من أب وثين وأم مسيحية ،اشتغل بالتعليم
وتدريس البالغة حيث انتقل يف عام 296م من قرطاج إىل روما ومنها إىل ميالن ،للمزيد ينظر - :
OCD, PP . 215- 216 .
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مل تكن الفرتة الرومانية فقط هي الفرتة الوحيدة اليت ازدهرت زراعة هذه الشجرة بل استمر ذلك إىل ما
بعد هذه الفرتة بقرون  ،ومن الواضح أن االزدهار الذي عرفته إفريقيا خالل فرتة الفتوحات اإلسالمية كما
وصف لنا ابن عبد احلكم ( أبن عبد احلكم  ، 6110 ،ص  ، ) 619قد كان استمرار للقرون اليت
قبلها خصوصا إذا علمنا أن شجرة الزيتون من األشجار اليت تعمر أكثر من 911سنة .
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( )0تقدمي الزيت قربانا لإلله ساتورن  ،العريب  ،6112 ،ص 069

شكل ( )6خريطة توضح معاصر الزيت يف أفريقيا القدمية  -العريب  ،6112 ،ص . 019
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شكل ( )2معصرة زيت من الفرتة الرومانية Camps,H.F.,1974,p.27 -
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شكل ( )1خمطط مبين ورشة صناعة الزيت
العريب  ، 6112 ،ص . 066
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شكل ( )9خريطة توضح موان نقل الزيت االفريقي  -العريب  ، 6112 ،ص . 016
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قائمةًالمصادرًوالمراجعً ً
أوالًً-ً:المصادرً ً
 ابن عبد احلكم  ،فتوح مصر واملغرب،حتقيق عبد املنعم عامر ،ج ،0شركة األمل للطباعة والنشر،القاهرة.6110 ،
- Aristoles , History of Animals , Trans by Cresswell , R . , London ,
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ثانياًً-:المراجعًالعربيةً ً
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-6
-2
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مسمياتًعلمًالعقيدةًحتىًبدايةًالقرنًالخامسًالهجري ً

دً.إبراهيمًعبدًاهللًسلطان

أستاذًمشاركً،كليةًعلومًالشريعةًجامعةًالمرقب
ً

المقدمةًً :
للعقيدة اإلسالمية أمساء عند أهل السنة ،تُر ِادفُها ،وتَدل عليها ،منها :الفقه األكرب ،والسنَّة،
واإلميان والشريعة ،والتوحيد ،وأصول الدِّين ،وتعد تسمية العلم الذي يتناول املسائل العقدية باسم :علم
العقيدة تسمية متأخرة نسبيا ،اشتهرت مع بداية القرن اخلامس اهلجري ،ذلك أن من الكتب اليت وصلتنا
مسماة بالعقيدة:
 -0كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لِ َّاللَ َكائِ ًِّي (ت 109ه).
 -6كتاب االعتقاد للبيهقي (ت 199ه).
 -2كتاب االعتقاد البن أيب يـَ جعلَى (ت962 :ه).
غري أن هناك من يطلق على علم العقيدة تسميات أخرى منها :علم الكالم ،والفلسفة
اإلسالمية ،وهي تسميات يرى بعض املختصني أهنا غري شرعية ،وهلذا فإن مشكلة البحث تتناول مسألة
تسمية العقيدة بأمساء شرعية ،وأمساء غري شرعية ،وميكن صياغة إشكالية البحث من خالل األسئلة اآلتية:
 -0ما األمساء الشرعية للعقيدة اإلسالمية؟
 -6ما األمساء غري الشرعية اليت تطلق على العقيدة اإلسالمية؟
 -2كيف ميكن معاجلة املشكل يف إطار علمي إقناعي؟

أهدافًالبحث ً
يهدف البحث طبقاً إلشكاليته إىل حتقيق األهداف اآلتية:
بيان األمساء الشرعية للعقيدة اإلسالمية.
-0
بيان األمساء غري الشرعية اليت تطلق على العقيدة اإلسالمية.
-6
بيان كيفية معاجلة املشكل يف إطار علمي إقناعي.
-2
أهميةًالبحث

تكمن أمهية هذا البحث يف معاجلة إشكالية تتعلق بأمساء املعتقد ،وبيان الشرعي منها وغري
الشرعي وفق الكتاب والسنة ،ورأي صاا سلف األمة ،وضرورة استعمال املفاهيم الصحيحة ،ومعاجلة
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اخلالفات بني املسلمني أنفسهم ،يف إطا ٍر إقناعي ،بالنظر إىل ما وصلت إليه االجتاهات اإلسالمية من
تشرذم ،حىت صاروا يكفرون بعضهم بعضا ،أو يفسقوهنم ويبدعوهنم ،تاركني لغريهم حرية العمل يف كثري
من بقاع العامل اإلسالمي.
منهجًالبحث ً

مت استخدام املـنهج االسـتقرائي ،مـن خـالل دراسـة تسـميات العقيـدة بغيـة الكشـف عـن الشـرعي
وغــري الشــرعي منهــا عــرب التــاريخ ،كمــا اســتخدم مــنهج التحليلــي ،وهــو البحــث عــن املعلومــات املوجــودة
الدقيقــة داخــل التســمية والتفســري الــدقيق للمفــاهيم الــيت حيتويهــا االســم ،والتعبــري عنهــا بوضــوح وموضــوعية
ومشولية ودقة.

هيكليةًالبحث ً
يتكون البحث بعد املقدمة من مبحثني ،وخامتة.

فالمقدمة :تتضمن إشكالية البحث ،وأهدافه ،وأمهيته ،ومنهج الدراسة ،وهيكلية البحث.
المبحثًاألول :يتناول األمساء الشرعية للعقيدة اإلسالمية.
المبحثًالثاني :يتناول األمساء غري الشرعية هلا.

الخاتمة :تتناول نتائج البحث.

المبحثًاألولً:األسماءًالشرعيةًللعقيدةًاإلسالمية ً

الكتب اليت تتكلم على علم العقيدة قبل بداية القرن اخلامس اهلجري تسمي العقيدة مبسميات
متعددة منها:

أوالً-الفقهًاألكبرً :

من تسميات العقيدة اإلسالمية :الفقه األكرب؛ ومسي أكرب؛ لكونه يتناول القواعد اليت ينطلق
منها الدين؛ ولتعلقه بأعظم معلوم ،وهو الباري -جل ذكره -والفقه األكرب يقابله الفقه األصغر ،وهو فقه
األحكام العملية؛ فالفقه األكرب يتعلق باالعتقاد ،والتوحيد ،الذي ال جمال فيه لالجتهاد ،أما الفقه
األصغر؛ أي :فقه الفروع فيتعلق بالشرائع واألحكام من صالة ،وزكاة ،وصيام ،وحج ...اليت ميكن فيها
االجتهاد ،وأول من استعمل هذا االسم اإلمام أبو حنيفة النعمان (ت 091ه) (الغرياين،6101 ،
 )01فقد شاع وانتشر أن لإلمام أيب حنيفة كتابا يف العقيدة مساه :الفقه األكرب ،وقد نسبه إليه بعض
األجالء من العلماء منهم :شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 769ه) يف كتابه :درء تعارض العقل والنقل؛
حيث يقول« :وقال أبو حنيفة يف كتاب الفقه األكرب -املعروف املشهور عند أصحابه -الذي رووه
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باإلسناد عن أيب مطيع ،احلكم بن عبد اهلل البلخي؛ قال ،قال :أبو حنيفة عمن قال :ال أعرف ريب يف
استَـ َوى ﴾[طه .]9 :وعرشه
السماء ،أم يف األرض؟ فقال :قد كفر؛ ألن اهلل يقولَّ :
الر جمحَ ُن َعلَى الج َع جر ِش ج
فوق سبع مساوات ،قال أبو مطيع :قلت فإن قال :إنه على العرش ولكنه يقول :ال أدري العرش يف
السماء ،أم يف األرض؟ قال هو كافر؛ ألنه أنكر أن يكون يف السماء؛ ألنه تعاىل يف أعلى عليني ،وأنه
يُدعى من أعلى ،ال من أسفل ،ويف لفظ قال :سألت أبا حنيفة عمن قال :ال أعرف ريب يف السماء ،أو
استَـ َوى ﴾[طه .]9 :وعرشه فوق سبع
يف األرض؟ قال :قد كفر؛ ألن اهلل يقولَّ :
الر جمحَ ُن َعلَى الج َع جر ِش ج
مسوات ،قال فإنه يقول :على العرش استوى ،ولكنه ال يدري العرش يف األرض أم يف السماء؟ قال :إذا
أنكر أنه يف السماء فقد كفر»( .ابن تيمية)622/2 ،0117 ،
فابن تيمية يذكر يف هذا النص أن كتاب :الفقه األكرب معروف مشهور عند أصحاب أيب
حنيف وأهنم رووه باإلسناد عن أيب مطيع احلكم بن عبد اهلل البلخي (ت 011ه).
ويقول بدر الدين بن مجاعة (ت 722ه)« :فبعد أن كتب التابعي اجلليل اإلمام أبو حنيفة -
رمحه اهلل تعاىل -الفقه األكرب -الذي ال يزيد على ست صفحات من أصول مسائل االعتقاد -رأينا بعد
ذلك من توسع فيه -تبعا للحاجة -فشرح املوجود وأضاف ما يراه من البحوث واملوضوعات اليت هلا
عالقة بعلم التوحيد» (ابن مجاعة.)9/0 ،0111 ،
كما نسب كتاب الفقه األكرب إىل اإلمام أيب حنيفة ابن القيم (ت 790ه) حيث يقول:
«وقال أبو حنيفة -رمحه اهلل :-الفقه األكرب يف الدين خري من الفقه يف العلم ،وألن يتفقه الرجل كيف
يعبد ربه -سبحانه -خري من أن جيمع العلم الكثري .قال أبو مطيع قلت :فأخربين عن أفضل الفقه ،قال:
يتعلم الرجل اإلميان ،والشرائع والسنن ،واحلدود ،واختالف األئمة ،وذكر مسائل يف اإلميان ،مث ذكر
مسائل يف القدر» (ابن القيم.)6/9 ،0119 ،
كما نسبه إليه أيضا ابن أيب العز احلنفي (ت 716هـ) يف شرح العقيدة الطحاوية؛ حيث يقول:
ِ
ِ
ِ
ف الجعلُ ِوم؛ إِ جذ َشر ُ ِ
« أ ََّما بـع ُد ،فَإِنَّه لَ َّما َكا َن ِع جلم أ ِ
َج
ف الجع جل ِم بِ َشَرف الج َم جعلُومَ ،وُه َو الجف جقهُ
ُ
ُصول الدِّي ِن أَ جشَر َ ُ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وعَ ،وهلََذا َمسَّى جِ
اإل َم ُام أَبُو َحني َفةَ -رمحه اهلل تعاىلَ -ما قَالَهَُ ،و َمجَ َعهُ ِيف أ جَوَراق م جن
ِّسبَة إِ َىل ف جقه الج ُفُر ِ
جاألَ جكبَـُر بالن ج
ِ
ول الدِّي ِن "الج ِف جقه جاألَ جكبـر" وحاجةُ الجعِب ِاد إِلَي ِه فَـو َق ُك ِّل ح ٍ
أُص ِ
ضُر َورةٍ؛ ِألَنَّهُ َال
ضُر َورتُـ ُه جم إِلَجيه فَـ جو َق ُك ِّل َ
اجةَ ،و َ
ُ
َ َ
َ ََ َ َ َ َ ج ج
ِ
َمسائِِه ،و ِص َفاتِِه ،وأَفجـعالِهِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يمَ ،وَال طُ َمأجنينَةَ ،إال بأَ جن تَـ جعر َ
ف َربـَّ َهاَ ،وَم جعبُ َ
َ َ
ود َهاَ ،وفَاطَرَها بأ جَ َ
َحيَاةَ للج ُقلُوبَ ،وَال نَع َ
ِ
ِ
ك ُكلِّ ِه أَح َّ ِ ِ ِ
يما يـُ َقِّربـُ َها إِلَجي ِه ُدو َن َغ جِريهِ ِم جن َسائِِر َخلج ِق ِهَ .وِم َن
َويَ ُكون َم َع ذَل َ
َ
ب إلَجيـ َها ممَّا س َواهَُ ،ويَ ُكون َس جعيُـ َها ف َ
ِ
ِِ
ِ
ث
الج ُم َح ِال أَ جن تَ جستَ ِق َّل الج ُع ُق ُ
ت َر جمحَةُ الج َع ِزي ِز َّ
الرِحي ِم أَ جن بـَ َع َ
ول ِمبَجع ِرفَ ِة َذل َ
ك َوإِ جد َراكه َعلَى التَّـ جفص ِيل؛ فَاقجـتَ َ
ضج
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اعني ولِمن أَجابـهم مب ِّش ِر ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
اح َد جع َوهتِِ جم،
الر ُس َل بِه ُم َعِّرف َ
ينَ ،و َج َع َل م جفتَ َ
ينَ ،ول َم جن َخالََف ُه جم ُمجنذر َ
نيَ ،وإلَجيه َد َ َ َ ج َ َ ُ ج ُ َ َ
ِ
وزبدةَ ِرسالَتِ ِهم ،مع ِرفَةَ الجمعب ِ
ِِ ِ ِ
ود –سبحانَه -بِأ ج ِِ ِ ِِ
ِِ ِ
ب
َ ُج َ َ ج َ ج
ُج َ ُ
َ جُ
َمسَائه َوص َفاته َوأَفجـ َعاله؛ إ جذ َعلَى َهذه الج َم جعرفَة تـُجبـ َىن َمطَال ُ
الرسالَِة ُكلِّها ِمن أ ََّوِهلا إِ َىل ِ
آخ ِرَها» (ابن أيب العز )061-062 ،6102 ،ويقول أيضا مشريا إىل أخذ
َ ج َ
ِّ َ
اإلمام أيب جعفر الطحاوي عقيدته عن السلف ،وعن أيب حنيفة وصاحبيه « :فأخرب -رمحه اهللَ -ع َّما
ويف ،و ِ ِ
ِ
ٍِ
ِ
ف ،ونـَ َقل َع ِن جِ ِ
وب
َكا َن َعلَجي ِه َّ
وس َ
اإل َمام أَِيب َحني َفةَ النـ جع َمان بج ِن ثَابت الج ُك ِ ِّ َ َ
ف يـَ جع ُق َ
صاحبَـجيه أَِيب يُ ُ
السلَ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
احلس ِن الشَّيب ِاينِّ -ر ِ
ض َي اللَّهُ َعجنـ ُه جمَ -ما َكانُوا يـَ جعتَ ِق ُدو َن ِم جن
يم ج
صا ِر ِّ
احلِ جم َِري ِّ
ي جاألَنج َ
جَ
َ
يَ ،وُحمَ َّمد بج ِن جَ َ
بج ِن إبجـَراه َ
ول الدِّي ِن ،وي ِدينُو َن بِِه ر َّ ِ
أُص ِ
ني» (ابن أيب العز.)021 ،6102 ،
ب الج َعالَم َ
ُ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال مثبتا كتاب الفقه األكرب أليب حنيفة« :فَم جن َك َالم أَِيب َحني َفةَ َ -رمحَهُ اللَّهُِ -يف الجف جقه جاألَ جك َِرب:
ِ
ص َف ِ
ف ِ
ات
َال يُ جشبِهُ َشجيئًا ِم جن َخلج ِق ِه ،وال يشبهه شيء من خلقهُ .مثَّ قَ َ
كَ :و ِص َفاتُهُ ُكل َها ِخ َال ُ
ال بـَ جع َد َذل َ
ِ
ني يـَ جعلَ ُم َال َكعِجل ِمنَاَ ،ويـَ جق ِد ُر َال َك ُق جد َرتِنَاَ ،ويـََرى َال َكُرجليَتِنَا .انجـتَـ َهى» (ابن أيب العز،6102 ،
الج َم جخلُوق َ
.)011
غري أنه رغم نسبة علماء أجالء كبار مثل ابن تيمية ،وبدر الدين بن مجاعة ،وابن القيم ،وابن
أيب العز لكتاب الفقه األكرب أليب حنيفة فإن هناك من يدَّعون أن نسبة الكتاب إليه ال تصح من حيث
إسناده ،األمر الذي يفرض علينا حترير املسألة وبيان نسبة الكتاب إليه من عدمها .ويف هذا السياق ميكن
االستفادة من حبث ممتاز للشيخ حممد اخلميس يف كتابه :أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة كتاب الفقه
األكرب املنسوب إليه ،فذكر أن من املؤلفات اليت تنسب إىل أيب حنيفة:
 -0الفقه األكرب برواية محاد بن أيب حنيفة (ت 072ه).
 -6الفقه األكرب برواية أيب مطيع البلخي (ت 011ه) ،ويسمى بالفقه األبسط (حممد
اخلميس ،أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة.)009/0 ،
مث تناول كتاب الفقه األكرب برواية محاد بن أيب حنيفة فقال« :وهي رسالة تشتمل على أصول
الدين كمسائل الصفات ،واإلميان ،والقدر ،والنبوة ،واملعاد ،بعبارة سهلة وجيزة ،من غري أدلة تفصيلية إال
يف موضعني:
وسى تَكجلِيماً﴾[سورة النساء،
األول :يف صفة الكالم؛ حيث استدل بقوله تعاىلَ :وَكلَّ َم اللَّهُ ُم َ
اآلية.]021 :
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والثاين :يف بيان أن صفاته ليست مثل صفات املخلوقني؛ فاستدل بقوله تعاىل :لَيس َك ِمثجلِهِ
ج َ
الس ِميع الجب ِ
ص ُري﴾[سورة الشورى ،اآلية( »]00 :حممد اخلميس ،أصول الدين عند اإلمام أيب
َش جيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
حنيفة.)009/0 ،
مث بني الشيخ حممد اخلميس أن هذه الرسالة نالت شهرة واسعة ،فتصدى لشرحها غري واحد
من أهل العلم ،حىت بلغ عدد شروحها مخسة عشر شرحا(حاجي خليفة ،كشف الظنون،0697/6 ،
بروكلمان ،627/2 ،0119 ،فؤاد سزكني )20/6 ،0177 ،ال زال كثري منها خمطوطا ،ما عدا شرحي
علي القاري ،واملغنيساوي؛ فهما مطبوعان (حممد اخلميس ،أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة،
 )009/0مث حتدث حممد اخلميس عمن ذكر هذا املؤلف من املصنفني ،فذكر منهم:
 -0ابن الندمي يف الفهرست (ابن الندمي ،الفهرست.)692 ،
 -6البغدادي يف الفرق بني الفرق (البغدادي ،الفرق بني الفرق )661 ،وأصول الدين( .البغدادي،
0111ه.)219 ،
 -2أبو املظفر اإلسفراييين يف كتاب التبصري يف الدين (اإلسفراييين.)001-002 ،0191 ،
 -1أبو اليسر حممد الربذوي يف كتاب أصول الدين ( الربذوي0299 ،ه.)9 -7/0 ،
 -9عالء الدين البخاري يف كشف األسرار شرح أصول البزدوي.
 -2ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (ابن تيمية.)12/9 ،6119 ،
 -7ابن القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية (ابن القيم0119 ،ه.)6/9 ،
 -9الذهيب يف املشتبه (الذهيب ،املشتبه.)027/0 ،
 -1ابن أيب العز يف شرح العقيدة الطحاوية (ابن أيب العز.)011 ،6102 ،
 -01إمساعيل البغدادي يف هدية العارفني (إمساعيل البغدادي.) 119/6 ،0199 ،
 -00حاجي خليفة يف كشف الظنون (حاجي خليفة ،كشف الظنون.)0697 ،
 -06حممود شكري األلوسي يف غاية األماين (شكري األلوسي ،غاية األماين.)119 ،
وقفت
مث ذكر لنا حممد اخلميس معلومة مهمة تؤكد نسبة هذه الرسالة إىل أيب حنيفة ،فقالُ « :
على إسناد هذا املؤلف يف نسخة خطية حمفوظة ضمن اجملموعة رقم ( )621مبكتبة شيخ اإلسالم عارف
حكمت باملدينة املنورة ،وهي من رواية نصر بن حيىي ،عن ابن مقاتل ،عن عصام بن يوسف ،عن محاد
بن أيب حنيفة ،عن أبيه» (حممد اخلميس ،أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة.)009/0 ،
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مث عرف برواة هذه الرسالة بطريقة ممتازة ال يتسع املقام لذكرها (حممد اخلميس ،أصول الدين
عند اإلمام أيب حنيفة :)009-002/0
ني الشيخ حممد اخلميس أن ممن تكلم يف نسبة الكتب املنسوبة إىل اإلمام أيب
ومن جهة أخرى بـَ َّ َ
حنيفة من الكتّاب املعاصرين األملاين كارل بروكلمان (بروكلمان )627/2 ،0119 ،فقد نفى نسبة هذه
الكتب كلها إىل أيب حنيفة وتبعه على ذلك تلميذه فؤاد سزكني (فؤاد سزكني)26-20/6 ،0177 ،
الرتكي األصل؛ حيث يرى أن هذه الكتب من عمل تالمذة أيب حنيفة -رمحه اهلل تعاىل -سوى رسالته إىل
عثمان البيت ،فإهنا من عمل يده ،أما أرنذجان ونسنك (حممد بن أيوب ،عقيدة اإلسالم واإلمام
املاتريدي )062 ،002 ،فقد نفى صحة كتاب الفقه األكرب ،وصحح نسبة الفقه األبسط إليه ،وتابعه
الشيخ حممد أبو زهرة (أبو زهرة ،أبو حنيفة وآراله الكالمية )097 ،092 ،يف التشكيك يف نسبة الفقه
األكرب إىل اإلمام أيب حنيفة ،أما أمحد أمني (أمحد أمني ،ضحى اإلسالم )019/6 ،فريى أن الفقه
األكرب الذي بني أيدينا أساسه صحيح النسبة إىل أيب حنيفة ،وأنه زيد عليه ،وهذا ما يراه الباحث
ويرجحه.
ثانياً-السنةً:

تعترب السنة املصدر الثاين من مصادر التشريع .وتطلق يف الشرع ،ويراد هبا املعىن العام؛ فتعم
النيب  وأصحابه يف القول والعمل واالعتقاد .ومن ذلك قول النيب  « :من رغب عن سنيت فليس مين
وقوله :فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني من بعدي» (البخاري ،9122 ،0197 ،ومسلم،
ِ َّ ِ
ِ
اعلَ جم أ َّ
َّسن ُن بِ ُسلُوكِ َها
صحيحه )0110 ،يقول أبو احلسن الكرجي« :فَ ج
َن السنَّةَ طَري َقةُ َر ُسول الله َ والت َ
الَ ،و َع َقائِ ُد ،نقله ابن تيمية يف الفتاوى» (ابن تيمية،6119 ،
صابـَتُـ َهاَ ،وِه َي أَقج َس ٌام ثََالثَةٌ :أَقجـ َو ٌالَ ،وأ جَع َم ٌ
َوإِ َ
.)091/1
ِ
ِ
يقول ابن تيمية« :السنَّةَ ِهي ما َكا َن علَي ِه رس ُ ِ
ص ًاداَ ،وقَـ جوًال
ول اللَّه َ وأ ج
َص َحابُهُ جاعت َق ًاداَ ،واقجت َ
َج َُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َو َع َم ًال» (ابن تيمية )000/9 ،6119 ،ويقول أيضاَ « :ولَ جف ُ
ظ " السنَّة " ِيف َك َالم َّ
السلَف يـَتَـنَ َاو ُل السنَّةَ
ص ُدو َن الج َك َالم ِيف ِاالعتِ َقاد ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ات ،وإِ جن َكا َن َكثِري ِممَّن صنَّف ِيف السن َِّة يـ جق ِ
اتَ ،وَه َذا
ج َ
ٌ ج َ َ
َ
َ
يف الجعبَ َاداتَ ،ويف اال جعت َق َاد َ
ِ
َك َقوِل اب ِن مسع ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ود ،وأ َُيب بج ِن َك جع ٍ
اجتِ َه ٍاد
صٌ
اد ِيف ُسنَّة َخجيـٌر م جن ج
ب َوأَِيب الد جَّرَداءَ - ،رض َي اللَّهُ َعجنـ ُه جم« :-اقجت َ
ج ج َ جُ
ّ
ِيف بِ جد َع ٍة» (الاللكائي ،99/0 ،0116 ،ابن تيمية.)000/9 ،6119 ،
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وقال ابن رجب احلنبلي« :والسنة :هي الطريقة املسلوكةُ؛ فيشمل ذلك التمسك مبا كان عليه
الراشدو َن ِم َن االعتقادات واألعمال واألقوال ،وهذه هي السنةُ الكاملةُ ،وهلذا كان السلف
هو وخلفاله َّ
قدمياً ال يُطلقون اسم السنَّ ِة إال على ما يشمل ذلك كلَّه» (ابن تيمية.)000/9 ،6119 ،
وهلذا مسيت بعض كتب العقيدة باسم السنة؛ ألهنا مجعت األحاديث والسنن الواردة يف االعتقاد
ومن أوائل الذين ألفوا يف هذا اجملال ونسبت إليهم كتب هبذا املسمى:
 -0اإلمام أبو بكر احلُميدي (ت 601ه) صاحب كتاب :أصول السنة.
 -6ابن أيب شيبة (ت 629ه) صاحب كتايب :املسند واملصنف.
 -2اإلمام أمحد بن حنبل (ت 610ه) صاحب كتاب :السنة.
 -1إمساعيل بن حيىي املزين (ت 621ه) صاحب كتاب :شرح السنة.
 -9أبو داود (ت 679ه) صاحب :السنن.
 -2حرب ال َكرماين بالفتح والكسر (691ه) صاحب كتاب :السنة واجلماعة.
 -7ابن أيب عاصم (ت 697ه) صاحب كتاب :السنة.
 -9عبد اهلل بن حنبل (ت 611م) صاحب كتاب :السنة.
 -1حممد بن نصر املروزي (ت 611ه) صاحب كتاب :السنة.
َ
 -01اإلمام أبو بكر اخلالل (ت 200ه) صاحب كتاب :السنة.
 -00اإلمام الربهباري (ت 261ه) صاحب كتاب :شرح السنة.
 -06الطرباين (ت 221ه) صاحب كتاب :السنة.
 -02حممد ابن أيب زمنني املالكي (ت 211ه) صاحب كتاب :أصول السنة.
ومن هذا الباب يقول سفيان بن عيينة« :السنة عشرة؛ فمن كن فيه فقد استكمل السنة ،ومن
ترك منها شيئا فقد ترك السنة :إثبات القدر ،وتقدمي أيب بكر وعمر ،واحلوض ،والشفاعة ،وامليزان،
والصراط ،واإلميان قول وعمل ،والقرآن كالم اهلل ،وعذاب القرب ،والبعث يوم القيامة ،وال تقطعوا بالشهادة
على مسلم»( .الالَّلَكائي0116 ،ه.)099/0 ،
يقول اإلمام الشافعي« :القول يف السنة اليت أنا عليها ،ورأيت أصحابنا عليها -أهل احلديث
الذين رأيتهم وأخذت عنهم -مثل سفيان ومالك وغريمها :اإلقرار بشهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا
رسول اهلل ،وأن اهلل تعاىل على عرشه يف مسائه ،يقرب من خلقه كيف شاء ،وأن اهلل تعاىل ينزل إىل مساء
الدنيا كيف شاء» (ابن القيم0119 ،ه.)20/9 ،
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السنَّة:
ويقول اإلمام أبو بكر احلُميديُ « :
 -0أن يؤمن الرجل بالقدر خريه وشره ،حلوه ومره ،وأن يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ,وأن ما
أخطأه مل يكن ليصيبه ،وأن ذلك كله قضاء من اهلل عز وجل.
 -6وأن اإلميان قول وعمل ,يزيد وينقص ,وال ينفع قول إال بعمل ,وال عمل وقول إال بنية ،وال قول
وعمل بنية إال بسنة.
َّ ِ
ين َجاءُوا ِم جن بـَ جع ِد ِه جم
 -2والرتحم على أصحاب حممد كلهم ،فإن اهلل -عز وجل -قالَ :والذ َ
ِ َّ ِ
ِ
اإلميَ ِ
ين َسبَـ ُقونَا بِ جِ
ان ﴾[احلشر .]01
يـَ ُقولُو َن َربـَّنَا ا جغف جر لَنَا َوِِإل جخ َواننَا الذ َ
ٍ
السنَّة ،وليس
فلم يؤمر إال باالستغفار هلم؛ فمن يسبهم أو ينقصهم أو أحداً منهم ,فليس على ُ
له يف الفيء حق ،أخربنا بذلك غري واحد عن مالك بن أنس أنه قال " :قسم اهلل تعاىل الفيء فقال:
ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين َجاءُوا ِم جن بـَ جع ِد ِه جم يـَ ُقولُو َن َربـَّنَا
ين أ ج
ُخ ِر ُجوا م جن ديَاره جم﴾ [احلشر ]9 :قالَ :والذ َ
ين الذ َ
ل جل ُف َقَراء الج ُم َه َ
ا جغ ِف جر لَنَا﴾ [احلشر  ]01اآلية  ,فـمن مل يقل هذا هلم فليس ممن له الفيء.
 -1والقرآن :كالم اهلل ،مسعت سفيان يقول يل :القرآن كالم اهلل ،ومن قال (خملوق) فهو مبتدع مل
نسمع أحداً يقول هذا .ومسعت سفيان يقول :اإلميان قول وعمل ,ويزيد وينقص .فقال له أخوه
إبراهيم بن عيينة :يا أبا حممد ،ال تقل :ينقص .فغضب ,وقال" :اسكت يا صيب ،بل حىت ال يبقى
منه شيء.
 -9واإلقرار بالرلية بعد املوت.
ِ
ِ
ت أَيج ِدي ِه جم﴾ [املائدة
ود يَ ُد اللَّه َم جغلُولَةٌ ُغلَّ ج
 -2وما نطق به القرآن واحلديث ,مثلَ :وقَالَت الجيَـ ُه ُ
ات بِيَ ِمينِ ِه﴾ [الزمر  , ]27:وما أشبه هذا من القرآن واحلديث ال
 ]21ومثلَّ :
ات َمطج ِويَّ ٌ
مو ُ
الس َ
استَـ َوى﴾
السنَّة .ونقولَّ :
الر جمحَ ُن َعلَى الج َع جر ِش ج
نزيد فيه وال نفسره .نقف على ما وقف عليه القرآن و ُ
[طه  ]9:ومن زعم غري هذا فهو ُمعطِّ ٌل َج جه ِمي.
 -7وأن ال نقول كما قالت اخلوراج « :من أصاب كبريًة فقد كفر» .وال تكفري بشيء من الذنوب
إ ا الكفر يف ترك اخلمس ،اليت قال رسول اهلل « :بين اإلسالم على مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل
وأن حممد رسول اهلل  وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت» (البخاري،
 00/0 ،0197ومسلم ،صحيحه.)19/0 ،
فأما ثالث منها فال يناظر تاركها :من مل يتشهد ،ومل يصل ،ومل يصم؛ ألنه ال يؤخر من هذا
شيء عن وقته ،وال جيزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته.
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فأما الزكاة ,فمىت ما أداها أجزأت عنه ,وكان آاماً يف احلبس.
وأما احلج ,فمن وجب عليه ،ووجد السبيل إليه ,وجب عليه ,وال جيب عليه يف عامه ذلك حىت
ال يكون له منه بد ,مىت أداه كان مؤدياً ,ومل يكن آاماً يف تأخره إذا أداه ,كما كان آاماً يف الزكاة؛ ألن
الزكاة حق ملسلمني مساكني ,حبسه عليهم ,فكان آاماً حىت وصل إليهم .وأما احلج فكان فيما بينه وبني
ربه ,إذا أداه فقد أدى ,وإن هو مات ,وهو واجد مستطيع ,ومل حيج ,سأل الرجعة إىل الدنيا أن حيج،
مؤدياً عنه ,كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد
وجيب ألهله أن حيجوا عنه ,ويرجو أن يكون ذلك ّ
موته» (احلميدي ،أصول السنة.)1-0 ،
وهلذا كثرت مصنفات أئمة أهل السنة املوسومة :ب ـ ـ ـ "السنة" كما كان من اإلمام أمحد ،وحرب
ال َكرماين ،وابن أيب عاصم ،وعبد اهلل بن حنبل ،وحممد بن نصر املروزي ،واإلمام اخلالل ...إخل.
َ
ومنها ما مسي بأصول السنة ،كما كان من اإلمام احلميدي ،واإلمام ابن أيب زمنني املالكي
وغريمها .ومنهم من مساها بشرح السنة ،كما كان من اإلمام املزين ،واإلمام الربهباري وغريمها ,يقول ابن
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اللَّ ِه  أ جَو فُعِ َل
اعةٌ لِلَّ ِه َوَر ُسولِِهَ ،س َواءٌ فَـ َعلَهُ َر ُس ُ
يل الش جَّرعي َعلَجيه بِأَنَّهُ طَ َ
تيمية« :السنَّةَ ه َي َما قَ َام الدَّل ُ
ضي ِحينئِ ٍذ لِِفعلِ ِه ،أَو وج ِ
علَى زمانِِه أَو َمل يـ جفع جله ،وَمل يـ جفعل علَى زمانِِه؛ لِع َدِم الجم جقتَ ِ
ود الج َمانِ ِع ِمجنهُ» (ابن
َ ج ج ُُ
َ ََ ج ج َ َ ُ َ ج ُ َ ج َ ََ
َ ُ
تيمية ،207/60 ،0117 ،وابن تيمية0112 ،ه.)199-197/2 ،
ثالثاً-اإليمان:

اإلميان لغة اإلقرار والتصديق املصاحب لإلذعان .ويف اعتقاد أهل السنة واجلماعة اعتقاد باجلنان
ور
وقول باللسان ،وعمل باألركان  ،يزيد بطاعة الرمحن ،وينقص بطاعة الشيطان .يقول ابن تيميةَ « :والج َمأجثُ ُ
عن َّ ِ ِ ِ ِ
ف ،وهو م جذهب أَه ِل ج ِ ِ
وب َإىل أ جَه ِل السن َِّة أ َّ
َن
ني َومجُج ُهوِر َّ
السلَ ِ َ ُ َ َ َ ُ ج
الص َحابَة َوأَئ َّمة التَّابِع َ
احلَديث َوُه َو الج َمجن ُس ُ
َج
ِِ
يد بِالطَّ ِ
جِ
ال ُع َمجيـُر
وز ِاال جستِثجـنَاءُ فِ ِيهَ ،ك َما قَ َ
ص؛ يَِز ُ
اإلميَا َن قَـ جوٌل َو َع َم ٌل يَِز ُ
ص بِالج َم جعصيَةَ ،وأَنَّهُ َجيُ ُ
َ
اعة َويـَجنـ ُق ُ
يد َويـَجنـ ُق ُ
ِ
بجن َحبِ ٍ
الص َحابَِة :جِ
ال :إذَا
صانُهُ؟ فَـ َق َ
يب اخلطمي َو َغجيـُرهُ ِم جن َّ
اإلميَا ُن يَِز ُ
يل لَهَُ :وَما ِزيَ َادتُهُ َونـُ جق َ
يد َويـَجنـ ُق ُ
ُ
ص؛ فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صانُهُ» (ابن تيمية،
ضيَّـ جعنَا فَ َذل َ
ذَ َك جرنَا اللَّهَ َو َمح جدنَاهُ َو َسبَّ جحنَاهُ فَتلج َ
ك ِزيَ َادتُهَُ .وإِ َذا َغ َفلجنَا َونَسينَا َو َ
ك نـُ جق َ
.)919/7 ،0117
ويطلق اسم اإلميان على العقيدة؛ باعتبار أن أصوله السنة اليت عليها تقوم العقيدة ،ومن
مصنفات أئمة السنة يف هذا اجملال:
 -0كتاب اإلميان ومعامله وسننه واستكمال درجاته أليب عبيد القاسم ابن َّ
سالم (ت
661ه).
)(187

2

-6
-2
-1
-9

2016

كتاب اإلميان البن أيب شيبة (ت 629ه).
كتاب اإلميان حملمد بن حيىي العدين (ت 612ه).
كتاب اإلميان البن مندة (ت 219ه).
كتاب اإلميان أليب يعلى (ت 199ه) (الغرياين.)01 ،6101 ،

رابعاً-الشريعة:

يرى ابن األثري أن العقيدة تعين الشريعة؛ فهو يقول« :وهو ما شرع اهلل لعباده من الدين» (ابن
األثري.)121/6 ،0171 ،
ِ
ويقول ابن تيمية« :فَالسنَّةُ َك َّ
الر ُس ُ
الش ِر َيع ِة ِه َيَ :ما َسنَّهُ َّ
ولَ ،وَما َشَر َعهُ؛ فَـ َق جد يـَُر ُاد بِه َما َسنَّهُ
ظ السن َِّة يـَ َق ُع َعلَى
َو َشَر َعهُ ِم جن الج َع َقائِ ِدَ ،وقَ جد يـَُر ُاد بِِه َما َسنَّهُ َو َشَر َعهُ ِم جن الج َع َم ِلَ ،وقَ جد يـَُر ُاد بِِه كِ َال ُمهَا؛ فَـلَ جف ُ
ِ
ِِ ِ
مع ٍ
ال ابج ُن َعبَّ ٍ
ان َكلَ جف ِظ الش جِّر َع ِة َوِهلََذا قَ َ
اجا﴾ [املائدة ُ ]19:سنَّةً
ََ
اس َوغَجيـُرهُ ِيف قَـ جوله :ش جر َعةً َومجنـ َه ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُم السنَّة والش جِّر َعة قَ جد يَ ُكو ُن يف الج َع َقائد َو جاألَقجـ َوال،
اج ب َّ
السب ِيلَ .و ج
َو َسب ًيال .فَـ َف َّسُروا الش جِّر َعةَ بالسنَّة َوالجمجنـ َه َ
وقَ جد ي ُكو ُن ِيف الجم َق ِ
اص ِد َو جاألَفجـ َع ِال» (ابن تيمية )219-217/01 ،0117 ،وقد صنف فيها:
َ َ
َ
اآلجري (221ه) كتابه :الشريعة.
 -0اإلمام أبو بكر ِّ
 -6اإلمام ابن بطة العكربي (297ه) كتابه :اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية.
خامساً:التوحيدً :

التوحيد لغة :جعل الشيء واحدا ،قال يف القاموس :التوحيد إميان باهلل وحده؛ أي :التصديق مبا
جاء به النيب  من اخلرب الدال على أن اهلل -تعاىل -واحد يف ألوهيته ال شريك له .وشرعا« :إفراد
(السفاريين.)97/0 ،0196 ،
املعبود بالعبادة ،مع اعتقاد وحدته ذاتا ،وصفات ،وأفعاال» َّ
وتعترب تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أفراده ،ومن أمهات كتب
العقيدة املسماة بالتوحيد:
 -0كتاب التوحيد من صحيح البخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري (ت
692ه).
 -6كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب –عز وجل -البن خزمية (ت 200ه).
 -2كتاب التوحيد ومعرفة أمساء اهلل وصفاته على االتفاق والتفرد البن مندة (ت 219ه).
ويف احلقيقة :يعترب التوحيد فقها أكرب ،وهو علم العقيدة ،وهلذا يقول اهلل :فَـلَ جوال نـَ َفَر ِم جن ُك ِّل
ِ ِ
ِ ٍِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن﴾[التوبة ]066 :فأول الفقه يف الدين هو الفقه يف التوحيد ،وكذلك
ف جرقَة مجنـ ُه جم طَائ َفةٌ ليَتَـ َفق ُ
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يف قوله«  :من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين» (البخاري ) 67/0 ،0197 ،فأول مراحل التفقه
وأعظمها هو التفقه يف توحيد اهلل عز وجل.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يما ُه َو ِم جن
يقول ابن تيميةَ « :وَه َذا َحقي َقةُ التـ جَّوحيدَ :وُه َو أَ جن َال يَ جشَرُكهُ َش جيءٌ م جن جاألَ جشيَاء ف َ
ِ
َّص ِ
ِ
ِ ِِ
ٍ
ص ِه وُكل ِ
خ ِِ
ب
ص َف ٍة ِم جن ِص َفات الج َك َم ِال فَـ ُه َو ُمت ِ ٌ
َ َ
ف هبَاَ ،علَى َو ججه َال ميَُاثلُهُ فيه أ َ
َح ٌد؛ َوهلََذا َكا َن َم جذ َه ُ
صائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سلَ ِ
الص َفاتَ ،ونـَ جف ُي ممَُاثـَلَته بِ َش جيء م جن الج َم جخلُوقَات» (ابن
ف بِه نـَ جف َسهُ م جن ِّ
ص َ
ف جاأل َُّمة َوأَئ َّمت َها إثجـبَ ُ
ات َما َو َ
َ
تيمية.)71/2 ،0117 ،
ويقول ابن القيم« :وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال هلل وتنزيهه عن أضدادها
وعبادته وحده ال شريك له» (ابن القيم )261/2 ،0119 ،ويقول كذلك« :وأما توحيد الرسل فهو
إثبات صفات الكمال له سبحانه ،وإثبات كونه فاعال مبشيئته وقدرته واختياره ،وأن له فعال حقيقة ،وأنه
وحده الذي يستحق أن يعبد وخياف ويرجى ويتوكل عليه؛ فهو املستحق لغاية احلب بغاية الذل ،وليس
خللقه من دونه وكيل ،وال ويل ،وال شفيع ،وال واسطة بينه وبينهم يف رفع حوائجهم إليه ،ويف تفريج كرباهتم
وإغاثة هلفاهتم ،وإجابة دعواهتم ،وبينه وبينهم واسطة يف تبليغ أمره وهنيه وخربه إليهم ،فال يعرفون ما حيبه
ويرضاه ويبغضه ويسخطه ،وال حقائق أمسائه وتفصيل ما جيب له وميتنع عليه ويوصف به إال من جهة
هذه الواسطة» (ابن القيم.)221-222/2 ،0119 ،
سادساً-أصولًالدينً ً:

أصول الدين لفظ مستعمل يف عبارات بعض أئمة أهل السنة واجلماعة ،ومن ذلك ما ورد َع جن
الَ « :سأَلجت أَِيب ،وأَبَا ُزجر َعةَ َع جن َم َذ ِاه ِ
ابج ِن أَِيب َح ٍِ
ب أ جَه ِل السن َِّة يف أصول الدين ،وما أدركا عليه أئمة
امت ،قَ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
صَر َو َش ًاما وميََنًا؛ فَ َكا َن ِم جن
صا ِر :ح َج ًازا َوعَراقًا َوم ج
العلم يف ذلك؟ فَـ َق َاال :أ جَد َرجكنَا الجعُلَ َماءَ ِيف َمجيع جاأل جَم َ
يد ويـجنـ ُقص .والج ُقرآ َن َك َالم اللَّ ِه تعاىل منَـَّزٌل؛ َغيـر خمَجلُ ٍ
َن جِ
َم َذ ِاهبِ ِه جم :أ َّ
وقِ ،جبَ ِمي ِع ِج َهاتِِه،
ُ
ُ
اإلميَا َن قَـ جوٌل َو َع َم ٌل ،يَِز ُ َ َ ُ َ ج
جُ
والقدر خريه وشره من اهلل -عز وجل -وخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ،مث عمر بن اخلطاب،
مث عثمان بن عفان ،مث علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنهمَ -وأ َّ
َن اللَّهَ َعلَى َع جرِش ِه ،بَائِ ٌن ِم جن َخلج ِق ِهَ ،ك َما
ِ ِِ
ٍ
ِ ِ ِِ ِ
َحا َط بِ ُك ِّل َش جي ٍء ِع جل ًما ،ليس كمثله شيء وهو
ص َ
َو َ
ف نـَ جف َسهُ ِيف كتَابه َو َعلَى ل َسان َر ُسوله  ب َال َكجيف .أ َ
السميع البصري ،وأنه سبحانه يُرى يف اآلخرة؛ يراه أهل اجلنة بأبصارهم ،ويسمعون كالمه كيف شاء وكما
شاء ،واجلنة حق والنار حق ،ومها خملوقتان ال يفنيان أبدا»(الالَّلَكائي ،072/0 ،0116 ،وابن تيمية،
.)662/2 ،6119
ومن كتب العقيدة املؤلفة حتت هذا املسمى:
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 -0اإلبانة عن أصول الديانة لإلمام أيب احلسن األشعري (ت 261ه)
 -6األصول إىل معرفة األصول أليب عمر الطلمنكي (ت 161ه).
 -2أصول الدين لإلمام حممد الربذوي (ت 112ه).
غري أن ابن تيمية ينتقد إدخال بعض املسائل الكالمية حتت مسمى أصول الدين فيقول:
ِ
«وه َذا َكما أ َّ ِ ِ
يمَ ،والج ُم َس َّمى بِِه فِ ِيه
ُص َ
َن طَائ َفةً م جن أ جَه ِل الج َك َالِم يُ َس ِّمي َما َو َ
ول الدِّي ِن" َوَه َذا ج
ض َعهُ "أ ُ
اس ٌم َعظ ٌ
ََ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ك ،قَ َ ِ
ِ
الدي ِن.
ول ِّ
يم .فَإِذَا أَنج َكَر أ جَه ُل ج
ُص َ
احلَ ِّق َوالسن َِّة ذَل َ
ال الج ُمجبط ُل :قَ جد أَنج َكُروا أ ُ
م جن فَ َساد الدِّي ِن َما اللَّهُ به َعل ٌ
ِ
ِ
ول ِّ
ُص َ
ُص َ
الدي ِنَ ،وِه َي أ ج
ول الدِّي ِنَ ،وإََِّا أَنج َكُروا َما َمسَّاهُ َه َذا أ ُ
َوُه جم َملج يـُجنكُروا َما يَ جستَحق أَ جن يُ َس َّمى أ ُ
َمسَاءٌ
مسَّوها هم وآبالهم بِأ ج ِ
ِ ِ
ٍ
ِّين َما َشَر َعهُ اللَّهُ َوَر ُسولُهَُ ،وقَ جد بـَ َّ َ
ُصولَهُ
ني أ ُ
َ جَ ُ ج َ َ ُُ ج
َمسَاء َما أَنجـَزَل اللَّهُ هبَا م جن ُس جلطَان؛ فَالد ُ
ِ
ِ
ِ
ُصوله َك َما قَ جد بـَيَّـنَّا َه َذا ِيف َغ جِري َه َذا
وع ِّ
الر ُس ُ
وعهَُ ،وِم جن الج ُم َحال أَ جن يَ ُكو َن َّ
ني فُـُر َ
َوفُـُر َ
ول قَ جد بـَ َّ َ
الدي ِن ُدو َن أ ُ
الج َم جو ِض ِع» (ابن تيمية.)92/1 ،6119 ،
المبحثًالثانيً:األسماءًغيرًالشرعيةًللعقيدةًاإلسالمية ً

للعقيدة عدة أمساء شرعية ،كما سبق أن بينا؛ فهي الفقه األكرب ،وهي علم التوحيد ،والسنة
والشريعة واإلمي ان ،وأصول الدين ،غري أن بعض الناس يسموهنا أحيانا تسميات أخرى يرى غريهم أهنا غري
شرعية على النحو اآليت:

أوالً-علمًالكالم:

ويف هذا السياق نود أن نتناول رأيي عاملني ُجحم َدثني ُجمددين لالسرتشاد برأييهما؛ أحدمها زعيم
النهضة احلديثة يف اجلزائر الشيخ عبد احلميد بن باديس (ت 0111م) واآلخر زعيم النهضة احلديثة يف
تونس ،الشيخ الطاهر ابن عاشور (ت 0172م).
فمنهج ابن باديس سلفي العقيدة؛ فهو ال يقبل بعلم الكالم ،ومل يتطرق إىل تعريفه ،ومل يدخل
يف مناقشة خمتلف اآلراء الكالمية؛ ألنه ال يقبل بطرائق املتكلمني أصال ،ويرى أن اليقني يف إثبات العقائد
ال يوجد إال يف القرآن وصحيح السنة.
أما ابن عاشور فهو أشعري العقيدة ،ويقبل بعلم الكالم ،ويرى أنه كان له دور مهم يف إثبات
العقائد اإلسالمية والدفاع عنها ،وقد ظل يقوم هبذا الدور منذ نشأته –يف صدر اإلسالم -إىل عدة قرون
–فيما بعد -ولذلك يعرفه بقوله « :يراد من علم الكالم :العلم الذي يعرف به إثبات العقائد اإلسالمية
بإثبات احلجج ودفع الشبه .ومن املصطلحات اليت تطلق بإزائه ما وراء الطبيعة ،أو اإلهليات عند اليونان،
وعلم العقيدة والتوحيد عند مجهور كبري من املسلمني» (ابن عاشور.)619 ،0127 ،
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وسنالحظ أن تعريف ابن عاشور لعلم الكالم قريب من تعريف اإلمام اإلجيي (ت792هـ) -صاحب
املواقف -الذي يعرف علم الكالم بأنه« :علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد احلجج ودفع
الشبه» (اإلجيي )11/0 ،أما ابن خلدون (ت 919هـ) فيعرفه بأنه« :علم يتضمن احلجاج عن العقائد
اإلميانية باألدلة العقلية والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» (ابن
خلدون.)199 ،0111 ،
وميكن القول بأن ُكال من اإلجيي وابن عاشور قد جعال علم الكالم يقوم على نصرة العقيدة
اإلسالمية دون متييز بني الفرق اإلسالمية ،يف حني جند أن تعريف ابن خلدون لعلم الكالم هبذه الطريقة
يكشف عن أنه جيعل من وظائف هذا العلم الرد على الفرق املخالفة يف الرأي ملا عليه السلف وأهل السنة
()28
وهو بذلك جيعل علم الكالم مقصوراً على بعض الفرق املنتمية للعلم –ال سيما السلف واألشاعرة
واملاتريدية( )29دون سواهم من الفرق األخرى -وهذا غري مسلم له؛ ألن هذا العلم شامل -كذلك-
لغريهم من الفرق :كاملعتزلة ،الذين ال خترجهم خمالفتهم لألشاعرة واملاتريدية من نطاق هذا العلم -إذ كانوا
السباقني إىل ظهوره (حسن الشافعي.)09 ،0110 ،
ولذلك فإن تعريف علم الكالم عند ابن عاشور يعكس هذا الدور ،الذي من أجله أنش ؛ فهو
يرى أنه قد عرف بالتربيز يف املناظرات متكلمون من املعتزلة والشيعة ،الذين كانوا يعقدون اجملالس ملناظرة
أهل الديانات األخرى والزنادقة ،ويناقشوهنم يف دعاواهم املخالفة لعقيدة اإلسالم ،حىت إهنم كانوا يشدون
ي بارز ،ولذا فإخراجهم من دائرة علم الكالم أمر غري
الرحال إىل اآلفاق ملناظرة زنديق مشهور ،أو َد جه ِر ِّ
مقبول (عبد احلميد مدكور .61-02 ،6112 ،وعبد اجمليد النجار.)017 ،0116 ،
ومن ناحية أخرى فإن ذهاب بعض العلماء القدامى كالغزايل (ت 919هـ) ،واإلجيي (ت
792هـ) وابن خلدون (ت919هـ) ،وأمثاهلم إىل جتويز دراسة علم الكالم الستخدامه عند الضرورة إذا
كان اجملادل ال يرتدع إال به ،فإن موقفي الشيخني ابن باديس وابن عاشور ال خيرجان عن رأيني مها:
 -28ينسب األشاعرة إىل الشيخ أيب احلسن األشعري الشافعي ولد سنة 621هـ ،من نسل أيب موسى األشعري الصحايب املشهور.
تلقى مذهب املعتزلة حىت صار عاملا فيه ،مث رجع عن االعتزال وجاهر خبالفهم ،مكونا مذهبا سنيا جديدا عرف بامسه .بلغت مصنفاته
حنو ثالامائة مؤلف ،من أمهها اإلبانة عن أصول الديانة ،ورسالة أهل الثغر ،واللمع يف الرد علي أهل الزيغ ،ومقاالت اإلسالميني .تويف
سنة 261هـ( .ابن خلكان .691/2 ،0199 ،وابن قاضي شهبة0117 ،ه.)002/6 ،
 -تنسب املا تريدية إىل الشيخ أيب منصور حممد بن حممد املاتريدي احلنفي كان من كبار العلماء ،له كتاب التوحيد وكتاب املقاالت 29

وكتاب بيان أوهام املعتزلة وكتاب تأويالت القرآن .تويف بسمرقند سنة 222هـ  .ينظر (ابن أيب الوفاء القرشي ،اجلواهر املضية يف
طبقات احلنفية.)021/0 ،
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الرأي األول :الذي ميثل أهل السلف ،ومن سار على هنجهم ،ممن ال يرتضون علم الكالم
وينتقدونه ويرون أنه ال يوصل إىل اإلميان السليم؛ ومن مث فال ضرورة لدراسته وهبذا الرأي يأخذ ابن
باديس.
الرأي الثاين :وميثل الذين يَقبلون هبذا العلم ،ويرون أن دراسته ضرورية للدفاع عن العقيدة -يف
كل عصر -وبه تعرف دقائق أصول الدين ،وبه يدافع عنها ،وهبذا الرأي يأخذ ابن عاشور.
وما ميكن ترجيحه يف املسألة هو أن علم الكالم ميكن القبول به ،ويكون مفيدا إذا أُحسن
استعماله يف دفع شبهات خصوم الدين ،وكان عامال من عوامل صيانة العقيدة ،والدفاع عنها ،وتوحد
جر مفسدة ،كإثارة اخلصومات
األمة ،أما إذا استخدم يف غري ما أنش ألجله ،من الدفاع عن الدين ،بأن َّ
الداخلية والشبهات يف العقيدة ،وصار عامال مفرقا لألمة ،فيصبح غري مفيد ،ودون جدوى .وهذا يعين أنه
ينبغي استعماله يف األحوال اليت تستوجبه ،إضافة إىل أنه جيب فصل علم العقيدة عند دراسته عن
الفلسفة وعلم الكالم؛ حبيث يُدرس كل على جهة مفصولة؛ فهذه عقيدة وتلك فلسفة أو علم كالم.
ومن هنا تأيت فائدة التأصيل هلذا العلم وكيفية نشأته وأسباهبا ،وهل كان ترفا فكريا؟ أو أنه نشأ
ضرورة للدفاع عن العقيدة وحراستها؟ ذلك أنه ميكن القول بأن علم الكالم هو علم الدفاع عن العقيدة،
وليس العقيدة نفسها ،فهو وسيلة للدفاع عنها ،وليس غاية يف حد ذاته؛ فهو نوع من اجلدل الداخل يف
الدفاع عن العقيدة ،بينما العقيدة هي الغاية املطلوب الوصول إليها.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :إن اجلدال يف علم العقائد يسمى كالما» (ابن تيمية،
السفاريين (ت 0099ه)« :وعلم الكالم هو علم يقتدر معه
 )021/0 ،0117ويقول مشس الدين َّ
على إثبات العقائد الدينية؛ أي املنسوبة إىل دين النيب  وإن مل تكن مطابقة للواقع; لعدم إخراج اخلصم
من املعتزلة واجلهمية ،والقدرية واجلربية ،والكرامية وغريهم ،عن أن يكون من علماء الكالم .وهذا ما
جعلهم يعرفون علم الكالم بأنه العلم بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية؛ أي :العلم بالقواعد الشرعية
االعتقادية املكتسبة من أدلتها اليقينية ،سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم ال ،وسواء كانت من
الدين يف الواقع ككالم أهل احلق أو ال ،ككالم املخالف ،واعترب يف أدلتها اليقني؛ ألنه ال عربة بالظن يف
االعتقاديات؛ بل يف العمليات ،وموضوعه هو املعلوم؛ من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية؛ إذ
موضوع كل علم ما يبحث يف ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ،وال شك أنه يبحث يف هذا العلم عن
أحوال الصانع ،من القدم والوحدة ،والقدرة ،واإلرادة وغريها؛ ليعتقد ثبوهتا له تعاىل ،وأحوال اجلسم
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والعرض م ن احلدوث واالفتقار ،والرتكيب من األجزاء ،وقبول الفناء؛ وحنو ذلك ليثبت للصانع ما ذكر مما
(السفاريين.)9-1/0 ،0196 ،
هو عقيدة إسالمية ،أو وسيلة إليها» َّ
وينتقد اإلمام أمحد علم الكالم فيقول « :عليكم بالسنة واحلديث ،وما ينفعكم اهلل به ،وإياكم
واخلوض واجلدال واملراء ،فإنه ال يفلح من أحب الكالم ،وكل من أحدث كالما مل يكن آخر عمره إال إىل
بدعة؛ ألن الكالم ال يدعو إىل خري ،وال أحب الكالم وال اخلوض وال اجلدال ،وعليكم بالسنن واآلثار
والفقه الذي تنتفعون به ،ودعوا اجلدال وكالم أهل الزيغ واملراء ،أدركنا الناس وال يعرفون هذا ،وجيانبون
أهل الكالم وعاقبة الكالم ال تؤول إىل خري ،أعاذنا اهلل وإياكم من الفنت ،وسلَّمنا وإياكم من كل هلكة»
السفاريين )011-019/0 ،0196 ،ويقول كذلك « :من تعاطى
(ابن بطةَّ ،921/6 ،0119 ،
الكالم مل يفلح ،ومن تعاطى الكالم مل خيل من أن يتجهم» (ابن بطة )921/6 ،0119 ،أي :يصري
جهميا نسبة إىل اجلهم بن صفوان السمرقندي( )30وهو من أوائل من قال باجلرب؛ أي :أن اإلنسان جمرب
يف مجيع أعماله؛ فهو مسري ال خمري ،وهم أيضا ممن ينكرون الصفات هلل تعاىل.
وهكذا ،ميكن القول بأن موقف الصحابة ،ومن بعدهم من السلف يف مسألة البحث يف
العقائد كان -يف الواقع -موقفاً حكيماً؛ ذلك أهنم -يف احلقيقة -كانوا يؤمنون بعقائد اإلسالم إمياناً
قوياً ،ال تشوبه شائبة كيف ال؟ وهم كانوا يقتبسون من أنوار النبوة .وكلما استشكل عليهم أمر من أمور
العقائد ،أو األحكام العملية جلأوا إىل الرسول  يف حال حياته ،وإىل سنته من بعده ،فكانوا متحققني
باإلميان -علماً وتطبيقا.-
ِ
ومن هذا شأنه ال يستسيغ -يف احلقيقة -جدالً عقلياً حول مسائل اإلميان ،وهذا يفسر لنا ملَ
َملج حيتج الصحابة -ومن تبعهم -إىل التعمق ،والبحث اجلديل العقلي يف أمور االعتقاد .وقد يعرتض
معرتض فيقول :كيف يكون موقف الصحابة –كذلك -يف الوقت الذي دعا فيه القرآن نفسه إىل
اصطناع اجلدل يف تبليغ الدعوة؟

30

 جهم بن صفوان :إليه تنسب اجلهمية ،وهو من القائلني باجلرب اخلالص ،وأنه ال فعل ،وال عمل ألحد غري اهلل تعاىل ،وإ ا تنسباألعمال للمخلوقني على اجملاز ،ورغم قوله باجلرب فهو يتفق مع ما يقول به القدرية األوائل مث املعتزلة ،من القول خبلق القرآن ،ونفي
الصفات ،ويزيد عليهم أنه ال جيوز وصف الباري تعاىل بصفة يوصف هبا خلقه؛ ألن ذلك يقتضي التشبيه ،وقد ظهرت بدعته برتمذ،
وقتله مسلم بن أحوز املازين مبرو يف آخر أيام بين أمية سنة 069ه ،بعد أن ات ُفق على تكفريه ،وكان قد خرج على السلطان .وجهم
بن صفوان هو تلميذ اجلهد بن درهم أول من ابتدع القول خبلق القرآن ،وتعطيل الصفات ،وقد قتل سنة 061هـ بتهمة الزندقة
واإلحلاد( .عبد القادر البغدادي ،الفرق بني الفرق .611-011 ،والشهرستاين0111 ،ه.)92/0 ،
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يرد الشيخ مصطفى عبد الرازق (ت 0122هـ) يف كتابه :متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية على مثل هذا
االعرتاض قائالً« :ومهما يكن يف القرآن من تعرض للجدل ،ومن دعوة إىل اجلدل برفق عند احلاجة يف
ِ
احلِكجم ِة والجموعِظَِة ج ِ ِ
مثل قوله تعاىل  :جادعُ إِِىل سبِ ِيل ربِّ َ ِ
َح َس ُن[سورة
احلَ َسنَة َو َجاد جهلُم بِالَِّيت ه َي أ ج
ك ب ج َ َ َج
َ َ
النحل اآلية .]069 :فإن القرآن ليس كتاباً جدلياً ،ومل تقم دعوته إىل اإلميان على اجلدل .وقد مضى
زمن النيب  واملسلمون على عقيدة واحدة؛ هي ما جاء يف كتاب اهلل ألهنم -كما يقول طاش كربى
زاده« :-أدركوا زمن الوحي ،وشرف صحبة صاحبه ،وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك واألوهام» (
مصطفى عبد الرازق.)676 ،0191 ،
يؤدي البحث العقلي االجتهادي يف جمال العقائد
يضاف إىل ما تقدم أن الصحابة خشوا أن َ
إىل انقسام املسلمني -بعضهم عن بعض -فنهوا عن ذلك ،وحرصوا على توحيد الكلمة؛ بأن يكونوا على
منهاج واحد يف أصول العقائد ،وإن كان َامَّة خالف بينهم فهو يف فروع األحكام الشرعية؛ مبعين أهنم مل
خيتلفوا يف الذات اإلهلية ،من حيث وحدانيتها ،وتنزيهها ،وإ ا اختلفوا -أحياناً -يف فروع املسائل الفقهية
املتعلقة باألحكام الشرعية؛ كاملرياث مثالً ،وهو يفسر ملاذا ظهرت املدارس الفقهية يف اإلسالم (عبد
القادر البغدادي ،الفرق بني الفرق .)01 ،وهذا نتيجة اجتهاد كل منهم بالرأي.
وهبذا يتبني -مما سبق -أن فهم النصوص الدينية نفسها كانت من العوامل اليت أدت إىل ظهور
اخلالف يف العقائد؛ إما ألن بعض هذه النصوص قد أثار بطبيعته يف عقول بعض املسلمني حب البحث
يف العقائد اإلسالمية ،والتقصي للعقائد املخالفة هلا ،أو ألن بعض هذه النصوص من قبيل املتشابه الذي
درك كنه معناه ،كبعض آيات الصفات ،وقد أدى تأويل بعض أهل األهواء ملثل هذه النصوص
ال يُ َ
املتشاهبة إىل مشكالت عقدية عويصة ،كانت -فيما بعد -موضوعا لذلك العلم.
الضعف العام يف الفرد ،وك األسرة ،وك اجملتمع،
وهكذا ميكن القول بأنه تبع ضعف العقيدة ّ
ِ
ب يف كل ناحية ،حىت أصبحت
وك الدولة ،وك كل جانب من جوانب احلياة ،وأخذ هذا الضعف يَد ّ
األمة عاجزة عن النهوض بتبعاهتا ،واالضطالع مبسئولياهتا داخليًا وخارجيًا ،ومل تَـجبق األمة كما أمرها اهلل
أن تكون صاحلة لقيادة األمم وهداية الشعوب.
وإذا كان سبب ختلف األمة عن غاياهتا الكربى هو ضعف العقيدة ،فإنه من الضروري أن
نسعى جاهدين إىل غرس العقيدة يف نفوسنا ،وأن نرتسم اخلطة اليت رمسها الرسول  وأصحابه من بعده
القوة ،وتصل إىل النهاية من اليقني الذي يدفعنا إىل جمد
يف تعهدها بالرتبية والتنمية حىت تبلغ غايتها من ّ
احلياة ويرفعنا إىل أمسى درجات العز والشرف يف الدارين.
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خالصة القول عن تسمية العقيدة بعلم الكالم أمر ال يُسلَّم به كثري من العلماء؛ باعتبار أن
علم الكالم هو علم الدفاع عن العقيدة وليس العقيدة نفسها؛ بل هناك من يرى أن علم الكالم هو الذي
أدخل عن طريقه اللبس إىل علم العقيدة أو التوحيد ،وأدخل اخلوف عند بعض الناس ،وهو ما سنشري إليه
إن شاء اهلل -يف طريقة تعليم العقيدة أو التوحيد؛ ذلك أن اخلطأ الذي وقع فيه بعض العلماء السابقنيرمحهم اهلل -أهنم فعالً ما أحسنوا طريقة تعليم العقيدة أو التوحيد ،حينما جعلوها علم كالم ،وجعلوهاجدالً ،ودخلوا يف قضايا ال تنفع عامة الناس ،وإ ا صار املوضوع دائراً يف حلقة بني علماء خاصة ،أو -
إن صح التعبري -بني خاصة اخلاصة ومل يغنهم شيئاً.
بينما لو أخذوا بطريقة القرآن يف عرض قضايا العقيدة أو التوحيد وإثباته ،وبيان مكمالته،
وبيان ضده الذي هو الشرك ،وكذلك توابع الشرك؛ لكان هذا أوضح من حيث الربهان واحلجة ،ومن
حيث البيان والوضوح ،ومن حيث التأثري والقبول ،ومن حيث خماطبة مجيع الناس ،سواء البدوي يف باديته
أو الفالح يف مزرعته ،أو الصانع يف مصنعه ،أو العامل يف درسه ،أو الصغري يف حمضنه؛ كل هؤالء خياطبون
والقرآن قد خاطب اجلميع.
ثانياً:الفلسفةًاإلسالميةً ً
أُطجلِ َق اسم الفلسفة على العقيدة اإلسالمية ،وهو اآلن منتشر يف بعض الكليات واجلامعات يف
العامل كما هو احلال يف كليات دار العلوم مبصر ،وأقسام الفلسفة اإلسالمية يف كثري من جامعات العامل
حاليا غري أن إطالق هذا اسم على العقيدة اإلسالمية ال يُ َسلِّ ُم به كثري من علماء األمة منذ القدم ،فهذا
ت الكتب اليونانية يف حدود املائة الثانية ،وقبل ذلك وبعد ذلك ،وأخذها
ابن تيمية يقول « :مث إنه ملا ُعِّربَ ج
أهل الكالم وتصرفوا فيها من أنواع الباطل يف األمور اإلهلية ما ضل به كثري منهم ،وفيها من أمور الطب
واحلساب ماال يضر كونه يف ذلك ،وصار الناس فيها أشتاتا :قوم يقبلوهنا ،وقوم حيلون ما فيها ،وقوم
يعرضون ما فيها على أصوهلم وقواعدهم ،فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه ،وقوم يعرضوهنا على ما
جاءت به الرسل من الكتاب واحلكمة ،وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد واالضطراب مضموما إىل
ما حصل من ال تقصري والتفريط يف معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب واحلكمة حىت صار ما مدح من
الكتاب والسنة من مسمى احلكمة يظن كثري من الناس أنه حكمة هذه األمة أو حنوها من األمم كاهلند
وغريهم ،ومل يعلموا أن اسم احلكمة مثل اسم العلم ،والعقل ،واملعرفة ،والدين ،واحلق ،والباطل ،واخلري
والصدق ،واحملبة ،وحنو ذلك من األمساء اليت اتفق بنو آدم على استحسان مسمياهتا ومدحها ،وإ ا تنازعوا
يف حتقيق مناطها ،وتغيري مسمياهتا ،فإن كل أمة من أهل الكتب وغري أهل الكتب تسمي هبذه األمساء ما
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هو عندها كذلك من القول والعمل ،وإن كانت يف كثري من ذلك أو أكثره إن تتبع :إِالَّ الظَّ ّن َوَما
تَـهوى األَنجـ ُفس﴾[النجم ] 62 :وهلذا قال تعاىل وتقدسَ :كا َن النَّاس أ َُّمةً و ِ
ني
اح َدةً فَـبَـ َع َ
ث اللَّهُ النَّبِيِّ َ
َ
ُ
جَ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني الن ِ
اختَـلَ ُفوا فيه﴾[ البقرة ]620 :أي:
اب ب ج
يما ج
احلَ ِّق ليَ جح ُك َم بـَ ج َ
ين َوأَنجـَزَل َم َع ُه ُم الجكتَ َ
َّاس ف َ
ين َوُمجنذر َ
ُمبَ ِّشر َ
يفصل النزاع بني اآلدميني كتاب منزل من السماء ،وهلذا أمر اهلل تعاىل املؤمنني عند تنازعهم بالرد إليه،
إ ا ِّ
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل اجأل جَم ِر ِمجن ُك جم فَِإ جن تَـنَ َاز جعتُ جم
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
كما قال تعاىل وتقدس :يَا أَيـ َها الذ َ
ٍ
ول إِ جن ُكجنتم تـُؤِمنو َن بِاللَّ ِه والجيـوِم ِ ِ
ِ ِ
الرس ِ
َح َس ُن تَأج ِويالً﴾[النساء:
ُج ج ُ
اآلخ ِر ذَل َ
ك َخجيـٌر َوأ ج
ِيف َش جيء فَـُردوهُ إ َىل اللَّه َو َّ ُ
َ َج
 ]91وهذا وحنوه مبسوط يف غري هذا املوضع.
وإ ا املقصود هنا أن الناقلني للمقاالت وأهل اجلدل صاروا يعربون باللفظة املعربة من
(سوفسقيا) وهي (سوفسطا) عن هذا املعىن الذي يتضمن إنكار احلق ومتويهه بالباطل ،وظن من ظن أن
هذا قول ومذهب عام لطائفة يف كل حق ،وليس األمر كذلك ،وإ ا هو عارض لبين آدم يف كثري من
أمورهم؛ فكل من جحد حقا معلوما وموه ذلك بباطل فهو مسفسط يف هذا املوضع ،وإن كان مقرا بأمور
ِ
استَـجيـ َقنَجتـ َها أَنجـ ُف ُس ُه جم
أخرى ،وهو معاند سوفسطائي إذا علم ما أنكره ،قال تعاىل وتقدسَ :و َج َح ُدوا هبَا َو ج
ظُجلماً َو ُعلُ ّواً﴾[النمل ]01 :فهؤالء سفسطائيون يف هذا اجلحود ،وإن كانوا مقرين بأمور أخرى ،وقال
تعاىل وتقدس :فَِإنـَّهم ال ي َك ِّذبونَك ولَ ِك َّن الظَّالِ ِمني بِآي ِ
ات اللَّ ِه َججي َح ُدو َن﴾[األنعام ]22 :وهلذا كان
َ َ
ُج ُ ُ َ َ
مجهور من َّ
ث به رسله من ذوي التمييز هم من اجلاحدين املعاندين ،وهم من شر
كذب باحلق الذي بـَ َع َ
السوفسطائني» (ابن تيمية ،بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ).261-262/6 ،ويقول
كذلك« :ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إىل املسلمني من اجملوس( )31والصابئني( )32واملشركني ،فكان أول

31

 اجملوسية  :ديانة شرك ،ووثنية ،فهم يعبدون النار ،وزرادشت ( 992-221ق .م) هو منش الطائفة اجملوسية ،وخالصة رأيها جحلَ جم ُد لِلّ ِه الَّ ِذي تتمثل يف وجود إهلني :إله النور ،أو اخلري ،وإله الظالم ،أو الشر ،وقد رد القرآن بإبطال هذين اإلهلني يف قوله تعاىل:
َّ ِ
ِ
[األنعام( .]0 :ابن حزم .)29/0 ،0219 ،خلَق َّ ِ
ين َك َفُرواج بَِرِّهبِم يَـ جع ِدلُو َن
الس َم َاوات َواأل جَر َ
َ َ
ض َو َج َع َل الظلُ َمات َوالن َ
ور ُمثَّ الذ َ
والشهرستاين0111 ،ه.)620/0 ،
 الصابئة :الباقي منهم إىل اليوم طائفة املندائية ،وتعترب حيىي نبياً هلا ،ويقدسون الكواكب والنجوم ،يتجهون حنو القطب الشمايل32 ،«إن الصابئة نوعان :صابئة حنفاء وصابئة مشركون؛ فاحلنفاء مبنزلة من كان متبعاً لشريعة والتعميد يف املياه اجلارية ،يقول ابن تيمية:

وأما الصابئة املشركون :فهم قوم يعبدون .التوراة واإلجنيل قبل النسخ والتحريف والتبديل ،وهؤالء محدهم اهلل تعاىل وأثىن عليهم
املالئكة ،ويقرأون الزبور ،ويصلون ،فهم يعبدون الروحانيات العلوية ،ومنهم من يعتربون أنفسهم أتباعاً لنوح عليه السالم ،منهم من
ويتواجدون اليوم ،يف العراق وإيران». .لفق له مذهبا من بني اليهودية والنصرانية ،ومنهم من لفق له مذهبا من بني اليهودية واجملوسية
ابن تيمية ،الرد على املنطقيني .192/0 ،واملوسوعة امليسرة يف األديان.022 ،
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ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى .والنبوة كل ما ظهر نورها انطفت البدع؛ وهي يف أول
األمر كانت أعظم ظهورا؛ فكان إ ا يظهر من البدع ما كان أخف من غريه.
()34
كما ظهر يف أواخر عصر اخللفاء الراشدين بدعة اخلوارج( )33والتشيع  ،مث يف أواخر عصر
الصحابة ظهرت القدرية( )35واملرجئة( ،)36مث بعد انقراض أكابر التابعني ظهرت اجلهمية( ،)37مث ملا عربت
كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم .وكتب اهلند انتقلت بتوسط الفرس إىل املسلمني ،وكتب
اليونان انتقلت بتوسط الروم إىل املسلمني ،فظهرت املالحدة الباطنية ،الذين ركبوا مذهبهم من قول اجملوس
واليونان ،مع ما أظهروه من التشيع.

 اخلوارج :هم يف األصل من خرج عن علي بن أيب طالب -رضي اهلل عنه -وهم مجاعة ممن كان معه يف حرب صفني سنة 33( 29ه) ،وتطلق اخلوارج عموما على كل من خرج عن اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه ،فيسمى خارجيا ،سواء كان اخلروج يف
أيام الصحابة على األئمة الراشدين  ،أو كان بعدهم على التابعني بإحسان واألئمة يف كل زمان ومكان ،وهم القائلون بتكفري صاحب
الكبرية وختليده يف النار .ينظر :امللل والنحل :الشهرستاين 002/0 ،وما بعدها.
 التشيع :أي صاروا شيعة ،وهم الذين شايعوا علي بن أيب طالب بعد معركة صفني سنة (29ه) القائلون بأحقيته يف اخلالفة بعد 34وأن اخلالفة مسألة دينية تتم بالنص وليست دنيوية( .الشهرستاين.019/0 ،0111 ،الرسول
35
 القدرية هم (أوائل املعتزلة) القائلون باالختيار ،وبقدرة العبد على خلق أفعاله ،وقد ذكر البغدادي ما نصه« :مث حدث يف زماناملتأخرين من الصحابة خالف القدرية يف القدر واالستطاعة من معبد اجلهين ،وغيالن الدمشقي ،واجلعد بن درهم ،وتربأ منهم
املتأخرون من الصحابة؛ كعبد اهلل بن عمر ،وجابر بن عبد اهلل ،وأيب هريرة وابن عباس ،وأنس بن مالك ،وعبد اهلل بن أوك ،وعقبة بن
عامر اجلهين ،وأقراهنم»( .البغدادي ،الفرق بني الفرق.)09-01/0 ،
36
وغريها من األمور العقدية ،وقالوا بأن كل من الكبرية يف مرتكب اخلوارج واملعتزلة وأهل السنة  -املرجئة :فرقة إسالمية ،خالفوا رأي
 ،مهما كانت الذنوب اليت يوم القيامة تعاىل وحده اهلل ال ميكن احلكم عليه بالكفر؛ ألن احلكم عليه يرجأ إىل اهلل آمن بوحدانية
اقرتفها ،وتكاد تتفق فرق املرجئة يف أصوهلا على أن اإلميان هو التصديق أو املعرفة بالقلب أو اإلقرار ،وأن العمل ليس داخالً يف حقيقة
اإلميان ،وال هو جزء منه ،مع أهنم ال يغفلون منزلة العمل من اإلميان متاماً إال عند اجلهم بن صفوان ومن تبعه يف غلوه .وأن اإلميان ال
يزيد وال ينقص؛ ألن التصد يق بالشيء واجلزم به ال يدخله زيادة وال نقصان .وأن أصحاب املعاصي مؤمنون كاملو اإلميان بكمال
(البغدادي ،الفرق بني الفرق .)011/0 ،والشهرستاين. .)029/0 ،0111 ،تصديقهم وأهنم حتماً ال يدخلون النار يف اآلخرة
37
 اجلهمية :هم أتباع اجلهم بن صفوان السمرقندي (ت 069ه) وهو من أوائل من قال باجلرب؛ أي :أن اإلنسان جمرب يف مجيعأعماله فهو مسري ال خمري ،وهم أيضا ممن ينكرون الصفات هلل تعاىل وجهم هو من القائلني باجلرب اخلالص ،وأنه ال فعل ،وال عمل
ألحد غري اهلل تعاىل ،وإ ا تنسب األعمال للمخلوقني على اجملاز ،ورغم قوله باجلرب فهو يتفق مع ما يقول به القدرية األوائل مث املعتزلة،
من القول خبلق القرآن ،ونفي الصفات ،ويزيد عليهم أنه ال جيوز وصف الباري تعاىل بصفة يوصف هبا خلقه؛ ألن ذلك يقتضي
التشبيه ،وقد ظهرت بدعته برتمذ ،وقتله مسلم بن أحوز املازين مبرو يف آخر أيام بين أمية سنة 069ه ،بعد أن ات ُفق على تكفريه،
وكان قد خرج على السلطان .وجهم بن صفوان هو تلميذ اجلهد بن درهم أول من ابتدع القول خبلق القرآن ،وتعطيل الصفات ،وقد
قتل سنة 061هـ بتهمة الزندقة واإلحلاد( .البغدادي ،الفرق بني الفرق  .)611-011/0والشهرستاين.)92/0 0111 ،
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وكانت قرامطة( )38البحرين أعظم تعطيال وكفرا ،كفرهم من جنس كفر فرعون ،بل شر منه»
(ابن تيمية ،بيان تلبيس اجلهمية .)279/6 ،ويقول ابن القيم« :الفالسفة :اسم جنس ملن حيب احلكمة
ويؤثرها ،وقد صار هذا االسم يف عرف كثري من الناس خمتصا مبن خرج عن ديانات األنبياء ،ومل يذهب
إال إىل ما يقتضيه العقل يف زعمه ،وأخص من ذلك أنه يف عرف املتأخرين اسم ألتباع أرسطو( ،)39وهم
املشاءون( )40خاصة.
 القرامطة :حركة باطنية هدامة ،تنتسب إىل محدان بن األشعث ،امللقب ب َقرمط؛ لقصر قامته وساقيه ،فارسي جموسي ،من 38خوزستان يف األهواز ،مث رحل إىل الكوفة .وبدأ دعوته سرا سنة 699ه وجهر هبا سنة 679ه إىل أن تويف سنة 612ه ،ويف الوقت
نفسه بدأ عبد اهلل بن ميمون القداح رأس األفعى ال َقرمطية نشر اإلمساعيلية يف جنوب فارس سنة 621هـ وقد اعتمدت اإلمساعيلية
حركة التنظيم السري العسكري ،وكان ظاهرها التشيع آلل البيت ،وتنسب إىل إمساعيل (ت 012ه) بن جعفر الصادق( ت )019
وحقيقتها اإلحلاد واإلباحية ،وهدم األخالق والقضاء على الدولة اإلسالمية؛ فهم كانوا يظهرون اإلسالم ويبطنون اجملوسية؛ فبعد
هو اإلمام ،وعرفوا إمساعيل بن جعفر حدث انشقاق يف الصف الشيعي؛ فهناك من اعترب للشيعة اإلمام السادس جعفر الصادق وفاة
لتمييزهم عن اإلمساعيلية ،اإلمام السابع ،ويسمون باالثين عشرية؛ موسى الكاظم بن جعفر  ،وهناك من اعتربباإلمساعيلية فيما بعد
ملالحة ،احلجاز إماما ،واضطروا للخروج من حممد بن إمساعيل بايع اإلمساعيليون وميثلون أغلبية الشيعة اليوم ،ويسمون باجلعفرية،
العباسيني هلم ،واختفوا لتبدأ محلة سرية واسعة لنشر العقيدة اإلمساعيلية الباطنية باسم إمساعيل الغائب ،الذي قيل إنه املهدي املنتظر،
وعند عودته سوف متأل األرض ع دال ،وميثل القرامطة يف البحرين فرع اإلمساعيلية يف الشرق ،مقابل الفرع العبيدي الفاطمي يف املهدية
بتونس الذي تأسس على يد عبيد اهلل املهدي سنة 617ه وحتول إىل القاهرة سنة 299ه ليستقر هبا حىت هناية الدولة الفاطمية على
يد صالح الدين األيويب سنة (927ه)( .املوسوعة امليسرة ،يف األديان .)99-97/0
 فيلسوف يوناين قدمي عاش يف الفرتة ما بني (  266-291ق .م) كان أحد تالميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األكرب39 .(الفلسفية املختصرة0122 ،م.26 ،
املشائيّة :نسبة إىل مشي أرسطو أمام طالبه يف أثينا ،وبعد وفاته أصبحت املشائية اصطالحا لفلسفته ،وقد انتقلت فلّسفته إىل
ّ -40
املسلمني ،ومثَّل أرسطو عندهم االجتاه العقلي ،ومل حيصر الفالسفة املسلمون فكرهم داخل اإلطار األرسطي فقط ،بل أضافوا إليه من
أفالطون وأفلوطني ،وقاموا بالتوفيق واملزج بني عدة آراء يف مركب واحد حيمل مالمح التفكري اليوناين والروح اإلسالمية .حاولت
املشائية اإلسالمية إجياد صيغة مشرتكة بني الدين والفلسفة وإن كانت رليتها إىل الفلسفة أميل ،وجلأت إىل التأويل لرتسيخ مالمح
التوفيق ،وكان منطلقها يف ذلك أن النص الديين خياطب بظاهره مجهور الناس ،أما اخلاصة فينبغي أن يكون هلم تصوراهتم اخلاصة ،مع
اإلميان بأن يف النص ثنائية ،وأول علم من أعالم املشائية العربية الكندي (ت 621ه) الذي اجلمع بني الدين والفلسفة ،جاء بعده
الفارايب (ت 221م) الذي أطلق عليه لقب املعلم الثاين خلفا ألرسطو املعلم األول ،وجاء بعده ابن سينا (ت 169ه) يف املشرق،
فهم ال ميثلون امل شائية اخلالصة ،بل أضافوا إليها مؤثرات أخرى ،وقد هاجم الغزايل هذه املشائية املشرقية يف كتابه (هتافت الفالسفة)
وحصر آراءهم يف عشرين مسألة ،كفرهم يف ثالث منها ،وكان هلذا الكتاب أثره يف زعزعة الفلسفة يف املشرق .انتقلت املشائية من
املشرق إىل املغرب وأخذ هبا ابن باجة (ت 922ه) وابن رشد (ت 919ه) الذي دافع عن الفلسفة ضد هجمة الغزايل يف كتابه
(هتافت التهافت) إال أنه مل ينجح بصورة عامة يف دفع التهمة عن املشائية ،وظلت بعد ذلك من العلوم املكروهة يف بالد األندلس.
يـُ َعد ابن رشد املمثل اخلالص للفكر املشائي ،وأعظم شارحي ف لسفة أرسطو يف العصور الوسطى ،إذ هاجم كل احنراف عن فلسفة
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()41
وهم الذين َّ
وبسطها وقررها ،وهي اليت يـَ جع ِرفُـ َها؛ بل ال يعرف
هذب ابن سينا
طريقتهمَّ ،
سواها املتأخرون من املتكلمني ،وهؤالء فرقة شاذة من فرق الفالسفة ،ومقالتهم واحدة من مقاالت القوم،
ف أنه قال بقدم هذا
حىت قيل إنه ليس فيهم من يقول بقدم األفالك غري أرسطو وشيعته؛ فهو أول من ُع ِر َ
العامل ،واألساطني قبله كانوا يقولون حبدوثه ،وإثبات الصانع ومباينته للعامل ،وأنه فوق العامل ،وفوق
السموات بذاته ،كما حكاه عنهم أعلم الناس يف زمانه مبقاالهتم أبو الوليد ابن رشد:
» (القول يف اجلهة) :وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول األمر يثبتوهنا هلل -سبحانه-
حىت نفتها املعتزلة( ،)42مث تبعهم على نفيها متأخرو األشعرية؛ كأيب املعايل(ت 179ه) ،ومن اقتدى
بقوله« إىل أن قال» :ألن الشرائع كلها مبنية على أن اهلل يف السماء ،وأن منه تنزل املالئكة بالوحي إىل
النبيني ،وأن من السموات نزلت الكتب ،وإليها كان اإلسراء بالنيب  حىت قرب من سدرة املنتهى ،ومجيع
احلكماء قد اتفقوا على أن اهلل واملالئكة يف السماء ،كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك« (ابن رشد،
فلسفته ،فصل املقال.)11-12 ،
مث ذكر تقرير ذلك باملعقول ،وبني بطالن الشبهة اليت ألجلها نفتها اجلهمية ،ومن وافقهم إىل
أن قال » :فقد ظهر لك من هذا أن إثبات اجلهة واجب بالشرع والعقل ،وأنه الذي جاء به الشرع،
وانبىن عليه وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع« (ابن رشد ،فلسفته ،فصل املقال .)12
وال خيفي ابن القيم إعجابه بابن رشد؛ إذ يعلق على ذلك بقوله « :فقد حكى لك هذا املطَّلِ ُع على
ُ
مقاالت القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه :إمجاع احلكماء على أن اهلل سبحانه يف
السماء فوق العامل» (ابن القيم.)620-697/6 ،0179 ،

أرسطو ،وهاجم الفارايب وابن سينا فيما نسبوه إىل أرسطو من آراء ،ورفض كل خروج عن نص أرسطو ،ومتسك متسكا شديدا بآراء
أرسطو .والبن رشد الفضل األكرب يف إيضاح نص أرسطو املرتجم إىل العربية ،وهو أمر تأثر به فالسفة العصور الوسطى ك أوروبا وعلى
رأسهم ألربت الكبري ،وكانت شروح ابن رشد مصدرا أساسيا لفهم فلسفة أرسطو .وبعدها أخذت املشائية يف االحنسار .املوسوعة
الفلسفية العربية ( ،0199املشائية) بقلم ماجد فخري.
 -41احلسني بن عبد اهلل بن سينا ،أبو علي ،الفيلسوف الرئيس ،له تصانيف يف الطب واملنطق والطبيعيات واإلهليات .أصله من بلخ،
وولد يف خبارى .ونشأ وتعلم فيها ،اتسعت شهرته ،وتقلد الوزارة يف مهذان ،ومات هبا سنة 169ه .قال ابن القيم (كان ابن سينا -
كما أخرب عن نفسه -هو وأبوه ،من أهل دعوة احلاكم ،من القرامطة الباطنيني) .وقال عنه ابن تيمية( :تكلم ابن سينا يف أشياء من
اإلهليات ،والنبوات ،واملعاد ،والشرائع ،مل يتكلم فيها سلفه( .الزركلي.)610/6 ،6116 ،
 -42املعتزلة :أتباع القدرية األوىل وقد مسوا باملعتزلة ،ألن زعيمهم واصل بن عطاء الغزال (ت 020ه) اعتزل جملس احلسن البصري
ومن أصوهلم أن مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني ،وأن اإلنسان قادر على خلق أفعاله ،ويقولون خبلق القرآن ،وبعدم رلية اهلل تعاىل
مطلقا( .الشهرستاين0111 ،ه.)26/0 ،
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مث يفرق ابن القيم بني املتطفلني على الفلسفة وبني أساطينها؛ فينقل عن أيب الربكات
البغدادي( )43ما يراه مناسبا فيقول« :واملتطفلون يف حكايات مقاالت الناس ال حيكون ذلك إما جهال،
وإما عمدا وأكثر من رأيناه حيكي مذاهبهم ومقاالت الناس متطفل ،وكذلك األساطني منهم متفقون على
إثبات الصفات واألفعال وحدوث العامل ،وقيام األفعال االختيارية بذاته –سبحانه -كما ذكره فيلسوف
اإلسالم يف وقته أبو الربكات البغدادي وقال :ال يستقيم كون الرب سبحانه رب العاملني إال بذلك ،وأن
نفي هذه املسألة ينفي ربوبيته ،قال :واإلجالل من هذا اإلجالل والتنزيه من هذا التنزيه أوىل» (ابن القيم،
.)620-697/6 ،0179
مث يذكر فصال ينقل فيه عن بعض الفالسفة تعظيمهم للرسل والشرائع ووجوب اتباعهم فيقول:
« فصل :وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم ،معظمني للرسل والشرائع ،موجبني التباعهم
خاضعني ألقواهلم ،معرتفني بأن ما جاءوا به طورا آخر وراء طور العقل ،وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق
عقول العاملني وحكمتهم ،وكانوا ال يتكلمون يف اإلهليات ،ويسلمون باب الكالم فيها إىل الرسل ويقولون:
علومنا إ ا هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها ،وكانوا يقرون حبدوث العامل ،وقد حكى أرباب املقاالت
أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العامل أرسطو ،وكان مشركا يعبد األصنام ،وله يف اإلهليات كالم
كله خطأ من أوله إىل آخره ،وقد تعقبه بالرد عليه طوائف املسلمني ،حىت اجلهمية ،والقدرية ،واملعتزلة،
والرافضة وفالسفة اإلسالم أنكروه عليه ،وجاء فيه مبا يسخر منه العقالء ،وأنكر أن يكون اهلل سبحانه
يعلم شي ئا من املوجودات وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل مبعلوماته ،ومل يكن كامال يف نفسه ،وبأنه
كان يلحقه التعب والكلل من تصور املعلومات؛ فهذا غاية عقل هذا املعلم واألستاذ» (ابن القيم،
.)620-697/6 ،0179
مث يستدل ابن القيم بكالم فيلسوف اإلسالم -كما يسميه هو -أبو الربكان البغدادي فيقول:
«وقد حكى ذلك أبو الربكات البغدادي وبالغ يف إبطال هذه احلجج وردها؛ فحقيقة ما كان عليه هذا
املعلم ألتباعه :الكفر باهلل –تعاىل -ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،ودرج على أثره أتباعه من
املالحدة ممن يتسرتون باتباع الرسل ،وهو منحل من كل ما جاءوا به ،وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به
األنبياء ويرون عرض ما جاءت به األنبياء على كالمه؛ فما وافقه منها قبلوه ،وما خالفه مل يعبأوا به شيئا،
 هبة اهلل بن علي بن ملكا ،أبو الربكات ،املعروف بأوحد الزمان ،طبيب ،فيلسوف من سكان بغداد .يسمى بفيلسوف 43العراقيني ،ادعى أنه نال رتبة أرسطو .كان يهوديا وأسلم يف آخر عمره .من كتبه املعترب يف احلكمة ،تويف يف سنة 921ه (الزركلي،
.)71/9 ،6116
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ويسمونه املعلم األول؛ ألنه أول من وضع هلم التعاليم املنطقية ،كما أن اخلليل بن أمحد أول من وضع
عروض الشعر» (ابن القيم.)620-697/6 ،0179 ،
ويف هذا السياق يقول احلافظ بن حجر العسقالين « :فمما حدث تدوين:
 -0احلديث.
 -6مث تفسري القرآن.
 -2مث تدوين املسائل الفقهية املولدة عن الرأي احملض.
 -1مث تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب.
()45
فأما األول فأنكره عمر( )44وأبو موسى وطائفة ،ورخص فيه األكثرون.
َّعِيب(.)46
وأما الثاين فأنكره مجاعة من التابعني ،كالش ج
وأما الثالث فأنكره اإلمام أمحد وطائفة يسرية ،وكذا اشتد إنكار أمحد للذي بعده.
ومما حدث أيضا تدوين القول يف أصول الديانات؛ فتصدى هلا املثبتة والنفاة؛ فبالغ األول حىت
شبه ،وبالغ الثاين حىت عطَّل ،واشتد إنكار السلف لذلك ،كأيب حنيفة ،وأيب يوسف ،والشافعي ،وكالمهم
يف ذم أهل الكالم مشهور ،وسببه أهنم تكلموا فيما سكت عنه النيب  وأصحابه ،وثبت عن مالك أنه
مل يكن يف عهد النيب  وأيب بكر ،وعمر شيء من األهواء؛ يعين بدع الروافض ،والقدرية ،واملعتزلة،
واخلوارج ،وقد توسع من تأخر عن القرون الثالثة الفاضلة يف غالب األمور اليت أنكرها أئمة التابعني
وأتباعهم ،ومل يقتنعوا بذلك حىت مزجوا مسائل الديانة بكالم اليونان ،وجعلوا كالم الفالسفة أصال يردون
إليه ما خالفه من اآلثار بالتأويل ،ولو كان مستكرها ،مث مل يكتفوا بذلك حىت زعموا أن الذي رتبوه هو
أشرف العلوم وأوالها بالتحصيل وأن من مل يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل .فالسعيد من
متسك مبا كان عليه السلف ،واجتنب ما أحدثه اخللف ،وإن مل يكن له منه بد فليكتف منه بقدر
احلاجة ،وجيعل األول املقصود باألصالة .واهلل املوفق» (ابن حجر0271 ،ه.)912/02 ،
44

 عمر بن اخلطاب :أحد كبار الصحابة -رضي اهلل عنهم أمجعني -أمري املؤمنني ،تويف مقتوال ،طعنه أبو لؤلؤة فريوز اجملوسي ،غالماملغرية بن شعبة سنة ثالث وعشرين للهجرة( .ابن األثري ،أسد الغابة.)022/1 ،
ِ
بن قَـجي ِ
س ،الفقيه املقري ،أحد كبار الصحابة ،والّه النيب 45
على زبيد وعدن ،وواله عمر بن  -أَبُو ُم جو َسى األَ جش َع ِريَ :عجب ُد اهلل ُ
.يوم صفني من بني حزبه علي بن أيب طالب اخلطاب على البصرة ،وواله عثمان بن عفان على الكوفة ،وكان امل ِّ
حكم الذي اختاره
ُ
تويف سنة 11ه( .ال َذ َهيب سري أعالم النبال.)222/2 ،
46
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّعِيب ،تابعي وفقيه
بن َشَراحيج َل بن َعبجد ب ِن ذي كبَا ٍرَ ،وذُ جو كبَا ٍر :قَـيج ٌل م جن أَقجـيَال اليَم ِن ،أَبُو َع جم ٍرو اهلَ جم َد ِاينُ ،مثَّ الش ج
 الش جَّعِيبَ :عامُر ُ
وحمدث من السلف ,ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب ،تويف سنة 011هـ( .ال َذ َهيب ،سري أعالم النبالء.)261/7 ،
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وهكذا ميكن االستنتاج من خالل استعراض اآلراء السابقة أنه ميكن معاجلة مشكلة البحث يف
إطار علمي إقناعي باتباع ما جاء به القرآن والسنة ،وما كان عليه سلف األمة ،وخباصة أصحاب القرون
الثالثة األوىل ،ومن سار على هنجهم إىل يوم الدين.
الخاتمةً:وتتضمنًأهمًنتائجًالبحثًعلىًالنحوًاآلتيً :

 -0األمساء الشرعية للعقيدة اإلسالمية :الفقه األكرب ،والسنَّة ،واإلميان والشريعة ،والتوحيد،
وأصول الدِّين.
 -6األمساء غري الشرعية للعقيدة اإلسالمية :علم الكالم ،والفلسفة.
 -2الفقه األكرب الذي بني أيدينا أساسه صحيح النسبة إىل أيب حنيفة وله روايتان.
 -1علم الكالم هو علم إثبات العقيدة والدفاع عنها وليس العقيدة نفسها ،فهو وسيلة للدفاع
عنها.
 -9يوجد رأيان جتاه علم الكالم :رأي يرفضه ،وميثل أهل السلف ،ومن سار على هنجهم،
فهم ال يرتضونه ،ويرون أنه ال يوصل إىل اإلميان السليم؛ ومن مث فال ضرورة لدراسته .ورأي يقبل به،
ويرون أن دراسته ضرورية للدفاع عن العقيدة -يف كل عصر -وبه تعرف دقائق أصول الدين ،وبه يدافع
عنها.
 -2جيب الفصل بني علم العقيدة وعلمي الكالم والفلسفة أثناء الدراسة؛ الختالف ماهية كل
منها عن اآلخر.
 -7ميكن معاجلة املشكل يف إطار علمي إقناعي حبت يفصل علم العقيدة عن الكالم وعن
الفلسفة حبيث تدرس العقيدة لوحدها ويدرس العلمان منفصالن عن العقيدة.
المصادرًوالمراجعً :

القرآنًالكريم ً

 -0اإلبانة الكربى ،البن بطة ،تح :رضا بن نعسان وآخرون ،دار الراية بالرياض ،ط،0
0119م.
 -6األعالم للزركلي ،دار العلم للماليني ،ط 09،6116م.
 -2أبو حنيفة ،حياته وعصره ،آراله الفقهية ،حملمد أبو زهرة ،طبعة دار الفكر العريب ،الطبعة
الثانية.
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 -1اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية البن القيم ،حتقيق د.عبد اهلل املعتق
ط0119 ،0هـ ،مطابع الفرزدق الرياض ،طبعة أخرى ،دار الكتب العلمية.
 -9أرسطو عند العرب ،لعبد الرمحن بدوى ،وكالة املطبوعات الكويت ،ط  ،6سنة 0129م.
 -2االستقامة ،البن تيمية ،تح :د .حممد رشاد سامل ،جامعة حممد بن سعود ،املدينة ،ط،0
0112ه.
 -7أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري ،حتقيق علي معوض وآخرين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 -9أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة ،حملمد بن عبد الرمحن اخلميس ،دار الصميعي،
السعودية.
 -1أصول الدين ،لعبد القادر البغدادي ،طبعة دار الكتاب العلمية الثانية 0111هـ.
 -01أصول الدين ،للربذوي ،حققه وقدم له ،د.هانز برتالنس ،دار إحياء الكتب العربية،
عيسى البايب وشركاه ،القاهرة 0299هـ.
 -00أصول السنة ،للحميدي ،تح :عبد اهلل بن يوسف اجلديع.
 -06إغاثة اللهفان البن القيم ،دار املعرفة ،تح :حممد حامد الفقي ،بريوت ،ط،6
0179م.
 -02أليس الصبح بقريب ،البن عاشور ،الشركة التونسية للتوزيع ،تونس ،ط0127 ،0م.
 -01إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ،البن مجاعة ،تح :وهيب األلباين ،دار
السالم  ،مصر ،ط.0111 ،0
 -09بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ،البن تيمية ،مؤسسة قرطبة.
 -02تاريخ األدب العريب ،لربوكلمان ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.0119 ،
 -07تاريخ الرتاث لفؤاد سزكني ،ترمجة حممود فهمي وآخرين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب
0177م.
 -09التبصري يف أصول الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ،أليب املظفر
اإلسفراييين ،تح :كمال احلوت ،عامل الكتب ،بريوت ،طبعة أخرى بتحقيق الكوثري،
مطبعة األنوارـ القاهرة 0191م.
 -01متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ملصطفى عبد الرازق ،متهيد القاهرة 0191م.
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 -61متهيد لدراسة علم الكالم ،لعبد احلميد مدكور ،دار اهلاين للطباعة والنشر،
6112م.
 -60اجلامع الصحيح ،للبخاري ،تح :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري اليمامة بريوت،
ط0197 ،2م.
 -66جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط0119 ،0ه.
 -62اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،ابن أيب الوفاء القرشي ،مري حممد كتب خانة،
كراتشي.
 -61درء تعارض العقل والنقل ،أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول ،البن تيمية،
تح :عبد اللطيف عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية ،بريوت0117 ،م.
 -69الرد على املنطقيني ،البن تيمية دار املعرفة ،بريوت.
 -62سري أعالم النبالءَّ ،
للذ َهيب ،تح :جمموعة حمققني بإشراف شعيب األرنالوط ،مؤسسة
الرسالة.
 -67شرح أصول أهل السنة واجلماعة ،للالَّلَكائي ،تح :أمحد سعد محدان ،دار طيبة،
الرياض.0116 ،
 -69شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ،تح :عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط،2
.6102
 -61صحيح ،البخاري ،حسب ترقيم فتح الباري ،دار الشعب ،القاهرة ،ط.0197 ،0
 -21صحيح مسلم ،تح :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
 -20الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،البن القيم ،تح :د .علي بن حممد ،دار
العاصمة ،الرياض ،ط0119 ،2 :م.
 -26ضحى اإلسالم ،ألمحد أمني ،طبعة دار الكتاب العريب ـ بريوت.
 -22طبقات الشافعية ،ابن قاضي شهبة ،حتقيق عبد العليم خان ،عامل الكتب ،بريوت،
ط0117 ،0هـ.
 -21عقيدة اإلسالم واإلمام املاتريدي ،حملمد بن أيوب ،طبعة املؤسسة اإلسالمية دكا
بنجالدش.
 -29العقيدة اإلسالمية ،للصادق الغرياين ،مكتبة بن محودة ،زلينت ليبيا ،ط6101 ،6م.
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 -22غاية األماين يف الرد على النبهاين ،حملمود األلوسي ،طبعة دار إحياء السنة
باإلسكندرية.
 -27فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر ،تح :أمحد بن علي بن حجر ،دار
املعرفة ،بريوت0271 ،ه.
 -29الفرق بني الفرق لعبد القادر البغدادي ،تح :حممد حميي الدين ،مطبعة حممد علي
صبيح وأوالده مصر.
 -21الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،البن حزم ،طبعة دار املعرفة للطباعة والنشر،بريوت،
 ،0219طبعة أخرى حتقيق عبد الرمحن عمرية ،دار عكاق للنشر والتوزيع سنة 0116هـ.
 -11الفقه األبسط ،أليب حنيفة ،حتقيق حممد زاهد الكوثري ،طبعة مطبعة األنوار،القاهرة
0229هـ.
 -10الفقه األكرب ،أليب حنيفة ،طبعة دار الكتب العلمية بريوت ،سنة 0111هـ.
 -16فلسفة ابن رشد ،فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال والكشف عن
مناهج األدلة يف عقائد امللة - ،صححه وراجعه وضبط أصوله مصطفى عبد اجلواد
عمران ،املكتبة احملمودية التجارية ،مصر.
 -12الفلسفية املختصرة ،ترمجة د .فؤاد كامل وآخرون ،مكتبة األجنلو األمريكية 0122م.
 -11الفهرست ،البن الندمي ،تح :رضا جتددي ،طبعة أخرى دار املعرفة ،بريوت.
 -19كشف األسرار شرح أصول الربذوي ،لعالء الدين البخاري ،طبعة دار الكتاب العريب
ـ بريوت.
 -12كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنون ،حلاجي خليفة ،دار العلوم احلديثة ـ بريوت.
 -17لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية،
للسفاريين احلنبلي ،مؤسسة اخلافقني ومكتبتها ،دمشق ،ط0196 ،6م.
َّ
 -19مباحث يف منهج الفكر اإلسالمي ،لعبد اجمليد النجار ،دار الغرب اإلسالمي ،ط،0
0116م.
 -11جمموع الفتاوى ،البن تيمية ،تح :أنور الباز ،وعامر اجلزار ،دار الوفاء ،ط،2
6119م.
 -91املدخل إىل دراسة علم الكالم ،حلسن الشافعي ،مكتبة وهبة ،ط0110 ،6م.
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 -90املشتبه ،للذهيب ،تح :علي البجاوي ،طبعة دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة.
 -96املعجم الفلسفي ،جلميل صليبا ،دار الكتاب اللبناين بريوت سنة  0196م.
 -92املعجم الفلسفي ،ملراد وهبة وآخرون ،دار الثقافة اجلديدة القاهرة ،ط  ،6سنة
0170م.
 -91املقدمة ،البن خلدون ،تدقيق عبد اهلل البستاين ،مكتبة لبنان ط0111 ،1م.
 -99امللل والنحل ،للشهرستاين ،تح :حممد سيد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت0111 ،ه.
 -92منهاج السنة النبوية ،البن تيمية ،تح :حممد رشاد سامل 0112هـ ،طبعة جامعة
اإلمام بالرياض ،طبعة أخرى مكتبة الرياض احلديثة بالرياض.
 -97املواقف ،لعضد الدين اإلجيي :نشر دار الباز للطباعة والنشر ،دار عامل الكتب ـ
بريوت.
 -99املوسوعة الفلسفية العربية ،ملاجد فخري ،نشر دار اإل اء العريب ،بريوت ،مج 6
القسم الثاين مادة (املشائية) ط0199 ،0م.
 -91املوسوعة امليسرة ،يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،الندوة العاملية للشباب
اإلسالمي ،إشراف وختطيط ومراجعة :مانع بن محاد اجلهين ،دار الندوة العاملية ،واملقدمة
إمتاما للفائدة .من كتاب "فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم" للشيخ
مضافة للموسوعة ً
غالب عواجي.
 -21موقف املشائية اإلسالمية من النص الديين ،إلنشاد حممد على ،القاهرة سنة
0110م.
 -20النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،تح :طاهر أمحد الزاوى ،وحممود حممد
الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت0171 ،م.
 -26هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ،إمساعيل البغدادي ،طبعة دار العلوم
احلديثة ،بريوت ،سنة 0199م.
 -22وفيات األعيان ،ابن خلكان ،حتقيق إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت 0129م.
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الصم ًودًالنفسيًوالخــالفاتًالزوجيـ ــة
"عينةًمنًالليبياتًالمتواجداتًبمصر" ً

د.زهرةًسالمًعلىًقشقش

كليةًاالدابًوالعلومًمسالتهً–ًجامعةًالمرقب
ملخصًالدراسة ً :
هتدف الدراسة إيل معرفة الفروق بني مرتفعي ومنخفضي الدرجة يف اخلالفات الزوجية يف ضوء
الصمود النفسي ,ويف ضوء املتغريات الدميوجرافية ,ولتحقيق هذا اهلدف طبق مقياس (الصمود النفسي–
اخلالفات الزوجية) على (ن =  )97زوجة ,وقد توصلت نتائج الدراسة إيل عدم وجود فروق بني مرتفعي
ومنخفضي الدرجات يف الصمود النفسي يف مقياس اخلالفات ,فضالً عن أن الصمود النفسي الخيتلف
بإختالف املتغريات الدميوجرافية.
مشكلةًالدراسةًومحدداتهاً :
يعترب الصمود النفسي هو أحد املفاهيم احلديثة والذي يعكس تكوين نفسي قوي ال يؤمن باحلظ أو
الصدفة بل باإلصرار واملبادرة ,ويعد الصمود تصوراً متعدداً يف معانيه ,ومتبايناً من حيث زاوية الرلية إليه،
حيث يفيد التحدي  Challengeواملبادأة  Lnitaiveواإلجيابية  Positivenesوالقدرة على
اإلحنناء بدون إنكسار ,والقدرة على التكيف الشديد مع املواقف الضاغطة حىت يعود الفرد إيل نقطة
الثبات ,كما أن األزواج املعرضني للشدائد ينظر إليهم على أساس لديهم بعض القدرات على الصمود
) .)Walsh, 1996, PP.261 – 281وقد بينت دراسة ) )Neff & Broady,2011أن
القدرة على تنظيم الضغوط بصورة مبكرة يف سنوات الزواج املبكرة رمبا جتعل العالقات الزوجية أكثر
صموداً يف مواجهة ضغوط املستقبل  ،وهذا ماأكدت عليه دراسة ( Conger,P.D, Rueueted,
 )1999حيث وجود عالقة بني الصمود الزواجي والقدرة على مواجهة الضغوط اإلقتصادية.
).(Conger, P,D, Rueueted, 1999, 54ويالحظ أن مفاتيح الصمود األسري بأهنا تستطيع
تنظيم املعتقدات واأل اط التنظيمية وعمليات اإلتصال ,كما أهنا تتضمن معىن الشدائد ووجود توقعات
إجيابية حنو احلياة والتمتع جبانب روحاين).(Walsh, F.,1998,P.79
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كما أن التوتر يف كثري من األحيان يعمل على إعاقة العالقة الزوجية ،كما ميكن التغلب على الضغوط
الصغرية يف وقت مبكر من العالقة واليت قد تساعد الزوجني يف تطوير القدرة على مواجهة أكرب للضغوط
)(Baumeister, 2006, P.74
يف املستقبل.
كما أن الصمود الزواجي يتطور عرب الزمن يف إطار التعرض للشدائد(Staudinger,1993,P.541).

فضالً عن أن الصمود النفسي للزوجني إلتزام زواجي مركزى يرتبط بطبيعة اإللتزامات املتعلقة باجلنس
واألدوار اإلجتماعية ,والعناية الزواجية ,والرتكيز على السياق والعالج الضمين لألزمات الزوجية ,والتمكن
من مهارات اإلدارة الزوجية القائمة على التآزر ,والتمسك باألدوار العادلة للزوجني ,واملساندة الزوجية يف

أوقات إخنفاض الظروف املالية لألسرةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً .)Steven,W.& Walin, S.,1993,P.320)ً .
ويذهب البعض أن عدم الصمود النفسي للزوجني ينصب على املبادئ الألخالقية ,واإلعتقادات
والتصورات اخلاطئة عن الزواج واخلوف من الفشل الزواجي والطالق ,والشعور بأن هناك قيوداً مفروضة من
الزوج أو الزوجة ,وعدم الشعور باأللفة يف تواجد الطرف اآلخر وما يرتتب على ذلك من عدم استقرار
العالقة الزوجية ) ً،(Hamilton, M., 1993, P.180والصمود النفسي يف الزواج يعتمد على السعة
النفسية ,والوضوح والدقة يف التحدث واإلستماع للشريك يف الزواج والوالء والثقة واإلحرتام واإلهتمام بإجيابيات
)ً .(Hamilton,1993, P.182
الطرف اآلخر لصيانة العالقة الزوجية .
ويوضح ) )Mark, & Neils,1989يف عرضهما لنظرية إضطراب العالقات الشخصية واإلكتئاب
أن األزواج املكتئبني يتسمون بعدم الصمود يف التفاعل مع البيئة اإلجتماعية مبا فيها العالقة الزوجية وليس
لديهم الكفاية الذاتية ك حل مشكالهتم الزوجية ،وغالباً ما تكون توقعاهتم سلبية بالنسبة للخربات الىت ميرون

هبا ً،(Mark, & Neils, 1989, P.186) .كما أن الصمود إلتزام جيرب الفرد على تكريس نفسه
ملقاومة الضغوط الداخلية واخلارجية لألسرة ,والتضحية من أجل الطرف اآلخر ،وعدم الشعور باإلستياء
والكراهية مع استمرارية هذه الضغوط ويف النهاية فهى استثمارات بنائية لإلرتقاء باملستوى اإلجتماعى
واإلقتصادى الثقاك للزوج واألسرة يف املستقبل ).(Hamilton, M., 1993, P.177
أما) )Tsipora,1987فقد وجدت أن النساء املتزوجات الالتى يتسمن بالصمود الزواجي
قد حصلن على تقديرات عالية يف كل من اإلنتاج والذكاء ,ويف نفس الوقت قد حصلن على درجات
مرتفعة من اخلضوع واحملافظة والتقليدية ،وهذا ما تؤكد عليه نظرية الزواج املغاير الذى حيبذ تغاير الزوجني
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يف الشخصية ,أي أن املتناقضني يتجاذبان ،بعكس نظرية الزواج املتماثل الذى حيبذ متاثل أو تقارب
الزوجني يف الشخصية أي أن الشخص حيب مثيله يف الشخصية  ،ويالحظ أن الذكاء اإلجتماعى واإلتزان
اإلنفعاىل هلما دور هام يف إكتساب الصمود الزواجى من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية وتعلم األ اط
السلوكية اخلاصة بالتفاعل الزواجى بواسطة التعلم املقصود والتلقائي وعن طريق عمليات التوحد مع
النموذج خاصة مع الوالدين وبعض األقاربً )ً .)Tsipora P.R., 1987,P.1026
ويؤكد ( )Reinhart, G.E.,1977أن القادرين على اإلتصال الزواجى الناجح لديهم القدرة على
التعبري عن وجهات النظر املختلفة مع تقبل وجهات النظر املختلفة مع تقبل وجهات نظر الشريك اآلخر،
والقدرة على التفاوض واملشاركة واإلستماع إىل الرأى اآلخر

(Reinhare, G.E., 1977, PP:

).2881 – 2883
وبناءًعلىًماًسبقًيمكنًتحديدًمشكلةًالدراسةًفىًالتساؤالتًالتاليةً :
-0هل توجد فروق بني مرتفعي ومنخفضي الدرجة علي مقياس الصمود النفسي يف اخلالفات الزوجية ؟.
-6هل خيتلف الصمود النفسي باختالف املتغريات الدميوغرافية (العمر– مدة الزواج – عدد األبناء –
املتسوى التعليمى) ؟.
أهدافًالدراسة :هتدف الدراسة إيل معرفة الفروق بني مرتفعي ومنخفضي الدرجة يف اخلالفات الزوجية
يف ضؤ الصمود النفسي ,ويف ضؤ املتغريات الدميوجرافية.
أهميةًالدراسة :تربز أمهية الدراسة يف ضؤ األمهية السيكولوجية ملفهوم الصمود واخلالفات الزوجية ,كذلك
فإن دراسة متغري إجيايب وقائي حديث نسبياً (الصمود النفسي) مل ينل ما يستحقه من األهتمام ,فضالً عن
إعداد مقياسني أحدمها لقياس الصمود النفسي واآلخر لتشخيص اخلالفات الزوجية.
مصطلحاتًالدراسةًً :
تعريفًالصمودًالنفسيًإجرائيا ًبأنهً:قدرة الزوجني على مواجهة أي خالفات بأسلوب إجيايب متضمن
املرونة يف حل املشكالت والقدرة على التواصل اإلجيايب وضبط اإلنفعاالت حىت ال يتسلل امللل أو
اخلالفات بني الزوجنيً .
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أماًعن تعريفًالخالفاتًالزوجيةًإجرائيا :فتعين عجز أحد الزوجني أو كالمها عن الوفاء بوظائفهما

احملددة ،فضالً عن إختالفهما يف ثوابت ومتغريات احلياة .الدراسات ًالسابقة ًالخاصة ًبالصمودً
والخالفاتًالزوجية :جنمل فيمايلي الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة :
عن اخلالفات الزوجية واملشكالت السلوكية جاءت دراسة )ً)Jean,M.k,1994وقد طبقت األدوات
على(ن= )29زوج وزوجة وقد استخدمت الباحثة استبيانة الرضا الزواجى والصمود النفسي وقائمة
املشكالت السلوكية وتشري نتائج الدراسة إيل أن اخلالفات الزوجية ترتبط بنقص الصمود وعدم الرضا عن
العالقة الزوجية ,وأن اإلرتباط إجيايب بني املشكالت السلوكية كالعدوان والغرية والكذبً .
ويف نفس السياق اهتم )ً)Gail,K.& Beelek,O,2002بدراسةًالعدوان الزواجى وطبقت
األدوات على (ن= )201زوج وزوجة ترتاوح أعمارهم ما بني  29 : 26سنة ومتوسط مدة الزواج 22
سنة ,وقد أوضحت النتائج أن هناك عالقة سلبية بني عدم الصمود الزواجي واإلتصال اإلنفعايل والقدرة
على حل املشكالت والرضا الزواجي كما ترتبط العدوانية الزوجية وعدم الصمود النفسي بالعنف وحتطيم
القيم والتهديدات املختلفة لطريف العالقة الزوجية.
بينما قام ) )Froma,W,2003بالكشف عن فعالية برنامج عالجي لزيادة فعاليات الصمود
الزواجي ووضع وذج للصمود الشخصي كسمة من مسات الشخصية ومدى تأثريها على بعض وظائف
األسرة ،وقد استخدم فيها برنامج عالجي من خالل مشاهدة لعب األدوار الزوجية ,وقد استعان الباحث
مبقياس مسات الشخصية واستبيانة الصمود األسري  Family Resilience Inventoryعلى
عينة من املتزوجني الذين يعانون من مشكالت زوجية وعددها  61متزوجاً كمجموعة جتريبية  61متزوجاً
كعينة ضابطة وتبني النتائج أن تنمية الصمود يرتبط بأنظمة املعتقدات الزوجية وتنظيم احلياة األسرية
واالتصال الوجداين وحل املشكالت واملمارسة اإلكلينيكية كان هلا دورها األساسي يف تكوين بنية املفاهيم
الزوجية ،اليت تدعم الصمود يف العالقة الزوجية واجلهود القوية ملواجهة حتديات احلياة الزوجية اخلطريةً .
كما طبق ً( )Claudine,E.D,1996عن العوامل اإلجتماعية اليت تؤثر على التوافق األسري
واإل نفعايل لدى األزواج والزوجات من ثالث جنسيات منها الفرنسية ،واهلندية واألمريكية ،واستخدام
الباحث مقياس أيديولوجيات الدور اجلنسي ،ومقياس التوافق األسري اإلنفعايل ومقياس املساندة
اإلجتماعية ,واقتصرت العينة على جمموعة من األزواج وزوجاهتم من املهاجرين جملتمعات أخرى من أجل
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زيادة الدخل األسري ,وقد توصلت الدراسة إيل أن هناك ارتفاع يف مستوى الصمود الزواجي لدى
الزوجات اهلنديات برغم فقدان املساندة من األصدقاء وأعضاء األسرة يف اجملتمعات اجلديدة ،وقلة خربة
الزوجات يف التكيف مع اجملتمع اجلديد نظراً لقضاء األزواج وقت طويل يف العمل ,وقد وجد أن من أهم
حماور الصمود الزواجي هي املساعدة وترشيد اإلستهالك ،وتوافر املعلومات من خالل شبكات املساندة
اإلنفعالية واإلجتماعية وقوة بذل اجلهد مع األزواج ,وزيادة توافق املستوى األسري من خالل شبكة
املساندة الزوجية ,واإلهتمام باملوارد الزوجية ,والثراء السريع ,والتوافق بنجاح مع ظروف احلياة اجلديدة.
ويف دراسة ً)ً )Linda,B,C,2001واليت هدفت إيل استخدام أساليب لعب األدوار الزوجية على
جمموعة من األزواج والزوجات الذين يعانون من ضغوط زوجية وبعد التدخل العالجي وجد أن تنمية
الصمود الزواجي من خالل أساليب لعب األدوار أدت إيل إخنفاض مستوى الغضب والعنف األسري
والصراعات الوالدية وعدم الرضا اجلنسي والنجاح يف القيام بالدور الزواجي مع ضغوط العمل لدى
الزوجني.
وعن ًمدى تأثري الصمود والسعادة اإلنفعالية يف التغلب على الصعوبات األسرية لدى املتزوجني

واملتزوجات ذوى املستوى اإلجتماعى واإلقتصادى املنخفضً ،طبق ً( (Thomas,B,2000األدوات

على (ن= ) 211زوج وزوجه ,استبيانة ظروف احلياة الصعبة القدرة على اإلحتمال األسري ,ومقياس
الصمود يف السعادة اإلنفعالية ,وتوصلت النتائج أن األزواج من أصل أفريقى أكثر نشاطاً يف القيام
بأدوارهم الزوجية وأن الزوجات يتمتعن باإلجيابية وأكثر استسالماً وخضوعاً ألدوارهن الزوجية ويظهر ذلك
من خالل قيام أزواجهن بوظائفهم األسرية واملشاركة الفعالة يف األنشطة األسرية كما وجدت عالقة بني
األ اط السلوكية و وذج الصمود الزواجي وتوضح النتائج مدى تأثري التقارب األيكولوجي والثقايف بني
الزوجني وعالقته باملنظور الدينامى للسعادة اإلنفعالية واسرتاتيجيات املشكالت الزوجية والتغلب على
الصعوبات األسرية والسعادة االنفعالية والصمود التنبؤى لدى أزواجهن والنجاح يف مواجهة الصعوبات
األسرية.
ويف دراسةً()Cameron,J,2002عن العالقة بني الصمود األسري والضغط األنفعايل والقلق واإلكتئاب
واملشكالت الصحية ،طبقت األدوات على (ن= )091من األباء واألمهات لديهم أبناء مرضي بالورم الليفى,
وتبني النتائج وجود عالقة بني الصمود األسري وأسلوب مواجهة الضغوط األسرية والتعامل مع مصادر التوتر
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واحملن املتزايدة على األسرة والتخفيف من حدة املشكالت الصحية ,وتبني النتائج أن إرتفاع املرونة األسرية هلا
تأثريها اإلجيايب يف إخنفاض مستوى القلق واإلكتئاب والضغط اإلنفعايل للوالدين واألبناء.
وعن العالقة بني متاسك اهلوية ك سن البلوغ ومرونة األنا لدى األقران يف الزواج ،والتغري يف مسات

الشخصية ،حيث أجرى ً( )Jennifer,P,1999دراسة على (ن= )611زوج وزوجة ,تراوحت
أعمارهم ما بني  67 : 60سنة ,وتوضح النتائج أن هناك عالقة إجيابية بني مرونة األنا وتطور اهلوية يف
احلياة الزوجية لدى النساء ,وأن مرونة األنا ترتبط إجيابياً مبفهوم الذات والتغري اإلجياىب يف السمات
الشخصية يف السنوات األوىل من الزواج كما وجد أن اخلربات اليت يكتسبها األزواج والزوجات من
الوالدين ذات عالقة إجيابية بنمو اهلوية ومتاسكها يف الزواج ,وتبني أن النجاح الزواجى يرتبط بتماسك
اهلوية وزيادة مرونة األنا يف العالقة الزوجية يف املرحلة العمرية ما بني  67 : 60سنة ،وتشري النتائج أن
مرونة األنا متثل متغري وسيطاً بني تغري السمات الشخصية يف الزواج ومتاسك اهلوية والرضا الزواجي.
ويف دراسة ً) )Carol,A,B,1987عن اإلكتئاب والعالج األسري للعالقة الزوجية ,وطبق فيها
مقياس بيك لإلكتئاب ،وبرنامج إرشادي للصمود الزواجي ,ومقياس لوك للتوافق الزواجي ،وقد أوضحت
النتائج انه توجد عالقة بني اإلكتئاب والتفاعالت السلوكية السلبية بني الزوجني ,واليت حتتوي على
املشكالت الزوجية ,ونقص اإلتصال اإلجيايب بني الزوجني وعدم املساندة اإلنفعالية والشعور باإلستحسان
بني الزوجني ,وأن عالج اإلكتئاب يتطلب عالج السلوك الزواجي وعالج اسرتاتيجيات الزواج لتنمية
الصمود الزواجي.
ويف دراسة قام هبا ) )J.Lynhoden,2003هبدف الكشف عن التماسك الزواجي واملرونة
واإلتصال يف الزواج دراسة مقارنة بني  671من الزوجات التقليديات والزوجات غري التقليديات عن
األزمات اليت تؤدي إيل عدم اإلستقرار األسري يف احلياة الزوجية وأشارت النتائج إيل العديد من التشابه
بني العينتني ،ولكن املرأة غري التقليدية أظهرت مرونة أكرب يف زواجها ,وأساليب عملية يف التعامل مع

األزواج ( .)Rhoden, 2003, P. 248وعن دراسةًعواطفًصالحًً،9662واليتًهدفت الكشف
عن املرونة الزوجية وعالقتها باحلاجات اإلنفعالية اإلجتماعية واإلكتئاب لعينة بلغت ( )091من األزواج ,ممن
تراوح أعمارهم ( )99 : 61يف حني تراوحت األعمار لعينة املتزوجات ما بني ( )91 :01سنة استبيانة املرونة
الزوجية ،وقد اسفرت النتائج إيل وجود عالقة إرتباطية بني املرونة الزوجية واحلاجات اإلنفعالية ,وكذلك توجد
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فروق بني املتزوجني واملتزوجات يف املرونة الزوجية وجود عالقة ارتباطية موجبة بني كل من الصمود وحل
املشكالت اخلاصة بالدور الزواجى.
وعن فحص العالقة بني الصمود لدى املتزوجني واملطلقني والتوافق لدى األطفال،أجريت دراسةً( Wesleym

 ) D.Z., 2001حيث مت ضبط متغري مدة الزواج بتحديده ملدة عشر سنوات على مرور الزواج سواء بالنسبة
للزجيات املستمرة أو املطلقة ,وقد أوضحت النتائج أن هناك عالقة بني السعادة الزوجية والصمود لدى الزوجني ,كما
وجدت عالقة بني الصمود والتوافق النفسي لدى األطفال ,وتبني الدراسة أن أداء الدور الزواجي بنجاح يرتبط
باإلحساس واإلتصال الوجداين ,وحل اخلالفات الزوجية ,والتوافق اجلنسي اإلجيايب والرلية املدعمة لصمود كسمة
شخصية يف األزواج ،وأن هذه الزجيات لديها خربات اإلدراك املدعم للشخصية .
الدراساتًالسابقةًدراسةًتحليليةً:بتحليلًالدراساتًالسابقةًنستخلصًمايليً :
 -0أن هناك شبه إمجاع بني الدراسات الىت تناولت كالً من الصمود واخلالفات على أن هناك عالقة
إرتباطية بني املتغريين وأن الصمود النفسي قد يرتبط سلباً أو إجيابياً بكل من (اإلكتئاب– الضغط
اإلنفعايل– القلق– املشكالت الصحية– مفهوم الذات– حتقيق الذات– العوامل اإلجتماعية -الدخل)
أن الصمود النفسي واخلالفات الزوجية يتباين كالً منهما بتباين املتغريات الدميوجرافية .
 -6أما عن اجلديد الذي تضيفه هذه الدراسة فيتمثل يف إعداد مقياسني إحدمها لتشخيص الصمود
النفسي واآلخر لقياس اخلالفات الزوجية ,فضالً عن تناول الصمود يف عالقاته باخلالفات الزوجية يف إطار
الثقافة العربية.
فروضًالدراسةً:فيًضؤًالدراساتًالسابقةًتصوغًفروضًهذهًالدراسةًكمايليً -8-:يوجد فروق

بني مرتفعي ومنخفضي الدرجة على مقياس الصمود النفسي يف اخلالفات الزوجية.

ً -9خيتلف الصمود النفسي باختالف املتغريات الدميوغرافية (العمر– مدة الزواج – عدد األبناء–
املستوى التعليمي) لعينة الدراسة.

منهجًالدراسةًوإجراءتهاً:ويتمثلًمنهجًالدراسةًوإجراءاتهاًفيمايليًً :

أوالً :منهج ًالدراسة :تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفى لكونه أكثر موائمة لتحقيق أهداف
الدراسة والتحقق من فروضها.
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ثانياً:عينةًالدراسةً:تكونت عينة الدراسة (ن= )97من املتزوجات تراوحت أعمارهن ما بني (–61
 )16سنة ،وكان مستوي تعليمهن مابني (املتوسط– العايل) وميكن بيان اخلصائص الدميوجرافية للعينة من
خالل اجلدول التاىل:
جدولً(ً)8الخصائصًالديموجرافيةًلعينةًالدراسةً(نً=ًً )11
العدد ً

القيمةًاإلحصائية ً

النسبة ً

المتغـ ـ ــيرات ً
النوع ً
العمر ً

مدةًالزواج ً

عددًاألبناء ً

المستوىًالتعليمي ً

إناث ً

ً 11

ً %866

ً36ً–ً96سنة ً

ً 30

ً %28.8

ً29ً–ً38سنة ً

ً 28

ً %21.0

ً2ً–ً8سنوات ً

ً 01

ً %11.6

ً81ً–ً86سنة ً

ً 96

ً %93.6

ً2ً–ً6أبناء ً

ً 11

ً %12.1

ً1ً–ً2أبناء ً

ً 2

ً %86.3

تعليمًمتوسط ً

ً 83

ً %82.2

تعليمًعالي ً

ً 12

ً %12.8

يتضح من اجلدول السابق أن عينة الدراسة تكونت من (ن= )97زوجة ممن تراوحت أعمارهن ما
بني( )16–61سنة ،وكانت مدة الزواج من ( )9-0سنوات وكان مستوى تعليمهن مابني (املتوسط–
العايل) ومت إختيار املتغريات الدميوجرافية وفقاً ملا تناولته بعض الدراسات السابقة نذكر منها دراسة كالً من
(عواطف صاا ,)Gail,K,&Beelck,O,2000(,)Jennifer,P.,1999),)6111,كما أن
بعض األدبيات السيكولوجية تذكر بأن مستوى التعليم والذكاء والعمر يقلل من الصراعات ويساعد على
الصمود الزواجي.)Wayne,&share,1997.p111(,
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ثالثا :أدواتًالدراسةً:لتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد األدوات اآلتيةً :
مبررات ًإعداد ًالمقياسينً :مت بناء هذين املقياسني هبدف توفري أدوات مستمدة من البيئة العربية مبا
يتناسب مع طبيعة العينة ،وقد مت إعدادها وفق خطوات علمية منهجية و مت تفصيلها لتتالئم مع حمتوى
الدراسة وعينتها ،وفيما يلى توضيح مراحل إعداد املقياسني وحساب الكفاءة السيكومرتية هلا.
أوالً:مقياسًالصمودًالنفسي :مر إعداد مقياس الصمود مبراحل نبلورها فيما يلى:
 -0دراسةًوتحليلًالنظرياتًوالدراساتًالسابقة :عادة ما يعتمد القياس النفسي على نظريات تفسره،
وحبوث ميدانية ختترب صالحيته وكفاءته ،ومن مث جاءت ضرورة حتليل النظريات والبحوث املرتبطة
بالصمود ،وذلك هبدف معرفة وجهات النظر املختلفة يف تفسري هذه السمة ,مما يساعد على استخالص
جماالت ومكونات الظاهرة وحتديد التعريف اإلجرائي ،ويعد ذلك خطوة أساسية لبناء القياس وحتديد
مكوناته.)Thomas,B,2000( ,)Lind,B,C,2001( ,)Froma,w,2003( .
ً-9اإلطالعًعلىًالمقاييسًالسابقة :اليت تناولت الصمود كوسيلة مساعدة لتحديد مكونات املقياس,
واإلحتكام إيل النماذج السابقة كمعيار صدق باإلضافة للتعرف بصورة عملية على كيفية كتابة بنود
املقياس ،وما إيل ذلك من فنيات بناء املقياس ،وفيما يلي سوف نشري لبعض املقاييس اليت مت اإلطالع
عليها واإلستفادة منها ،وذلك على النحو التاىل:
مقياس (حممد عثمان )6101,يتكون من أربعة مكونات وسبعون عبارة(,كارولني ويكس)6119 ,
يتكون من أربعة مكونات وإثنان وأربعون عبارة( ,والء اسحق )6111 ,يتكون من مخسة مكونات
وسبعة ومخسون عبارة ( ,سامى فنجان )6101 ,يتكون من أربعة مكونات وستون عبارة(,حممد
اخلطيب )6117 ,يتكون من أربعة مكونات ومخسة ومخسني عبارة(,عواطف صاا )6111 ,مكونان
وثالثون عبارة( ,هبه ابراهيم )6111 ,ثالثة مكونات وأربعني عبارة.
ً-3إعدادًاستبانةًمفتوحة :مث تصميم استبانة مفتوحة طبقت األسئلة على عينة (ن= )21من الزوجات
وقد تضمنت األستبانة األسئلة التالية :س-8هل جتدين بعض الصعوبات يف حل اخلالفات اليت تواجهك

يف حياتك الزوجية؟ .س-9هل لك أن تذكري بعض األساليب اليت تستخدمينها أثناء حل اخلالفات؟.
س-3هل تواجهني صعوبات يف أداء األدوار املطلوبة منك كزوجة؟.
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ً -2تحديد ًمكونات ًالمقياس :من خالل الدراسة اإلستطالعية وحتليل الدراسات واألطر النظرية
واملقاييس السابقة اليت مت اإلشارة إليها ،مث بلورة مكونات املقياس يف ثالثة مكونات فرعية ،كما مت حتديد
املفهوم اإلجرائي لكل مكون وذلك على النحو التاىل:
أً -المرونة ًفي ًحل ًالمشكالتً :القدرة على حل املشكالت الزوجية املتعلقة بالزواج واألبناء وتقدمي
بعض التنازالت اخلاصة بالعالقة الزوجية يف املواقف الضاغطة.
ًًبً -ضبط ًاإلنفعاالت :قدرة األزواج على ضبط النفس وتقبل األخطاء والقدرة على التكيف إزاء
أحداث احلياة.
جً -التواصل ًاإليجابي ًالفعالً :توظيف املهارات املختلفة للحد من السلوك السليب من أجل إجناح
العالقة الزوجية.
-2صياغةًعباراتًالمقياسً:مت صياغة املقياس يف ضوء مصادر املعرفة السابقة ,وبناء على التعريفات
اخلاصة بكل مكون ,فقد بلغ املقياس يف صورته األولية ( )29مفردة ،وقد صيغت عبارات املقياس بلغة
عربية سهلة وواضحة غري موحية أو مزدوجة املعين.
ً-0تحكيمًالمقياسً:مت التحكيم بعرضه على عينة من اساتدة يف علم النفس جبامعة عني مشس وذلك لبيان
مدى مناسبة كل عبارة من مقياس املكون ،وبيان ما إذا كانت العبارات مناسبة وواضحة ،وقد أسفرت نتائج
التحكيم عن اإلبقاء على العبارات اليت حصلت على موافقة ( )%91من احملكمني وبناء عليه مت حذف
بندين ،كما مت صياغة ستة بنود.
ً -1الصورة ًالنهائية ًللمقياس :يتكون املقياس يف صورته النهائية من ( )22عبارة موزعة على ثالثة
مكونات فرعية تتعلق بالصمود بعضها إجيايب وبعضها سليب ،يوجد أمام كل منها ثالثة اختيارات هي
(دائماً– أحياناً– أبداً) حتصل الدرجات اإلجيابية منها على الدرجات ( )2 -6 –0على التواىل ,أما
العبارات السلبية فتكون عكس ذلك ،وتدل الدرجة املرتفعة على معدل مرتفع من الصمود والعكس
صحيح.
ً-1حسابًالكفاءةًالسيكومتريةً:ويقصد هبا التحقق من صدق وثبات املقياس ،وقد مت حساب صدق
وثبات املقياس على عينة قوامها ( )97زوجة على النحو التاىل:
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أوالً:الصدق :مت حساب الصدق بعدة طرق نوضحها فيما يلى:
ً -8صدقًالمحكمين :مت عرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني ،وقد مت تعديل
وصياغة البنود يف ضوء مقرتحاهتم ،ومن مث فقد حتقق صدق احملكمني.
ً-9صدقًالبناءًوالمحتوي :ولتحقيق هذا النوع من الصدق ,فقد مت حتديد مكونات املقياس و صياغة
بنوده يف ضوء حتليل املقاييس والنظريات والدراسات السابقة املعنية بدراسة الصمود عند الزوجات ,وبالتايل
فإن املقايس يكون صادقاً من حيث احملتوي والبناء ,وأن مفرداته مث إشتقاقها من األطر النظرية وامليدانية .
ً -3القدرةًالتمييزيةًللمقياس :حيث مت حساهبا بإعتماد اختبار "ت" للعينات املستقلة على عينة بلغ
حجمها ( )90بإعتماد الوسيط
ً
جدولً(ً)9القدرةًالتمييزيةًللمقياس ً
القيمًاالحصائية ً

حجمًالعينة ً

المتوسط ً

المتغيرات ً
الصمودًالنفسي ً

االنحرافً

المعياري ً

االدني ً

ً 23

67,18

2,382

االعلي ً

ً 31

ً 11,61

9,208

درجاتً

الحرية ً
ً 12

قيمةً"ت" ً مستويً

الداللة ً

86,139

.001

وبالنظر للجدول السابق يتبني لنا أن قيمة ت =  01,926وهي دالة عند مستوي الداللة  1,10وهذا
يعين أن املقياس لديه القدرة على التمييز بني املرتفعي ومنخفضي الصمود النفسي.
ثانياً :ثبات ًالمقياس :يتمتع هذا املقياس مبعدالت ثبات مرتفعة حيث بلغ معامل الثبات بطريقة
الفاكرونباخ ( )1.292وبطريقة التجزئة النصفية ( )1.260وبطريقة اإلتساق الداخلي فقد بلغ معامل
الثبات ملكونات املقياس الصمود النفسي كاآلتى :املرونة يف املشكالت ( )1.799ضبط اإلنفعاالت
( )1.790التواصل اإلجيايب الفعال ( )1.766وهي مجيعاً دالة عند مستوى ( .)1.19وقد مت الوفاء
مبتطلبات املرغوبية األجتماعية ,حيث التوزيع العشوائي للمفردات كما هو وارد باجلدول التايل:
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جدولً(ً)3توزيعًبنودًالمقياسًعليًالمكونات ً

مكوناتًالمقياس ً

أرقامًالعبارات ً

المرونةًفيًحلًالمشكالت ً

ً -38-91-92-99-82-80-83-86-1-2-8

ضبطًاألنفعاالت ً

ً 39-92-90-93-96-81-82-88-1-2-9

التواصلًاإليجابيًالفعال ً

ً 33-36-91-92-98-81-82-89-2-0-3

ثانياً :مقياس ًالخالفات ًالزوجيةً :مر إعداد هذا املقياس بنفس خطوات املقياس السابقة ونذكرها
فيمايلي:
ً -8اإلطالع ًعلى الدراساتًالسابقةًالتيًتناولت ًالخالفات ًالزوجية :وذلك هبدف التعرف على
أسباب اخلالفات الزوجية ،وكيفية التعامل معها أو مواجهتها نذكر منها ال للحصر ( ,صفاء مرسي,
()6119عبد الرزاق.)Smith&Suit,2004(,)0119
ً-9اإلطالعًعلىًالمقاييسًالسابقةًواليت أهتمت مبقياس اخلالفات الزوجية ونذكر منها ال للحصر,
(صفاء مرسى )6119,أربعة
)(Lioyd, 1990يتكون من مكونان وواحد وأربعون عبارة,
مكونات وستة ومخسون عبارة( ,مرفت إمام )6112 ,مخسة مكونات وتسعون عبارة (ريناد موسى,
 )6117مخسة مكونات وامانون عبارة
ً -3إعداد ًاستبانة ًمفتوحة :مت تصميم إستبانة مفتوحة ،طبقت األسئلة على عينة (ن= )21من
الزوجات ,وكانت األسئلة كاأليت :س -0ماهي أهم أسباب اخلالفات الزوجية يف تصورك؟ .س -6ماهي
السلوكيات اليت تقومني هبا لتشعري زوجك بالود واملساعدة واألهتمام؟ .س -2يف رأيك ماهي العوامل
اليت جتعل الزواج ناجحاً؟.
ً -2صياغةًعباراتًالمقياس :مت صياغة مفردات املقياس يف ضوء مصادر املعرفة السابقة ,وبناء على
التعريفات اخلاصة باخلالفات الزوجية ,وقد صيغت عبارات املقياس بلغة عربية سهلة وواضحة غري موحة
أو مزدوجة املعين.
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ً -2تحكيمًالمقياس :مت حتكيم املقياس حيث عرض على عينة من اساتدة يف علم النفس جبامعة عني
مشس وذلك لبيان مدى مناسبة كل عبارة يف مقياس املكون ،وبيان ما إذا كانت العبارات مناسبة
وواضحة ،وقد أسفرت نتائج التحكيم عن اإلبقاء على العبارات الىت حصلت على موافقة ( )%91من
احملكمني.
ً -0الصورةًالنهائيةًللمقياس :يتكون املقياس يف صورته النهائية من ( )07عبارة ،يوجد أمام كل منها
ثالثة اختيارات (دائماً – أحياناً – أبداً) وتدل الدرجة املرتفعة على معدل مرتفع من اخلالفات الزوجية،
والعكس صحيح.
ً -1حسابًالكفاءةًالسيكومتريةًللمقياس :ويقصد هبا التحقق من صدق وثبات املقياس وقد مت صدق
وثبات املقياس على عينة قوامها ( )97زوجة تتوفر فيها نفس خصائص العينة األساسية للدراسة على النحو
التاىل:
أوالً:الصدق :مت حساب الصدق بعدة طرق نوضحها فيما يلى:
ً -8صدق ًالمحكمينً :مت عرض املقياس يف صورته األولية على عينة من احملكمني ،وقد مت تعديل
وصياغة البنود يف ضوء مقرتحات احملكمني.
ً -9الصدقًالمحتويًوالبناءً :ولتحقيق هذا النوع من الصدق ,فقد مت حتديد بنود املقياس يف ضؤ
حتليل املقاييس والنظريات ,والدراسات السابقة املعنية بدراسة اخلالفات الزوجية ,وهذا يعين أن املقياس
صادق من حيث بناء احملتوي .
ثانياً:ثباتًالمقياس :يتمتع هذا املقياس مبعدالت ثبات مرتفعة ،حيث بلغ معامل الثبات بطريقة معامل
ألفاكرونباخ ( )1.907وكذلك بطريقة اإلتساق الداخلى ونوضح ذلك يف اجلدول التايل:
ًًًً ً
ً
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يوضحًجدولً(ً)2معاملًاإلتساقًالداخلىًلمقياسًالخالفاتًالزوجية ً
معاملًبيرسون ً

رقمًالعبارة ً
0

** 929

6

** 976

2

* 229

1

** 112

9

001

2

** 212

7

** 220

9

** 221

1

** 911

01

* 199

00

** 201

06

** 929

02

** 712

01

** 211

09

** 222

02

** 972

07

** 991
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ثالثاً:تطبيقًأدواتًالدراسة :مت تطبيق أدوات الدراسة ( مقياس الصمود النفسى-اخلالفات الزوجية)
وذلك بصورة فردية على (ن= )97زوجة ليبية من املقيمات جبمهورية مصر العربية لغرض الدراسة وذلك
وفاء مباورد يف عنوان الدراسةً .
نتائجًالدراسةًونستعرضهاًعليًالنحوًالتاليً :
ً -8الفرض ًاألول :ونصه (ختتلف اخلالفات الزوجية لعينة الدراسة باختالف الصمود النفسي)،
وللتحقق من ذلك مت معاجلة استجابات (ن= )97على مقياس الصمود النفسى ومكوناته ،باستخدام
اختبار) )T.testللعينات املستقلة ونوضح ذلك باجلدول التاىل:
جدولً(ً)2وقيمةً(ت)ًوداللتهاًبينًذوىًالدرجاتًالمرتفعةًوذوىًالدرجاتًالمنخفضةًعلىًًًً
مقياسًالصمودًفيًالخالفاتًالزوجية ً
القيمةًاإلحصائيــة ً
ً
المتغ ـ ـ ــير ً

مرتفعيًالصمود ً

ًًمنخفضيًالصمود ً

(ن=ً )99

(ن=ً )99

م ً

ع ً

م ً

الخالفاتًالزوجية ً 35,38

2,59

23,26

قيمةً(ت) ً قيمةًdr

مستوىً
الداللة ً

ع ً
ً ً11,35 ً 8,76

ً 29

ً 6.668

وبالنظر إيل املعاجلة اإلحصائية فإن قيمة (ت) بالنسبة ملقياس اخلالفات الزوجية ( )00.29وهى قيمة
دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )1.10كما بلغ املتوسط احلسايب مرتفعي الدرجة يف الصمود
( )29.20وإحنراف معيارى ( )1.91وعلى ذلك ميكننا القول أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
مرتفعي ومنخفضي يف درجة الصمود النفسي على مقياس اخلالفات الزوجية ومبقارنة هذه النتيجة ختتلف
مع نتائج دراسة ( )Mark, W.A. & Neils, J.S., 1989يف عرضهما لنظرية إضطراب
العالقات أن األزواج الذين يعانون من صمود منخفض لديهم نقص يف القدرة على التحكم الداخلي
واخلارجي يف الضغوط اليت قد يتعرضون هلا يف احلياة الزوجية .كما أوضحت نتائج دراسة ( Jean. M.
 )K., 1994بأن هناك ارتباط إجيايب الداللة إحصائياً بني عدم الصمود النفسي وارتفاع معدل
اخلالفات وعدم الرضا عن احلياة الزوجية كذلك أوضحت نتائج دراسة Goil, K & Beelek, O,
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) ) 2000بأن هناك عالقة سلبية بني عدم الصمود النفسي لألزواج واإلتصال اإلنفعايل والقدرة على حل
املشكالت والرضا الزواجي ويُعزى تفسري هذه النتيجة إيل أن معظم الزوجات اللوايت حتصلنا على درجات
مرتفعة على مقياس الصمود قد يرجع إيل قدرهتن على االتصال الزواجي الناجح والقدرة على التعبري عن
وجهات النظر املختلفة مع تقبل وجهات نظر الشريك اآلخر ,والقدرة على التفاوض واملشاركة واألستماع
إيل الري اآلخر ومن مت تصبح لديهن القدرة على الصمود النفسي ملواجهة اخلالفات اليت تواجه حياهتن
الزوجية.
ً -9الفرض ًالثاني ًونصهً :خيتلف كل من الصمود النفسي واخلالفات الزوجية باختالف املتغريات

الدميوغرافية (العمر–مدة الزواج–عدداألبناء–املستوى التعليمي)ً .

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت تطبيق املقاييس اآلتية مقياس الصمود ومقياس اخلالفات الزوجية
وذلك على عينة (ن= )97زوجة وقد متت معاجلة البيانات باستخدام اإلحصاء البارامرتى متمثالً يف
اختبار ( )T.testللعيينات املستقلة وذلك للتحقق من داللة الفروض بني الزوجات وفقاً ملتغري العمر,
وقد أسفر تطبيق هذا اإلختبار عن النتائج املبينة باجلدول التاىل:
ً
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جدولً(ً)0وقيمةً(ت)ًوداللتهاًبصددًإختالفًالصمودًباختالفًالعمر ً
القيمةاإلحصائيــةًًًًًً ً
ًًًًًًًًًًالمتغ ـ ـ ــير ً

الصمودًالنفسي ً

العمرًمنًً ً36ً–ً96
(نً=ًً )30

العمرًمنً(ً29ً–ً38نً
=ًً )28

م ً

ع ً

م ً

ع ً

ً 19.1

ً 0.20

ً 19.0

ً 0.21

مستويً

قيمةً(ت) ً الداللة ً

ً 6.602

ً .221

يتضح من القيم املدونة باجلدول السابق عدم داللة قيمة (ت) بالنسبة ملقياس الصمود النفسي وفقاً
ملتغري العمر ,مبعىن عدم إختالف الصمود النفسي باختالف متغري العمر ,وهذه النتيجة ال تتفق مع دراسة
( )Jennifer,p,1999واليت تؤكد بأن جناح الزواج يرتبط باملراحل العمرية مابني( ) 67-60سنة .
أماًبالنسبةًللشقًالثانىًمنًالفرضًالثانى :خيتلف الصمود النفسي باختالف مدة الزواج لدى عينة
الدراسة وللتحقق من صحة هذا الفرض مت تطبيق اختبار ( )T.testللعينات املستقلة وقد أسفر تطبيق
هذا اإلختبار عن النتائج املبينة باجلدول التاىل:
جدولً(ً)1وقيمةً(ت)ًوداللتهاًبصددًإختالفًالصمودًباختالفًمدةًالزواج ً
القيمةًاإلحصائيــة ً

مدةًالزواجًمنً(ً2ً-8نً=ً
ً )01

ً

مدةًالزواجًمنً(ً81ً–ً86نً
=ًً )96

مستويً
قيمةً(ت) ً

المتغ ـ ـ ــير ً

م ً

ع ً

م ً

ع ً

الصمودًالنفسي ً

ً 19.2

ً 0.69

ً 13.26

ً 1.12

ً 6.089

الداللة ً

ً .222

يتضح من القيم املدونة باجلدول السابق عدم داللة قيمة (ت) بالنسبة ملقياس الصمود النفسي وفقاً
ملتغري مدة الزواج ,وهذه النتيجة ختتلف مع النتائج الىت توصلت إليه دراسة ( Wesley, D.Z.,
 )2001عن فحص العالقة بني الصمود النفسي لدى املتزوجني واملطلقني حيث مت ضبط متغري مدة
الزواج بتحديده ملدة عشر سنوات على مرور الزواج سواء بالنسبة للزجيات املستمرة أو املطلقة ،وقد
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أوضحت النتائج أن هناك عالقة بني الصمود ومدة الزواج لصاا املتزوجني ،كما أكدت دراسة Goil,
) )K & Beelck, O, 2000أن هناك عالقة سلبية بني الصمود الزواجي ومدة الزواج ,ويُعزى
تفسري هذه النتيجة إيل أن معظم الزوجات مدة زواجهن أقل من العشر سنوات وقد يكون السبب راجع
إيل قدرهتن على األتصال الوجداين وحل املشكالت حيث تؤكد األدبيات السيكولوجية أن القدرة على
تنظيم الضغوط بصورة مبكرة يف السنوات الزواج املبكرة رمبا جتعل العالقات الزوجية أكثر صموداً يف
مواجهة ضغوط املستقبل)Neff&broady,2011(.
أماًبالنسبةًللشقًالثالثًمنًالفرضًالثانى :خيتلف الصمود باختالف عدد األبناء وللتحقق من صحة
هذا الفرض السابق مت تطبيق اختبار ( )T.testللعينات املستقلة وقد أسفرت تطبيق هذا اإلختبار عن
النتائج املبينة باجلدول التاىل:
جدولً(ً)1قيمةً(ت)ًوداللتهاًبصددًاختالفًالصمودًباختالفًعددًاألبناء ً
القيمةًاإلحصائيــة ً

عددًاألبناءًمنًً 2–6

عددًاألبناءًمنًً 1–2

ً

(نً=ًً )11

(ن=ًً )2

المتغ ـ ـ ــير ً

م ً

ع ً

م ً

ع ً

الصمودًالنفسي ً

ً 19.31

ً 0.32

ً 12.0

ً 0.16

مستويً
قيمةً(ت) ً

ً 8.22

الداللة ً

ً .822

يتضح من القيم املدونة باجلدول السابق عدم داللة قيمة (ت) بالنسبة ملقياس الصمود على متغري عدد األبناء
وهذه النتيجة ختتلف مع النتائج اليت توصلت إليه دراسة ( )Michel, D., 2002أن األزواج الذين يتمتعون
مبستوى عايل من الصمود لديهم القدرة على حل املشكالت واخلالفات وإحتفاق كل من الزوجني مبكانته فيما
يتعلق بالوظائف األسرية والتوقعات املنتظرة منه مع الطرف اآلخر ،خاصة مع تواجد عدد كبري من األطفال يف
األسرة.
يف حني جند دراسة ( )Jean, M.K, 1994تشري نتائجها إيل اخنفاض مستوى الصمود النفسي
للزوجني وارتفاع معدل اخلالفات وعدم الرضا عن احلياة الزوجية يأتى نتيجة إيل رفض الزوجني إيل وجود

)(224

2

2016

طفل يف األسرة ,ويُعزى تفسري هذه النتيجة إيل أن معظم أفراد العينة من الزوجات اللوايت لديهن أقل عدداً
من األبناء األمر الذي يساعد الزوجات يف القيام بأدوارهن وتنظيم حياهتن مبرونة أكثر.
أماًبالنسبةًللشقًالرابعًمنًالفرضًالثانى :خيتلف الصمود بإختالف املستوى التعليمي وللتحقق من
صحة هذا الفرض مت تطبيق إختبار ( )T.testللعينات املستقلة وقد أسفر تطبيق هذا اإلختبار عن
النتائج املبينة باجلدول التاىل:
جدولً(ً)2قيمةً(ت)ًوداللتهاًًوفقاًالختالفًالصمودًباختالفًمستوىًالتعليم ً
القيمًاإلحصائيــة ً
ً
المتغ ـ ـ ــير ً
صم ــودًالنفسي ً

المستوىًالتعليميً

المستوىًالعاليًًًً

متوسطً(ن=ًً )83
م ً

ع ً

ً 13.82

ً 1.0

(ن=ًً )12

م ً

مستويً
قيمةً(ت) ً

الداللة ً

ع ً

ً 6.922 ً 0.9 ً 19.0

ً .192

يتضح من القيم املدونة باجلدول السابق عدم داللة قيمة (ت) بالنسبة ملقياس الصمود النفسي وفقاً
ملتغري مستوى التعليم وهذه النتيجة ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة
) )Wayne,S.J.&Share,L.M.,1997أن الصمود النفسي للزوجني يتأثر بتقارب مستوى
التعليم وذكاء الزوجني حبيث يعمل التقارب بتقليل الصراعات بينما جاءت نتائج دراسة ( Steven,
 )W. & Walin, S., 1993أن ضعف الصمود النفسي للزوجني يرتتب عليها إخنفاض اإلجناز
األكادميى لدى بعض األزواج وقد يرجع ذلك إيل نقص املهارات اإلجتماعية ,تُعزى تفسر هذه النتيجة
إيل أن معظم الزوجات من ذات املستوي التعليم العايل وهذا مينح الزوجة فهماً أكثر لبعض األمور اليت
تتعلق باحلياة الزوجية وكيفية حل بعض املشاكل واخلالفات املتعلقة باحلياة الزوجية .
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التوصياتًوالبحوثًالمقترحة ً
أوالًالتوصياتًوتتمثلًفيًً -:
 -0أنشاء مكاتب أرشاد زواجي تساعد يف حل املشكالت اليت يتعرض هلا الزوجان واليت تعمل على
تنمية الصمود النفسي.
 -6إثراء الربامج اإلعالمية (املقرله-املرئية-املسموعة) مبا يعمل على تعميق ثقافة اآلخر ,والتواصل البناء
بني األزواج .
 -2إثراء الربامج التعليمية مبا يساعد على تأهيل وتثقيف الشباب املقبل على الزواج واألختيار الصحيح
للقرين .
ثانياًالبحوثًالمقترحةً -:
 -0الصمود النفسي وعالقته باملعاناة األقتصادية لدى املتزوجني من اجلنسني .
 -6النضج اإلنفعايل وعالقته بالصمود النفسي لدى الزوجني.
 -2الذكاء الوجداين وعالقته بالصمود النفسي لدى املتزوجني.
 -1بعض املتغريات النفسية واإلجتماعية وعالقتها بالصمود النفسي لدى املتزوجني ومن هذه املتغريات
العقم -تعدد اإلجناب – القلق -الذكاء – تقدير الذات  -مستوى الطموح.
 -9فاعلية برنامج إرشادي مقرتح لتنمية الصمود النفسي وختفيف مستوى اخلالفات الزوجية.
 -2دراسة تأثري متغريات أخرى مثل األصدقاء واألهل يف تعزيز مستوى درجة الصمود النفسي لدى
األزواج.
 -2دراسة مقارنة بني املتزوجني واملطلقني يف استخدام أساليب وفنيات الصمود النفسي.
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المراجـ ــع ً
أوالً:المراجعًالعربيةً :
 -0ريناد عبد املنعم موسي( :)6117املشكالت الزوجية وعالقتها بالسلوك األنفعايل لألبناء يف املرحلة
األبتدائية ,رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة القاهرة.
 -6سامي خليل فحجان ( :)6101التوافق املهين واملسؤلية األجتماعية وعالقتها مبرونة األنا لدي
معلمي الرتبية اخلاصة ,رسالة ماجستري ,كلية الرتبية ,اجلامعة األسالمية بغزة.
 -2صفاء إمساعيل مرسي السيد ( :)6111بعض املتغريات النفسية األجتماعية املرتبطة باألختالالت
الزوجية ,رسالة دكتوراه ,كلية اآلداب ,جامعة القاهرة.
ً-1عواطف حسني صاا صاا ( :)6111املرونة الزواجية وعالقتها باحلاجات اإلنفعالية اإلجتماعية

واإلكتئاب لدى املتزوجني من اجلنسني ،جملة كلية الرتبية ،املنصورة ،العدد  92سبتمرب.
 -9كارولني ويكس ( :)6119مقياس املرونة متعدد األبعاد ,تعريب عيد حممد شحدة أبو عمرة
( :)6119املرونة وعالقتها بالتوافق الدراسي وفاعلية الذات ,رسالة ماجستري ,جامعة القاهرة.
 -2حممد جؤاد اخلطيب ( :)6117األحرتاق النفسي وعالقته مبرونة األنا لدي املعلمني الفلسطينيني
مبحافظات غزة ,كلية الرتبية ,جامعة األزهر بغزة ,حبث مقدم إيل املؤمتر الرتبوي الثالث الذي عقد يف
اجلامعة اإلسالمية ,غزة ,يف الفرتة من  20-21أكتوبر.
 -7حممد سعد حامد عثمان( :)6101فاعلية برنامج أرشادي لتنمية املرونة األجيابية ,رسالة ماجستري
غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة عني مشس.
 -9مرفث حممد إمام ( :)6119طالتواصل اللفظي بني الزوجني ,وعالقته ببعدي األنبساط والعصابية
والتوافق الزواجي ,وعالقة ذلك بالسواء النفسي باإلطفال ,رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة القاهرة.
 -1هبه سامي حممد إبراهيم ( :)6111املرونة اإلجيابية وعالقتها بوجهة الضبط لدي عينة من الشباب
اجلامعي ,رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة عني مشس.
 -01والء اسحق ( :)6111فاعلية برنامج إرشادي مقرتح لزيادة مرونة األنا لدي طالبات ,رسالة
ماجستري ,كلية الرتبية,اجلامعة األسالمية بغزة.
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ضغوطًالعملًفيًالمستشفياتًالعامةًبواديًالشاطئ
د.عيسىًأحمدًإمحمدًابوعجيلةًًًً ً

المعهدًالعاليًللمهنًالشاملةًسبهاً ً
الملخص ً

ًًًًًًًً ًًأ.عبدالمنعمًناجمًأمحمد ً

ً

ًًًًًًًًًًكليةًاالقتصادًجامعةًسبها ً

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر املتغـريات الشخصـية علـى ضـغوط العمـل يف املستشـفيات العامـة بـوادي
الشاط  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ومت استخدم قائمـة االستقصـاء كـأداة رئيسـية جلمـع
البيانات ،وقد بلـغ جمتمـع الدراسـة ( )712مفـردة ومت اختيـار عينـة عشـوائية طبقيـة وبلـغ عـدد االسـتمارات
الـ ــيت مث حتليلهـ ــا ( )609اسـ ــتمارة واسـ ــتخدم برنـ ــامج التحليـ ــل االحصـ ــائي ( )SPSSإلدخـ ــال ومعاجلـ ــة
البيانات ،واختبار الفروض ،وتوصلت الدراسة إىل أن األطباء واملمرضني واإلداريني والعاملني باملستشفيات
العامــة ب ـوادي الشــاط يشــعرون بضــغوط عمــل مبســتويات خمتلفــة ،ويوجــد اخــتالف معنــوي بــني مســتوى
ضغوط العمل لعينة الدراسة يعزى إىل املتغريات الشخصية باستثناء متغري (اخلربة)ً .
الجزءًاألولًً:االطارًالعامًللدراسة ً

تعد ضغوط العمـل مـن أهـم املوضـوعات الـيت لقيـت اهتمـام كبـري مـن قبـل البـاحثني ،ففـي املاضـي كـان
ينظر إليها علـى أهنـا ظـاهرة مرتبطـة بالصـحة العامـة للفـرد وضـمن اختصـاص الطـب البشـري وعلـم الـنفس،
وتناولته العديد من البحوث يف جمـال علـم الـنفس االجتمـاعي وعلـم الـنفس املهـين والـيت أكـدت يف جمملهـا
أهنا مشكلة مهمـة تتعلـق بالعمـل ،وأن فهمهـا يتطلـب فهـم كـل مـن شخصـية الفـرد وبيئـة العمـل ,أمـا اليـوم
فموضوع ضغوط العمل يعد من املوضوعات املرتبطة بالسـلوك التنظيمـي وإدارة املـوارد البشـرية ،ولقـد شـغل
وال يزال يشغل هذا املوضوع مساحة هامة يف الفكر التنظيمي املعاصر ،وال يزال حيظى باهتمام متزايـد مـن
قبل املفكرين واالستشاريني واملديرين.

أوالً:الدراساتًالسابقةً :

 -8دراسـةً(ً:ً(Shamaila: 2010هـدفتًالدراسـةًإلـى :معرفـة مسـتوى وتـأثري ضـغوط العمـل
لدى املمرضات يف املستشفى التعليمي بكراتشـي وتوصلتًالدراسـةًإلـىًأن  %21مـن املمرضـات
لديهن مستوى عايل من ضغط العمل بينما  %12لديهن مستوى متوسط من ضغط العمل ,ولنوع
العمل والعمر أثر يف ضغوط العمل وأهم مصادر ضغوط العمل (البيئة الفقرية ،عبء العمل الثقيل،
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السلوك العدواين ،املشـاكل املتعلقـة بالنقـل ،املخـاطر املهنيـة) و ضـغوط العمـل هلـا تـأثري حقيقـي علـى
الرعاية الصحية وجودة األداءً .

 -9دراســةً) : (Aoki: 2011هــدفتًالدراســةًإلــىًً :معرفــة مســتوى ضــغوط العمــل الــذي
تتعــرض لــه املمرضــات بتايلنــد باإلضــافة إىل معرفــة أثــر العوامــل الشخصــية وخصــائص العمــل والــدعم

االجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوط العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ,وتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلتًالدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةًإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى :أن
املمرضــات تعــاين مــن ضــغوط عاليــة حيــث أن  %62مــن عينــة الدراســة قــد مت تصــنيفها علــى أهنــا
جمموعــة ذات خطــر مرتفــع فيمــا يتعلــق بضــغوط العمــل ،وأن  %71مــن عينــة الدراســة كانــت أعبــاء
العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهن ثقيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب يف ارتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغط العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديهن,
وق ـ ــد أوض ـ ــحت الدراس ـ ــة أن هن ـ ــاك عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ب ـ ــني كـ ـ ـالً م ـ ــن ض ـ ــغوط العم ـ ــل
وعبء العمل ،وأن لعالقات العمل اجليدة والدعم االجتمـاعي أثـر كبـري يف ختفيـف الشـعور بضـغوط
العمل.

 -3دراسـةًً(ً:)Golubvic: 2012هـدفتًالدراسـةًإلـى :معرفـة و حتليـل ضـغوط العمـل املاديـة
واالجتماعيــة وأثارهــا علــى الصــحة النفســية واجلســدية للممرضــات العــامالت يف غــرف العنايــة املركــزة

بص ـربياً,وتوصــلتًالدراســةًإلــى :وجــود تــأثري كبــري لضــغوط العمــل الناجتــة عــن البيئــة املاديــة علــى
الصحة البدنية والنفسية للممرضات مقارنة مع الضغط النـاتج عـن البيئـة االجتماعيـة ،مـع فـروق يف
مســتوى الضــغط يرجــع للعوامــل الشخصــية واالجتماعيــة للمشــاركات ,وتعــاين املمرضــات الكثــري مــن
االمراض واألآلم الناجتة عن ضغوط العمل مثل (الصـداع ،االرق ،التعـب ،أالم اسـفل الظهـر ,تقلـب
املزاج ،ارتفاع ضغط الدم ،السكري).

 -2دراسـةً)ً:)Farquhason: 2013هـدفتًالدراسـةًإلـى :معرفـة ضـغوط العمـل الوظيفيـة
ومتطلبــات الرعايــة الصــحية وأثرهــا علــى الصــحة واألداء بإســكتلنداً,وتوصــلتًالدراســةًإلــى :أن (
 )%21مــن عينــة الدراســة تعــاين مــن ضــغوط عاليــة و ( )%20لــديهن النيــة يف تــرك العمــل بســبب
الضــغوط و ( )%02ســترتك العمــل يف الوقــت القريــب مــع اول فرصــة للعمــل يف مكــان أخــر وتظهــر
أث ــار الض ــغوط يف اع ــتالل الص ــحة اجلس ــدية و النفس ــية واخنف ــاض الرض ــا ال ــوظيفي وزي ــادة الغي ــاب
ودوران العمل وضعف يف األداء واالنتاجية ,و للضغوط عالقة وثيقة بالنية يف ترك العمل ,وان إجراء
تغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريات يف بيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العمل هبدف التحسني والتطوير واعادة تنظيم املهام والتـدريب علـى التكيـف مـع الضـغوط ,تعـد مـن
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ضمن اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط  ,وتساهم يف االحتفـاق بالعناصـر الطبيـة واملمرضـات وبقـائهن
يف العمل ,وهلا أثر يف حتسني رعاية املرضى واألداء الوظيفي.

 -2دراســةً(ً(Namrata: 2014هــدفتًالدراســةًإلــىً:تقــيم ضــغوط العمــل بــني املمرضــات
العامالت يف مستشفى الرعايـة بـدهلي وأثرهـا علـى الفـرد واملنظمـة ,وجـودة الرعايـة الصـحية للمرضـى,

وتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلتًالدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةًإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىًأن نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املمرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديهن
مســتوى عــايل مــن ضــغوط العمــل قــد بلغــت ( ,)%11وأن أهــم مصــادر ضــغوط العمــل هــي (عــدم
اليقني يف العالج ,والتعامل مع املرضى ,وعبء العمل ,والصراع مـع االطبـاء واملشـرفني ,والعالقـة مـع
الزمالء ,والتم يز) و للضغوط تأثري سليب مباشر على الفـرد ,مـن حيـث الصـحة والرفـاه وعلـى املنظمـة
من حيث التكاليف والغياب و دوران العمل واملناخ التنظيمي وجودة الرعاية الصحيةً .

 -0دراسـة )ً) Jones: 2015هـدفتًالدراسـةًإلـى :معرفـة العالقـة بـني ضـغوط العمـل والعوامـل
الشخصية والتنظيمية يف غرف العناية املركزة باملستشفيات الباريسية  ,وتوصلتًًالدراسةًإلىً :أن

أثار الضغوط تظهر يف صعوبة النوم وزيادة التعب واإلرهاق  ,والنساء أكثر عرضة للتوتر من الرجـال
 ,والعمــل يف الليــل أكثــر صــعوبة وضــغط مــن النهــار وللعوامــل الشخصــية والتنظيميــة أثــر يف ضــغوط
العمل.

 -1دراسـةً):(Psych: 2015هـدفتًالدراسـةًإلـى :معرفـة ضـغوط العمـل واسـرتاتيجيات ختفيــف

الضغوط عند املمرضات وأثر الضغوط على جودة احلياة الوظيفية ورعاية املرضـى يف دبلـن وتوصـلتً

الدراســةًإلــى :أن الضــغوط تتمثــل يف نقــص امل ـواد وعــبء العمــل واهلياكــل التنظيميــةًوالعمليــات,
وعدم وجود اختالفات كبرية حول اسرتاتيجيات التأقلم ,وللتـدخالت التنظيميـة أثـر يف زيـادة اإلجنـاز
الشخصي ولضغوط العمل أثر على جودة احلياة الوظيفية ورعاية املرضىً.

ثانياًً:مشكلةًالدراسةً :

تعت ــرب مهن ــة الط ــب م ــن امله ــن ذات الط ــابع االنس ــاين ,وتص ــنف م ــن امله ــن الض ــاغطة ,وه ــي ال ختل ـوا م ــن
املعوقات والضغوط اليت حتول دون قيـام الفـرد بـدوره املطلـوب األمـر الـذي جيعلـه غـري قـادر علـى أداء عملـه

باملسـ ــتوى املتوقـ ــعًوتتمثـ ــلًمشـ ــكلةًالدراسـ ــةًفـ ــيًضـ ــغوطًالعمـ ــلًالتـ ــيًيتعـ ــرضًلهـ ــاًالعـ ــاملينًفـ ــيً
المستشــفياتًالعامــةًبــواديًالشــاطئًًوأثــرًالمتغي ـراتًالشخصــيةًفــيًذلــك ويكمــن بلــورة مشــكلة

الدراسة يف التسالالت التاليةً :
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 -0مــا مســتوى الضــغوط الــيت يعــاين منهــا األطبــاء واملمرضــني واإلداريــني العــاملني باملستشــفيات العامــة
بوادي الشاط .
 -6ما مدى أثر للمتغريات الشخصية على ضغوط العمل يف املستشفيات قيد الدراسة.
ثالثاً:فرضيةًالدراسة:

ال يوجد اختالف معنوي ملسـتوى ضـغوط العمـل وفقـاً للمتغـريات الشخصـية (النـوع – العمـر – اخلـربة -

املسمى الوظيفي – املستوى التعليمي) يف املستشفيات العامة بوادي الشاط ًً .
رابعاً:أهدافًالدراسة ً

 -0التع ــرف عل ــى مس ــتوى وحج ــم ض ــغوط العم ــل ال ــيت يع ــاين منه ــا االطب ــاء واملمرض ــني والع ــاملني يف
املستشفيات العامة بوادي الشاط .
 -6التعرف على أثر املتغريات الشخصية على ضغوط العمل يف املستشفيات العامة بوادي الشاط ً .

ًخامساً:أهميةًالدراسةً ً

ً-8األهميةًالعلميةً :
أ  -أن للضغوط الوظيفية العديد من النتائج واآلثار السلبية ليس على شاغل الوظيفة فقط ولكن تتمدد
هذه اآلثار على املنظمة وعلى اجملتمع بصورة عامة ،وعادة ما تكون مكلفة.
ب -مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل مراجعـ ـ ـ ــة الدراسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة تبـ ـ ـ ــني قلـ ـ ـ ــة الدراسـ ـ ـ ــات املتعلقـ ـ ـ ــة بالبيئـ ـ ـ ــة الليبيـ ـ ـ ــة يف
موضــوع ضــغوط العمــل ،رغــم أمهيتــه يف املنظمــات غــري اهلادفــة إىل ال ـربح ويف املستشــفيات العامــة
خصوصاً وتأيت هذا الدراسة كإضافة علمية هلذا املوضوع.
ً-9األهميةًالتطبيقية:

تنبــع االمهيــة التطبيقيــة للدراســة مــن أمهيــة املستشــفيات الليبيــة كمجــال للتطبيــق ممــا يزيــد مــن أمهيــة
الوصـول إىل نتـائج وتوصــيات تسـاعد يف االســتخدام الفعـال ملـنهج وإدارة الضــغوط وبالتـايل املســامهة
يف حتسني األداء يف هذه املستشفيات.
أوالً:مفهومًضغوطًالعملً :

الجزءًالثانيًً:اإلطارًالنظريًللدراسة ً

تعت ـ ـ ــرب ض ـ ـ ــغوط العم ـ ـ ــل مس ـ ـ ــة عاملي ـ ـ ــة والتش ـ ـ ــابه ل ـ ـ ــيس فق ـ ـ ــط يف ض ـ ـ ــغوط العم ـ ـ ــل م ـ ـ ــن دول ـ ـ ــة إىل
اخرى أ ا التشابه يف رد الفعل غري املالئم على هذه الضغوط مع تباين ضغط العمل بني الوظائف فـبعض
الوظائف بطبيعتها تتضمن ضغوط عالية مثل املدراء واألطباء واملمرضني وما يف حكمهم ،وذلك الن هذه
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املهــن حتتــاج اىل ق ـرارات خطــرية او تركيــز مســتمر يف العمــل يف بيئــة غــري أمنــة  ،وحتتــاج اىل معانــاة فكريــة
وتفاعل مستمر مع االشخاص إلرضاء رغباهتم  ,وزيادة تنامي هذه الظاهرة رغم التدابري االحرتازية املتخذة
للحد منها.

ويمكنًتعريفًضغوطًالعمـلًبأنهـاً:حالـة مـن التـوتر واالنفعـال تصـيب الفـرد بـدنياً ونفسـياً وعقليـاً
ناجتــة عــن تعرضــه ملواقــف ومتطلبــات بيئيــة أو وظيفيــة أو اجتماعيــة مفروضــة عليــه وإذا مــا زادت عــن قدرتــه

وإمكانياته فإهنا تسبب له أضرار متعددة ( جاد الرب .ً) 219 , 6100 ,

كمــا ميكــن تعريفــه بأنــه رد الفعــل الســليب لألف ـراد علــى مطالــب العمــل املفروضــة علــيهم وألــيت تفــوق

طاقتهم (. ) Sally, 6102 , 9

ًًًًًوممـ ــاًوردًسـ ــلفا فـ ــان الباحـ ــث يـ ــرى بـ ــأنًضـ ــغوط العمـ ــل هـ ــي ردة فعـ ــل لـ ــدى الفـ ــرد ناجتـ ــة عـ ــن
مواجهة الفرد حوادث بيئية مزعجة قد تكون يف العمل او خارجه وال يستطيع التكيف معها مما تدفعه إىل
سلوك غري طبيعي يف ادائه لعمله.

ثانياً:مصادرًضغوطًالعملً ًً:

كل من:
تتعدد مصادر ضغوط العمل وقام الباحث بدراسة ً

 -8طبيعةًالعملً ً:طبيعة العمل الذي يقوم به الفـرد مـن حيـث مـدي تنـوع الواجبـات املطلوبـة أو مـدي
أمهيــة العمــل وكميتــه ونوعيــة املعلومــات املرتــدة مــن تقيــيم األداء كلهــا مــن العوامــل احملتملــة أن تكــون
مصدراً أساسياً لإلحساس بالضغوط (العميان ً . ) 020: 6119,

 -9غموضًالدورً:وهو عبـارة عـن مـدي اجلهـل السـائد يف العالقـات الوظيفيـة بسـبب نقـص املعلومـات
أو جهل األفراد بالسلوكيات املطلوبة لتأدية العمل مع عدم اإلملام بالنتائج املرتتبة على ذلك ( جـاد
الرب .) 111 : 6100 ,

 -3صــراعًالــدورً:يظهــر ص ـراع الــدور إذا كــان هنــاك تعــارض بــني جوانــب أداء ذلــك الــدور ومعتقــدات
الشــخص الدينيــة واألخالقيــة فمــن املعلــوم أن االفـراد يؤمنــون بالعديــد مــن القــيم الدينيــة باإلضــافة إىل

العديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمً,ففـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض األحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
التعارض بني القيم واملعتقدات وطبيعة الدور الذي يقوم به الفرد وهذا التعارض يسبب صراعاً داخل
الفرد مما يؤدى إىل شعوره بالضغوط ( الكتيب .) 602: 6119 ,

 -2اختاللًالعالقاتًالشخصيةًً:تؤدي العالقات الشخصية بني الفرد وزمالئه يف العمل دوراً هاماً يف
احليــاة العمليــة فهــذه العالقــات قــد تتــيح لــه إشــباع حاجاتــه النفســية مــن اح ـرتام وتقــدير وإذا ســي
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استغالل هذه العالقة فإهنا بال شك ستتصف بسـمات العـداء والكراهيـة وقـد تتعمـق إيل احلـد الـذي
يشعر فيه الفرد باالغرتاب واالنفصال.

 -2زيــادةًأوًانخفــاضًعــبءًالعمــلً:إن حتميــل الفــرد بأعبــاء فــوق طاقتــه يعتــرب مصــدراً مــن مصــادر

الضغوط وقد تكون زيادة األعباء من الناحية الكمية حيث يطلب من الفرد القيام بأعمـال أكثـر ممـا
يســتطيع إجنــازه يف وقــت حمــدد ،كمــا قــد تكــون زيــادة العــبء يف شــكل نــوعي كــأن يطلــب مــن الفــرد
القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بأعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال تالئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعداده وقدراتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أي
املهارة املطلوبة إلجناز مستوى أداء معني أكرب من قدرته ,وكذلك اخنفاض أعباء العمل ميثـل مشـكلة
لكثــري مــن األف ـراد خاصــة عنــدما يصــبح ظــاهرة مســتمرة ويرجــع ذلــك إيل أن العمــل ال ميثــل حتــدياً
لقدراهتم ويدفعهم للملل.

ثالثاً:أثارًضغوطًالعملًً ً

ال يعتــرب ضــغط العمــل مرضـاً يف حــد ذاتــه بقــدر كونــه احــد االســباب الــيت تــؤدي اىل االصــابة بــاألمراض
العضوية والنفسية ومن مث فان ضغط العمل والشعور به ميثل مقدمة لشعور الفـرد يف العمـل حبالـة مـن عـدم
التوافق الذايت ومن مث عدم التكيف مع بيئة العمل.
يف دراسة أجرهتا شركة "هاريس إنرتأكتف" ألحباث واستشارات السوق يف نيويورك أن ( )%71من
العاملني يف الواليات املتحدة يعتقدون أن الناس يف مواقع العمل اصبحوا يتعرضون لضغط أكرب باملقارنة
مع سنوات املاضي ،وقال ( )0من كل ( )1موظفني مشلتهم الدراسة إهنم يشعرون بأهنم أهنكوا عقلياً
وجسدياً بنهاية يوم العمل ،وكل هذه النسب تغذي التقرير الذي يذهب إىل أن ضغوط العمل النفسية
واجلسمانية تكلف الشركات األمريكية ( )211مليار دوالر سنوياً ,ويف دراسة عن املستشفيات الربيطانية
توصلت اىل أن ( )%21من املمرضات تعاين من ضغوط عالية جدا و ( )%20تفكر جدياً يف
ترك املهنة و( )%02تقول اهنا سترتك العمل يف هذه املستشفيات يف اقرب وقت اذا ما وجدت وظيفة
اخرى ( , ) Barbara ,6102 :12ويف دراسة اسرتالية ) (Holland:2012أن الفرتة القادمة
سيكون هناك عجز يف املمرضات يف اسرتاليا بسبب دوران العمل الناتج عن الضغوط واكدت الدراسة
وجود تصور لدى املمرضات بأهنا مقدرة بأقل من قيمتها احلقيقية وتفتقر اىل التقدير الذي تستحقه وأن
( )%09سيرتكون العمل يف الفرتة القريبة وذلك بسبب اعباء العمل املفرطة والعالقات السيئة مع اإلدارة
واملوظفني ( , ) Holland ' 2012 : 41واإلحصائيات تشري إىل أن ( )% 11من األشخاص الذين
يرتكون وظائفهم يفعلون ذلك بسبب الضغوط وقدرت شركة زيروكس أن تكلفة توظيف مدير تنفيذي
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بديل يف اإلدارة العليا ترتاوح بني مليون إىل مليون ونصف دوالر ،كما تشري اإلحصائيات أن التكلفة
الناجتة عن استبدال املوظفني العاديني ترتاوح بني ( )2111إىل ( )09111دوالر .كما ان لضغوط
العمل تأثري على العالقات االسرية فقد اظهرت دراسة ) )Anafarta :2011أن العالقة تبادلية حيث
للضغوط و الصراع يف العمل تأثري على العالقات االسرية كما أن للنزاعات العائلية للفرد تأثري على
عالقاته وأدائه للعمل (ً . ) Anafarta : 2011, 1
األثارًالسلبيةًللضغوطًعلىًالفردً ً:

لقــد أهــتم الكثــري مــن كتــاب اإلدارة باألثــار النامجــة عــن ضــغوط العمــل علــى اداء الفــرد كالغيــاب،
القل ــق ،العدواني ــة ،ض ــغف الق ــدرة عل ــى الرتكي ــز مم ــا يزي ــد م ــن خم ــاطر تعرض ــهم للح ـوادث وذك ــرت دراس ــة
( )Salami:2010أن ضغط العمل حيدث تأثريات على الفرد مثل اخلوف والغضب والقلـق ولـدى ينـتج
عنه ضـعف يف الرتكيـز وضـبابية يف الفهـم وضـعف يف مهـارات اختـاذ القـرار ( Salami:2010 ,611
).

ويف تقرير جلمعية الرعاية والصحة املهنية (  ) OSACHان رد الفعل االبـرز يتمثـل يف االسـتجابة

السلبية املعتادة اليت تنتج عن الشعور بالضغوط واليت ميكن رصدها من خالل جمموعة من االشارات امههـا
مـا يظهــر علــى السـلوكيات التنظيميــة للفــرد مثــل اخنفـاض الــروح املعنويــة ،وتزايـد حــاالت الغيــاب والشــكوى
واملشاحنات ،وعدم القدرة على اجناز االعمال املكلف هبا الفرد ،كما يظهر كمشكلة نفسية مثـل السـلوك
االنتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،واالعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
العقــاقري واملخــدرات ،وامليــل حنــو العنــف ،كمــا تظهــر االعـراض اجلســمية مثــل امـراض الضــغط والقلــب وأالم
املعـدة والنوبـات العصـبية ,.واألثـارًاالجتماعيـة ألـيت منهـا الشـعور بـاالغرتاب الـوظيفي أو أداء العمـل دون
مســتوى الكفــاءة ،كمــا يســبب الضــغط الكثــري مــن املشــاكل األسـرية الــيت قــد تــؤدي يف بعــض األحيــان إىل

الطالق (. ) OSACH , 6112 , 2

 -8اآلثارًالسلبيةًللضغوطًعلىًالمنظمةًً :
أن أثار الضغوط على املنظمة تتمثل يف ضعف مشاركة الفـرد يف العمـل نتيجـة الغيـاب  ،التـأخر عـن
العمــل والشــكاوي والتظلمــات ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن تــدين يف االنتــاج وارتفــاع نســبة احل ـوادث ,وقلــة
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربات والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات املتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفرة يف العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف
الرضا الوظيفي و الشعور بالفشل وعدم الدقة يف اختيار القرارات و تدين مستوى اخلدمات وجودهتا وسوء
العالقات بني أفراد املنظمة.
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 -9اآلثارًاإليجابيةًللضغوطًً :
يرى بعض الباحثني أنه ميكن اعتبار مقدار مناسب من ضغوط العمل ميثل اإلثارة حلياة العامل لكي
يشعر الفرد بالثقة والتجديد والتغري و التحدي وميكن القول أهنا االثار االجيابية للضغوط.
الجزءًالثالثًً:منهجيةًالدراسة ً

ًأوالً:أسلوبًالدراسة ً
مت االعتماد يف الدراسة على املنهج الوصفي التحليلـي الـذي يهـتم بدراسـة الظـاهرة وحتليلهـا للوصـول
إيل االستنتاجات الدقيقة حـول الظـاهرة وتفسـريها  ,ولتحقيـق أهـداف الدراسـة مت االعتمـاد علـى مصـدرين
أساسيني للبيانات  ,وميكن توضيحهما على كما يلي:

 -0المصادرًالثانويـة :اعتمـد الباحـث يف تكـوين اإلطـار النظـري علـى الكتـب العربيـة والدراسـات العربيـة
واألجنبيــة ،والــدوريات واألحبــاث العلميــة ,املوجــودة يف اجلامعــات ،أو منشــورة عــرب اإلنرتنــت والــيت تناولــت
موضوع الدراسة أو بعض جوانبها.
 -6المصادرًاألولية  :لقد قام الباحث بأعداد باستمارة االستبيان حول موضوع الدراسة ،صممت هلذا
الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض موجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردات عينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف املستشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيات العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوادي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
وذلــك الختبــار صــحة الفــرض اخلــاص بالدراســة وذلــك ألهنــا مــن أكثــر وســائل مجــع املعلومــات كفــاءة يف
الدراسات االجتماعيةًوكانتًعلىًالنحوًالتاليً ً:

ًأ .المتغيراتًالشخصيةً(ً:النوع  ,العمر ,املؤهل العلمي ,سنوات اخلربة ,الوظيفة )
ب .المتغيراتًالمتعلقةًبضغوطًالعملًوأبعادهاًالفرعيةًكماًيليً :
ً

 عبء العمل ويشمل على  2عبارات حبثيةً .
 صراع الدور ويشمل على  2عبارات حبثية.

 غموض الدور ويشمل على  9عبارات حبثية.
 العالقة مع الزمالء ويشمل على  9عبارات حبثية.
 بيئة العمل ويشمل على  9عبارات حبثية.

ثانياًً:تحديدًمجتمعًوعينةًالدراسة
يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع العاملني من األطبـاء واملمرضـني والعـاملني باملستشـفيات العامـة بـوادي
الشــاط ويبلــغ جممــوعهم ( ) 712مفــردة ,وقــد مث اختيــار عينــة عشـوائية طبقيــة بعــدد ( ) 621مفــردة (
اوما سيكران  ,) 160 , 6101 ,وذلك ألن جمتمع البحث غري املتجانس حيث يضم األطباء والعناصر
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الطبية املسـاعدة والفنيـني واإلداريـني والـذين ختتلـف ختصصـاهتم ومسـمياهتم فضـالً عـن اخـتالف مسـتوياهتم
(  )%99مـن االسـتمارات املوزعـة ومث اسـتبعاد
اإلدارية ولقد مث اسـتعادة ( ) 660اسـتمارة بنسـبة
( )2استمارات لعدم اكتماهلا وبذلك تكون االستمارات اليت مث حتليلها ( )609استمارة.

ًأ -التحاليلًاإلحصائيةًالمستخدمة:

قــام الباحــث برتميــز املتغ ـريات والبيانــات مث تفريغهــا باحلاســب اآليل وفق ـاً لربنــامج احلزمــة اإلحصــائية
للعلـوم االجتماعيـة ) (SPSSولقـد اســتخدم الباحـث العديــد مـن التحاليـل اإلحصــائية لتحقيـق أهــداف
الدراسة وهي:
 -9اإلحصــاء الوصــفي ،التك ـرارات والنســب املئويــة ،املتوســطات احلســابية املرجحــة ،االحن ـراف املعيــاري،
معامل االختالف ،والرتتيب وذلك لتحديد مسات عينة الدراسة والرسوم البيانية التوضيحية.
 -2اإلحصاء التحليلي متمثل يف استخدام معامل ارتباط بريسون ( Pearson Correlation
 )Matrixوحتليل االحندار اخلطى البسيط ) ) Simple regressionوأسلوب االحندار
اخلطى املتعدد ) , ) multiple regression Stepwiseواختبار حتليل التباين( One
 ,) Way Anovaو اختبار "ت" ).independent sample( t- test
ً

الدراسةًالميدانية ً

اوالًًً:توصيفًعينةًالبحثًً :

توصل الباحث إىل حتديد بعض مسات مفردات عينة البحث باستخدام املقاييس اإلحصائية الوصفية
كما سبق اإلشارة إليها وذلك على النحو التايل:

أً-متغيراتًالبياناتًالشخصيةًوالوظيفيةً ً:

توزيعًأفرادًعينةًالدراسةًطبقاًلمتغيرًالنوع ً

م ً
النوع
الفئة العمرية

التوزيع ً

العدد ً

ً %

الترتيب ً

ذكور

72

21.1

6

إناث

016

29.0

0

من  21سنة فأقل

12

11.1

0

من  11 - 20سنة

72

21.1

6

من  91 -10سنة

62

00.1

2
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 90سنة فأكثر

61

1.6

1

ثانوية عامة فأقل

02

2.1

1

دبلوم متوسط

79

21.1

0

بكالوريوس

21

20.7

6

دبلوم عايل

11

66.9

2

ماجستري

7

2.6

9

دكتوراه

9

6.2

2

 9سنوات فأقل

21

61.1

0

من  01 – 2سنوات

91

67.0

6

من  09 –00سنة

11

09.2

1

 02سنة فأكثر

99

69.6

2

طبيب

61

1.6

1

ممرض

91

29.9

6

فين

61

02.2

2

اداري

99

21.1

0

ً 981

ً 866

ً -

المؤهلًالعلمي

سنوات اخلربة

2016

املهنة

المجموع

يتضحًمنًالجدولًالسابقً :

 -0النــوع :أن توزيــع مفــردات عينــة الدراســة وفقــا ملتغــري "النــوع" يشــري إىل ان أغلبيــة عينــة الدراســة مــن
(اإلنــاث) ،وحيــوزون نســبة ( ،)%29.0ويرجــع هــذا اىل طبيعــة العمــل فأعمــال التم ـريض واملستشــفيات
بصورة عامة تزداد فيها نسبة االناث عن الذكور.
ً-9الفئةًالعمرية:أن توزيع مفردات عينة الدراسـة وفقـا ملتغـري "الفئـةًالعمريـة" يشـري إىل أن مـا يقـرب مـن
نصــف عينــة الدراســة مــن الفئــة العمريــة (مــن  21ســنة فأقــل) وحيــوزون نســبة ( ،)%11والســبب يف ذلــك
يرجعه الباحث اىل رغبة هذه املستشفيات يف توظيف كوادر شابة تتصف بكامل النشاط واحليوية.
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ً-3المؤهلًالعلمي :أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغري "المؤهلًالعلمي" يشري إىل أن االغلبيـة
من محلة مؤهل (دبلوم متوسط) وحيوزون نسبة ( ،)%21.1وفقا لردود عينة الدراسة ويرجع الباحث ذلك
اىل كثرة العاملني يف جمال التمريض واخلدمات الطبية املساعدة.

ً-2س ـ ـ ــنواتًالخب ـ ـ ــرةً:أن توزي ـ ـ ــع مف ـ ـ ــردات عين ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــة وفق ـ ـ ــا ملتغ ـ ـ ــري "س ـ ـ ــنواتًالخب ـ ـ ــرة" يش ـ ـ ــري
إىل ان أغلبيــة العينــة تقــع ك فئــة اخلــربة ( 9ســنوات فأقــل) وحيــوزون نســبة ( ،)%61.1وفقــا لــردود عينــة
الدراسةً .
 -ً2أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقـا ملتغـري "الوظيفـة" يشـري إىل ان أغلبيـة العينـة مـن الفئـة الوظيفيـة
(االداريني) وحيوزون نسبة ( ،)%21وفقا لردود عينة الدراسةً ً.

ثانياً:المتغيراتًالمتعلقةًبضغوطًالعملً ً:
قــد مت اســتخدام املقــاييس اإلحصــائية االتيــة (:املتوســط احلســايب ،االحن ـراف املعيــاري ،معامــل االخــتالف،
ترتيب االمهية) على االبعاد املتعلقة بضغوط العمل.

ً -1النتائجًالمتعلقةًببعدًعبءًالعملًً:

جدولً(ً)8اإلحصاءًالوصفيً(التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًواالنحرافً
المعياريًومعاملًاالختالف)ًمحورً"عبءًالعمل" ً

الرقم ً

المتوسط ً االنحرافً

العبارة ً

معاملً

الحسابي ً المعياري ً االختالف ً

الترتيب ً

99

ال اجـ ــد القـ ــدرة علـ ــى اهنـ ــا كـ ــل االعمـ ــال املكلـ ــف هبـ ــا يف
اوقات الدوام

2.19

0.611

22.02

6

91

انا مسؤول عن عدة واجبات غري مرتبطة مع بعضها

2.22

0.690

29.17

1

21

اخطي يف اداء عملي بسبب كثرة االعباء

2.62

0.611

21.21

9

20

احيانا ما تكون املهام املسندة يل معقدة او صعبة للغاية

2.12

0.677

27.06

2

26

ينقص ـ ــين التـ ــدريب عل ـ ــى بع ـ ــض االعم ـ ــال ال ـ ــيت تتطل ـ ــب
مهارات مهنية

2.21

0.679

29.91

0

22

اشعر بامللل نظرا لتكرار نفس املهام

2.62

0.216

10.99

2

ً 93.86

-

ً 3.31

المجموع ً

ً

منًالجدولًالسابقًيتضحً :
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 أن مفـردات عينـة الدراسـة وفقـا حملـور "عـبءًالعمـل" أشـارت إىل االجتـاه باملوافقـة حلـد مـا هـذا وقـد بلـغاملتوســط العــام إلمجــايل احملــور ( )2.29ومبعامــل اخــتالف قــدره ( ،)%62.01اى مبــا يعــادل نســبة اتفــاق
( ,)%72.11وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات اتفاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود احملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
عب ـ ــارة( ،ينقص ـ ــين الت ـ ــدريب عل ـ ــى بع ـ ــض االعم ـ ــال ال ـ ــيت تتطل ـ ــب مه ـ ــارات مهنيـ ـ ـة) ،مبعام ـ ــل اخ ـ ــتالف
(،)%29.91أمــا العبــارات األقــل اتفاقــا فكانــت عبــارة( ،اشــعر بامللــل نظـرا لتكـرار نفــس املهــام) ،مبعامــل
اخــتالف ( ،)%10.99علــى التـوايل .وذلــك وفقــا لــردود عينــة الدراســة ،ويــرى الباحــث ان عــبء العمــل
ناجم عن حجم العمل الكبري املطلوب إجنازه من املبحثني ضمن وقت حمدد مع نقص يف املهارة والتدريب
وكذلك املسؤولية الكبرية عن حياة األفراد والتعامل اليومي مع املرضى ودويهم وغريها من العوامل اليت تزيد
مــن معــدالت الضــغط يف العمــل و ممــا يزيــد مــن ذلــك العــبء قلــة عــدد األطبــاء واملمرضــني وهــذا الــنقص
وخصوصاً يف األطباء يرجعه الباحث إىل أن هذه املناطق تصـنف منـاطق نائيـة وبـالرغم مـن الرواتـب العاليـة
اليت تدفع هلم جند أن العديـد مـنهم يفضـل العمـل يف املـدن الكبـرية واخلـارج ،و كـذلك عـدم التقسـيم اجليـد
للعمل بني االفراد و اما عـبء العمـل النـوعي فيكـون مـرده عـدم تـوفر اخلـربة الالزمـة وقلـة الـربامج التدريبيـة
وضعف التأهيل.
ً-9النتائجًالمتعلقةًببعدًصراعًالدور:طزهاسز ً

جدولً(ً)9اإلحصاءًالوصفيً(التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًواالنحرافً
المعياريًومعاملًاالختالف)ًمحورً"صراعًالدور" ً
المتوسط ً
الرقم ً

21

الحسا

العبارة ً

بي ً

تدخل االخرين يف جمال عملي ال يتيح يل اداة باسلوب

االنحرافً

معاملً

المعياري ً االختالف ً

الترتيب ً

2.22

0.691

21.62

0

29

يطلــب مــين تنفيــد اعمــال متعــددة ومتناقضــة مــن ع ــدة
رلساء

2.11

0.202

16.11

1

22

يطلــب مــين القيــام بأعمــال تتنــاقض مــع القــيم واملبــادي
اليت المن هبا

2.17

0.211

19.10

9

27

تتعارض مسؤوليات عملي مع حيايت الشخصية

2.21

0.676

29.19

6

29

احيانا الدي بعض االعمال بطريقة اعتقد اهنا خاطئة

2.09

0.202

10.29

2

مناسب
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الرقم ً
21

المتوسط ً
الحسا

العبارة ً

بي ً

االعمال املكلف هبا بعيدة عن خربيت ومهاريت

6.12
ً 2.60

المجموعًالعام ً

االنحرافً

2016
معاملً

المعياري ً االختالف ً

الترتيب ً

0.212

19.17

2

.12

90.93

-

منًالجدولًالسابقًيتضحً :
 أن مفـردات عينــة الدراســة وفقــا حملــور "صـراع الــدور" أشــارت إىل االجتــاه باملوافقــة ،حلــد مــا هــذا وقــد بلــغاملتوســط العــام إلمجــايل احملــور ( )2.60ومبعامــل اخــتالف قــدره ( ،)%62.62اى مبــا يعــادل نســبة اتفــاق
(.)%72.77
 هذا وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على بنود احملور عبارة( ،تـدخل االخـرين يف جمـال عملـي ال يتـيح يلاداة بأسلوب مناسب) ،مبعامل اختالف ( ،)%21.62اما العبارة األقل اتفاقـا فكانـت عبـارة( ،االعمـال
املكلف هبا بعيدة عن خربيت ومهاريت ) ،)%19.17( ،وذلك وفقا لردود عينة الدراسة.
ويــريًالباحــث ان ص ـراع الــدور نــاجم عــن تعــارض مســؤوليات عملهــم مــع حيــاهتم العائلي ـة ولعــل

السبب يعود لطبيعة مهنة الطب والتمريض اليت تتطلب استمرارية تقدمي اخلدمة للمرضى على مدار الساعة
والعمل بنظام املناوبات وخصوصاً الليلية منها وااللتزام باحلضور يف احلاالت الطارئة الذي قـد يتعـارض مـع
بعض االلتزامات األسرية ،وكذلك املسـؤولية الكبـرية عـن حيـاة األفـراد والتعامـل اليـومي مـع املرضـى ودويهـم
وغريهــا مــن العوامــل الــيت تزيــد مــن معــدالت الضــغط يف العمــل ومــا بســببه مــن صــعوبات يف التوفيــق بــني
متطلب ــات املستش ــفى واحلي ــاة األسـ ـرية وت ــدخل الغ ــري يف جم ــال العم ــل رمب ــا م ــرده لع ــدم وض ــوح الس ــلطات
واملسؤوليات ،و ان االعمال املتناقضة من عدة رلوسا فيكون خلل يف مبدئ وحدة الرئاسة اد يتوجب أن
يتلقـى املوظــف األوامــر مــن رئـيس واحــد ملنــع االزدواجيــة ،والصـراع يـنعكس علــى املستشــفيات قيــد الدراســة
بشكل سليب.
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 -2النتائجًالمتعلقةًببعدًغموضًالدورً :
ً

جدولً(ً)3اإلحصاءًالوصفيً(التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًواالنحرافً
المعياريًومعاملًاالختالف)ًمحورً"ًغموضًالدور" ً

الرقم ً

المتوسط ً االنحرافً

العبارة ً

معاملً

الحسابي ً المعياري ً االختالف ً

الترتيب ً

71

عدم وضوح الصالحيات واملسؤوليات امللقاة على عاتقي

2.61

0.696

11.12

1

70

عدم وضوح طبيعة العمل الذى اقوم به

2.06

0.221

16.16

9

76

عدم وضوح االنظمة والتعليمات يف املستشفى

2.17

0.690

22.16

0

72

ال اعرف الطريقة السليمة الداء املطلوب مين

2.22

0.690

29.99

6

71

ال اعرف مدى مسامهة عملي يف حتقيق اهداف املستشفى

2.66

0.229

21.96

2

8.6

36.11

-

ً 3.91

اجملموع العام

منًالجدولًالسابقًيتضحً :

 أن مفردات عينة الدراسة وفقا حملور "غموضًالدور" أشارت إىل االجتاه باملوافقة ،حلد ما هذا وقـد بلـغاملتوســط العــام إلمجــايل احملــور ( )2.67ومبعامــل اخــتالف قــدره ( ،)%21.79اى مبــا يعــادل نســبة اتفــاق
( ,)%21.66وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على بنـود احملـور عبـارة( ،عـدم وضـوح االنظمـة والتعليمـات
يف املستشــفى) ،مبعامــل اخــتالف ( ،)%22.16أمــا العبــارات األقــل اتفاقــا فكانــت عبــارة( ،عــدم وضــوح
طبيعة العمل الذي اقوم به) ،)%16.16( ،وذلك وفقا لردود عينة الدراسة.
ويرى الباحث وجود غموض يف الدور حيث اجـاب الكثـري مـنهم بعـدم وضـوح الصـالحيات ،وعـدم
وضـوح طبيعـة العمــل وأن غمـوض الـدور نــاجم بشـكل أساسـي عــن افتقـارهم للمعلومـات الــيت تبـني حــدود
س ــلطاهتم ومس ــؤولياهتم ،و يرج ــع ذل ــك اىل ع ــدم تطبي ــق الوص ــف ال ــوظيفي ال ــذي حي ــدد بش ــكل واض ــح
املسؤوليات والواجبات.
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 -3النتائجًالمتعلقةًببعدًالعالقةًمعًالزمالءً :
ً

جدولً(ً)2اإلحصاءًالوصفيً(التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًواالنحرافً
المعياريًومعاملًاالختالف)ًمحورً"العالقةًمعًالزمالء ً

الرقم ً

المتوسط ً
الحسا

العبارة ً

بي ً

االنحرافً

معاملً

المعياري ً االختالف ً

الترتيب ً

79

اجواء العمل تتسم بالتوتر والشد العصيب

2.21

0.222

21.26

6

72

اش ــعر ب ــان هن ــاك ش ــيء مـ ــن ع ــدم الثق ــة بي ــين وبـ ــني
زمالئي يف العمل

2.02

0.279

12.12

1

77

اتعامل مع اجلميع بقسوة بسبب ضغوط العمل

6.91

0.229

17.62

9

79

قليل مـا شـارك زمالئـي يف مناسـباهتم بسـبب ضـغوط
العمل

2.09

0.672

11.90

2

71

يـ ــزعجين الالمبـ ــاالة الكبـ ــرية مـ ــن قبـ ــل العـ ــاملني جتـ ــاه
املستشفى

2.72

0.691

21.11

0

.11

90.01

-

ً 3.90

اجملموع العام

منًالجدولًالسابقًيتضحً ً:

 أن مفردات عينة الدراسة وفقا حملور "العالقةًمعًالزمالء" أشارت إىل االجتاه باملوافقة حلـد مـا هـذا وقـدبلــغ املتوســط العــام إلمجــايل احملــور ( )2.62ومبعامــل اخــتالف قــدره ( ،)%62.29اى مبــا يعــادل نســبة
اتفاق ( ,)%72.26وقـد كانـت أهـم العبـارات اتفاقـا علـى بنـود احملـور عبـارة( ،يـزعجين الالمبـاالة الكبـرية
من قبل العاملني جتاه املستشفى) ،مبعامل اختالف ( ،)%21.11أما العبارة األقل اتفاقـا فكانـت عبـارة،
(اتعامل مع اجلميع بقسوة بسبب ضغوط العمل)مبعامل اختالف ( ،)%17.62وذلك وفقا لـردود عينـة
الدراسة.

ًًًًًويرىًالباحثً أن املبحثني يشعرون بضغوط نامجة عن ضعف روح الفريق والسلبية من بعض الزمالء
ويرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك إىل الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافس ،وتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب
املص ـ ـ ـ ــاا  ،واخ ـ ـ ـ ــتالف وجه ـ ـ ـ ــات النظ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــع الرلس ـ ـ ـ ــاء وع ـ ـ ـ ــدم اش ـ ـ ـ ـ ـراك املبحث ـ ـ ـ ــني يف عملي ـ ـ ـ ــة أخت ـ ـ ـ ــاذ
القرار مما يولد الشعور بالضغط لدى البعض منهم.
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ًً-2النتائجًالمتعلقةًببعدًبيئةًالعملًالماديةً :

جدولً(ً)2اإلحصاءًالوصفيً(التوزيعًالتكراريًوالنسبًالمئويةًوالمتوسطًالحسابيًواالنحرافً
المعياريًومعاملًاالختالف)ًمحورً"بيئةًالعملًالمادية" ً

الرقم ً

المتوسط ً
الحسا

العبارة ً

بي ً

االنحرافً

معاملً

المعياري ً االختالف ً

الترتيب ً

91

اشعر باخلوف على صحيت نتيجة ظروف عملي

2.79

0.611

26.61

0

90

التجهيزات املتوفرة تتناسب مع طبيعة العمل

2.19

0.216

27.71

6

96

االدوية واملستلزمات الطبية متوفرة

6.11

0.191

11.22

9

92

وسائل االتصال والتقنيات احلديثة كافية ومناسبة

2.19

0.161

12.71

1

91

مكان العمل غري مزدحم

2.17

0.119

12.10

2

ً 91.20

-

ً 3.90

اجملموع العام

.28

منًالجدولًالسابقًيتضحً :

 أن مفــردات عينــة الدراســة وفقــا حملــور " بيئــةًالعمــلًالماديــةً" أشــارت إىل االجتــاه باملوافقــة ،وان كانــتبعــض العبــارات تشــري إىل املوافقــة حلــد مــا هــذا وقــد بلــغ املتوســط العــام إلمجــايل احملــور ( )2.62ومبعامــل
اختالف قدره ( ،)%67.12اى مبا يعادل نسبة اتفاق (.)%76.11
 هذا وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على بنود احملـور عبـارة( ،اشـعر بـاخلوف علـى صـحيت نتيجـة ظـروفعملـي) ،مبعامـل اخــتالف ( ،)%26.61أمـا العبــارات األقـل اتفاقــا فكانـت عبــارة( ،االدويـة واملســتلزمات
الطبية متوفرة) ،مبعامالت اختالف ( ،)%11.22وذلك وفقا لردود عينة الدراسة.

يـ ـ ـ ــرىًالباحـ ـ ـ ــثًأن شـ ـ ـ ــعور املبحثـ ـ ـ ــني بضـ ـ ـ ــغوط نامجـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــوفهم املسـ ـ ـ ــتمر علـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــحتهم
وعملهم يف ظروف غـري مرحيـة ،و يعـود السـبب يف ذلـك اىل طبيعـة عمـل األطبـاء ،واملمرضـني الـيت تتطلـب
االهتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املباش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر باملرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى والتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايش معه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم لفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتات طويل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يتسبب هلم العدوى او االصابة ببعض األمراض ويف دراسة امريكية اظهرت أن التمريض اكثر املهن عرضـة
للعدوى واملمرضات أكثر عرضة للعدوى وخصوصاً االمراض املنقولة بالدم من غريهن يف اجملال الطيب عن
طريق الوخز العشوائي لإلبر امللوثة.
ً
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ً
ً

ملخصًللمتغيراتًالتابعةًً:ضغوطًالعملًً :

جدولًرقمً(ً)0ملخصًالمقاييسًاإلحصائيةًالوصفيةًلمحاورًالمتغيراتًالتابعة ً
"ضغوطًالعمل" ً

الرقم ً

المتوسط ً
الحسا

العبارة ً

بي ً

االنحرافً

معاملً

المعياري ً االختالف ً

الترتيب ً

0

عبء العمل

2.29

79.

62.01

0

6

صراع الدور

2.67

91.

62.62

6

2

غموض الدور

2.60

0.11

21.79

9

1

العالقة مع االصدقاء

2.62

97.

62.29

2

9

بيئة العمل املادية

2.62

.10

67.12

1

2.67

.22

61.26

-

املتوسط الـعام إلمجايل حماور :ضغوط العمل

منًالجدولًالسابقًيتضحً :

 -أن اجتاهــات مفــردات عينــة البحــث قــد أظهــرت اجتاه ـاً عام ـاً حنواملوافقــة حلــد مــا ،علــى إمجــايل حمــاور "ً

ضـــغوطًالعمـــل " وذل ــك مبتوس ــط حس ــايب ق ــدرة ( )2.67ومبعام ــل اخ ــتالف ق ــدرة ( ،)%61.26اى
االتفاق ك اآلراء ما يقرب من نسبة ( )%71.29تقريبا.
 وعــن مــدى االتفــاق علــى أمهيــة هــذه احملــاور جمتمعــة مرتبــة وفقــا ملعامــل االخــتالف فجــاء الرتتيــب حملــور(ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبء العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل)( ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور)( ،العالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقاء)( ،بيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
املادي ـ ـ ـ ــة)( ،غم ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـ ــدور) ،مبع ـ ـ ـ ــامالت اخ ـ ـ ـ ــتالف (،)%62.29( ،)%62.62( ،)%62.01
( ،)%21.79( ،)%67.12على التوايل وذلك وفقا لردود عينة الدراسة.
ويفســر الباحــث أن عــبء العمــل جــاء يف املرتبــة االوىل قــد يعــود اىل قلــة عــدد االطبــاء واملمرضــني او عــدم
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر امله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض االطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واملمرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني للقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام باألعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املوكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اليهم وكذلك طبيعة العمل يف املستشفيات الذي يتطلب الدقة واالنتباه.
ثالثاً:اختبارًفرضيةًالدراسةً :
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الًيوجدًاختالفًمعنويًلضغوطًالعملًوفقـاًللمتغيـراتًالشخصـيةً(الجـنسً–ًالعمـرً–ًالخبـرةًً-

المسمىًالوظيفيً–ً المستوىًالتعليمي)ًلألطباءًوالممرضينًواالداريينًالعاملينًًفيًالمستشفياتً
العاملةًبواديًالشاطئ.

جدولًرقمً(ً)1قياسًفروقًمحاورًضغوطًالعملًطبقاًللمتغيراتًالشخصيةًباختبارًتحليلًالتباينً
أحادىًاالتجاه

المتغير

Fقيمةًً

مستويًالمعنوية

الداللة

العمر

9.062

*6.62

دالة

الخبرة

9.631

6.88

غيرًدالة

المسمىًالوظيفي

0.011

**6.68

دالة

المستوىًالتعليمي

9.210

*6.69

دالة

** دالة عند مستوى معنوية اقل من ( * .).10دالة عند مستوى معنوية اقل من (.).19
منًالجدولًالسابقًيتضحًماًيلي:

 -9متغي ــرًالعم ــر :توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــني مح ــاورًض ــغوطًالعم ــلًتع ــزى اىل متغ ــري

(العمــر) ،حيــث بلغــت قيمــة "ف" ( ،)6.211عنــد مســتوى معنويــة اقــل مــن ( )1.19ويرجــع

ذلك لصاا الفئات العمرية ( 90سنة فأكثر)( ،من  91 -10سنة) ،ويفسر الباحث ذلك أن
صغار السن قد يكونوا يف بداية عملهـم متحمسـني للعمـل اكثـر مـن اجـل اتبـاث كفـأهتم وقـدرهتم
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز االعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس كبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذين لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديهم
الكثــري مــن املســؤوليات و املشــاغل االس ـرية واالجتماعيــة خــارج العمــل و ال يوجــد ذلــك احلمــاس
لذيهم للعمل و يعتربونه روتيين.

 -1متغيــرًالخبــرة ً:ال توجــد فــروق ذات داللـة إحصــائية بــني محــاورًًضــغوطًالعمــل تعــزى اىل متغــري
(الخبرة) ،عند مستوى معنوية اكرب من (.)1.19

 -3متغيـ ــرًالمسـ ــمىًالـ ــوظيفي :توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــني محـ ــاورًضـ ــغوطًالعمـ ــل

تعــزى اىل متغــري (المســمىًالــوظيفي) ،حيــث بلغــت قيمــة "ف" ( ،)2.297عنــد مســتوى معنويــة

اقل من ( )1.19ويرجع ذلك لصاا وظيفة (طبيب)( ،ممـرض)( ،اداري)( ،فـين) ،ويـرى الباحـث
ذلك طبيعي باعتبار االطباء واملمرضني هم االكثر احتكاك باملرضى ويتأملون ألألمهم وتقع عليهم
املسؤولية يف اي خطاء قد حيدث للمريض.
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 -9متغيرًالمستوىًالتعليميً:توجد فروق ذات داللة إحصائية بني محاورًضـغوطًالعمـل تعـزى اىل

متغــري (المســتوىًالتعليمــي) ،حيــث بلغــت قيمــة "ف" ( ،)6.972عنــد مســتوى معنويــة اقــل مــن

( )1.19ويرجــع ذل ــك لصــاا وظيف ــة (دكت ــوراه)( ،ماجســتري)( ،دبل ــوم متوســط)( ،ثانوي ــة عام ــة
فأقــل)( ،بكــالوريوس)( ،دبلــوم عــايل) ،مبتوســطات حســابية ()2.191( ،)2.191( ،)2.961
(ً.)2.061( )2.022( ،)2.109عند مستوى معنوية اكرب من (.)1.19
جدولًرقمً(ً)1قياسًفروقًمحاورًًضغوطًالعملًطبقاًلمتغيرًالنوع

اسمًالمتغير

قيمةًت

مستوىًالمعنوية

الداللة

ضغوطًالعمل

9.826

6.63

دالة

توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني محـاورًضـغوطًالعمـل تعـزى اىل متغـري النـوعً(ذكر/انثـي) ،حيـث

بلغت قيمة "ت" ( ،)6.011عند مستوى معنوية اقل من ( .)1.19وذلك لصاا فئة (االناث)ًويفسر
الباحث ذلك لتعرض االناث لضغوط متعددة تنقسم بني ضغوط العمل وضغوط املنزل باعتبارها االم اليت
تتـابع اعمــال عديــدة يف البيـت و مــن هنــا تصــبح غـري قــادرة علــى التوفيــق بـني مســؤولياهتا فتشــعر بالضــغوط
أكثر.
رابغاً:نتائجًالدراسة:

 -0أظهرت الدراسة أن األطباء واملمرضني واإلداريني والعاملني باملستشفيات العامة بوادي الشاط
يشعرون بضغوط العمل ،وهذا يتفق مع ما توصلت إليه الكثري من الدراسات مثل دراسة ( (

 Shamaila: 2010ودراسة ،)Aoki 2011( ،ودراسة (ً)Golubvic 2012ودراسة

( ) Jones:2015يف إن وظائف األطباء واملمرضني واإلداريني مهن ضاغطة ،ويرجع السبب
يف ذلك إىل مصادر متعددة من ضغوط العمل.
 -6أظهرت نتائج الدراسة أن مصـادر ضـغوط العمـل الـيت متـت دراسـتها تشـكل مجيعـاً ضـغوطاً وظيفيـة
يش ــعر هب ــا األطب ــاء واملمرض ــني واإلداري ــني والع ــاملني باملستش ــفيات العام ــة بـ ـوادي الش ــاط ولك ــن
مبستويات خمتلفة وميكن ترتيبها وفقاً ألمهيتها النسبية (عبء العمل – صراع الدور – العالقات يف
العمــل – بيئــة العمــل – غمــوض الــدور) وهــذا يتفــق مــع الكثــري مــن الدراســات مثــل دراســة (
 ,)Namrata: 2014ودراسة ( ،)Aoki 2011ودراسة (.)ًGolubvic 2012

 -2أظهــرت الدراســة أنــه يوجــد اخــتالف معنــوي بــني مصــادر ضــغوط العمــل الــيت يشــعر هبــا األطبــاء
واملمرضــني واإلداريــني يف املستشــفيات العامــة بـوادي الشــاط تعــزى إىل متغـريات (النــوع  -العمــر –
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املستوى التعليمي -املسمى الوظيفي) وال يوجد ملتغري (اخلربة) وهذا يتفق مع الكثـري مـن الدراسـات
مثــل دراســة ( , ) Jones:2015ودراســة ) (Shamaila:2010أن للمتغ ـريات الشخص ــية
عالقة بالضغوط.

خامسا"ً:توصياتًالدراسةً :

 -0االهتم ــام مبوض ــوع ض ــغوط العم ــل مل ــا ل ــه م ــن ت ــأثريات وانعكاس ــات س ــلبية عل ــى س ــري العم ــل هب ــذه
املستشفيات من خالل إصدار نشرات لتوضيح مفهوم ضغوط العمل وآليات التعامل معها والكيفية
املثلى إلدارة الضغوط.
 -6حتسـ ـ ـ ـ ــني املنـ ـ ـ ـ ــاخ التنظيمـ ـ ـ ـ ــي للعمـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــالل هتيئـ ـ ـ ـ ــة اجلـ ـ ـ ـ ــو املناسـ ـ ـ ـ ــب للعـ ـ ـ ـ ــاملني يف هـ ـ ـ ـ ــذه
املستشـ ـ ـ ـ ــفيات وذلـ ـ ـ ـ ــك بتـ ـ ـ ـ ــوفري بيئـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ ــل مرحيـ ـ ـ ـ ــة لألطبـ ـ ـ ـ ــاء واملمرضـ ـ ـ ـ ــني والعـ ـ ـ ـ ــاملني وتطـ ـ ـ ـ ــوير
وتعــديل هــذه البيئــة مبــا يتناســب مــع مقتضــيات املهــام واملســؤوليات املهنيــة املرتبطــة بالعمــل يف اجملــال
الطيب والرعاية الصحية وأماكن للرتفيه.
 -2ضرورة اسـتقطاب العـدد الكـايف مـن األطبـاء واملمرضـني لسـد الـنقص ليتناسـب مـع حجـم العمـل يف
هذه املستشفيات والتأكد من مناسبة أعبـاء العمـل واملهـام املوكلـة وقـدرات العـاملني فضـالً عـن تـوفري
وصــف وتوصــيف للوظــائف حيــدد لكــل فــرد واجباتــه ومســئولياته لتخفيــف مــن شــعورهم بالضــغوط
النامجة عن صراع الدور وغموض الدور.
قائمةًالمراجعًً :
(1) Shamaila Khalid , (Frequency Of Stress And Depression In Female
Nurses Working In A Teaching Hospital ), KMJ,
Vol.2
,No.1,(2010),pp122-144
(2)Aoki M,Keiw karka chompikul J "job stress among nurses in public
hospitals in Ratchaburi province, Thailand" J pub Health Dev ,91,( 2011) p
19 – 27.
(3) Dragana, Golubvic pila " Professional Stress and Health among Critical
Care Nurses in Serbia" Archives of Industrial Hygiene and Toxicology
No.2,(2012).
(4) Barbara Farquharson, Cheryl Bell, Derek Johnston, "Nursing stress and
patient care: real-time investigation of the effect of nursing tasks and
demands on psychological stress, physiological stress, and job performance:
study protocol " ,
Journal Of Advanced Nursing , Blackwell Publishing Ltd 2013
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fatigue in French intensive-care registered nurses and nurses' aides: A crosssectional study" International Journal of Nursing Studies Vol 52, Issue
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بالغةًُالْعُ ُدولًفِيًالتّعبِي ِرًال ُقرآنِ ًّي ً
ُّحىًنموذجاً) ً
ورةًُالض
ُ
ُ
(ًس َ

ًد.عالءًالدينًمحمدًاألسطىً ً

كليةًاآلدابًوالعلومًقصرًاالخيارًً/جامعةًالمرقب ً
المقدمة ً
ال غرو أن القرآن الكرمي معجز الشعراء ،وسابق البلغاء والفصحاء ،أنزله اهلل على خري خلقه،
وآخر رسله حممد بن عبد اهلل  ،ووجوه بالغة القرآن الكرمي كثرية ،ما زالت حقال خصبا للبحث
والدراسة ،كيف ال؟ ،وهو كالم اهلل ،ووحي منه إىل نبيه ؛ ليكون معجزة يعجز هبا أرباب الفصاحة
والبيان من العرب يف فرتة كان علمهم هبا أمسى العلوم ،ال سيما يف فن الشعر واخلطابة ،حىت قال فيهم
ٍ
يكن هلم علم أصح منه" ( ابن سالم ،ج ،0ص 61
عمر بن اخلطاب  " :كان الشعر علم قوم ،مل ج
)؛ لذلك كان القرآن معجزا ألولئك القوم الذين حتداهم اهلل جل وعال – وهم يف الفصاحة والبالغة
اجلِن علَى أَ جن يأجتُوا مبِِثج ِل ه َذا الج ُقر ِ
من هم – أن يأتوا مبثل هذا القرآن فقال  :قُل لَئِ ِن ج ِ ِ
آن
س َو ج َ
َ
َ ج
ج
اجتَ َم َعت جاإلنج ُ
ِِ ِ ِ
ض ُه جم لِبَـ جع ٍ
ض ظَ ِه ًريا  ( اإلسراء ،اآلية  ،) 99بل إن اهلل حتداهم أن يأتوا
َال يَأجتُو َن مبثجله َولَ جو َكا َن بـَ جع ُ
بسورة من مثله فقال  :وإِ جن ُكجنتُم ِيف ريج ٍ
ب ِممَّا نـََّزلجنَا َعلَى َعجب ِدنَا فَأجتُوا بِ ُس َورةٍ ِم جن ِمثجلِ ِه َو جاد ُعوا ُش َه َداءَ ُك جم ِم جن
ج َ
َ
ون اللَّ ِه إِ جن ُكجنتم ِ ِ
د ِ
ني  ( البقرة ،اآلية .) 62
ُ
صادق َ
ُج َ
وملا كان القرآن الكرمي املثل األعلى يف البالغة والفصاحة تعبريا وتصويرا وتركيبا ،فإنه ال مناص
ّ
من اإلقرار بأنه ما زال حقال خصبا للبحث والدراسة ،وميدانا واعدا بالنتائج اجلديدة ،وأن النص القرآين
صاا إلسقاطات املناهج النقدية احلديثة ،والنظريات اللسانية واللغوية واألدبية املعاصرة.
ومن هنا كان الدافع للبحث يف بالغة العدول يف التعبري القرآين ،وذلك من خالل الوقوف على
املطالب اآلتية:
أوالً:مفهومًالعدول:
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ً_8العدولًلغةً:العدول مصدر مشتق من الفعل عدل " ،وعدلت الشيء بالشيءِ ،
أعدله ُع ُدوالً إذا
ُ
َ
ساويته به ،والعِ جد ُل و ِ
يل سواء ،أي :النّظري واملثيل ،وقيل هو املثل ،وليس بالنظري عينه ( "...ابن
َ
العد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
منظور ،مادة َع َد َل )ً.ومنه َّ
ين َك َفُروا بَرِّهب جم
أن َم جن يشرك بربه إ ا يعدل به غريه ،قال تعاىلُ  :مثَّ الذ َ
يـَ جع ِدلُو َن ( (  )0األنعام ،اآلية .) 0
وهبذا ال يكون العدول إىل الشيء إال بوجود شيء آخر ،سواء أكان مثيال له ،أم نظريا ،وكل ما
يأتيه املرء من خطوات جتاه هذين الشيئني ،هو عدول ،فاملوازنة بينهما قبل اختيار أحدمها هي عدول ،ولو
كانا متساووين .ومن العدول ترك الشيء وجتنبه ،كأن يعدل الفحل عن اإلبل ويرتكها ( ابن منظور ،مادة
َع َد َل ) ،فهو برتكها عدل عنها إىل غريها.
ً _9العدول ًاصطالحا :العدول األقرب للمفهوم االصطالحي هو اختيار أحد
الشيئني دون اآلخر ،وامليل إليه عن اآلخر ،ومنه أن يعدل الفحل عن اإلبل إذا تركها.
ولفظة ( العدول ) ،تستعمل عادة للداللة عن ترك شيء ألجل آخر ،ففي تعريف أسلوب
االلتفات مثالً ،يقول اجلرجاين ( ت  170هـ ) " :االلتفات :العدول عن الغيبة إىل اخلطاب والتكلم ،أو
العكس" ( اجلرجاين0119 ،هـ ،ج  ،0ص  .) 90وكثريا ما نقرأ مجلة " :واحلق ال ميكن العدول
عنه ،"...إذن فالعدول إىل الشيء :اختياره ،والعدول عنه تركه.
وقد تكلم ضياء الدين بن األثري ( ت  227هـ ) يف هذا األسلوب البالغي ،يف باب مساه( :
أيضا مؤلف
معرفة ما ُحيتاج إليه من اللغة ) ،وفيه وصف العدول بالباب الواسع حيث قال " :ويفتقر ً
الكالم إىل معرفة عدة أمساء ملا يقع استعماله يف النظم والنثر ،ليجد -إذا ضاق به موضع يف كالمه بإيراد
بعض األلفاقَ -سعةً يف العدول عنه إىل غريه مما هو يف معناه ،وهذه األمساء تسمى املرتادفة ،وهي احتاد
املسمى ،واختالف أمسائه ،كقولنا :اخلمر ،والراح ،واملدام ،فإن املسمى هبذه األمساء شيء واحد ،وأمساله
كثرية " ( ابن األثري ،ج  ،0ص .) 27
مث زعم أنه أول من تكلم يف العدول حيث قال ردا على من مينع وجود اللفظ املشرتك يف
املعنيني " :فأقول يف اجلواب عن ذلك ما استخرجته بفكري ،ومل يكن ألحد فيه قول قبلي ,وهو :أما
قولك :إن فائدة وضع اللغة إ ا هو البيان عند إطالق اللفظ ,واللفظ املشرتك خيل هبذه الفائدة ،فهذا غري
مسلَّم ،بل فائدةُ وضع اللغة هو البيان والتحسني.
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وك به األمساء املتباينة ،اليت هي كل اسم واحد َّ
أماًالبيان :فقد َّ
مسمى واحد ،فإذا
دل على َّ
مفهوما ال حيتاج إىل قرينة ،ولو مل يضع الواضع من األمساء شيئًا
أطلق اللفظ يف هذه األمساء كان بينًا
ً
غريها لكان كافيًا يف البيان.

وأماًالتحسين :فإن الواضع هلذه اللغة العربية اليت هي أحسن اللغات ,نظر إىل ما حيتاج إليه
أرباب الفصاحة والبالغة فيما يصوغونه من نظم ونثر ،ورأى َّ
أن من مهمات ذلك "التجنيس" ،وال يقوم
به ّإال األمساء املشرتكة اليت هي كل اسم واحد َّ
فصاعدا ،فوضعها من أجل ذلك ،وهذا
دل على مسميني
ً

يرتجح أحدمها على اآلخر.
املوضع يتجاذبه جانبان َّ
وبيانه أن التحسني يقضي بوضع األمساء املشرتكة ،ووضعها يذهب بفائدة البيان عند إطالق
اضع ذهب بفائدة البيان ،وإن مل يضع ذهب بفائدة التحسني ،لكنه
اللفظ ،وعلى هذا ,فإن َو َ
ض َعها الو ُ
إن وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة ،وإن مل يضع مل يستدرك ما ذهب من فائدة
فرتجح حينئذ جانب الوضع فوضع "( ابن األثري ،ج  ،0ص .) 21
التحسنيَّ ،
وهو هبذا جيعل الشرتاك األلفاق فائدة هي التحسني ،الذي هو من مهارات أرباب الفصاحة
والبالغة ،وهو أعلى مرتبة من البيان؛ وإن مل تكن له ضوابط باستثناء الذوق السليم ،فإن اختيار لفظة
ق
دون أخرى تشرتك معها يف املعىن ،يعد من السمات املهمة والدقيقة ،فقال " :ومن هذا النوع ألفا ٌ
يـُ جع َدل عن استعماهلا من غري دليل يقوم على العدول عنها ،وال يُ جستَـ جف َىت يف ذلك ّإال الذوق السليم ،وهذا
موضع عجيب ال يـُ جعلَ ُم ُكجنه ِسِّره "( ابن األثري ،ج  ،0ص  .) 677وهذا قريب ملا أشار إليه علماء
األسلوبية املعاصرون ،الذين يرون أن العدول " :ميثل الطاقة اإلحيائية يف األسلوب " ( عبد املطلب،
0111م ،ص .) 671
مث جعل ابن األثري ( ت  227هـ ) العدول قسما من أقسام التوسع يف الكالم ،وقال بإن
التوسع يف الكالم مطلوب (.ينظر ابن األثري ،ج  ،0ص .) 219
وأكد على أمهية العدول وخصوصيته ،فقال " :واعلم أيها املتوشح ملعرفة علم ِ
البيان أن العدول
عن صيغة من األلفاق إىل صيغة أخرى ال يكون إال لنوع خصوصية اقتضت ذلك ،وهو ال يتوخاه يف
كالمه إال العارف برموز الفصاحة والبالغة ،الذي اطلع على أسرارمها ،وفتش عن دفائنهما ،وال جتد ذلك
يف كل كالم ،فإنه من أشكل ضروب علم ِ
البيان وأدقها فهماً ،وأغمضها طريقاً "( ابن األثري ،ج  ،6ص
.) 06
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واخلالصة أن العدول يكون يف األلفاق املشرتكة يف املعىن ،حىت إذا اختار املتكلم لفظا دون
آخر لفائدة بالغية ،كان أكثر بيانا ،وأمجل حتسينا.
والعدول عند املعاصرين هو رصد احنراف الكالم عن النسق املألوف ،ومن خالله ميكن التعرف
على طبيعة األسلوب ،بل لرمبا كان هو األسلوب ذاته؛ ألن اللغة عندهم مستويان :مستوى مثايل يف
األداء العادي ،وآخر إبداعي خيرتق هذه املثالية ،ويسمى االنتهاك ،أو االحنراف ،وهذا هو العدول( .
ينظر عبد املطلب0111 ،م ،ص .) 629
وقد ضرب ابن األثري ( ت  227هـ ) أمثلة من القرآن الكرمي ،منها قوله " :فمما جاء منه
ِ
ك وما َجحنن لَ َ ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ٍ
ول إَِّال
ني ،إِ جن نـَ ُق ُ
قوله تعاىل  :يَا ُه ُ
ك مبُجؤمن َ
ود َما ججئتَـنَا ببَـيِّـنَة َوَما َجحن ُن بتَاركي آهلَتنَا َع جن قَـ جول َ َ َ ُ
اعتـر َاك بـعض ِآهلتِنا بِس ٍ
َين بَِريءٌ ِممَّا تُ جش ِرُكو َن  ( ، هود ،اآليتان ،92
ال إِ ِّين أُ جش ِه ُد اللَّهَ َوا جش َه ُدوا أ ِّ
وء قَ َ
جَ َ َ ج ُ َ َ ُ
 ،) 91فإنه إ ا قال  :أُ جش ِه ُد اللَّهَ َوا جش َه ُدوا  ،ومل يقل" :وأشهدكم "؛ ليكون موازنا له ومبعناه؛ ألن
إشهاده اهلل على الرباءة من الشرك صحيح ثابت ،وأما إشهادهم فما هو إال هتاون هبم ،وداللة على قلة
عدل به لفظ األول؛ الختالف ما بينهما ،وجيء به على لفظ األمر ،كما يقول
املباالة بأمرهم ،ولذلك َ
الرجل ملن يبس الثرى بينه وبينه " :أشهد علي أين أحبك" ،هتكما به ،واستهانة حباله " ( .ابن األثري ،ج
 ،6ص .) 06 ،00
ويف معرض استقراء اللطائف البالغية من حني آلخر يف كتب التفسري والبالغة ،تبني شيوع
أسلوب العدول يف القرآن الكرمي ،ومن مث وقع االختيار على سورة الضحى ،اليت تكلم كثري من البالغيني
وبعض املفسرين هلا عن فوائد بالغية يف اختيار بعض األلفاق ،والعدول عن أخرى ،والعدول لذكر
كلمات يف مواضع ،مث العدول إىل حذفها يف مواضع أخرى.
ثانياً :سورة ًالضحى :من املشهور أن اهلل تعاىل حتدى العرب أن يأتوا بسورة من مثل سور
القرآن ،ومل يستثن سورة من سوره؛ لذلك فإن البحث يف سورة الضحى  -وهي من قصار السور ،-
ال يعد نقصا أو قصورا يف البحث ،حيث إهنا كغريها من سور القرآن الكرمي واعدة بالنتائج واألسرار
البالغية واللغوية تعبريا وتصويرا ،خاصة وأهنا نزلت على رسول اهلل  ،يف ظرف استثنائي ،جيدر االنتباه
له يف حتليل هذه السورة الكرمية؛ ألنه يساعد على الوقوف الستنتاج األسرار البالغية واللغوية.
 _ 0سورة الضحى سورة مكية ،من قصار السور ،وهي السورة الثالثة والتسعون يف ترتيب
املصحف ،وعدد آياهتا إحدى عشرة آية ،وهي قوله تعاىل:
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ك ِم َن
ك َوَما قَـلَى (َ )2ولَ جآل ِخَرةُ َخجيـٌر لَ َ
ك َرب َ
َ والض َحى (َ )0واللَّجي ِل إِ َذا َس َجى (َ )6ما َوَّد َع َ
ِ ِ
ضاال فَـ َه َدى ()7
جاأل َ
ُوىل (َ )1ولَ َس جو َ
يك َرب َ
ف يـُ جع ِط َ
آوى (َ )2وَو َج َد َك َ
ك فَـتَـ جر َ
يما فَ َ
ضى ( )9أَ َملج َجي جد َك يَت ً
ِ
ِ
ِّث
يم فَ َال تَـ جق َه جر (َ )1وأ ََّما َّ
ك فَ َحد ج
السائِ َل فَ َال تَـجنـ َه جر (َ )01وأ ََّما بِنِ جع َم ِة َربِّ َ
َوَو َج َد َك َعائ ًال فَأَ جغ َىن ( )9فَأ ََّما الجيَت َ
(. )00
ً_9سببًنزولًالسورةً:
ال مبالغة يف القول :إن سبب نزول سورة الضحى مشهور ومعلوم ،وهو أن الوحي قد أبطأ عن
رسول اهلل  ،ويف ذلك تعددت الروايات ،منها :أن رسول اهلل  اشتكى ،فجاءت امرأة فقالت :يا
حممد؛ إين ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك ،مل أره قربك منذ ليلتني أو ثالثا ،ومنها :أن رسول اهلل 
مكث أياما ال ينزل عليه جربيل ،فقالت أم مجيل امرأة أيب هلب :ما أرى صاحبك إال ودعك وقالكً.ومن

الروايات املشهورة( )47أن جروا دخل بيت النيب  ،فدخل حتت السرير فمات ،فمكث النيب  أربعة
أيام ال ينزل عليه الوحي ،فاشتكى خلادمته ،فهيأت البيت وأخرجت اجلرو ،فجاء النيب  ،يرعد جببته،
ضى ((ً.ً )9
وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته رعدة ،فأنزل اهللَ  :والض َحى (  )0إىل قولهً  :فَـتَـ جر َ

ينظر السيوطي6111 ،م ،ص .) 670
ثالثاً:العدولًفيًالسورةً ً:

ول ًفِي ًال َف ِ
اصلَ ِة :والفاصلة " :كلمة آخر اآلية ،كقافية الشعر ،وسجعة النثر،
الع ُد ُ
ُ _8
التفصيل :تَـ َوافُ ُق أ ََواخ ِر اآلي يف حروف الروي ،أو يف الوزن ،مما يقتضيه املعىن ،وتسرتيح إليه النفوس "( .
و
ُ
احلسناوي ،6111 ،ص .) 61
والفاصلة يف سورة الضحى تتغري من األلف املقصورة ،يف كل من ( والضحى ،سجى ،قلى،
األوىل ،فرتضى ،فآوى ،فهدى ،فأغىن ) ،إىل الراء يف كل من ( :تقهر ،تنهر )،بينما تنفرد الفاصلة األخرية
يف كلمة  ( :فحدث )؛ لتكون على حرف الثاء الذي مل يكن موجوداً يف السورة أصالً إال يف هذه
الكلمة.

 - 47قال احلافظ بن جحر " :وقصة ابطاء جربيل بسبب كون اللكب حتت رسيره مشهورة ،لكن كوهنا سبب نزول هذه الآية غريب شاذ ،بل
مردود مبا يف الصحيح وهللا أعمل " .فتح الباري ،ج  ،8ص .017
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وبالنظر إىل مناسبة كلمات الفواصل آلياهتا ،فإن املناسبة واضحة جلية يف عدد منها ،وذلك يف
ضى ( ، )9ويف اآليتني
اآليات الواقعة يف اآلية اخلامسة وهي قوله تعاىلَ  :ولَ َس جو َ
يك َرب َ
ف يـُ جع ِط َ
ك فَـتَـ جر َ
السائِ َل فَ َال تَـجنـ َه جر ( . )01فالعطاء
التاسعة والعاشرة يف قوله تعاىل  :فَأ ََّما الجيَتِي َم فَ َال تَـ جق َه جر (َ )1وأ ََّما َّ
يناسبه الرضى ،ومعاملة اليتيم ال يناسبها القهر ،ومعاملة السائل ال يناسبها النهر.
وتبقى مناسبات بقية الفواصل مسترتة خفية ،حتتاج إىل حبث ودراسة ،مث إىل تأمل ،منها:
ُّحى ً( ،ً )8ملاذا َع َدل اهلل تعاىل يف هذه السورة بالذات إىل القسم
أ_ ًفاصلة ً ًَ ً والض ًَ
وع َد َل عن ال َق َس ِم بآيات أخرى عظيمة كالفجر ،والشمس ،والليل ،والنهار ،والقمر ،وغريها
بالضحى؟َ ،
؟.
ما عليه مجهور املفسرين أ ّن اهلل اختار القسم بالضحى؛ ألنه الوقت الذي كلم اهلل فيه نبيه
موسى؛ أو أنه الوقت الذي خر فيه السحرة سجدا بعد توبتهم من السحر ( ،ينظر الزخمشري،
0117هـ ،ج  ،1ص  ،729وابن عادل 0101هـ ،ج  ،61ص ،271والقرطيب0291 ،هـ ،ج ،61
ال مو ِع ُد ُكم يـوم ِّ ِ
ض ًحىً( .
َّاس ُ
ص  ،) 10مستدلني للرأي الثاين بقوله تعاىلً  :قَ َ َ ج ج َ ج ُ
الزينَة َوأَ جن ُجحي َشَر الن ُ
طه ،اآلية .) 91
وقد علل شهاب الدين األلوسي ( ت 0671هـ ) ملن قالوا إنه الوقت الذي كلم فيه اهلل تعاىل
نبيه موسى  ،وذكر املناسبة حيث قال ..." :؛ وألنه على ما قالوا :الساعة اليت كلّم اهلل تعاىل فيها
حى  (طه ،اآلية ،) 91
موسى  ،وألقي فيه السحرة سجداً؛ لقوله تعاىل َ  :وأَن ُجحي َشَر الناس ُ
ض ً
النيب  ، ومل يفارقه إلطافه تعاىل وتكليمه
ففيه مناسبة
للمقسم عليه ،وهو أنه تعاىل مل يرتك َّ
َ
سبحانه ( ."...األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص  .) 276وهذا توجيه مقبول؛ ألنه يأخذ بعني
االعتبار مناسبة نزول السورة ،وهي أن اهلل تعاىل يطمئن حبيبه املصطفى  بأنه لن يرتكه ،وسيكلمه
وحيا ،وسيعطيه حىت يرضى.
وأما ابن عادل ( ت  991هـ ) ،فقد أورد يف اللباب أقواال مل ينسبها لقائليها منها :أن
الضحى نور اجلنة ،والليل ظلمة النار ،وأن الضحى نور قلوب العارفني ،والليل سواد قلوب الكافرين( .
ينظر ابن عادل0101 ،هـ ،ج  ،61ص .) 271
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وقال القرطيب (  270هـ ) يف قوله تعاىلَ  :والض َحى (َ )0واللَّجي ِل إِ َذا َس َجى ( "  )6يعين
عباده الذين يعبدونه يف وقت الضحى ،وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم" ( .القرطيب0291 ،هـ ،ج
 ،61ص .) 16
وال خيفى ما يف هذه التفسريات من تكلف؛ لعدم وجود مناسبة أو قرينة هلا.
وكان شهاب الدين األلوسي ( ت  0671هـ ) ،قد اهتم كثريا ملناسبة نزول السورة؛ ليتسىن له
الوقوف على لطائف عدة ،منبّها على أهنا من باب التأويل واإلشارة ،وال دخل للتفسري فيها ،فالسورة –
كما هو مشهور  -جاءت تطمينا وحتنانا على النيب ؛ وهلذا كانت بعض التأويالت واإلشارات ذات
وجوه معتربة ،منها:
 القسم بالضحى ،وهو الوقت الذي كلّم اهلل فيه نبيه موسى  ،إشارة إىل أن اهلل تعاىل
لن يرتك تكليم نبيه حممدا .
 أن الضحى إشارة إىل الرسالة احملمدية ،وأن الليل هو احتباس الوحي؛ ألن يف النزول
استئناس ،ويف االحتباس استيحاش؛ فالوحي إشراقة هلذه األمة ،واالحتباس عتمة عليها.
 أن الزمان ساعة من هنار ،وساعة من ليل ،وتارة تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات
النهار ،وأخرى بالعكس ،فال الزيادة هلوى ،وال النقصان لقلى ،بل كلٌّ حلكمة .ومن مث
فإن الوحي تارة إنزال ،وأخرى حبس ( .ينظر األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص .) 272
وهذه هي الدنيا تتقلب بني السراء والضراء.
والناظر بعني املتأمل يلمس لطافة التأويالت اليت أخذت بعني االعتبار مناسبة نزول السورة،
ِّث بأن اهلل
فاحلالة اليت كان عليها املصطفى  ،مع إبطاء الوحي ومشاتة املشركني ،وحزن املسلمنيُ ،حتد ُ
تعاىل يربت على فؤاد حمبوبه ،وحينو عليه ،ويطمئنه هبذه السورة ،بدليل أنه يذكره بأنه آواه يف يتمه ،وهداه
بعد ضاللة  -ضاللة معرفة هذا الدين مجلة وتفصيال  ،-وأغناه بعد فقر ،وسيأيت بيانه يف عدول
األلفاق.
وال مبالغة يف القول بأن الضحى هو إشراقة الوحي على هذه األمة ،وأن الليل هو عتمة
احتباسه عنها ،وأن الضحى والليل مها نقيضان يدالن على تقلب هذه الدنيا بني السراء والضراء ،وأن اهلل
الذي أنعم على حبيبه املصطفى يف السراء ،مل ولن يتخلى عنه يف الضراء.
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ب -فاصلةَ ً ً:س َجىً( ،ً)9ملاذا َع َدل اهلل سبحانه إىل الفعل سجى ،يف الوقت الذي
عدل فيه عن أفعال أخرى ،فلم يقل مثال : ،والضحى والليل إذا دجى ،جأو َوالليل إذا يغشى ،جأو َوالليل إذا
غشَّى؟.
ود َام ،وركد ،ومعىن ركد
سكن َ
لإلجابة البد من الوقوف على معىن الفعل سجا ،وسجا معناهَ :
()48
سكن ِ
بالناس  ،ومنه قول الشاعر :
 :سكن ،وقال َم جع َمر  :واللَّجي ِل إذَا َ
سجى  إذا َ
اجًً ً....
ً،واللَّْي ُل َّ
ًالس ْ
َ
ياًحبّ َذاًالْ َق ْمراءُ َ
وما زال معىن سجا يدور حول السكون ،حىت إهنم قالوا " :وامرأَةٌ سجواء الطّر ِ
ف ،وساجيةُ
َج ُ ج
ِ
ِ
ِ
ساج أَي :ساكِ ٌن ،وناقة َس ججواء :ساكنِةٌ عند احلَجل ِ
ب ( . "...ابن
ف ٍ
وطر ٌ
الطرف :فاترة الطّرف ،ساكنَته ،ج
ُ
منظور ،مادة سجا ).
ومل خيرج مجهور املفسرين عن معىن السكون ( ، ،ينظر الزخمشري0117 ،هـ ،ج  ،1ص
 ،729وابن عادل ،ج  ،61ص ،271وابن عطية0166 ،هـ ،ج  ،9ص  ،112والقرطيب0291 ،هـ،
ج  ،61ص  ،) 10وهذا املعىن ال يوجد يف كلمة الدجى اليت تعين سواد الليل مع غيم ،فال يرى فيه جنم
غشى،
وال قمر ( ،ابن منظور ،مادة دجا ) ،وال يوجد يف كلمة يغشى ،اليت تعين أنه يغطي بظالمه ،أو ّ
اليت تعين أطبق وألبس ،وغطى ( .ابن منظور ،مادة غشا ).
سجى  ،والعدول عن غريها؛ ملا فيها من السكون
ومن الواضح مناسبة اختيار الفاصلةَ  :
الباعث على السكينة والطمأنينة؛  -موضوع السورة  ،-ويف هذا يقول األلوسي ( ت 0671هـ )... " :
وختصيص الليل بناء على أن املراد وقت اشتداد الظلمة؛ قيل ألنه وقت خلو احملب باحملبوب ،واألمن من
كل واش ورقيب ( ."...األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص .) 271
ومعلوم أن اجتماع الظلمة مع السكون ،يبعث يف النفس رواحاً وارتياحاً بني املتحابّني ،وإليه
ذهب الطييب فقال :إن اهلل تعاىل  ... " :أقسم له  بوقتني فيهما صالته عليه الصالة والسالم ،اليت
جعلت قرَة عينِه ،وسبب مز ِ
يد قربِه و ِ
أنسه ،أ ّما الضحى؛ فلِما رواه الدارقطين يف اجملتىب عن ابن عباس
ُ
َ
 - 48جاء يف لسان العرب ( مادة جسا ) أن البيت للحاريث ،ومل يذكر امسه ،ومل يتسن التعرف عليه عند غريه ،ولعهل أراد جعفر بن علبة احلاريث ،أو
عبد املكل احلاريث.
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مرفوعاً ،أن الرسول  قالُ  :كتِب علَى النَّحر وَمل يكجتب علَي ُكم وأ ُِمرت بِ ِ
ض َحى َوَملج تُـ جؤَمُروا
صالَة الج ُ
َ َ َّ ج ُ َ ج ُ َ ج َ ج ج َ ج ُ َ
ِهبَا  ( .الدارقطين 0292 ،هـ ،ج  ،1ص .) 696
وأما الليل؛ فلقوله تعاىلَ  :وِم َن اليل فَـتَـ َه َّج جد بِِه نافِلَةً لك  ( ،اإلسراء ،اآلية ) 71؛ إرغاماً
ألعدائه وتكذيباً هلم يف زعم قاله وجفائه ،فكأنه قيل وحق قربك لدينا ،وزلفاك عندنا ،إنا اصطفيناك ،وما
هجرناك وقليناك" ( .األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص .) 271
ومن هنا يتبني أن اهلل أقسم حلبيبه املصطفى بوقتني هلما عنده حظوة ،ال سيما وقت سكون
الليل؛ حيث يناجي احلبيب ربه متهجدا حىت تكاد تتشقق قدماه.
ج – فاصلةًً قَـلَىً( ،ً )3والسؤال هنا :ملاذا عدل إىل حذف الضمري ،وقد عدل إىل

ذكره يف قوله  :ودعك ؟.

الظاهر الذي عليه بعض املفسرين أن حذف الكاف من ( قلى ) جاء ملراعاة الفاصلة ،غري أن
آخرين كان هلم توجيه بالغي لطيف ،ومنهم شهاب الدين األلوسي (ت  0671هـ) ،حيث قال" :
وحذف املفعول؛ لئال يواجه عليه الصالة والسالم بنسبة القلى- ،وإن كانت يف كالم منفي -لطفا به ،
وشفقة عليه ،عليه الصالة والسالم؛ أو لنفي صدوره عنه عز وجل بالنسبة إليه  ،وألحد من أصحابه
ومن أحبه  إىل يوم القيامة ( ." ...األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص .) 279
وقد ذهبت عائشة بنت الشاط ( ت 0101هـ) إىل رفض القول بأن حذف الكاف جاء
ملراعاة الفاصلة ،حيث قالت " :ولو كان البيان القرآين يتعلق هبذا؛ لَ َما عدل عن رعاية الفاصلة يف اآليات
ِ
ِّث  ، وليس يف
يم فَ َال تَـ جق َه جر (َ )1وأ ََّما َّ
ك فَ َحد ج
السائِ َل فَ َال تـَجنـ َه جر (َ )01وأ ََّما بِنِ جع َم ِة َربِّ َ
بعدها  :فَأ ََّما الجيَت َ
السورة كلها ( ثاء ) فاصلة ،بل ليس فيها حرف ثاء على اإلطالق ،ومل يقل تعاىل :فخرب؛ لتتفق الفواصل
على مذهب أهل الصنعة ومن يتعلقون به.
ويبقى القول بأن احلذف لداللة ما قبله على احملذوف ،وتقتضيه حساسية معنوية مرهفة ،بالغة
الدقة يف اللطف واإليناس ،هي حتاشي خطابه تعاىل حلبيبه املصطفى يف مقام اإليناس :ما قالك؛ ملا يف
القلى من الطرد واإلبعاد وشدة البغض ،أما التوديع فال شيء فيه من ذلك ،بل لعل احلس اللغوي فيه قد
يؤذن بالفراق على كره ،مع رجاء العودة واللقاء ( "...بنت الشاط 0177 ،م ،ج  ،0ص .) 29
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دً-فاصلةًْ ًاألُولَىً( ،ً)2وهنا كان العدول إىل ( األوىل ) عن مرادفات أخرى مثل

(

الدنيا ) ،فما السر يف هذا العدول؟.

ُوىل  ،يرشح تفسريا آخر لقولهَ  :ولَآلَ ِخَرةُ  ،اليت حتتمل أن
إن العدول إىل التعبري بـ  األ َ
تكون آخر أمر اإلسالم ،وليست الدار اآلخرة اليت هي يوم القيامة.
مبعىن أن يكون آخر أمر الرسالة خريا من أوله ،نصرا وفتحا وسيادة ،وهو ما احتمله ابن عطية (
ت  916هـ ) حيث قال  ... " :وحيتمل أن يريد حالَجي ِه يف الدنيا قبل نزول السورة وبعدها ،فوعده اهلل
تعاىل على هذا التأويل بالنصر والظهور ( ." ...ابن عطية0166 ،هـ ،ج  ،9ص .) 111 ،112
وقد فسر األلوسي ( ت  0671هـ ) رأي ابن عطية ( ت  916هـ ) ،فقال " :وقال ابن
عطية ومجاعة :حيتمل أن يراد هبما هناية أمره  وبدايته ،فالالم فيهما للعهد ،أو ٍ
عوض عن املضاف إليه،
ِ
( األلوسي0109 ،هـ،
خري من بدايته ،ال تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة."...
أي :لَن َهايَةُ أمرك ٌ
ج  ،09ص  .) 277وعلى هذا كان العدول إىل قوله ( :األوىل ) أنسب من أن يعرب بالقول ( :الدنيا
).
آوىً(ًً،)ً0فَـ َه َدى(ًًً،)ً1فأَ ْغنَىً(ً ،ً)ً1وفيها عدل سبحانه إىل حذف
هـ-فواصلًًفَ َ
املفعول به ،وهو الكاف ،وقد تبني يف فاصلة ( قلى ) تكرمي اهلل لنبيه  حبذف الكاف؛ ألن القلى يكون
بني املتباغضني ،أما يف هذه الفواصل ،فإن ذكر املفعول مقبول مع األفعال ( آوى ،هدى ،أغىن ) ،ومع
ذلك فقد عدل إىل حذف الضمري .
واملتأمل ملعاين هذه اآليات يلمس أن حذف الكاف قد أفاد العموم ،أي أن اإليواء ،واهلداية،
واإلغناء ،كان للرسول  وللمسلمني ،أو أهنا جمتمعة كانت للرسول  وللناس كافة ،ويف ذلك تقول
ِ ِ ِ ِ
آوى ،فَـ َه َدى ،فَأَ جغ َىن ،
عائشة بنت الشاط ( ت 0101هـ ) " :ويف َح جذف كاف الجـخطَاب من  فَ َ
ِ ِ ِ
ِ
قول َم جن قَالُوا
الع ِايل يتعلَّ ُق بِه ،وأ جَوَىل مجنهُُ :
قال ُم ِّ
فسُرون باحلَ جذف لرعاية ال َف َواص ِل ،وهو ما ال نـََرى البَـيَان َ
ِ
ِ
ِ
ضيف إليها فائدةَ جِ ِ
ِ
لس ِ
ياق على امل َخاطَ ِ
وآوى
ص ِر ِ
يح ا ِّ
ب ،ونُ ُ
باحلَ جذف لداللة َ
آو َاك َ
اإلطجالق ،فتَ جحتَم ُل :فَ َ
ُ
بِ ِرسالَتِك اليتامى والجـمست ِ
بك " ( .بنت الشاط ،
ك أ َُّمتَك ،فأَ جغ َ
فه َ
داك َ
ُ جَ ج
ناها َ
وهدى بِ َ
ض َعف َ
ناك وأَ جغ َ
نيَ ،
َ َ َ
0177م ،ج  ،0ص .) 90
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مث إن هذه اآليات ،وإن كانت موجهة للرسول  فقط ،فإهنا أيضا تفيد العموم ،ويف ذلك
ِ ِ
ِ
َّص ِر ،وكثرةِ األتجـبَ ِاعَ ،ورفج ِع
قال ابج ُن الج َقيِّم ( ت  790هـ) " :وهذا يـَ ُعم ما يـُ جعطيه من ال ُق جرآن ،والج ُـه َدى ،والن ج
ِذ جكراه ،وإع ِ
ِِ
طيه يف ِ ِ ِ ِ
الء كلِمتِه ،وما يـع ِطيه بع َد مـماتِه ،وما يـع ِ
ـجنَّ ِـة " ( ابن
َُ ج
ُج
موقف القيَ َامة ،وما يـُ جعطيه يف الج َ
ج
ُج ج َ َ
َ
القيم ،ج  ،0ص .) 72
ِّث  ،دون غريها من
وً -فاصلةًً فَ َحد ْ
ِّث ً( ،ً )88وهنا كان العدول إىل قوله  :فَ َحد ج

املرادفات ،ال سيما فخرب اليت تناسب الفاصلتني اللتني قبلها ومها  :تَـ جق َه جر ،تَـجنـ َه جر .

ِّث  ،دليل على أن األسلوب القرآين ال
ال مبالغة يف القول :إن العدول إىل قوله  :فَ َحد ج
يراعي اللفظ على حساب املعىن ،حيث إنه هنا مل يراع الفاصلتني  :تَـ جق َه جر ،تَـجنـ َه جر  ،خاصة إذا أضفنا
دليل حذف الكاف من فاصلة  :قَـلَى  الذي سبق ذكره.
ِّث  فيه جتديد لألسلوب الذي تعودته
ومن هنا ميكن القول :إن يف العدول إىل قوله  :فَ َحد ج
العرب ،سواء يف الشعر ومراعاة القوايف ،أم يف النثر ومراعاة فاصلة السجع؛ وعليه فقد جاءت هذه
الفاصلة جمددة للتعبري العريب شعرا ونثرا.
هذا من جهة الشكل ،ولو أنعم املتأمل البصرية يف املعىن ،آلنس الفرق بني معىن اإلخبار ،ومعىن
التحديث ،فاإلخبار يكون مرة واحدة ،والتحديث يكون صاحبه مداوما على تكرار اخلرب؛ وبذلك يكون
ِّث ( ، )00هو األبلغ .ويف هذا قال األلوسي ( ت 0671هـ ) " :وآثـََر
التعبري بقوله   :فَ َحد ج
ِّث َعلَى فَ َخبِّـ جر ،قيل :ليكون ذكر النعمة مجنهُ عليه الصالة والسالم حديثاً ال ينساه ،ويوجده
سبحانه فَ َحد ج
ِ
ب ساعة " ( .األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص ً .) 291
ساعة غ ّ
ً_9العدولًفيًاأللفاظً:تبني يف املطلب السابق كيف أن العدول إىل الفواصل كان لغايات
وأسرار بالغية ،ويف هذا املطلب ميكن الوقوف على بعض األلفاق اليت مل تكن يف موضع الفاصلة ،ومنها:
ك ً ،حيث عدل سبحانه عن ألفاق أخرى فلم يقل ( :ما
َّع َ
أ_ًالعدولًإلىًلفظًَ ً ً:ود َ
تركك ،أو ما َخالَّ َك ).
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جاء يف لسان العرب أن الرتك هو التخلية ،وخلّى األمر ،وختلى منه وعنه :تركه ،وقوهلم :أنا
ئ منك ( .ابن منظور ،مادة ترك ،خال ) ،وأما التوديع فيكون يف اخلفض والدعة معا.
منك ،أي :بر ٌ
خلي َ
ٌّ
( ابن منظور ،مادة ودع ).
وبالبحث يف الفرق بني املعاين الدقيقة هلذه املرتادفات ،جاء تعريف أيب هالل العسكري ( ت
َّيء ِيف الج َم َكان الَّ ِذي ُه َو فِ ِيه،
 219هـ ) ملعىن الرتك ،حيث قالَ " :والتّـ جرك ِعجند الج َعَرب:
ُ
ختليف الش ج
ِ
ص ِرف َعجنـ َها".
واالنصر ُ
اف عنه عن عمد؛ َوهلََذا يسمو َن بـَجي َ
فرخها تريكة؛ ألن النعامة تَـجن َ
ضة النعامة إِذا خرج َ
( العسكري0106 ،هـ ،ج  ،0ص .) 061
وهنا يتضح أن معىن الرتك هو االنصراف عنه دون الرجوع إليه ،كما قالوا يف بيضة النعامة:
" الفرق بني الرتك والتخلية:
تريكة ،ويف الفرق بني الرتك والتخلية قال العسكري( ت  219هـ ):
نقيض التوكيل به ،يقال :خاله ،إذا أزال التوكيل عنه ،كأنه جعله
أن الرتك هو ما ذكرنا ،والتخلية للشيءُ :
خاليا ال أحد معه ،مث صارت التخلية عند املتكلمني ترك االمر بالشيء ،والرغبة فيه ،والنهي عن
خالفه ( ."...العسكري0106 ،هـ ،ج  ،0ص .) 062
ًوهنا يتضح أن معىن التخلية هو التخلي عن الشيء ،وإزالة التوكيل عنه؛ ليكون خاليا ليس معه
أحد ،وال ريب أن هذه املعاين ال تراعي مناسبة السورة ،ومن مث عدل اهلل سبحانه يف خطاب حبيبه 
ك  ،وأكرمه بذكر الضمري وهو الكاف ،وقد أملح شهاب الدين األلوسي ( ت  0671هـ )
إىل َ وّد َع َ
إىل نكتة العدول إىل التعبري بودعك حيث قال " :قيل :إن املعىن ما قطعك قطع املودع ،على أن التوديع
مستعارة تبعية للرتك ،وفيه من اللطف والتعظيم ما ال خيفى ،فإن الوداع إ ا يكون بني األحباب ومن تعز
مفارقته ... ،ولَ ّما كان املقصود إيناسه  ،وإزالة وحشته عليه الصالة والسالم ،جيء مبا يتضمن نفي ما
زعموه على أبلغ وجه ،كأنه قيل :إن هذا النوع غري املخل مبقامك من الرتك ،مل يكن فضال عما زعموه
من الرتك املخل بعزيز مقامك" ( .األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص ً .) 279 ،271
ولعل اهتمام األلوسي ( ت  0671هـ ) مبناسبة نزول السورة ،جعله أكثر دقة وبيانا يف بيان
بالغة العدول إىل التعبري بودعك.،
مث إن التوديع يكون معه رجاء العودة ،قالت بنت الشاط ( ت  0101هـ )  ... " :وأما
التوديع فال شيء فيه من ذلك ،بل لعل احلس اللغوي فيه يؤذن بأنه ال يكون وداع إال بني األحباب ،كما
ال يكون توديع إال مع رجاء العودة وأمل البقاء  ( ." ...بنت الشاط  ،ص .) 629
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ك ً :وكان ذلك يف ثالث مناسبات ،األوىل يف بداية السورة يف
ب-العدولًإلىًلفظًً ربّ َ
اآلية الثالثة ،والثانية يف وسط السورة يف اآلية اخلامسة ،والثالثة يف آخر السورة يف اآلية األخرية ،وكأنه يريد
ك ً دون غريه من
أن يذكره من حني آلخر بأنه ربه الذي لن يتخلى عنه؛ لذلك عدل إىل لفظ  :ربّ َ
أمسائه أو صفاته سبحانه وتعاىل ،أضف إىل ذلك ما يدل عليه لفظ الرب ،من الربوبية والرتبية ،خاصة وأن
السورة حتدثت عن كفالة اهلل حلبيبه املصطفى  يف يتمه ،وإيوائه ،ورعايته ،وإغنائه بعد فقر ،وتلك النعم
منوطة باملريب الذي حينو ويهتم على من يربيهم.
ج-العدولًإلىًتكرارً(ًالكافً) ،وذلك يف مرات عدة ،يف قوله ( :ودعك ،ربك ،لك،
يعطيك ،ربك ،جيدك ،ووجدك ،ووجدك ،ربك ) ،واملالحظ أن الكاف العائدة على الرسول  متصلة
بأفعال تدل على رعاية اهلل لنبيه مثل ( :ودعك ،يعطيك ،جيدك ،وجدك ) ،وقد تبني سبب حذف
الكاف من  قلى  اليت ال تناسب رعاية اهلل لنبيه  ،كما يالحظ أن الكاف اتصلت باسم وحيد
ك  ،الذي حيمل دالالت حانية مت التنبيه على بعضها يف الفقرة السابقة.
تكرر ثالث مرات وهو  :ربّ َ
وليس من النافلة التنبيه على أن التعبري بكاف املخاطب ،والعدول عن ضمري الغائب يعزز من
إيفاء السورة بغرضها األساس ،وهو مواساة الرسول  ،وطمأنته واحلنو عليه .
د-العدولًإلىًلفظً(ً:السائلً) ،حيث عدل عن التعبري بألفاق مرادفة مثل ( :احملتاج ،أو
عرب قبلها بقولهَ  :وَو َج َد َك َعائًِال فَأَ جغ َىن ( ، )9والظاهر أنه مل يُِرجد بلفظ :
العائل ) ،ال سيما وأنه ّ
السائل الذي يسأل الناس الطعام أو املال؛ إذ حيتمل بقوة أن يراد به أي سائل ،سواء فقريا جاء يسأل
الغىن ،أم ضاال يسأ ل اهلدى ،أم جاهال يسأل العلم ،وهبذا قال مجع من املفسرين ( ،ينظر بنت الشاط ،
ص  ،) 629وهبذا يؤدي العدول إىل لفظ السائل ما ال تؤديه ألفاق أخرى مرادفة كالعائل أو احملتاج،
كما أن لفظ السائل يفيد يف الوقوف على بالغة ترتيب األسلوب يف النص القرآين ،من خالل الوقوف
على العدول يف األسلوب.
تبني يف املطالب السابقة كيف تنوع العدول يف أمور عدة ،منها
ً_3العدولًفيًاألسلوبّ ً:
ك  ،ومنها التكرار كتكرار كاف املخاطب
احلذف والذكر ،كحذف الكاف من قلى ،وذكره يف َ وَّد َع َ
العدول يف األسلوب كثري جدا ،منه على سبيل املثال ال احلصر:
تسع مرات ،و ُ
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أ-العدول ًفي ًالترتيب :ومن الرتتيب التقدميُ والتأخريُ ،فتقدمي الضحى الذي هو إشراقة
الوحي ،على الليل الذي هو انقطاعه ،كان أكثر مناسبة؛ ألن مواساة املهموم تستوجب تقدمي األمور
املفرحة على احملزنة ،ويف ذلك قال شهاب الدين األلوسي( ت  0671هـ ) " :وتقدمي الضحى على الليل
بناء على ما قلنا أوالً لرعاية شرفه؛ ملا فيه من ظهور زيادة النور ،وللنور شرف ذايت على الظلمة؛ لكونه
وجودياً؛ أو لكثرة منافعه؛ أو ملناسبته لعامل املالئكة ،فإهنا نورانية ،وتقدمي الليل يف السورة السابقة؛ لِما فيه
من الظلمة اليت هي لعدميّتها أص ٌل للنور احلادث بإزالتها؛ ألسباب حادثة وقيل تقدميه هناك؛ ألن السورة
يف أيب بكر وهو قد سبقه كفر ،وتقدمي الضحى هنا؛ ألن السورة يف رسول اهلل عليه الصالة والسالم وهو
( األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص ً .) 272
 مل يسبقه ذلك "،
ومن العدول يف الرتتيب ،مناسبة ترتيب اآليات وتنسيقها على هذا النحو:
ِ
ِ
ضاال فَـ َه َدى (َ )7وَو َج َدك َعائًِال فَأَ جغ َىن ()9
آوى (َ )2وَو َج َد َك َ
يما فَ َ
أَ َملج َجي جد َك يَت ً
ِ
ِّث ()00
يم فَ َال تَـ جق َه جر (َ )1وأ ََّما َّ
ك فَ َحد ج
السائِ َل فَ َال تَـجنـ َه جر (َ )01وأ ََّما بِنِ جع َم ِة َربِّ َ
فَأ ََّما الجيَت َ
فبعد أن ذ ّكر اهلل تعاىل نبيه بنعمه ،أخذ يوصيه مبا جيب عليه جتاه من يفتقد تلك النعم ،فبدأ
بالتوصية على اإلحسان لليتيم يف اآلية التاسعة؛ اليت تناسب نعمة إيواء اليتيم املذكورة يف اآلية السادسة،
مث أوصاه باإلحسان للسائل يف اآل ية العاشرة ،اليت تناسب نعمة اهلداية املذكورة يف اآلية السابعة ،مث
أوصاه بشكر النعم املختلفة اليت أسبغها اهلل تعاىل عليه؛ اليت تناسب نعمة اإلغناء اليت أنعم اهلل عليه هبا.
ومثل هذا الرتتيب ميكن توضيحه على هذا النحو:
ِ
ِ
آوى
يما فَ َ
أَ َملج َجي جد َك يَت ً
ضاال فَـ َه َدى
َوَو َج َد َك
َ
َعائًِال فَأَ جغ َىن
َوَو َج َد َك

()2
()7
()9

=
=
=

فَأ ََّما
َوأ ََّما
َوأ ََّما

ِ
يم
الجيَت َ
السائِ َل
َّ
بِنِعمةِ
جَ

فَ َال
فَ َال
ك
َربِّ َ

تـَ جق َه جر ()1
تَـجنـ َه جر ()01
ِّث ()00
فَ َحد ج

ومن فوائد هذا الرتتيب أنه يساعد بشكل كبري يف الوقوف على معىن كلمة السائل ،حيث
يظهر من خالل هذا الرتتيب أن املراد هبا ليس العائل احملتاج الفقري ،وإ ا سائل العلم واهلداية من
الضاللة ،ومن مث فإن اهلل تعاىل يعلم نبيه  كيف تكون املعاملة جتاه من يسأل اهلداية ،فال تكون مثال
س َوتَـ َوَّىل
كما كانت مع عبد اهلل بن أم مكتوم ،وقصته املشهورة اليت كانت سبب نزول قوله تعاىلَ  :عبَ َ
يك لَ َعلَّهُ يـََّزَّكى ( )2أ جَو يَ َّذ َّكر فَـتَـجنـ َف َعهُ ِّ
استَـ جغ َىن ()9
( )0أَ جن َجاءَهُ جاأل جَع َمى (َ )6وَما يُ جد ِر َ
الذ جكَرى ( )1أ ََّما َم ِن ج
ُ
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صدَّى (َ )2وَما َعلَجي َ
ك أََّال يـََّزَّكى (َ )7وأ ََّما َم جن َجاءَ َك يَ جس َعى (َ )9وُه َو َخيج َشى ( )1فَأَنج َ
فَأَنج َ
ت َعجنهُ
ت لَهُ تَ َ
تَـلَ َّهى (. )01
ب-العدول ًبين ًالخبر ًواإلنشاء :تبدأ السورة بالعدول إىل األسلوب اإلنشائي يف اآليتني
األوىل والثانية ،من خالل القسمَ  :والض َحى (َ )0واللَّجي ِل إِذَا َس َجى ( ، )6مث العدول إىل األسلوب
ُوىل ()1
ك ِم َن جاأل َ
ك َوَما قَـلَى (َ )2ولَ جآل ِخَرةُ َخجيـٌر لَ َ
ك َرب َ
اخلربي ،كنتيجة طبيعية جبواب القسمَ  :ما َوَّد َع َ
ضى ( ، )9مث العدول إىل األسلوب اإلنشائي مرة أخرى ،من خالل
َولَ َس جو َ
يك َرب َ
ف يـُ جع ِط َ
ك فَـتَـ جر َ
ِ ِ
ضاال فَـ َه َدى ؟(َ )7وَو َج َد َك َعائًِال فَأَ جغ َىن ؟()9
آوى؟ (َ )2وَو َج َد َك َ
يما فَ َ
االستفهام يف قوله  :أَ َملج َجي جد َك يَت ً
ِ
السائِ َل فَ َال تَـجنـ َه جر ( )01مث من خالل
يم فَ َال تَـ جق َه جر (َ )1وأ ََّما َّ
 مث من خالل النهي يف قوله  :فَأ ََّما الجيَت َ
ِّث ( . )00فما قيمة كل هذا العدول؟.
ك فَ َحد ج
األمر يف قولهَ  :وأ ََّما بِنِ جع َم ِة َربِّ َ
ك
أوالًً:الخبر
ُ
ك َرب َ
ًوأغراضه :كان اخلرب األول ابتدائيا ،حيث جاء اخلرب يف قولهَ  :ما َوَّد َع َ
ُ
خايل الذهن
َوَما قَـلَى (  )2دون مؤكدات ،وفيه داللة على أن املخاطَب – وهو الرسول - كان َ
من هذا احلكم ،مث كان اخلرب الثاين طلبيا ،حيث أ ّكده مؤِّك ٌد واح ٌد هو الم االبتداء ،وذلك يف قوله :
ُوىل ( ،)1وفيه داللة على أن املخاطب مرتدد جتاه هذا احلكم ،مث كان اخلرب
ك ِم َن جاأل َ
َولَ جآل ِخَرةُ َخجيـٌر لَ َ
ف
الثالث إنكاريا حيث جاء مؤَّكداً مبؤِّكديجن اثنني ،مها ( :الم االبتداء ،سوف )  ،يف قولهَ  :ولَ َس جو َ
ضى ( ، )9وفيه داللة على أن املخاطب منكر هلذا اخلرب.
يك َرب َ
يـُ جع ِط َ
ك فَـتَـ جر َ
ِّث به ظاهر أضرب اخلرب كما تنص كتب البالغة ،لكنها تنص أيضا على أن اخلرب
هذا ما حيد ُ
قد خيرج عن مقتضى ظاهره ،ومنه إنزال املخاطَب منزلة املرتدد أو املنكر ،وإن مل يكن منكرا أو مرتددا( .
عتيق ،ص  ،11ص  – 97ص .) 21
واملتأمل يف درجات تأكيد اخلرب ِ
ظ بيسر أن اخلطاب املوجه للرسول  خاصة جاء دون
يالح ُ
ُ ِ
لم به ،مث جاء اخلرب الثاين مؤَّكداً مب َؤِّك ٍد
تأكيد ،ويسمى هذا اخلرب ابتدائيا ،يقبَـلُهُ املخاطَب
ويستفيد الع َ
ٍ
عد َل سبحانه
واحد؛ ليفيد أن القادم أفضل للرسول  واملسلمني ،وأن العاقبة هلم على الكافرين ،ومن مث َ
اثنني؛
وتعاىل إىل تأكيد هذا اخلرب؛ لطمأنة املرتددين من الصحابة ،مث جاء اخلرب الثالث مؤَّكداً مب َؤِّك َديج ِن ج
للداللة على أن اخلطاب ليس موجها للرسول  واملسلمني فحسب ،بل واملشركني أيضا؛ ألهنم بعد
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مشاتتهم باحتباس الوحي ،نزلت السورة حانية وادعة على الرسول  واملسلمني ،قاسية حمبطة للكفار
واملشركني الذين كانوا من ضمن املخاطبني بأن اهلل تعاىل سينصر دينه وسيعطي نبيه حىت يرضى.
اضه :عدل سبحانه إىل األسلوب اإلنشائي يف امان آيات من السورة هي
ثانياً:اإلنشاءُ ًوأغًر ُ
اآلية األوىل ،والثانية ،والسادسة ،والسابعة ،والثامنة ،وهناية كل من اآلية التاسعة ،والعاشرة ،واحلادية
عشرة ،وكلها كانت من نوع اإلنشاء الطليب ،عدا اآليتني األوىل والثانية ،فقد كانتا من نوع اإلنشاء غري
الطليب؛ وال شك أن العدول عن التكثري من اإلنشاء غري الطليب أمر مقبول؛ وذلك لقلة األغراض البالغية
اليت تتعلق به ،وألن أكثر أنواعه يف أصلها أخبار نقلت ملعىن اإلنشاء ( .ينظر عتيق ،ص .) 71
َّ ِ
القسم
-8
س ِمَ :
ُ
أسلوب ًال َق َ
عد َل إليه يف قولهَ  :والض َحى (َ )0واللجي ِل إذَا َس َجى ( ، )6و ُ
إنشاءٌ غري طليب ،وهو ما ال يستدعي مطلوبا ،وقد تقدم عرض فائدة العدول بالقسم بالضحى الذي يعين
إشراق نزول الوحي ،والليل الذي يعين احتباس الوحي .وإن كان اإلنشاء غري الطليب قليل األغراض
ائد معنوية ،فمن فوائده " :أن يتحقق وجود معناه يف الوقت الذي يتحقق فيه وجود
البالغية ،إال أ ّن له فو َ
لفظه ،أي يف الوقت الذي يتم التلفظ به " ( عتيق ،ص .) 71
وهبذا ميكن االستدالل على أن الضحى هو إشراق نزول الوحي ،فقد أقسم اهلل سبحانه
بالضحى وحيا؛ ليتحقق وجود املعىن مع وجود اللفظ ،وكذلك بالنسبة لليل احتباس الوحي ،فقد وافقت
هناية االحتباس بداية القسم ،الذي به انتهى ليل إبطاء الوحي.
ِ ِ
ضاال
آوى؟ (َ )2وَو َج َد َك َ
يما فَ َ
-9أسلوبًاالستفهام :وقد عدل إليه يف قوله  :أَ َملج َجي جد َك يَت ً
عدل إليه البارئ جل وعال؛ للداللة
فَـ َه َدى ؟(َ )7وَو َج َد َك َعائًِال فَأَ جغ َىن ؟( ، )9وهو استفهام تقريري َ
معرتف غريُ منكر لنعم اهلل عليه ،وفائدة هذا التقرير هو " محَج ُل
على أن حبيبه املصطفى ُ م ِقٌّر
ٌ
املخاطَب على اإلقرار مبا يعرفه إثباتا ونفياً؛ لغرض من األغراض " ( عتيق ،ص  ، ) 11والغرض منه يف
هذه اآلية تطمني احلبيب املصطفى  بأن ربه الذي آواه ،وهداه ،وأغناه لن يتخلى عنه.
أسلوب ًالنّهي :وعدل إليه يف قوله  :فَ َال تَـ جق َه جر ( )1فَ َال تَـجنـ َه جر ( ،)01والنهي يف
-3
ُ
حقيقته " طلب الكف عن الفعل ،أو االمتناع عنه على وجه االستعالء واإللزام " ( ،عتيق ،ص 71
) ،وال ريب أن هذا املعىن احلق يقي للنهي ال يناسب سياق السورة وال مناسبة نزوهلا؛ لذا عدل به هنا -من
خالل السياق – إىل اخلروج به عن معناه احلقيقي؛ ليكون الغرض املعنوي والبالغي منه يف هاتني اآليتني
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هو النصح واإلرشاد ،فبعد أن أسبغ رب العزة على حبيبه املصطفى  كل هذه النعم ،أرشده من خالل
النهي إىل كيفية معاملة اليتيم والسائل.
ِّث (. )00وهو يف حقيقته " طلب الفعل
ً -2
ًاألمرً:وعدل إليه يف قوله  :فَ َحد ج
أسلوب ْ
ُ

على وجه االستعالء واإللزام " ( ،عتيق ،ص  ،) 70غري أنه هنا خرج عن هذا املعىن احلقيقي؛ الحتماله
أغراضا أخرى منها :النصح واإلرشاد ،ومنها الندب ،وعليه اختلف املفسرون يف الغرض من األمر هنا،
هل هو على الوجوب ،أم على الندب؟ ( .ينظر األلوسي0109 ،هـ ،ج  ،09ص  ،292وابن عادل،
0101هـ ،ج  ،61ص  ،211وابن عطية0166 ،هـ ،ج  ،9ص  ،119والقرطيب0291 ،هـ ،ج
 ،61ص .) 016
وقد خلص الطاهر بن عاشور ( ت 0212هـ) اخلالف بقوله " :ومنها ما يدخل التحديث به
يف واجب الشكر على النعمة ،فهذا وجوبه على النيب  خالص من عروض املعارض؛ ألن النيب 
معصوم من عروض الرياء ،وال يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت ،وأما األمة فقد يكون التحديث
بالنعمة منهم حمفوفا برياء أو تفاخر" ( .ابن عاشور ،ج  ،21ص .) 111
هكذا كان العدول إىل اإلنشاء بني طليب وغري طليب يفيد ٍ
معان متعددة ،من خالل أربعة أنواع
من أساليب اإلنشاء يف هذه السورة القصرية ،فمن فائدة تقرير حتقق النصر والفتح من خالل القسم ،إىل
غرض اإلقرار بالنعم من خالل االستفهام ،إىل هدف النصح وإرشاد عن طريق النهي ،مث إىل إفادة وجوب
شكر كل تلك النعم اليت أسبغها اهلل سبحانه على حبيبه املصطفى  خاصة ،وعلى املسلمني عامة.
واخلالصة:
تكشفت له أسرار ،وظهرت
 كلما تعاهد املرء النص القرآين بالدرس والبحث والتأملّ ،
أمامه لطائف بالغية وفوائد ،وال أدل على ذلك ما تسىن الوقوف عليه من بالغة أسلوب
العدول يف هذه السورة القصرية.
 معرفة العرب القدامى ألسلوب العدول الذي أحذ تسميات حديثة عدة منها :االحنراف،
االنزياح ،االنتهاك.
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 التأكيد على ما ذهب إليه بعض القدامى واحملدثني من أن أسلوب العدول هو أسلوب
دقيق ،حيتاج صاحبه مللكة خاصة ،ومهارة عالية؛ ليكون عدوله من مفردة إىل أخرى ،أو
من أسلوب إىل آخر ،بيانا وحتسينا.
 تعددت أدوات العدول وأساليبه يف سورة الضحى ،سواء يف اللفظة املفردة ،أم يف فواصل
اآلي ،أم يف األسلوب ،أم يف اجلملة ،فكان العدول للذكر مثال مناسبا يف مواضع ،كذكر
ك  ،بينما كان العدول إىل احلذف – وهو نقيضه – هو
الكاف يف قولهَ  :وَّد َع َ
األنسب يف مواضع أخرى ،كحذف الكاف من  قَـلَى .
 إن معاجلة النص القرآين بالتحليل والتأويل – من خالل سورة الضحى – حتتاج من
الباحث والدارس أن يضع بعني االعتبار مناسبة السورة وسياقها؛ ألن ذلك يساعد على
كشف بعض الرموز واملصطلحات اليت ال يفيد التفسري وحده للوقوف على املراد منها،
وإ ا حتتاج تأويال كما هي احلال يف تأويل كلمة ( الضحى ) بإشراقة الوحي من جديد بعد
احتباسه مدة؛ لذلك كانت توجيهات شهاب الدين األلوسي ( ت  0671هـ )،
وتأويالته لطيفة يف مواضع عدة.
احلنو على احلبيب املصطفى  ،وتطمينه ،وكان
 كان الغرض األساس من السورة هو ّ
نزوهلا نصرا لدينه وتثبيطا للمشركني الذين ظنوا أن الوحي انقطع إىل غري رجعة؛ لذلك
كانت كلماهتا وأساليبها ترتاوح بني احلنو واإليناس للرسول واملسلمني ،وبني التقريع
والتثبيط للكفار واملشركني.
 ما زال النص القرآين ،ويبقى ،حقال خصبا للبحث والدراسة ،فهو معجزة زمانه وكل زمان،
الباحث أغو ُاره ،وتدهشه أسر ُاره ،ومثل سورة الضحى كشفت بعض تلك األسرار،
تغري
َ
منها استعمال الرمز الذي يشرحه السياق ،كالرمز بالليل إىل احتباس الوحي وإبطائه،
واإلشارة بالسائل لطالب العلم.
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المصادرًوالمراجع
المصدرً:القرآنًالكريمً ً.
المراجعً :
 -0ابــن األثــري ،ضــياء الــدين ،املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،حتقيــق حممــد حمــي الــدين عبــد
احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت ،بال طـبعة  ،بال تاريخ.
 -6األلوســي ،شــهاب الــدين ،روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظــيم والســبع املثــاين ،حتقيــق علــي عبــد
البارئ عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل0109 ،هجرية.
 -2بنــت الشــاط  ،عائشــة عبــد الــرمحن ،اإلعجــاز البيــاين للقــرآن ومســائل ابــن األزرق ،دار املعــارف،
القاهرة ،الطبعة الثالثة ،بال تاريخ.
 -1بنــت الشــاط  ،ع ائشــة عبــد الــرمحن ،التفســري البيــاين للقــرآن الكــرمي ،دار املعــارف ،مصــر ،الطبعــة
السابعة0177 ،ميالدية.
 -9اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات ،حتقيق إبـراهيم األبيـاري ،دار الكتـاب العـريب بـريوت ،الطبعـة
األوىل 0119 ،هجرية.
 -2احلسناوي ،حممد ،الفاصـلة القرآنيـة ،دار عمـار ،األردن ،الطبعـة الثانيـة0106 ،هجريـة6111 ،
ميالدية.
 -7الــدارقطين ،علــي بــن عمــر ،ســنن الــدارقطين ،حتقيــق عبــد اهلل هاشــم املــدين ،دار املعرفــة ،بــريوت،
الطبعة األوىل0292 ،هـ0122 ،م.
 -9الزخمشري ،جار اهلل ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتـب العلميـة ،بـريوت ،الطبعـة
الثالثة0117 ،هجرية.
 -1ابــن ســالم ،اجلمحــي ،طبقــات فحــول الشــعراء ،حتقيــق حممــود حممــد شــاكر ،دار املــدين ،جــدة،
الطبعة األوىل  ،بال تاريخ.
 -01الســيوطي .جــالل الــدين .أســباب النــزول .مراجعــة حممــد تــامر ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة ،القــاهرة،
الطبعة األوىل 6111 ،ميالدية.
 -00اب ــن عاش ــور ،الط ــاهر  ،التحري ــر والتن ــوير ،ال ــدار التونس ــية للنش ــر ،ت ــونس ،ب ــال طبع ــة0191 ،
ميالدية.
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 -06ابن عادل ،أبو حفص ،تفسري اللباب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بال طبعة ،بال تاريخ.
 -02عبـد املطلــب ،حممــد ،البالغــة واألســلوبية ،مكتبــة لبنــان ناشــرون ،بــريوت ،الشــركة املصـرية العامليــة
للنشر لوجنمان ،القاهرة ،الطبعة األوىل0111 ،ميالدية.
 -01عتيق ،عبد العزيز ،يف البالغة العربية ،دار النهضة العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،بال تاريخ.
 -09العسقالين ،ابن حجر ،فتح الباري على شرح صحيح البخاري ،ترقيم وتبويـب حممـد فـؤاد عبـد
البــاقي ،تصــحيح حمــب الــدين اخلطيــب ،تعليــق عبــد العزيــز بــن بــاز ،دار املعرفــة ،بــريوت ،الطبعــة
األوىل0271 ،هجرية.
 -02العسكري ،أبو هالل ،معجم الفروق اللغوية ،حتقيق بيت اهلل بيات ،مؤسسة النشر اإلسالمي،
قُ جم ،الطبعة األوىل 0106 ،هجرية.
 -07ابن عطية ،عبد احلـق ،احملـرر الـوجيز يف تفسـري الكتـاب العزيـز ،حتقيـق عبـد السـالم عبـد الشـايف،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 0166 ،هجرية.
 -09القــرطيب ،مشــس الــدين ،اجلــامع ألحكــام القــرآن ،حتقيــق أمحــد الــربدوين ،إب ـراهيم إطفــيش ،دار
الكتب املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية0291 ،هجرية.
 -01ابــن القــيم .اجلوزيــة ،التبيــان يف أقســام القــرآن ،حتقيـق حممــد الفقــي ،دار املعرفــة ،بــريوت ،الطبعــة
األوىل ،بال تاريخ.
 -61ابن منظور ،حممد ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل  ،بال تاريخ.
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مؤتمرًسرت1922-1-21مً
دً.الصادقًأمحمدًالسنوسي ً

كليةًالعلومًاالجتماعيةًالعواتة ً
المقدمة ً
يعترب مؤمتر سرت من املؤمترات الوطنية املهمة اليت حاول الداعيني إليه تقريب وجهات النظر بني
األخوة  ،وإهناء حالة االنقسام  ،بسبب احلروب األهلية  ،والفنت الداخلية  ،بني املناطق الليبية يف تلك
الفرتة .وإزاحة حالة اجلمود والوهن الذي أصاب حركة اجلهاد الوطين بسبب التدخالت اإليطالية ،و
توحيد احلركة الوطنية حتت زعامة رجل وطين.
وقد جاء هذا املؤمتر نتيجة للخالف الذي بدأت بوادره مابني زعماء احلركة السنوسية يف شرق ليبيا
وبعض قادة اجلهاد يف غرهبا بسبب الغنائم اليت حصل عليها اجملاهدون من اإليطاليني عقب معركة
القرضابية 1915م ،حيث قدم عدد من ممثلي احلركة السنوسية وعلى رأسهم صفي الدين السنوسي
وأمحد التوايت إيل أعيان مصراتة وبين وليد وترهونة يطلبون منهم أن يسلم هلم زعيم مصراتة رمضان
السوحيلي مجيع الغنائم اليت حصل عليها من اإليطاليني بعد انسحاهبم من مدينة مصراتة يف  5أغسطس
عام  1915م،كما فعلوا مع عبد النيب باخلري عندما مجعوا ما تركه الطليان يف بين وليد من غنائم وأموال
،فذهب األخري إىل صفي الدين الذي تصادف وجوده يف مصراتة ليشكوا له ما فعله معه أمحد التوايت
وأمحد سيف النصر مندوباه يف بين وليد وترهونة ،ولكنه رجع خايل الوفاض،ومل يستجب لطلبه .
ومن األمور اليت زادت اهلوة بني املنطقتني حماولة عامل احلركة السنوسية صفي الدين السنوسي جباية
الضرائب من األفراد قي بعض املناطق الغربية وأحقية تسليمها ملندوبيهم،إضافة جلمع زكاة األموال من
املكلفني هبا ،دون النظر إىل حالة الفقراء واألسر اليت قدمت الدعم للمجاهدين ضد اإليطاليني وفقدت
من كان يعوهلا ،وقد تركت هذه الفتنة أثارها يف النفوس بني الطرابلسيني والربقاويني.
كما أدى تأزم األوضاع السياسية يف منطقيت طرابلس وبرقة بسبب الضغوط اإليطالية على الزعماء
يف اإلقليمني إىل حالة من اإلرباك والفوضى السياسية يف البالد ،ففي إقليم طرابلس مل يتوصل الزعماء
الطرابلسيون إىل أي تسوية مباشرة مع اإليطاليني ،ويف برقة أصرت السلطات اإليطالية على األمري حممد
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إدريس السنوسي بضرورة إغالق معسكرات اجملاهدين تنفيذا لالتفاقيات اليت عقدت معه(عكرمة والرمجة)
،وهو ما رفضه قادة القبائل ووضع األمري حممد إدريس السنوسي يف موقف حيسد عليه.
وتأيت أمهية دراسة مؤمتر سرت باعتباره أحد املؤمترات الوطنية املهمة اليت جاءت لتحقيق املصاحلة
الوطنية ،وحماولة من الداعيني إليه توحيد اجلهود القتالية يف البالد بعد حدوث العديد من اإلنقسامات
فيما بينهم  ،وتدخل الفنت بني رلساء القبائل ،وتوسع اخلالفات يف حماولة من احملتل لشل وإضعاف حركة
املقاومة الوطنية ضده.
ومن األسباب اليت أدت إىل اختيار هذا املوضوع (مؤمتر سرت) أنه وذج للمؤمترات الوطنية اليت
تعكس مدى املعاناة والصعوبات اليت كان يعانيها الليبيون من جرا االحتالل اإليطايل ،وحماولة قادة اجلهاد
وزعماء القبائل الليبية إجياد احللول الكفيلة لتوحيد صفوفهم وقدراهتم لتوجيهها حنو هدفهم األساسي أال
وهو مقاومة احملتل،وتوحيد القيادة يف شخص وطين ،ومن األسباب أيضا معرفة ما مدى تأثري هذا املؤمتر
على حركة اجلهاد اللييب ضد االحتالل اإليطايل ،وعلى احلالة السياسية يف البالد.
كما ميكن من خالل هذا البحت التعرف على أهم املؤمترات اليت سبقت مؤمتر سرت كمؤمتر العزيزية
و مسالته وغريان  ،وما هي األسباب اليت أدت إىل انعقادها ،وما أهم الشخصيات اليت حضرهتا ،وما
موقف إيطاليا منها ،وما هي النتائج اليت ترتبت عليها وعلى حركة املقاومة الليبية؟.
أوالً-لمحةًعنًاألوضاعًالسياسيةًفيًليبياًقبلًانعقادًالمؤتمرً ً-:
بعد أن استكملت إيطاليا وحدهتا يف عام 1870م  ،بدأت أطماعها االستعمارية القدمية يف ليبيا
بالتزايد  ،وقد غدا هذا االجتاه تنامي الروح القومية عند اإليطاليني إضافة إيل املشاكل االقتصادية الداخلية
اليت كانت تعانيها إيطاليا  ،واليت من بينها تفشي البطالة وزيادة عدد السكان  ،كما أن التوسع
االستعماري كان سيمثل رمزاً للقوة والعظمة آدا أرادت إيطاليا أن تلعب دوراً رئيسياً يف السياسية األوروبية
اليت كانت تنتهج مبدأ التوسع والتنافس فيما بينها يف هناية القرن التاسع عشر امليالدي.
وألجل ذلك حاولت إيطاليا أن تقوم بأوىل حماوالهتا التوسعية يف شرق أفريقيا ،إال أن هزميتها يف
معركة (عدوة) عام 1896م باحلبشة وضع حداً لتلك املغامرة  ،فلم يكن أمامها سوى والية طرابلس
الغرب وخاصة بعد فرض احلماية الفرنسية على تونس يف عام 1881م ،واحتالل مصر من قبل اجنلرتا يف
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عام  1882م .لذلك قامت إيطاليا خبطوات مهمة من اجل التمهيد الحتالل والية طرابلس الغرب
متثلت يف التمهيد السياسي و االقتصادي والثقايف  ،فمن خالل املساعي الدبلوماسية املتمثلة يف
انضمامها للحلف الثالثي الذي مجعها مع املانيا والنمسا استطاعت إيطاليا أن حتصل على تفويض من
الدول الكربى يف حقها باحلصول على والية طرابلس الغرب  ،ومن جانب أخر حاولت كل من اجنلرتا
وفرنسا إجياد دولة ضعيفة تكون حداً فاصالً بني ممتلكاهتما يف كل من اجلزائر وتونس ومصر
والسودان).بروشني)407-406،2005،
وبعد أن حصلت إيطاليا على موافقة الدول الكربى يف حقها بوالية طرابلس الغرب بدأت يف سياسة
التمهيد للغزو من خالل إرساهلا للبعثات الكشفية وفتحها للمدارس يف أهم املدن
الليبية مثل طرابلس وبنغازي  ،وإصدار الصحف واجملالت ،وتأسيس املكتبات .كما مهدت إيطاليا
اقتصاديا يف شكل فتح فرع ملصرف روما يف طرابلس يف عام 1907م  ،وفتح فرع للمصرف التجاري
اإليطايل ،وفرع ملصرف االعتماد اإليطايل  ،وقد بلغ استثمار مصرف روما لوحده يف ليبيا حوايل
 245مليون لرية ايطالية ،صرفت يف مناحي احلياة االقتصادية املختلفة مثل إقامة مصانع كبس احللفاء
واإلسفنج والنسيج ومعاصر الزيت وغريها من املناشط االقتصادية ،حىت استطاعت إيطاليا أن تصل
للمرتبة الثانية من حيث التصدير واالسترياد مع والية طرابلس الغرب بعد اجنلرتا( .ياسني16-،2012،
)1
كما ال يفوتنا هنا أن نذكر ما قام به الفاتيكان من نشاط عملي يف هتيئة الرأي العام اإليطايل
روحياً مبدى أمهية احلملة اإليطالية اليت يتوقع هلا أن تعيد للمسيحية أجمادها يف مشال أفريقيا ،وإعطاء صورة
واهية للشعب اإليطايل عن التأخر والفقر و العبودية اليت كان يعانيها أهل طرابلس وبرقة من قبل
العثمانيني (.ياسني ، )21،2012،وعندما تأكدت إيطاليا من اكتمال جاهزيتها الداخلية واخلارجية
بادرت بإعالن احلرب على الدولة العثمانية بعد توجيه إنذار هلا يف 27سبتمرب 1911م  ،وحترك
األسطول اإليطايل باجتاه شواط مدينة طرابلس ,ويف 29سبتمرب أعلنت إيطاليا احلرب على الدولة
العثمانية و ذلك بتسليم بالغاً إىل الصدر األعظم بذلك ،كما أعلنت وزارة اخلارجية اإليطالية ذلك اخلرب
جلميع الصحف احمللية واألوروبية.
ويف الثالث من أكتوبر استكملت القوات اإليطالية استعداداهتا العسكرية أمام الشواطي الليبية
وبدأت بقصف مدينة طرابلس بعد الظهر،كما قامت يف نفس اليوم بقصف مدينة طربق الواقعة شرق
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البالد على احلدود املصرية،ويف اليوم اخلامس من أكتوبر قامت إيطاليا بإنزال أكثر من 1700جندي من
مشاة البحرية يف طرابلس بعد سيطرهتا على أجزاء من املدينة ورفع العلم اإليطايل عليها ،ويف اليوم السادس
اجتمع زعماء البالد من املشايخ واألعيان يف بلدة العزيزية ومت نعيني العقيد نشأت باشا قائدا عاما للقوات
العثمانية وللمجاهدين ووالياً على جبهة طرابلس( .رحومة،58،1993،ماكوال)111،1999،
ويف يوم  17أكتوبر استولت القوات اإليطالية على مدينة درنة بعد مقاومة شديدة،وبعد سقوط درنة
أصبحت مدينة بنغازي اهلدف الثاين أمام القوات اإليطالية يف يوم 19أكتوبر حينما بدأت قذائف
القوات اإليطالية تنهال على املدينة ،وبعد عدة معارك خاضها اجملاهدون ضد اإليطاليني مثل معركة جليانة
و سيدي حسني وغريها ،ويف يوم 20أكتوبر دخلت القوات اإليطالية املدينة بعد انسحاب اجملاهدين
منها(.رحومة)63،1993،
ويف يوم 21أكتوبر هاجم األسطول اإليطايل مدينة اخلمس وأجربت احلامية العثمانية املتواجدة فيها
على االنسحاب أمام القوات اإليطالية خارج املدينة استعداداً للمعركة الشهرية (املرقب) اليت دارت يوم
23أكتوبر1911م،و الواقعة حول مدينة اخلمس من الغرب واجلنوب (.الطوير)48،1999،
كما جرت معارك عدة يف مدينة طرابلس مثل اهلاين وشارع الشط يف الفرتة من  23إىل  26أكتوبر
ونتج عنها قتل وجرح املئات من األطفال والنساء والشيوخ،ونفي العديد من السكان إىل اجلزر اإليطالية
هبدف إنزال الرعب يف نفوس األهايل والقضاء على حركة املقاومة (.الطوير،التليسي-،1983-1999،
) 121 48
ويف  5نوفمرب 1911م أصدرت احلكومة اإليطالية مرسوماً ملكياً يتضمن وضع طرابلس وبرقة حتت
السيادة اإليطالية بالرغم من فشلها يف فرض احتالهلا العسكري عدا بعض املناطق الساحلية وهو ما آثار
حفيظة الرأي العام اإليطايل واألورويب بسبب املقاومة الوطنية الليبية ،والدليل على ذلك استمرار تلك
املقاومة وجتددها يف معارك ابومليانة الثانية يف 6نوفمرب 1911م ،وحصن احلميدية يف 25نوفمرب  ،واهلاين
الثالثة يف 26نوفمرب من نفس العام ،حيث بقت القوات اإليطالية داخل حصوهنا حىت مارس 1912م(.
( )4رحومة ،)66،1993،وواصل الليبيون كفاحهم يف كافة امليادين ودارت العديد من املعارك الطاحنة
ضد الغزاة اإليطاليني منها معركة أبو كماش يف 13ابريل 1912م ،ومعركة سيدي سعيد  26ابريل من
نفس العام،واستطاعت بعدها القوات اإليطالية من احتالل مدينة زواره يف  6أغسطس 16يونيه مث
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مصراته يف  8يوليو1912م  ،واستمرت املقاومة املسلحة يف معظم املدن الساحلية الليبية  ،ومل تنكسر
شوكة املقاومة الليبية إال ع ندما مت التوقيع على معاهدة الصلح بني الدولة العثمانية وإيطاليا ،واملعروفة
مبعاهدة أوشي لوزان* يف 18أكتوبر 1912م ،واليت مث مبوجبه ختلي الدولة العثمانية عن رعاياها يف والية
طرابلس الغرب،وانسحاهبا من ميدان القتال وتركه لوحده يواجه مصريه بالتظاهر بإعطائه االستقالل
الكامل و التام ،وكان هلذا االتفاق أثره على حركة اجلهاد وانتقال حركة اجلهاد من املرحلة املشرتكة بني
الليبيني والعثمانيني إىل بداية احلركة الوطنية املستقلة ( .الطوير)53-52،1999،
وقد جاء هذا االتفاق كنتيجة للضغط الذي مارسته إيطاليا على الدولة العثمانية من أجل التخلي
عن دعم املقاومة ومساندهتا للمقاومة يف والية طرابلس الغرب ،حيث قامت إيطاليا بتهديد ممتلكات
الدولة العثمانية يف اخلارج فوجهت ضربة عسكرية إىل جزر( الدوديكانيز) يف حبر اجية،وحاصرت
الشواط اليمنية بالبحر األمحر،إضافة إيل إشعال الثورة ضد العثمانيني يف البلقان( .إبراهيم1993،
.101،ياسني  ، ( 39،.2012،وكان لزاماً على اجملاهدين إجياد خمرج لقضية الفراغ السياسي

،والعسكري الذي تركه قرار األتراك باالنسحاب من البالد ،فكان انعقاد مؤتمر ًالعزيزية ًفي ًنوفمبرً

1912م ترمجة فعلية لذلك؛والذي حضره لفيف من األعيان وقادة اجملاهدين يف املنطقة الغربية إيل
جانب قائد القوات العثمانية نشأت باشا ،وانتهت اجتماعات املؤمتر دون التوصل إىل قرارات موحدة
حول استمرار حركة اجلهاد حتت قيادة وطنية موحدة ،فانقسم اجملتمعون إىل فريقني األول رفض التفاوض
مع العدو والثاين فضل التفاوض معه (.قناوي)25،2011،وبالرغم من بروز اخلالفات بني قادة حركة
اجلهاد اليت استفادت منها إيطاليا يف فرض سيطرهتا اإلستعمارية فإن روح املقاومة ظلت مستمرة يف نفوس
أبناء الوطن الذين اعتمدوا على أنفسهم يف تدبري السالح والتموين  ،كما حدث يف معارك الشب
،واشكده،وحمروقة،وسيدي كرمي القرباع يف عام 1913م (.إبراهيم ، )104،1993،وبفضل تصاعد
حركة املقاومة من جديد يف بداية احلرب العاملية األوىل يف كل من فزان واجلبل الغريب .،واملنطقة الوسطى
عامي 1915-1914م ،فقد تعرضت القوات اإليطالية إىل أقصى هزمية هلا يف معركة القرضابية يوم 29
ابريل 1915م
* صلح أوشي لوزان هو االتفاق الذي عقد بني احلكومة الرتكية واحلكومة اإليطالية يف  18أكتوبر 1912م،ومت مبوجبه
تنازل تركيا عن ليبيا إليطاليا وانسحاهبا من ميدان القتال ،تاركة الليبيني يواجهون مصريهم لوحدهم،للمزيد انظر،
(رحومة)87،1993
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،وأجربت بعدها على اإلنسحاب من معظم املنطقة الوسطى والغربية من البالد ماعدا مدينيت اخلمس
وطرابلس( .الطوير ، )57،1999،ويف عام 1916م حدثت فتنة داخلية بني قبائل الرنتان والرجبان*
من جهة واألمازيغ من جهة أخرى ،يضاف إليها املشاكل اليت حدثت بني السنوسيني بقيادة صفي الدين
السنوسي ورمضان السوحيلي عقب معركة القرضابية ،واستغالل إيطاليا هلذه األحداث لشق الصف الوطين
؛فكان لزاماً على اخلريين من أبناء الوطن بدل املساعي إلجياد احللول الالزمة لتلك املشاكل العالقة فسعوا
إيل تكوين اجلمهورية الطرابلسية يف عام16نوفمرب ( .1918الطوير-61، 1999،ياسني،
 )46،2012واىل جانب حركة املقاومة العنيفة اليت شهدهتا األراضي الليبية ،و ما أفرزته مراحلها من
فنون احلرب والقيادة  ،فإن جماالت التنظيم السياسي واإلداري والعسكري سجلت أيضا ظواهر متقدمة
كان من أبرزها انعقاد املؤمترات الوطنية وما نتج عنها من قرارات مهمة لصاا البالد وحلركة اجلهاد ،فمن
خالهلا تشكل كيان اجلمهورية الطرابلسية ** ،وهيئة اإلصالح املركزية ،والعديد من التطورات يف حركة
اجلهاد اللييب اليت سوف يتم عرضها يف هذا البحث(..ياسني)3،2012،

ثانياًً-أهمًالمؤتمراتًالوطنيةًالتيًسبقتًمؤتمرًسرتً -:

شهدت ليبيا بعد الغزو اإليطايل هلا العديد من االتفاقيات واملؤمترات الوطنية اليت كان هلا األثر الكبري
يف توجيه مسار حركة اجلهاد الوطين ،وتوحيد صفوف اجملاهدين منها -:
مؤتمرًالعزيزية***ً -:انعقد هذا املؤمتر يف يوم اجلمعة املوافق  25أكتوبر عام 1912م ،ملواجهة األوضاع النامجة عن توقيع
معاهدة أوشي-لوزان وانسحاب الدولة العثمانية من ليبيا ،وما ترتب عنه من
*للمزيد من املعلومات حول احلرب اليت وقعت بني العرب والرببر(االمازيغ)انظر(غرتسياين)41،1995،
**نشأت اجلمهورية الطرابلسية بناء على مقررات مؤمتر مسالته املنعقد يف 16نوفمرب 1918م،جبامع اجملابره مبدينة

مسالته،فقد قرر هذا املؤمتر تشكيل حكومة إلدارة شؤون البالد العامة تسمى (اجلمهورية الطرابلسية)،ومت تشكيل جملس

إلدارهتا يتكون من سليمان الباروين،رمضان السوحيلي ،أمحد املريض،وعبد النيب باخلري،للمزيد انظر ( ،بغين ، 1993،
.(226
***تقع يف اجلنوب الغريب ملدينة طرابلس وتبعد عنها حبوايل 40كم.
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تبدد لذلك التعاون وتشظي التحالف الذي كان يربط بني اجملاهدين الليبيني واألتراك ،وتغري الوضع
السياسي والعسكري يف البالد تغرياً تاماً  ،ومن مث دخلت حركة اجلهاد ضد الغزو اإليطايل مرحلة جديدة
اختلفت عما كانت عليه يف بداية الغزو ( .إبراهيم)101،1993،
وملواجهة األوضاع النامجة عن توقيع معاهدة أوشي –لوزان ،وانسحاب الدولة العثمانية من ليبيا وجه
قائد القوات العثمانية يف طرابلس (نشأت بك) الدعوة إىل زعماء وأعيان البالد وقادة اجلهاد من غرب
البالد إلبالغهم ب األمر الواصل إليه من نظارة احلربية العثمانية ،املتعلق بإهناء احلرب مع إيطاليا،وكان من
أبرز الشخصيات اليت حضرت هذا املؤمتر فرحات بك الزاوي ،وسليمان الباروين ،واهلادي كعبار،و خمتار
كعبار،و أمحد املريض،و الصغري املريض،و وعلي بن تنتوش (قائمقام العزيزية)،وحممد عزيز (قائمقام
زلينت)،وحممد بك شاليب(قائمقام الزاوية)،وحممد عبد اهلل البوسيفي،وأمحد البدوي األزهري،وحممد فكيين،
و حممد سوف احملمودي ،وغريهم من أعيان البالد(.إبراهيم101، 1993،؛باخيموفتش)181،1970،
وقد تباينت اآلراء يف هذا املؤمتر حيت انقسم اجملتمعون إىل فريقني منهم من نادى مبواصلة اجلهاد
وعدم االستسالم ملا مت االتفاق عليه بني األتراك واإليطاليني، ،واخذوا يعدون العدة وينظمون صفوف
اجملاهدين للمقاومة يف منطقة الرابطة ويفرن ،واألصابعة،األمر الذي دفع باإليطاليني إىل اإلسراع إىل
احتالل املناطق الساحلية والداخلية،مثل الزاوية وسواين بين ادم واخلمس وزلينت وغريان وبين وليد وترهونة
ومسالتة(.ياسني)49-48 ،2012،
وكان هناك فريق اخرمن اجملاهدين أدرك خبربته السياسية أن ليبيا بعد اتفاق أوشي –لوزان
أصبحت مستعمرة ايطالية  ،ومل يكن أمام الليبيني إال اللجوء إىل احلل السلمي عن طريق املفاوضات مع
اإليطاليني( .الطوير)55،1999،
وانتهت اجتماعات املؤمتر دون التوصل إىل قرارات موحدة حول استمرار حركة اجلهاد حتت زعامة
وطنية موحدة؛أد انقسم الزعماء يف املنطقة الغربية واتسعت شقة اخلالف فيما بينهم ،و حاولت احلكومة
اإليطالية استغ الل هذا االنقسام احلاصل بني قادة اجملاهدين يف املنطقة الغربية انطالقا من مبدأ (فرق
تسد) بإذكاء روح الفرقة والعداء بني اجملاهدين  ،ولرتسيخ سيطرهتا على البالد من خالل قيامها بشن
هجومها الواسع على الدواخل الليبية يف الفرتة مابني نوفمرب 1912م ومارس1913م،أد متكنت القوات
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اإليطالية من احتالل سواين بنيادم والعزيزية وقصر بن غشري ،ومناطق مسالتة وزليطن ومصراتة وتاورغاء
وجنزور والزاوية (.شكري149،1948؛ إبراهيم)107-106-1993 ،
ويف بداية عام 1913م وصلت القوات اإليطالية إىل مدينة ترهونة وبين وليد،وعندما حاولت تلك
القوات التقدم إىل اجلبل الغريب اصطدمت بقوات اجملاهدين يف معركة جندوبة الواقعة جنوب مدينة غريان
،يف يوم 23مارس 1913م،وعلى الرغم من شراسة القوات اإليطالية والفارق الكبري بينها وبني قوات
اجملاهدين إال أهنا استطاعت الصمود أمام الزحف اإليطايل،وإحلاق اخلسائر يف صفوفه ( .شكري ،
 ،.149،1948إالطوير)79، 2003،
و بالرغم من املقاومة العنيفة اليت أبداها اجملاهدون بقيادة سليمان الباروين آال إن القوات اإليطالية
متكنت من االنتصار على اجملاهدين واحتالل منطقة اجلبل الغريب،مث زحفت على مناطق غدامس ومزدة
،وبدلك أصبح الطريق مفتوحاً أمام القوات اإليطالية حنو فزان الواقع يف اجلنوب اللييب(.
البوصريي)13،1993،
أما املنطقة الشرقية من البالد فإهنا مل تكن متأثرة باتفاقية أوشي-لوزان،آد استطاع الشيخ أمحد
الشريف أن يقنع أنور باشا القائد العثماين مبدينة درنة أن يستلم منه دور القيادة حلركة اجلهاد يف املنطقة ،
واستطاع أن يلحق هزائم قاسية باإليطاليني يف معارك سيدي كرمي القرباع يف16مايو 1913م،وزاوية
اسقفة األوىل والثانية يف  16-13يوليو1913م(.التليسي).43-41،1980،
وبالرغم من النتائج السلبية اليت متخضت عن مؤمتر العزيزية على املقاومة الوطنية الليبية إال أن حركة
املقاومة مل تتوقف بل استمرت يف العديد من مناطق البالد.بعد احتالل اإليطاليني للجبل الغريب زحفت
قواهتم باجتاه اجلفرة وفزان بقيادة القائد (مياين) ، Mianiوتصدي اجملاهدون هلم بقيادة الشيخ حممد
عبداهلل البوسيفي يف معركة الشب اشكده حمروقة،ولكن قلة العدد والفارق يف العتاد والعدة رجح كفة
اجلانب اإليطايل يف معركة حمروقة بعد استشهاد الشيخ حممد البوسيفي ،ومتكنت القوات اإليطالية بعدها
من احتالل واحات فزان ومدهنا مث الوصول إىل مدينة غات يف أقصى اجلنوب الغريب من ليبيا،وهبذا مت
احتالل املنطقة الغربية واجلنوبية من البالد (.ياسني69،2012،؛ الزاوي)184،1984،
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مؤتمرًمسالتة16نوفمبرً1818مً -:عند قيام احلرب العاملية األوىل يف شهر أغسطس من عام 1914م،حاول األتراك استغالل الرابط
الديين والتارخيي القائم بينهم وبني الليبيني يف تأليبهم ضد اإليطاليني ،فعملوا على توثيق
صلتهم ببعض الشخصيات الوطنية* يف البالد واملنطقة العربية ،وإقناعهم بضرورة التخلص من االحتالل
اإليطايل واإلجنليزي  ،ولكن هزمية الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل -والدول املتحالفة معها (املانيا
وبلغاريا ) أمام دول الوفاق(اجنلرتا وإيطاليا) -أدت إىل سحب ماهلا من معدات وقوات عسكرية يف
طرابلس الغرب ،وتأكيدا على ما جاء يف معاهدة مودروس  Moudrosاليت نصت يف بعض موادها
على سحب مجيع الضباط العثمانيني املتواجدين يف طرابلس وبرقة ،وعدم إرسال املؤن والذخائر ،وتسليم
مواين البالد إىل اقرب حامية ايطالية (.ياسني)84،2012،
ومن النتائج السياسية اليت انتهت إليها احلرب العاملية األوىل أيضا قيام كيانات مستقلة على أنقاض
اإلمرباطوريتني العثمانية والنمساوية أي إن أجزاء كانت إدارية يف كيان الدولتني أصبحت دوالً مستقلة،
وإعادة بناء اجلغرافية السياسية يف شرق أوروبا كما حصل يف تشيك سلوفاكيا ،وهو ما استوحى منه
الليبيون مبساعدة األتراك وإقناعهم لليبيني بالعمل على إنشاء كيان مستقل باسم اجلمهورية الطرابلسية
،أسوة مبا صارت إليه أوضاع الواليات العثمانية يف شرق أوروبا واملقاطعات النمساوية يف شرق ووسط
أوروبا ،فكان إعالن االستقالل وقيام اجلمهورية الطرابلسية يوم 1918-11-16م( .اجملدوب،1988،
(33-32

* سارعت تركيا بإرسال وزير حربيتها (أنور باشا) لالتصال بزعيم احلركة السنوسية يف برقة أمحد الشريف و منحه لقب
نائباً للسلطان يف أفريقيا ،كما أرسلت املانيا أحد ضباطها املدعو (مانسمان) مبعوثا من اإلمرباطور األملاين إىل أمحد
الشريف ،وإقناعه باهلجوم على القوات االجنليزية املتواجدة يف مصر ،يف أوائل شهر نوفمرب عام 1915م ،مبشاركة بعض
القبائل املصرية ،ودارت عدة معارك بني نوفمرب 1915ومارس 1916م ،متكنت القوات اإلجنليزية خالهلا من هزمية القوات
الليبية والرتكية وإبعادها من الرتاب املصري هنائيا ( ،هويدي.194-189،1993،
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وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل بتوقيع معاهدة اهلدنة يف  31أكتوبر 1918م،ووصول
اخلرب إىل ممثلي املانيا والدولة العثمانية يف طرابلس البارون (فون توندورت)  Fon tondortواألمري
ع ثمان فؤاد قائد الفيالق اإلفريقية ،والذي قام بتوجيه الدعوة إىل الزعامات الوطنية املتواجدة أنداك يف
مدينة مصراتة ( ،بغين  .(225 ، 1993،الختاذ التدابري الالزمة حيال ماورد يف اتفاقية اهلدنة ،ورأى
اجملاهدون الليبيون إن انقطاع املساعدات العثمانية سوف يؤثر على قدراهتم العسكرية والسياسية،لذلك
قرروا عقد مؤمتر وطين يضم معظم القيادات الوطنية( .الطوير )61،1999،وعقد املؤمتر يف 16نوفمربسنة
 1918م،مبسجد اجملابرة بالقصبات يف مدينة مسالتة،وقرر احلاضرون من املشايخ وزعماء حركة اجلهاد
تشكيل حكومة حملية أطلقوا عليها اسم اجلمهورية الطرابلسية جعلوا هلا جملس للرئاسة يتكون من أربعة
أعضاء هم :رمضان السوحيلي وأمحد املريض وعبد النيب باخلري وسليمان الباروين( .بغين 1993،
 )226،واختار احلاضرون جملسا تشريعياً برئاسة الشيخ حممد سوف احملمودي و جملسا شرعيا* كما مت
اختيار مديرا للشئون املا لية للجمهورية (خمتار كعبار)،وقائدا جليش اجلمهورية (عبد القادر باشا
الغناي)،والضابط أمحد أبو شادي قائدا للشرطة،كما مت اختيار مستشار للجمهورية وهو املصري (عبد
الرمحن عزام)(. .ياسني )91،2012،واختذت احلكومة مقرا هلا مبدينة العزيزية ،وبدأت احلكومة خطواهتا
التنظيمية األوىل بإصدار عدة بالغات** موجهة إىل الداخل واخلارج ،وقد دلت هذه البالغات على
اهتمام زعامة

* يتكون من أربعة أعضاء هم :الشيخ حممد اإلمام ،والشيخ عمر امليساوي ،والشيخ خمتار الشكشوكي،والشيخ الزروق
أبوخريص( ،الطوير)61 ، 1993،
** كان البالغ األول موجهاً إىل أبناء الشعب اللييب معلنا هلم تشكيل اجلمهورية الطرابلسية،والبالغ الثاين ويدعوا الضباط
الوطنيني إىل االلتحاق خبدمة اجلمهورية؛وأرسلت اجلمهورية بالغها الثالث إىل احلكومة اإليطالية عن طريق العقيد
(بيتساري)  Bizzarriالقائد اإليطايل للمنطقة العسكرية يف مدينة اخلمس ،وطلبت منها اإلعرتاف هبا ودعتها إىل عقد
هدنة جترى خالهلا مفاوضات للوصول إىل صلح مقبول بني الطرفني،أما البالغ الرابع فكان موجه إىل الرئيس األمريكي
(ويلسون)  Wilsonوطلبت منه وضع املسألة الليبية على طاولة البحث يف مؤمتر الصلح؛ وكان البالغ اخلامس والسادس
موجهان من رئاسة اجلمهورية الطرابلسية إىل رئيس الوزراء الربيطاين والفرنسي مطالبة إيامها بالوقوف إىل جانب الليبيني
وحقهم يف تقرير مصريهم والنظر يف مطالبهم باستقالل بالدهم من احلكم األجنيب ( ،بغين ،.228،1993 ،ياسني،
).94،2012
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اجلمهورية بالدول الكربى ،وحرصها على استمالتها والوقوف معها وحماولة انتزاع اإلعرتاف هبا،ولكن يبدو
أن تلك البالغات مل جتد جتاوبا من تلك الدول ،كما إن إيطاليا رفضت االعرتاف بقيام واستقالل
اجلمهورية الطرابلسية،ومارست القوة ضد الطرابلسيني  ،ورفضت التعاون مع جملس الرئاسة ،واستمالة
بعض الشخ صيات النافدة فيها مثل اللواء عبدالقادر الغناي لتوقيع اتفاقية صلح معها دون موافقة جملس
الرئاسة يف اجلمهورية،وهو ما تسبب يف تصدع كبري يف صفوف حركة املقاومة الوطنية
الليبية(.الصاليب(399-39 ،2009،حيث متكنت إيطاليا بفعل تلك السياسة من احتالل مدينة الزاوية
يف األول من شهر ابريل 1919م،بواسطة محلة انطلقت من مدينة زواره بقيادة العقيد (ماتزيين) ،ومحلة
أخرى انطلقت من طرابلس بقيادة اللواء (بنتانو) Bentanoولكن اجملاهدين تصدوا هلذه احلملة يف
بلدة صياد بالقرب من مدينة الزاوية واحلقوا هبا خسائر فادحة( .الطوير)63 ، 1993،وعندما مل جتدي
القوة مع اجملاهدين اضطرت إيطاليا إىل الدخول يف مفاوضات معهم توجت بعقد صلح سواين بنييادم* يف
18ابريل 1919م،والذي اعتربه الطرابلسيون نصرا على عدوهتم إيطاليا ،ويف 24سبتمرب أصدر الوايل
بالغاً عن زيارة زعماء وأعيان البالد إىل مدينة طرابلس واجتماعه هبم يف حفل بقصر احلكومة.
(فشيكة ) 214،1973،و لعل من أهم القرارات اليت أسفر عنها مؤمتر مسالته هو إعالن اجلمهورية
الطرابلسية وتوحيد صف اجملاهدين ونبد اخلالفات اليت كانت قائمة بني أبناء الوطن لنيل استقالل
بالدهم،والوقوف بكل قوة أمام التهديدات اإليطالية وإرغامها على التفاوض معها وهو مأمت يف صلح بين
ادم(. .ياسني )113،2012،وألجل احلفاق على املكاسب الوطنية اليت نص عليها القانون األساسي
رأى الطرابلسيون إن الظروف حتتم عليهم إنشاء حزب شعيب سياسي**،وهو ما عرف حبزب اإلصالح(.
شكري)239،1948،
*عقد صلح سواين بنيادم (بين ادم)باملنطقة الواقعة يف اجلنوب الغريب مدينة طرابلس بنحو 12كم،وصدر يف هذا الصلح
القانون األساسي للجمهورية الطرابلسية والذي تضمن عدة مواد بلغ عددها أربعون مادة مشلت نواحي احلياة املختلفة
السياسية واإلدارية يف البالد ،كما متتع العرب بشروط خاصة منها :عدم دخول القوات اإليطالية إىل بعض املناطق ،وعدم
أخد السالح من الليبيني ،وتبادل األسرى،للمزيد انظر ( الزاوي360 ،1984،ومايليها).
** مت اإلعالن عن تأسيس حزب اإلصالح رمسيا يف 30مارس  ،1919برئاسة أمحد بك املريض ،ورئاسة شرفية لرمضان
بك السوحيلي،وكان من أعضاء هذا احلزب البارزين عبد الرمحن عزام ،وخالد القرقين،وعثمان الغرياين وكانت من مبادئ
احلزب اليت نشا من أجلها احملافظة على حقوق الطرابلسيني ،وتدريبهم على حكم أنفسهم حىت يصلوا إىل حريتهم ،وحتقيق
التضامن بني العرب واإليطاليني على أساس املساواة التامة واحتاد املصاا،ونشر التعليم بكل الوسائل ،مع احملافظة على
العادات اإلسالمية ،وبدل العناية إلصالح احلالة االقتصادية ،وتوزيع الثروة الوطنية على أساس عادل)1(.كما اصدر حزب
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وعلى الرغم من اجلهود املضنية اليت بدهلا الزعماء يف مؤمتر مسالتة على الصعيدين السياسي
والعسكري من أجل نيل استقالل بالدهم،إال إن اجلانب اإليطايل يف طرابلس كان متلك يف تنفيذ مجيع
املطالب الوطنية للشعب اللييب و كان هدفه من وراء املفاوضات اليت عقدت مع اجملاهدين هو در الرماد
يف العيون ،واكتساب الوقت ،وهتدئة املوقف السياسي حلني االنتهاء من تصفية حسابات احلرب العاملية
األوىل مع دول الوفاق ،كما إن اجلمهورية الطرابلسية مند تأسيسها مل يكن هلا داعم خارجي
قوي،ميكنها من تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف صلح سواين بنيادم وخاصة فيما يتعلق بالسلطات التشريعية
واحنسارها على السلطات االستشارية فقط (..أندرسون1985 ،؛  238؛ بغين .)226 ، 1993،
أما منطقة برقة فقد وقع إدريس السنوسي معاهدة مع الطليان اعرتفوا له فيها بالسيادة على الزوايا
السنوسية ،ودفعوا له راتبا وملشايخ الزوايا شريطة أن يلقي السالح ويهادهنم .وقد مت ذلك يف(الزويتينة) مث
جددت ووثقت عراها يف اتفاقية عكرمة (1917م)،حيث تشكلت على هذا األساس حكومة (اجدابيا)
اليت يرأسها إدريس السنوسي ،وتكون أيضا جملس أعيان(برملان) برقة حتت رعاية الوايل اإليطايل(.
القشاط )1998،108 ،،ويف عام1920م وقعت إيطاليا اتفاقية الرمجة مع األمري إدربس ممثالً عن
سكان املنطقة الشرقية  (.الطوير ، )66، 1993،وانتهز اإليطاليون فرصة املهادنة اليت قامت بينهم وبني
قيادة اجملاهدين فزرعوا بذور الفتنة بني العرب والرببر من جهة ،وبني البدو واحلضر من جهة أخرى ،وبني
املدن واملناطق اجملاورة(.الصاليب )403، 2009 ،و زادت من نشاطها الفعال املوجه إىل شق حركة
التحرر الوطنية وشق وحدةالصف بني زعماء اجلهاد وزمالء األمس الذين تنامت بينهم األخوة أيام
اجلهاد،حيث متكنت إيطاليا من إيقاد نار الفتنة بني العرب(الرنتان والرجبان) والرببر،اليت دارت رحاها بني
عامي 1921-1920م،واليت انتهت بنهايتها املؤسفة،والفتنة اليت حدثت بني رمضان السوحيلي وعبد
النيب باخلري اليت ذهب ضحيتها رمضان السوحيلي يوم 24من أغسطس 1920م(.الصاليب2009 ،
403،؛ بغين ) 293، 1993،وقد أدت تلك التطورات السلبية إىل نتائج خطرية أثرت على حركة
اجلهاد سياسيا وعسكريا،ووجب األمر القيام مببادرة جديدة لرآب الصدع وتوحيد الصفوف لتجاوز حالة
اخلالف واإلنشقاق اليت أحدتثها تلك الفنت،وتطلب احلال وجود مؤمتر وطين عام يدرس األوضاع العامة
يف البالد فكان مؤمتر غريان(.بغين. )91،1983،
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مؤتمرًغريانً1920مً -:لعل من األسباب املهمة اليت أدت إىل عقد هذا املؤمتر هي حالة الفتنة *و االنشقاق اليت حدثت
بني زعماء البالد بفعل الدسائس اإليطالية ،وأصبحت اجلمهورية الطرابلسية من الناحية العملية غري ذات
جدوى بفعل الصراعات السياسية بني زعمائها وما آلت إليه من نتائج كما ذكرنا سابقا  (.ياسني،
122،2012؛ بغين ، )239،1983،وحيت إن أول ضربة تلقتها تلك اجلمهورية والبالد بأكملها هي
صدور القانون األساسي للقطر الطرابلسي بتاريخ 1يونيو 1919م،واستمالة السلطات اإليطالية لقائد
اجليوش الطرابلسية إىل صفها (عبد القادر الغناي)وما ترتب عليه من خالف كبري بني الزعماء،كما أن
وفاة رمضان السوحيلي قد أدت إىل حدوت خالفات كبرية بني زعيم مصراتة اجلديد أمحد السوحيلي،وبني
أمحد املريض زعيم ترهونة ،حول السيادة على منطقة مسالتة واجلفارة وغريها،واليت اعتربها كل زعيم منطقة
نفوذ له (.قناوي )42،2011،كما إن السلطات اإليطالية حاولت جاهدة عن طريق واليها يف طرابلس
(فوليب) Folbeإىل ضم خليفة بن عسكر إىل جانبها يف صراعه مع حممد فكيين ومها عضوي اجلمهورية.
( قناوي)44،2011،ونتيجة لألوضاع املرتدية اليت كانت متر هبا البالد أحس بعض الزعماء الوطنييني
ومنهم أمحد املريض ،واألخوين اهلادي واملختار كعبار،باخلطر الذي أصبح يهدد املقاومة الوطنية وضعفها
يف وجه اخلطر االستعماري اإليطايل،واستقر رأيهم على الدعوة إىل عقد مؤمتر وطين للتشاور ورأب الصدع
الذي كان قائم بني أبناء الوطن الواحد،وتشكيل حكومة وطنية تكون قادرة على فرض السلطة الدينية
واملدنية والعسكرية برئاسة رجل مسلم يشمل حكمه مجيع أحناء البالد  (.الطوير)77، 1993،وقد سبق
مؤمتر غريان مؤمتر تشاوري يف مدينة العزيزية يف شهر أكتوبر 1920م،لوضع جدول أعمال وآلية عمل
ملؤمتر غريان من أجل حتقيق وحدة البالد ،وقد متخض عن هذا املؤمتر انتخاب جلنة لإلصالح والتوفيق يف
منطقة اجلبل بني قبائل الزنتان والرجبان والرببر تكونت من الشيخ الطاهر الزاوي ،من الزاوية ،وعبد اهلل
أفندي من طرابلس،و حممد بن محد من ترهونة،والشروع يف انتخاب أعضاء ميثلون خمتلف مناطق البالد يف
مؤمتر غريان  (.قناوي 46،2011،؛ ياسني.)124،2012 ،
*

نتيجة للصراع السياسي الذي عم خمتلف البالد الليبية بسبب ازدياد الدسائس واملؤامرات اإليطالية بني الزعماء والقادة الوطنيني مثل الذي

حدث بني رمضان السوحيلي وعبد النيب باخلري ،والذي انتهى مبقتل السوحيلي  ،و الصراع الذي قام يف اجلبل الغريب بني حممد فكيين(زعيم الرجبان)،
وسامل عبد النيب (زعيم الزنتان )من جهة وسليمان الباروين وخليفة بن عسكر(من زعماء األمازيغ) من جهة أخرى ،وانتهى الصراع مبغادرة الباروين
للجبل إىل املنفى  ،وأصبح باخلري معزوال عن بقية زعماء البالد بسبب مقتل السوحيلي،ومل يبقى إال بعض الزعماء الذين وقع عليهم عبء النهوض

بالبالد وإجياد احللول حلالة التشرذم اليت كانت متر هبا من أمثال أمحد املريض والشقيقني اهلادي واملختار كعبار(زعيما غريان)
فدعا أولئك الزعماء إىل عقد مؤمتر وطين يف مدينة غريان ( ،محيدة .(157،1995،
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وبعد شهر من انعقاد مؤمتر العزيزية انعقد مؤمتر غريان يف شهر نوفمرب 1920م،بعد أن أختار كل
بلد من ميثله ماعدا املنطقة اجلبلية اليت تضم الرببر ،حيث رفض زعيمهم سليمان بك الباروين املشاركة
بسبب احلرب اليت كانت مشتعلة يف اجلبل  ،وبعد العديد من املداوالت بني
اجملتمعيني أسفر املؤمتر عن انتخاب أمحد بك املريض رئيسا ،وعبد الرمحن عزام مستشارا،وجمموعة من
األعضاء منهم حممد بك فرحات ،و عمر أبو دبوس ،واألخوين نوري وبشري السعداوي،والعيساوي
بوخنجر،وغريهم من األعضاء الدين بلغ عددهم عشرون عضوا*(الصاليب)403، 2009 ،
وأصدر املؤمتر بعد انتهاء جلساته عدة توصيات أو قرارات منها :تشكيل حكومة وطنية بزعامة
رجل مسلم ينتخب من قبل األمة تكون له السلطة الدينية واملدنية والعسكرية،وال يعزل إال حبجة
شرعية،أو بقرار من جملس النواب ،ويكون حكمه على مجيع أحناء البالد(.قناوي)45،2011،
وتكوين هيئة اإلصالح املركزية بزعامة أمحد املريض وهو مبثابة الرئيس املباشر للحكومة الوطنية اليت
كان عليها القضاء على الصراعات احمللية،واإلستعداد ملقاومة التوسع اإليطايل باجتاه املناطق الداخلية( .
الطوير)67،1993،كما أبلغ املؤمترون قراراهتم إىل احلاكم اإليطايل يف طرابلس(مركاتلي) Mrkatly
،وقاموا أيضا بإرسال وفد مكون من أربعة أعضاء وهم :حممد بك فرحات الزاوي رئيسا،وحممد نوري
السعداوي،والصادق باحلاج ،وخالد القرقين،وعبدالسالم البويصري،إىل إيطاليا لاللتقاء باألحزاب ورلساء
وحمرري اجلرائد اإليطالية ( الصاليب)406،2009 ،ويف شهر ديسمرب 1920م وصل الوفد الطرابلسي
الذي شكله مؤمتر غريان إىل روما لعرض قضيته الوطنية على املسئولني اإليطاليني،ولكن دون جدوى
،وذلك أن احلكومة اإليطالية أرسلت وفدا** أخر ليعارض وفد غريان يف مطالبه .

*للمزيد من املعلومات حول أعضاء جلنة املصاحلة الذين مت اختيارهم يف مؤمتر غريان انظر،حممد أحممد الطوير،املرجع
السابق،ص .67
**تالف الوفد املعارض للمؤمتر الوطين من حسونة القرمانلي،ومصطفى بن قداره ،وحممود عبد العزيز،ومحيد الزملي ،و علي
بن شعبان،و عامراملعكف ،وأبو االسعاد العامل ،ويوسف خربيش ،والسنوسي القاضي،واملرتجم اللبناين الواجي( ،ياسني،
(131،2012
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وأسفرت مهمة الوفد الوطين عن الرجوع خبفي حنني ،وتأزم الوضع بعد رجوع الوفد،نتيجة النشاط
اإليطايل العسكري ،للحد من الروح الوطنية اليت عمت البالد بعد مؤمتر غريان( .شكري)256،1948،

ثالثاً-ً:مؤتمرًسرتً -:
قبل الغوص يف التحليل و التحدث عن هذا املؤمتر الوطين الداعي إىل الوحدة الوطنية ومل شتات
البالد بعد حالة التشرذم اليت مرت هبا جراء الفنت الداخلية اليت قامت بني املناطق الليبية نتيجة
للتدخالت اإليطالية وخباصة يف املنطقة الوسطى والغربية  ،جيب معرفة األسباب والظروف اليت أدت إيل
قيامه ،وما هي الشخصيات و الوفود اليت حضرته ،وما هي النتائج اليت متخضت عنه ،وما موقف احلكومة
اإليطالية منه؟
األسبابًوالظروفًالتيًأدتًإلىًقيامًالمؤتمرً -:أدت اخلالفات السياسية بني الربقاويني والطرابلسيني عقب معركة القرضابية إىل إضعاف التعاون
املتبادل بينهما يف النضال ضد اإليطاليني  ،ومنذ ذلك الوقت والقطيعة قائمة بني اجلانبيني حيث امتد
هذا الفتور حنو مخس سنوات،وقد أدرك كثري من اجملاهدين يف كال املنطقتني أن استمرار القطيعية ال يزيد
العدو إال قوة،وأن فرقتهم سوف لن تؤدي إال إىل املزيد من اخلسائر  ،فجرت مكاتبات واتصاالت بني
الربقاويني والطرابلسيني  ،كما تباحث اجملتمعون يف مؤمتر غريان يف نوفمرب 1920م ،هذا اخلالف وقرروا
العمل على إجياد احللول املناسبة لرآب اخلالفات القائمة ،وتوحيد حركة اجلهاد بني املنطقتني  ،لذلك
شكلوا وفداً للتفاوض مع السنوسيني،ويف مقابل ذلك أرسل إدريس السنوسي وفداً برئاسة الشيخ (مفتاح
الفيل ) إىل أمحد املريض رئيس هيئة اإلصالح و زعيم قبائل ترهونة ،بعد علمه مبقررات
مؤمتر غريان لتسوية حالة النزاع القائمة بني املنطقتني (.الزاوي ، )403،1984 ،وبالعودة إىل بوادر
وأسباب اخلالف بني برقة وطرابلس نراها تعود يف بدياهتا إىل ما بعد انتصار الطرفني على اإليطاليني يف
معركة القرضابية الشهرية يف عام 1915م،بسبب الغنائم اليت حصل عليها اجملاهدون من اإليطاليني
حيث قدم عدد من ممثلي احلركة السنوسية وعلى رأسهم صفي الدين السنوسي وأمحد التوايت إيل أعيان
مدينة مصراتة وبين وليد يطلبون منهم ثالثة مطالب وهيً :األول أن يسلم هلم زعيم مصراتة رمضان
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السوحيلي مجيع الغنائم اليت حصل عليها من اإليطاليني بعد انسحاهبم من مدينة مصراتة يف  5أغسطس
عام  1915م،كما فعلوا مع عبد النيب باخلري عندما مجعوا ما تركه الطليان يف بين وليد من غنائم وأموال
،فذهب األخري إىل صفي الدين الذي تصادف وجوده يف مصراتة ليشكوا له ما فعله معه أمحد التوايت
وأمحد سيف النصر مندوباه يف بين وليد ،ولكن دون جدوى رجع خايل الوفاض ،أما اآلمر ًالثاني فهو
فرض جباية الضرائب على األفراد وأحقية تسليمها ملندوب السنوسيني،أما الثالث فهو مجع زكاة األموال

من املكلفني هبا ،دون النظر إىل حالة الفقراء واألسر اليت قدمت الدعم للمجاهدين يف حرهبم ضد
اإليطاليني وفقدت من كان يعوهلا(.فشيكة)98،1973،
كما كان رمضان السوحيلي يطمح بعد حصوله على األموال إىل قيادة املنطقة الغربية بالكامل مؤكدا
أحقيته يف ذلك بأنه هو وزعماء القبائل املتحالفة معه يف املنطقة الغربية من قام هبزمية اإليطاليني وطردهم
من سرت ومصراتة دون مساعدة السنوسيني،لذلك بدا بتوسيع نفوذه على املنطق احمليطة مبدينة مصراتة
حىت مدينة مسالته واملنطقة الوسطى،كما بدأ بالتصدي لنفوذ السنوسية يف املنطقة الغربية  ،حيث قام
بشنق ثالثة من رجاهلا بذريعة التأمر عليه  ( .محيدة)176،1995،
وابلغ رمضان صفي الدين أنه لن ينفد من تلك القرارات شيئا ،وكان موقف رمضان السوحيلي
هذا أول موقف صريح يسمعه الناس يف معارضة السنوسية ملا هلم من مكانة سياسية واجتماعية يف
البالد،ومن هنا نشأ اخلالف بني رمضان السوحيلي وصفي الدين الذي انضم إليه جمموعة من املعارضني
لسلطة رمضان السوحيلي ،واضطر صفي الدين إىل مغادرة مصراتة إىل بين وليد اليت كان يقيم فيها وكيله
أمحد التوايت  ،ومن مدينة بين وليد انتقل صفي الدين إىل ترهونة اليت عقد فيها اجتماع بزعماء قبائل
املنطقة الغربية(ورشفانة والزاوية والنواحي األربع) ،وأخذ حيرضهم على رمضان السوحيلي وطالب بتنحيته
وأعلن هلم بأن رمضان (مهجور) أي مطرود من قبل السنوسيني(.ياسني139،2012 ،؛
فشيكه)99،1973،
وعندما تيقن صفي الدين من اتساع دائرة املؤيدين لرمضان السوحيلي وقوة شكيمته غادر إىل سرت
وحاول أن يستفزه و يضعف من شانه فقام بغزو بادية مصراتة إال أنه هزم واحتل رمضان مدينة سرت
وجعل عليها حسن الشريف قائمقام ،وعندما علم السنوسيون بانشغال رمضان السوحيلي خبالفه مع أسرة
آل املريض حكام ترهونة بسبب قتله ألمحد التوايت،انتهزوا فرصة انشغاله مع خصومه،فاحتلوا مدينة سرت
مرة أخرى بقيادة (صاا األطيوش)،وفر حسن الشريف عائدا إىل مصراتة (.فشيكه(122،1973،
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غري أن تدخل سليمان بك الباروين حلل األزمة بني الطرفني بعد عودته من تركيا إىل طرابلس
حلل هذا النزاع باستجابة إدريس له قد أدى إىل سحب قواته من سرت ،وبذلك عادت سرت حتت
سيطرة رمضان السوحيلي من جديد( .ياسني)141،2012 ،
ويضاف إىل األسباب السابقة الذكر اجلهود اإليطالية يف إشعال نار الفتنة واحلرب بني الليبيني ،حيت
سعت السلطات احمللية اإليطالية يف كل من طرابلس وبرقة إىل فرض سياسة العزلة بينهما ،و العمل على
تطبيق سياسة فرق تسد بني الزعماء الوطنيني،كما أن معارضة الزعماء الطرابلسيني للحركة السنوسية
بدأت تزداد حدة بسبب ما فعله صفي الدين يف املنطقة الغربية وخباصة يف كل من مصراتة وبين وليد
وترهونة(.الزاوي)32،1988،
وجتدر اإلشارة هنا انه من بني أهم النتائج أيضا اليت خرج هبا مؤمتر غريان هو تكوين هيئة
اإلصالح املركزية اليت جاءت بسبب عدم فاعلية القيادة السياسية للجمهورية الطرابلسية يف إجياد احللول
املناسبة وحسم اخلالفات بني القبائل املتصارعة يف املنطقة الغربية ،ومن أهم النتائج أيضا تكوين حكومة
موحدة على كافة أقاليم البالد الليبية بقيادة رجل مسلم( .ياسني)132،2012 ،
ولذلك اتفق زعماء تلك املناطق على االتصال بالسيد إدريس السنوسي الذي تسلم زعامة احلركة
السنوسية من ابن عمه أمحد الشريف يف شرق البالد،و حتصل من قبل احلكومة
اإليطالية على حكم ذايت على إقليم برقة ،و خباصة بعد توقيعه التفاقية الرمجة ،واتفاقية (أبو مرمي)* مع
اإليطاليني (.محيدة  ، )137،1995 ،وذلك إلهناء حالة القطيعة والفتور اليت دامت بني شرق البالد
وغرهبا ملدة تقارب اخلمس سنوات حيت أدرك الكثري من الوطنني إن استمرار تلك احلالة اليزيد إال يف
متادي العدو يف طغيانه ،وان فرقتهم تزيد يف ضعفهم ،فجرت مكاتبات واتصاالت بني اجلزء الربقاوي
والطرابلسي ،للتقريب بني وجهات النظر وإجياد حل للمشاكل العالقة بني املنطقتني يف مؤمتر وطين يضم
األطراف املتخاصمة يكون مقره سرت( .ياسني142،2012 ،؛شكري ) 555 ،1957،
ً-الوفودًالتيًحضرتًالمؤتمرً -:
عندما حان الوقت احملدد النعقاد مؤمتر سرت ،وسافر األعضاء لالجتماع،كان ميثل الوفد الطرابلسي
يف هذا املؤمتر كل من أمحد بك السوحيلي  -الذي توىل الزعامة يف مصراتة بعد وفاة شقيقه رمضان
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السوحيلي  -وعبد الرمحن عزام ،وعمر أبو دبوس،وحممد نوري السعداوي ،والشتيوي بن سامل،و الصويعي
اخليتوين  ،واحلاج صاا بن سلطان،وتالف الوفد الربقاوي من الشيخ صاا األطيوش،والشيخ نصر
األعمى ،والشيخ خالد القيصة ،والشيخ صاا السنوسي بن عبد اهلادي الرباين ،واجتمع الوفدان عدة
مرات استعرضوا من خالهلا أسباب اخلالف القائم بني املنطقتني واحللول الناجحة هلا  (.الزاوي،
)430،1984
مداوالتًالمؤتمرًونتائجهً -:بدأت املفاوضات بني الطرفني يف سرت ،يف مجاد األوىل سنة 1340هـ املوافق يناير
سنة1922م،ألهنا كافة اخلالفات القائمة والوصول إىل اهلدف الوطين الذي حيقق مصلحة البالد ويعمل
على طرد املستعمر اإليطايل  (.أبو شارب )249،1993،والنظر يف إقامة حكومة وطنية موحدة بزعامة
رجل عريب مسلم دون حتديد االسم فمؤمتر غريان ترك الباب مفتوحا أمام أي شخص تتوحد عليه الكلمة
،ولذا قرر مؤمتر سرت العمل على توحيد الزعامة يف شخص يكون قادرا على فرض السلطة الدينية واملدنية
دون اإلشارة إىل شخص األمري حممد إدريس السنوسي (.الطوير)69،1993،

*اتفاقية أبو مرمي -:عقدت يف 11نوفمرب  1920م،بني إدريس السنوسي واحلكومة اإليطالية نتيجة لرفض رجال القبائل
تسليم أسلحتهم الشخصية ،وتسليم أماكن املعسكرات ،وقد جاء يف هذا املؤمتر ضرورة وضع األدوار
العسكرية(الصفوف)حتت إشراف إدريس السنوسي ،وان تدار باملشاركة بني اجلانبني على أن يرأس كل معسكر ضابط
ايطايل ،وتكون النسبة بني القوات الليبية واإليطالية يف كل معسكر من ،10:8للمزيد انظر( ياسني)244 ،2012 ،
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وقد اقر املؤمترون ميثاقا عرف فيما بعد مبيثاق سرت وهذا نص امليثاق (( احلمد هلل املبدىء
املعيد،الفعال ملا يريد ،ألف بني قلوب املسلمني وجعلهم خري امة للعاملني ،والصالة والسالم على رسول
اهلدى والرمحة الذي جاء يدعونا إىل العزة واإلباء ،ويعلمنا كيف نقاتل األعداء وبعد  :فقد اجتمعنا حنن
املوقعني على هذه املعاهدة املفوضني من قبل طرابلس وبرقة  ،وقررنا بعد مداولة الفكر املواد اآلتية
املتضمنة اتفاق القطر الطرابلسي الربقاوي على االحتاد والتعاون يف السراء والضراء)) (.الصاليب،
)407،2009
جيب أن نوحد كلمتنا ضد عدونا الغاصب لبالدنا وضد املفسدين . جيب أن يكون عدونا وصديقنا واحد. إن كافة ما وقع بني الطرفني من التجاوز ال يطالب به األخر إىل أن تستقر األمور يف الوطن،وتتعنيوضعية البالد العمومية.ومع دلك جيب أن يسعى الطرفان يف املساحمة بني العربان,ومن يتعدى بعد أالن
فعلى احلكومة التابعة هلا أن تعاقبه مبا يستحق.
 كل من خيالف اجلماعة ويدس الدسائس األجنبية,علي احلكومة املنسوب إليها إعدامه ومصادرة أموالهحسب الشريعة اإلسالمية.
 يرى الطرفان أن مصلحة الوطن وضرورة الدفاع عنه ضد العدو املشرتك تقضي بتوحيد الزعامة علىالبالد ،ولذلك جيعالن غايتها انتخاب أمري مسلم تكون له السلطة الدينية واملدنية داخل دستور ترضاه
اآلمة.
 يتخذ الطرفان الوسائل الالزمة لتحقيق هذه الغاية املذكورة يف املادة اخلامسة ،وان تكون تولية األمريبإرادة اآلمة.
 مىت حتققت الغاية املذكورة يف املادة اخلامسة جيب انتخاب جملس تأسيسي من الفريقنيلوضع القانون األساسي والنظم الالزمة إلدارة البالد،وقبل ذلك،ومتهيدا هلذه األعمال ،جيب
على الفريقني أن يرسل كل منهما مندوبا للبلد األخر ألجل أن يشرتكا يف سياسة البالد والتدابري
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املقتضاة للدفاع عن الوطن.
 يتعهد الطرفان باال يعرتفوا للعدو بسلطة  ،وان مينعوه من بسط نفوذه خارج األماكن املتحصن هبا اآلن،ويف حالة وقوع حرب يتضافر الفريقان على حرب العدو،وإال يعقد صلحا أو هدنة إال مبوافقة الفريقني.
 إدا خرج العدو من حصونه مهامجا جهة من اجلهات وجب على اجلهة األخرى أن ال متد املهاجمباملهمات احلربية واملال والرجال  ،وان تندر العدو بالكف عن التجاوز و إدا مل يكف هتامجه هي بدوها.
 جتتمع هيئة منتخبة من أهايل طرابلس وبرقة مرتني يف كل سنة شهر احملرم ورجب للنظر يف مصااالبالد.
 يشرتط أن توافق على هذه املعاهدات كل من حكومة برقة واهليئة املركزية يف جهة طرابلس. مهمة اهليئة املذكورة تأييد العالئق الودية بني الطرفني وتأييد هذه االتفاقية (.الصاليب408،2009 ،؛ابوشارب)250،1993،
(قصر سرت يوم السبت 22من مجادي االوىل سنة 1340هـ املوافق 21يناير سنة 1922م).
التوقيعات
عن طرابلس

عن برقة

أمحد السوحيلي

صاا االطيوش

عبد الرمحن عزام

نصر األعمى

عمر بودبوس

خالد القيصة

حممد نوري السعداوي

صاا السنوسي

الشتيوي بن سامل

عبد اهلادي الرباىن
صاا بن سلطان (.الزاوي)73،2004،

الصويعي اخليتوين
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وبذلك جاءت قرارات مؤمتر سرت وفق األهداف الوطنية اليت كان يرجوها الزعماء وقادة اجلهاد
ضد املستعمر اإليطايل،وإفشال خمططاته القائمة على إبقاء حالة اإلنقسام يف حركة املقاومة الوطنية حىت
يسهل عليه مواجهتها والتصدي هلا ،كما أن توحد املقاومة ينتج عنه مهامجة مواقعه يف شرق البالد
وغرهبا وسيؤدي إىل تشتت قواه وإرباكه على طول خط املواجهة مع قوات اجملاهدين ،وخباصة الشريط
الساحلي الذي ميتد من زواره غربا إىل طربق شرقا والذي تبلغ مسافته حوايل 1900كم ( .أبو
شارب)250،1993،
كما استطاع مؤمتر سرت أن جيد خمرجاً مناسبا للتحرر من التسلط اإليطايل الذي مورس على
زعامات املنطقة الشرقية من خالل التوقيع على اتفاقييت عكرمة وأبو مرمي القاضية حبل األدوار*وتكوين
واإليطاليني،وهومايعين
الليبيني
بني
املختلطة
األدوار
تسليم اجملاهدين ألسلحتهم واالنضواء حتت القيادة العسكرية اإليطالية ( .أبو شارب)252،1993،
و من بني أهم النتائج اليت جاء هبا مؤمتر سرت هو مبايعة إدريس السنوسي باإلمارة على البالد
،والذي وجد نفسه يف حرج منها فإذا قبل ببيعة أهل طرابلس فإهنا حتما ستؤدي إىل غضب اإليطاليني
منه،وإذا رفض البيعة فانه يبدو متخاذال يف أعني املقاومني يف خمتلف إحناء البالد ،ولذلك جنده قد تصرف
مبنتهى الذكاء ،فقد قبل البيعة من الزعماء الطرابلسيني ،ويف نفس الوقت غادر إىل مصر متذرعا بإجراء
بعض الفحوصات الطبية (.محيدة)180،1995،

*للمزيد من املعلومات عن األدوار ودورها يف حركة اجلهاد اللييب انظر (،الربغيت.)30،1996،
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وتنفيذا هلذا القرار أوفد الطرابلسيون بشري السعداوي* ليكون ممثال هلم و هليئة اإلصالح املركزية لذى
حكومة برقة ،ويف املقابل أوفد األمري حممد إدريس السنوسي الشيخ عبد العزيز الشناوي ليمثله لذى هيئة
اإلصالح يف طرابلس؛وباشر السعداوي مهمته باالجتماع بالزعماء الربقاويني يف مدينة اجدابيا يف 22ابريل
1922م،للنظر يف الدفاع عن البالد وتوحيد الزعامة وإقرار اإلمارة يف شخص األمري إدريس السنوسي
(.قناوي )49،2011،إذ أن الظروف اليت أحاطت بالطرابلسيني بعد انعقاد مؤمتر سرت هي اليت جعلت
إسناد اإلمارة إىل السيد إدريس السنوسي أمرا المناص منه على الرغم من بعض املأخذ عليه بتوقيعه
لبعض االتفاقيات مع الطليان دون أن يشرك الطرابلسيني معه أو يستشريهم يف شيء دلت على أنه يريد
االنفصال عن طرابلس،ولكن الظروف اليت شهدهتا املنطقة الغربية( طرابلس ) من وراء النزاع و االقتتال
بني أبنائها هو ما جعل إسناد اإلمارة إىل السيد إدريس ضرورة البد منها(.قناوي)50،2011،ومما زاد
من متسك اغلب الزعامات يف هيئة اإلصالح بذلك القرار أن احد بنود مؤمتر سرت نص على تقدمي
الدعم العسكري آدا وقع اعتداء على أحد األطراف وجب على الطرف األخر أن ميد الذي وقع عليه
االعتداء بالرجال والسالح،ولكن السيد إدريس مل يتقيد هبذا البند من االتفاقية وتأخر يف إرسال املعونة
من برقة إىل طرابلس وهو ما خيب اآلمال ومكن الطليان من السيطرة على طرابلس ومن مت برقة،وكان
تأخري املعونة عن طرابلس دليالً على أن إدريس السنوسي كان ينظر إىل اتفاقية سرت من ناحية
واحدة،هي ما يتفق مع ميوله ورغباته كما يذكر الزاوي(الزاوي)446،1984،وعلى اثر هذه البيعة** أبلغ
وايل برقة جملس النواب بان السنوسيني نقضوا اتفاق الرمجة بقبول السيد إدريس للبيعة على كل من برقة
وطرابلس ،وأعلن سقوط اإلتفاقية ومجيع اإلتفاقيات األخرى،وترتب على ذلك حل األدوار املختلطة (.أبو
طالب(40،1997،
* بشري السعداوي:ولد بشري بن إبراهيم بن حممد السعداوي مبدينة اخلمس الواقعة شرق مدينة طرابلس حبوايل 125كم ،عام
1884م،درس يف ُكتاهبا مت أكمل حفظ القران مبدينة سرت -اليت انتقل إليها برفقة شقيقه األكرب نوري لتوليه وظيفة مدير
مال قضاء سرت –وعمره 13سنة يف ُكتاب الزاوية السنوسية سنة 1897م ،مت عاد إيل مدينة اخلمس وقرا فيها علوم
اللغة العربية والتوحيد والفرائض،ويف عام  1902م التحق باملدرسة الرشيدية مبدينته واليت تفوق فيها على أقرانه،وكان متأثرا
بأفكار حممد عبده والكواكيب للمزيد انظر (قناوي.)4،5،2011،
**للمزيد عن نص البيعة اليت أرسلتها هيئة اإلصالح لألمري إدريس السنوسي ونص الرد على كتاب البيعة انظر
(الزاوي.)81-77،2004،
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وأحس األمري إدريس حبرج شديد ،ومل يكن األمر باهلني عليه فمن جهة مل يكن يرغب يف إغضاب
اإليطاليني حىت ال يعلنوا عليه احلرب،ومن جهة أخرى مل يكن قادر على إغضاب الطرابلسيني الذين مدوا
أواصر العالقة بينهم وبني الربقاويني واهنوا حالة اخلالف القائمة وبالتايل يؤدي إىل غضب الربقاويني
أنفسهم ،فلم يكن أمامه للخروج من هذا احلرج إال تدرعه باملرض والسفر إىل مصر* للتداوي(.
الزاوي)453،1984،
وكان لسفر األمري إدريس وابتعاده عن املشهد السياسي أكرب األثر يف حالة الوهن والضعف اليت
مرت هبا البالد وخباصة على الطرابلسيني الذين اشتدت احلرب عليهم،وكانوا يأملون من وراء البيعة اليت
قدموها لألمري إدريس اآلمال يف إعالنه احلرب على إيطاليا،والوفاء مبعاهدة سرت وشروط البيعة،وكانت
أماهلم معلقة على هذه البيعة(اإلمارة)  ،ويرون يف عودة السيد إدريس وتأكيداته هلم بالوفاء مدعاة
النتظار ذلك الوفاء وخباصة يف الظروف اليت كانت متر هبا املنطقة الغربية من البالد،على الرغم من تضامن
الربقاويني مع إخواهنم يف طرابلس ورغبتهم يف املساعدة إال أهنم مل يكونوا ميلكون إمكانية التنفيذ ،وكان
بودهم لو أن السيد تقدمهم ليفوا مبا عاهدوا عليه يف مؤمتر سرت ،كما استنتج الطرابلسيون من سفر
السيد إدريس السنوسي إن مسألة اإلمارة قد فشلت (.الزاوي)462-461،1984،
موقفًإيطالياًمنًالمؤتمرًونتائجهًًًًًًًًًًً-:
أثارت مقررات مؤمتر سرت غضب إيطاليا اليت كانت تعارض مند مؤمتر غريان فكرة أي تقارب بني أجزاء
ليبيا املختلفة ،وكانت ترى يف توحيد القيادة اإلدارية ،والعسكرية ما يشكل اكرب خطر على وجودها
االستعماري  ( .الطوير)69،1993،
ولذلك مل يرق هلا حالة التقارب اليت حصلت بني القطرين وظهر ذلك جليا حني طالبت الوفد
الطرابلسي برئاسة بشري السعداوي مبغادرة مركز حكومة برقة(اجدابيا) وإال تعرضت للهجوم ،كما حاولت
بكل قوة قطع أية مهزة وصل قد تؤدي إىل توحيد الزعامة بني برقة وطرابلس،ومن أجل ذلك أرسلت
(اوميندو)وزير مستعمراهتا ،وفوليب وايل طرابلس لالجتماع باألمري إدريس مبنطقة جردس العبيد  ،إلبالغه
برفض احلكومة اإليطالية ألي تدخل من جانبه للقيام بوساطة بينه وبني الطرابلسيني ،أو بقبول أية مبادرة
من شاهنا أن تؤدي إىل قيام وحدة بني اإلقليمني ،وهو ما قام بنقله للوفد الطرابلسي يف مدينة
اجدابيا(.قناوي) 50،2011،
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وملا أدرك األمري إدريس خطورة املوقف حاول قصارى جهده إقناع احلكومة اإليطالية بأن ما حاول
الطرابلسيون القيام به ما هو إال حماولة من قبلهم حلقن الدماء وفض خالفاهتم مع إخواهنم يف برقة ،وان
الواجب على احلكومة اإليطالية حيتم عليها وقف إعتداهتا على الطرابلسيني ،وقد بين رأيه هذا من خالل
ما مت من تفاهم بينه وبني اإليطاليني يف اتفاقية الرمجة وعكرمة اليت أعطته احلق يف عرض ما يراه يف
مصلحة البالد على احلكومة اإليطالية،ووضع ذلك يف عني االعتبار يف كل ما يبديه من أراء (.الصاليب،
 )410،2009وألجل ذلك كانت إيطاليا تتابع حبذر كل األخبار وما يدور بني برقة وطرابلس ومل يرق
هلا التقارب الذي حدت بني القطرين ،وأحست باخلطر الداهم من جراء توحيد الزعامة يف اإلقليمني فقرر
فوليب (وايل طرابلس )احتالل ميناء قصر أمحد مبدينة مصراتة(.قناوي ) 50،2011،منتهزا فرصة عقد
مؤمتر سرت،وأوكل إىل( بيتساري)مهمة قيادة القوات اإليطالية يف سرية تامة يوم 26يناير 1922أي بعد
أربعة أيام من انتهاء مؤمتر سرت ملهامجة قصر أمحد ( .الطوير)69،1993،
وقد رأى الكونت فوليب انه إذا أمكن لدولته أن تستعيد احتالل مصراتة فإهنا بعد ذلك تستطيع أن
متد سلطتها إيل نالوت يف أقصى الغرب من البالد ومنها حىت فزان يف اجلنوب،وبذلك يتم هلا السيطرة
األكيدة على أجزاء طرابلس وفزان(.فشيكة)260،1973،

*للمزيد من املعلومات عن سفر األمري إدريس السنوسي إىل مصر والطريق الذي سلكه ،و الوفود اليت استقبلته،وصدى تلك
الزيارة يف األوساط الصحفية ،انظر( الزاوي .)83،82،2004 ،
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ولذلك سارع فوليب إىل تنفيذ خطته يف احتالل مصراتة اليت كانت تعترب مركز املقاومة يف شرق إقليم
طرابلس ،فبينما كان الوفدان جمتمعني يف سرت،نزلت القوات اإليطالية يف ميناء "قصرا محد" يوم 26يناير
،وكان الوفد الطرابلسي يف هذه األثناء يف طريق عودته من سرت إىل مصراتة ،فسارع أمحد السوحيلي زعيم
مصراتة اجلديد يف خماطبة قائمقام سرت على املنقوش أن يلحق بالوفد الربقاوي ليخربهم مبا وقع ،ويطلب
منهم تنفيذ ما جاء يف املادة التاسعة من ميثاق سرت،إال إن اإلمدادات مل ِ
تأت من برقة طوال هذه
احلرب اليت استمرت ألكثر من سبعة عشر يوما(.ياسني)144،2012،
وكانت احلملة اإليطالية تقدر ب1500إىل 1800جندي و 4مدافع جبلية و34مدفعاً رشاشاً
و18قطعة حبرية ،ويف الساعة الثالثة صباحاً نزلت القوات اإليطالية إىل اليابسة واحتلت حصن امليناء
،وانتشر اخلرب يف مجيع أحناء مصراتة واملناطق اجملاورة هلا  ،وقد بلغ عدد اجملاهدين الذين حضروا إىل ميدان
املعركة حبوايل 2000جماهد من مصراتة و زلينت واخلمس وسرت(.غرتسياين )54،1994،بقيادة مؤقتة
من الشيخ على األسطى زعيم قبائل منطقة الرملة -يف غياب أمحد السوحيلي-وأندفع اجملاهدون مباغتني
القوات اإليطالية وأنزلت هبا خسائر كبرية األمر الذي أضطرها لإلنسحاب إىل امليناء يف أخر النهار
(.فشيكة)262،1973،
وازداد ضغط اجملاهدين على املواقع اإليطالية ،خاصة خالل يومي  30و31يناير 1922م ،ويف
صباح يوم 3فرباير قامت وحدة من اجملاهدين مبحاولة السيطرة على بعض املواقع يف اجلهة اليسرى للقوات
اإليطالية وذلك لعزل تلك القوات عن مواقعها األمامية يف سيدي أيب شعيفة ،وقطع االتصال عنها،وعلى
املنطقة الواقعة بني رأس الربج أو (رأس الزروق) بامليناء وأيب شعيفة.
ويف يوم 4فرباير قامت قوات اإليطاليني مبحاولة ختفيف الضغط على قواهتا هبجوم مضاد على
املساكن الواقعة يف اجلنوب الغريب من سيدي أيب شعيفة (منازل كيزان)،واليت كانت أكثر املضايقات تأيت
منها بالنسبة للقوات اإليطالية  ،ولكنها مل حتقق أهدافها أد سرعان ما عاد اجملاهدون يف اليوم التايل
للسيطرة عليها ،ولتخفيف الضغط على قواته استعان القائد بيتساري باملدمرة (فكثور عمانويل)اليت مل
يفلح قصفها يف إجالء اجملاهدين من البيوت اليت كانوا متحصنني هبا (التليسي)420،1983،
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ودافعت قوات اجملاهدين عن مواقعها دفاعاً مستميتاً ،واستطاعت أن جترب العدو على االنسحاب إىل
مواقعه بالشاط على الرغم من فقداهنا ألكثر من 23شهيداً  ،كما متكنت قوات اجملاهدين من عزل موقع
أيب شعيفة عن قصر أمحد ،وبالرغم من مرور أكثر من امانية أيام من معارك الكر والفر مل تتمكن
القوات اإليطالية من حتقيق أهدافها حىت يوم السبت املوافق  11فرباير 1922وهي املعركة الكربى اليت
حشد هلا العدو كل إمكاناته العسكرية من سفن حربية،ومدافع رشاشة وجنود وسيارات
(.أبوشارب)275،1993،
وبدأت القوات اإليطالية عملية اهلجوم حنو طريق مصراتة املدينة حتت غطاء كثيف من النريان اشرتكت
فيه قواهتا البحرية والربية  ،وبعد معركة عنيفة استمرت ألكثر من مخس ساعات ،استطاعت القوات
اإليطالية السيطرة على ميناء قصر أمحد مت املدينة بعد مقاومة عنيفة أبداها اجملاهدون
(،التليسي)421،1983،حيث استشهد منهم يف هذا اليوم حوايل 200شهيد و300جريح  ،أما
خسائر اإليطاليني فقد بلغت 142قتيل و328جريح(.الطوير)70،1999،
وقد كان لسقوط قصر أمحد يف أيدي اإليطاليني أثره الكبري على األحداث السياسية والعسكرية
اليت أعقبت تلك املعركة ،حيت كان نزول القوات اإليطالية إىل ميناء قصر أمحد بداية التحول يف
السياسة اإليطالية ،واجتاهها للعمل احلريب الذي عرف بعملية االسرتداد للمناطق واملدن اليت فقدهتا بعد
معركة القرضابية يف عام 1915م باملنطقة الغربية( .التليسي)421،1983،
وبسبب وقوع املعارك يف يوم السبت 4فرباير ,ويوم السبت 11فرباير فقد عرفت عند األهايل مبعارك
السبت ،ويف حقيقة األمر كانت تلك املعارك متالحقة من يوم 26يناير حىت 11فرباير
(.التليسي )421،1983،وكان من نتائج هذه املعركة انسحاب اجملاهدين انسحابا جزئيا من قصر أمحد
إىل سيدي الزروق،وانطالق املقاومة يف املنطقة الغربية من البالد وحتديدا من الزاوية الغربية مشاال إىل
ترهونة جنوبا ،وذلك بقطع السكك احلديدية يف الزاوية وجنزور والعزيزية ،وحصار اجملاهدين للقوات
اإليطالية املتواجدة فيها  (.ابوشارب.)258،1993،واعترب اجملاهدون أن نزول القوات اإليطالية يف قصر
أمحد ما هو إال نقضاً صرحياً ملا جاء يف صلح سواين بين ادم ،والتعهدات اليت قدمتها إيطاليا هليئة
اإلصالح املركزية يف احلفاق على استقاللية املناطق الغربية وحقها يف احلكم الذايت  ،وإلغاء ماجاء يف
القانون األساسي ،الذي من شروطه اال يتعرض الطليان أو يتدخلوا يف شي من األمور اخلاصة باحلكم
الوطين احمللي (.فشيكة .(269،1973،
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وقد شهدت هذه الفرتة حماولة اإليطاليني إعادة احتالل ما فقدته من مناطق قبل القرضابية،وعندما
بدأت املقاومة هتدد الوجود اإليطايل يف املنطقة الغربية ومن أجل كسب الوقت رأى الكونت فوليب
اإلتصال بزعماء حركة اجلهاد وإجراء اهلدنة معهم ،فأرسل احملامي اإليطايل (مارتيين) وعثمان القيزاين إىل
قصر أمحد للعمل على وقف القتال وعقد اهلدنة مع اجملاهدين ،كما أرسل يف نفس الوقت السنيور
(بيال) و سكرتري الوايل اإليطايل(رابكس) إىل رئيس هيئة اإلصالح أمحد املريض لنفس الغرض ،وأسفرت
تلك االتصاالت على وقف القتال،وسحب بعض القوات اإليطالية من ميناء قصر أمحد والدخول يف
مفاوضات عامة لتسوية األوضاع يف البالد،والنظر يف األسباب اليت أدت إىل استئناف احلرب بني
اجلانبيني،والعمل على إجياد احللول الكفيلة بإيقافها (.ياسني.(146،2012،
وألجل ذلك اتفق الطرفان على عقد هدنة مبدئية ملدة شهر بداية من 26فرباير  1922م،وعقد
مؤمتر بني اجلانبني بفندق الشريف -يف اجلنوب الشرقي من مدينة طرابلس -يف الفرتة من 25مارس إىل
10ابريل 1922م ،-وقد حضر املؤمتر عددا كبريا من الشخصيات اإليطالية والعربية من بينهم أمحد
السوحيلي و عمر ابودبوس من مصراتة ومن طرابلس حضر كل من عثمان القيزاين وخالد بك القرقين و
فرحات الزاوي و خمتار كعبار وغريهم من الشخصيات الوطنية وكان الوفد برئاسة أمحد املريض ،ومن
اجلانب اإليطايل حضر بيالBellaوكيل الوايل اإليطايل يف طرابلس( فوليب)و احد االقتصاديني
الكبار،واملرتجم (رابكس)  (.فشيكة )270،1973،
وقد قدم اجلانب الوطين اللييب عدة شروط للجانب اإليطايل من بينها :أن تسحب إيطاليا بعضاً من
قواهتا املتواجدة بقصر أمحد مع حتمل املسئولية الكاملة عن بداية العمليات العسكرية فيها،والقبول مبا جاء
يف مقررات املؤمترات السابقة (مؤمتر غريان وسرت)الداعية إىل إقامة حكومة وطنية مستقلة بزعامة رجل
مسلم ؛ وكان الرد اإليطايل على تلك الشروط هو الرفض والتعنت والطلب من اجلانب اللييب التخلي عن
املسلك احلريب ضد إيطاليا ،و نزع السالح وتسليمه وتسريح العناصر املسلحة (.ابوشارب259 ،1993،
 (258 ،ويف 10ابريل 1922م انتهى املؤمتر بالفشل لسببني أوهلما إصرار الطرابلسيني على احتاد
القطرين الطرابلسي والربقاوي على الرغم من عدم جتاوب الربقاويني لذلك ،وتأنيهما تصلب وتعنت
اجلانب اإليطايل هلذا الطلب  (.فشيكة )270،1973،
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ورمبا يعود السبب يف التعنت والتشدد اإليطايل جتاه املطالب حركة املقاومة الوطنية إىل أن الفاشستية
أخذت تتغلغل يف إيطاليا وقوي حزهبا  ،وأصبحت وشيكة أن تستويل على مقدرات إيطاليا ،واليت كان
من مبادئها الوصول إىل أغراضها بكل وسيلة ( الزاوي .(433، 1984،
وعلى إثر تصلب موقف اإليطاليني من مطالب اجملاهدين استأنفت حركة املقاومة من جديد
باستهداف املصاا العسكرية واملدنية اإليطالية يف املنطقة الغربية من طرابلس بقطع خطوط االتصاالت
اهلاتفية والسكك احلديدية مبنطقة قرقوزه الواقعة يف اجلنوب الشرقي من مدينة الزاوية واحلرشه الواقعة إىل
الغرب من مدينة الزاوية ،ومتكن اجملاهدون من قطع خطوط اإلمداد للقوات اإليطالية من طرابلس إىل
زواره،فاضطر احلاكم اإل يطايل (فوليب) إىل سحب قواته من صرمان و صرباتة والعجيالت إىل زوارة(.
الزاوي  ، (433، 1984،كما قام بنقل احلامية اإليطالية املتواجدة يف الزاوية إىل قرب حصن الرأس
األمحر استعداداُ لسحبها إىل طرابلس على ظهر البارجة احلربية (روما) آذا تطلب ذلك  ،وهذه
التحرك ات العسكرية من جانب القائد العام اإليطايل فوليب نراها قد شجعت اجملاهدين على مهامجة
املراكز اإليطالية يف تلك املناطق يوم 4مارس 1922م،حيت قامت مبهامجة حمطة القطار بصرمان ومراكز
الشرطة يف صرباتة والعجيالت (.الطوير.)71 ، 1999،
وضيق جماهدو الزاوية اخلناق على القوات اإليطالية يف حصن الرأس األمحر ويف مشال املدينة على
شاط البحر بالقرب من ضريح الويل (نصر بن ربوح)،فكانت ردة فعل األسطول اإليطايل قوية جتاه هذا
احلصار حيت قام بقذف محم نريان مدافعه وقنابله على املدينة ملدة عشرة أيام ،ورأت القيادة اإليطالية أن
تقوم هبجوم كاسح على املدينة من اجلهة الغربية ليكون اهلجوم مزدوجا من الشرق والغرب،فجمعوا لذلك
اثين عشر الف مقاتل من اجلنود اإليطاليني واملرتزقة األحباش و املرتزقة الليبيني  (.الزاوي ، 1984،
 ، (477ويف يوم 15ابريل 1922م حتركت قوة عسكرية من سيدي (بالل ) -الواقعة شرق مدينة
الزاوية -بقيادة العقيد (كورتو)،وحتركت قوات ايطالية أخرى من غرب الزاوية من مدينة زواره يف 22ابريل
بقيادة العقيد (جرسياين)  ،وقد تصدى هلا اجملاهدون على مشارف مدينة الزاوية من الغرب مبنطقة القيب
وأسفر هذا التصدي عن استشهاد حوايل مائة جماهد وجرح امانني آخرين يف يوم 24ابريل (.
الطوير ، )73،1999،ويف يوم 25ابريل متكن اإليطاليون من احتالل مدينة الزاوية والدخول إىل وسطها
(احلارة)( ،الزاوي ) 478،1984،واضطر اجملاهدون إىل الرتاجع حنو بئر الغنم والعزيزية وفرض حصار
عليها مما اضطر القيادة اإليطالية إىل تكليف أربعة ألوية لفك احلصار علي مدينة العزيزية بقيادة اجلنرال
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جراتسياين وقالينا وكوتور و بتساري،واستطاعت تلك القوات فك احلصار على املدينة يف 30ابريل
وانسحب اجملاهدون منها إىل بئر املرغين وبئر عبازه وسيدي السائح مبنطقة النواحي األربعة*،ووقعت
معارك كبرية بني اجلانبني استخدم فيها اجلانب اإليطايل سالح الطريان بسبب عجز قواته الربية عن التقدم
األمر الذي أجرب اجملاهدين إىل اإلنسحاب والتمركز بالقرب من مشارف ترهونة وغريان والقره بويل بأمر
من الشيخ املربوك املنتصر قائد اجلبهة ( .ابوشارب(263-262،1993،
وبذلك استطاع اإليطاليون أن يؤمنوا طرق مواصالهتم الربية من طرابلس إىل زواره ،واخذوا يعدون
العدة الحتالل اجلبل الغريب ومدينة غريان حاضرة اجلبل الغريب ومقر حكومة هيئة اإلصالح املركزية ).
الزاوي .(448،1984،فبدأت القوات اإليطالية العمل على إعادة احتالل اخلط اجلبلي املمتد من
جادو (فساطو)إىل غريان خالل الفرتة الواقعة بني شهر يونيه ونوفمرب 1922م،وعلى ثالثة مراحل بدأت
املرحلة األوىل منها يف  28مايو1922م انطالقاً من مدينة زوارة حنو الوطية بقيادة جراتسياين الحتالل
بلدة اجلوش اليت مت احتالهلا يف `12يونيو بعد انسحاب اجملاهدين منها وردم اآلبار اليت كانت يف طريق
القوات اإليطالية كبئر احلمراء والكردي(.جرتسياين ، (91-81،1984،ويف يوم 18يونيو احتلت
القوات اإليطالية قرية السالمات و جادو وتراجعت قوات اجملاهدين ناحية اجلنوب والشرق،ويف يوم 7يوليو
مت تعيني اجلنرال جرتسياين حاكماً عام للجبل الغريب،وأخذت قواته حتكم السيطرة على املنطقة الغربية من
اجلبل الغريب مثل كاباو و الرحيبات وبعد أن متكن جراتسياين من احتالل املناطق الغربية من اجلبل أمر
قواته بالزحف من جادو إىل يفرن يف يوم 28أكتوبر وبصحبته 4000مقاتل من املشاة ،و300من
الفرسان.

*توجد يف جنوب مدينة طرابلس وتبعد عنها مبسافة 30كم،وتقطنها قبائل عكاره،العالونه،الرقيعات واخلتنة.والرجبان
والزنتان ونزوح بعض األهايل إيل منطقة القبلة ،وان تعيد تنظيم املنطقة على حسب مصاحلها السياسية (.
ابوشارب)265،1993،
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هبدف السيطرة على بلدة يفرن ،ويف 30أكتوبر وصلت قوات جرتسياين إىل عني الرومية و أنظمت إليه
جمموعات من القوات غري النظامية من السكان احملليني (الباندات) ،ويف اليوم التايل اصطدمت قوات
وصفيت بقيادة الشيخ حممد فكيين وأمحد السين واحلقت
جراتسياين بقوات اجملاهدين يف أم اجلرسان ُ
هزائم كبرية بالقوات اإليطالية واستشهد حوايل 230جماهداً،ويف اليوم ذاته احتلت قوات جراتسياين قصر
يفرن والتحمت معها القوات الوافدة من العزيزية بقيادة (بيزاري)(.بوكا .(162،163،2007،ومن يفرن
حتركت القوات اإليطالية باجتاه غريان اليت وصلتها يف يوم 17نوفمرب 1922م ،دون معارك عدا معركة
قصر القواليش اليت سقط فيها مخسة شهداء،وعقب متكن جرتسياين من فرض السيطرة اإليطالية على
غريان واصلت قواته الزحف حنو ترهونة  ،ولنفس الوقت خرجت قوات أخرى بقيادة بيتساري يف اجتاه
اخلمس ومنها إىل القصبات لإلطباق على مدينة ترهونة ،كما خرجت قوات أخرى بقيادة ببللي من
العزيزية ومتكنت تلك القوات من احتالل ترهونة مركز هيئة اإلصالح يف 6فرباير 1923م بعد أن فقد
اجملاهدون أكثر من 400شهيد(.الطوير75،1999،؛ جراتسياين.)170،1984،ويف إطار استكمال
احتالل املناطق الواقعة شرقي طرابلس وجهت احلكومة اإليطالية ثالثة جيوش ضخمة بقيادة جراتسياين
وبتساري واملرتزقة الليبيني،واستطاعت تلك القوات أن حتتل مدينة زلينت يف 23فرباير ومصراتة يف 26فرباير
 1923م وان تفك احلصار على القوات اإليطالية احملاصرة يف ميناء قصر أمحد مند يناير 1922م ،بعد
أن خاضت معارك كبرية مع اجملاهدين يف رأس احلمام ورأس القطارة ووادي كعام .
(القريو58،1994،؛الطوير.(75،1999،وتلتها بين وليد وكافة أراضي ورفله يف 27من ديسمرب
1923م،ويف شهر فرباير 1924م متكنت القوات اإليطالية من بسط نفوذها على الواحات النائية يف
أقصى اجلنوب الغريب (غدامس وسيناون) وحاضرة القبلة (مزدة) ،مث سرت اليت كانت أخرمن اسقط من
املواقع يف 23نوفمرب 1924م،وباحتالل األخرية ميكن القول إن السيادة اإليطالية انبسطت على كل
طرابلس الغرب(.بوكا، )163،2007،ويف شرق البالد وخباصة يف اجلبل األخضر اشتدت حركة املقاومة
الليبية ضد القوات اإليطالية بقيادة الشيخ عمر املختار* يف عام 1924م،والذي خاض العديد من
املعارك مثل الكويسية يف 20مارس من نفس العام،و أم اجلوايب ،وسيدي سليم ،وقصر طولون،وغريها من
املعارك األخرى واليت استمرت حىت 1931م(.الطوير.)76،1999،

*.للمزيد من املعلومات عن الشيخ عمر املختار وجهاده ضد اإليطاليني انظر ( الزاوي .)55،2004،
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الخاتمةً -:
من خالل ما سبق سرده يتضح أن مؤمتر سرت حاول من خالل الداعيني إليه من الزعماء الوطنيني
توحيد الكلمة و إهناء حالة الفرقة اليت كانت قائمة بني أبناء الوطن الواحد يف شرق البالد وغرهبا،ورص
الصفوف ملقاومة احملتل اإليطايل الغاصب للبالد،فقد حاول من قبله مؤمتر غريان التوفيق بني املناطق
املتصارعة يف منطقة طرابلس ولكنه فشل يف حتقيق هذا اهلدف.،ولكنه يف الوقت نفسه استطاع أخد زمام
املبادرة يف حل اخلالف وأسباب القطيعة القائمة بني اجلزئني الشرقي والغريب من البالد.
ولذلك ومن أجل احلصول على بعض احلماية السياسية اتفق الزعماء الطرابلسيون على االتصال
بزعماء احلركة السنوسية يف برقة اليت كانت قد حتصلت على اعرتاف من احلكومة اإليطالية حبكم ذايت
لربقه يف عام1920م,وألجل ذلك دهب وفد من مؤمتر غريان إىل سرت يف عام 1922م لعرض البيعة
على السيد إدريس السنوسي ليكون حاكما على كامل البالد .
و لكن عندما علمت إيطاليا خبرب انعقاد مؤمتر سرت يف يناير 1922م ،ونتيجة خلوفها من حالة
التقارب اليت قد حتدث بني برقة وطرابلس قامت على الفور مبهامجة ميناء قصر أمحد مبصراتة يف أثناء
انعقاد املؤمتر ،وعادت احلرب من جديد بعد توقفها بني اجلانبني فرتة من الزمن  ،فلم يكن أمام هيئة
اإلصالح املركزية اليت كانت تدير األمور يف غرب البالد إال اللجوء إىل إدريس السنوسي واختياره أمريا
على ليبيا بأكملها وذلك لسببني أوهلما انه كان أمريا على جزء من أراضي برقة  ،وثانيهما أن إيطاليا قد
اعرتفت له بالسيادة على تلك املناطق بناءاً على اتفاقية الرمجة .
ومن األشياء الداعمة لتلك األسباب إن من أهم مقررات مؤمتر سرت هي توحيد كلمة األمة حتت
إمارة رجل مسلم يتفق عليه اجلميع ،فأرسل ألجل ذلك السيد بشري السعداوي لعرض البيعة على السيد
إدريس السنوسي  ،ورأى الطرابلسيون إن إرسال ذلك الوفد إىل األمري حممد إدريس السنوسي ليبايعوه
باإلمارة ما هو إال تنفيذا ملا قررته هيئة اإلصالح املركزية يف مؤمتر غريان ومؤمتر فندق الشريف .،وعند
وصول الوفد إىل مدينة اجدابيا  ،مقر احلكومة الربقاوية ،ومقابلته لألمري حممد إدريس السنوسي وإبالغه
باهلدف الذي جاء من أجله .ولكن احلكومة اإليطالية أرسلت أمندوال ) ) Amandolaوزير
املستعمرات للدخول يف مباحثات مع األمري حممد إدريس واشرتط مغادرة بشري السعداوي ممثل
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احلكومة الوطنية الطرابلسية مدينة اجدابيا .وكان األمري حممد يأمل من خالل تلك املباحثات يف إيقاف
احلرب بني إيطاليا و الطرابلسيني يف ذلك الوقت.
وبالرغم من قبول األمري حممد إدريس بالبيعة إال انه مل يطبق شروطها بل نراه يغادر إىل مصر حبجة
العالج أو خلوفه من ردة فعل احلكومة اإليطالية جتاهه بسبب قبوله للبيعة أو خوفا من مهامجة مقر
حكومته يف اجدابيا ؛وكان لسفر األمري حممد إدريس إىل مصر أثره البالغ يف ضعف حركة املقاومة الوطنية
،ووهن قوة اجملاهدين وخباصة الربقاويني منهم حيت إن السيد إدريس قد غادر البالد دون أن يعلن أمر
اجلهاد هلم بعد أن قام حبل بعض ادوار اجلهاد بناء على معاهده عكرمة وأبو مرمي.
واستمر الطرابلسيون وملدة عام كامل يقاومون هجمات الطليان مبفردهم على أمل أن يتحقق ما
اتفقوا عليه يف مؤمتر سرت بإرسال العون واملدد يف حالة مهامجة اإليطاليني ال طرف من األطراف الليبية
فبدأت إعادة االحتالل والزحف على املناطق اليت فقدهتا يف غرب البالد واليت كانت حتت سيطرهتا يف عام
1915م .كما أدى صعود احلزب الفاشسيت للحكم يف إيطاليا عام1922م،إىل سياسية استعمارية
توسعية ترفض أية مشاركة من اجلانب الوطين وعدم االعرتاف به كشريك يف احلكم ،وقد عرب عن ذلك
احلاكم اإليطايل فوليب بقوله ((سياستنا يف ليبيا ليست بالتعاون مع األعيان ،وليست ضد األعيان ،ولكن
يف احلكم بدوهنم)).
فقد هدفت السياسة الفاشستية اجلديدة إىل احتالل البالد احتالالً تاماً بإعداد جيش كبري مدعم
بسالح الطائرات والسفن البحرية (محيدة ،)182،1995،حيت بدأت القوات اإليطالية بإنزال قواهتا يف
ميناء قصر أمحد مت مشلت اخلرب واليات ليبيا الثالثة بأكملها (طرابلس،برقة،فزان)،واستمرت امانية سنوات
انتهت بالقبض على الشيخ عمر املختار وإعدامه أمام أهله حرب االسرتداد اإليطالية يف عام
1931م،مبدينة سلوق ،وبذلك تكون قد طوية فرتة مهمة من تاريخ النضال اللييب ضد املستعمر اإليطايل
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ً
قائمةًالمصادرًوالمراجع
أوالً–المصادرًالعربيةًوالمعربةً -:
 بوكا ،أجنلو ديل ،على مقربة من املشنقة حممد فكيين واالستعمار اإليطايل ملحمة الكفاح املسلحوالنضال السياسي،دار مياليل،فرنسا2007،م.
 جرتسياين  ،ردولفو ،حنو فزان ،ترمجة :طه فوزي،ط،2دار الفرجاين 1994،م.الزاوي،الطاهرأمحد،جهاد األبطال يف طرابلس الغرب ،ط 3دار دارف احملدودة،لندن1984،م. ،--------------عمر املختار احللقة األخرية من اجلهاد الوطين يف ليبيا ،ط ،2املداراإلسالمي،بريوت2004،م.
ثانياً-المراجعً -:
أبوشارب،حممد علي،احلركة الوطنية  ،1923-1922حبوث ودراسات يف التاريخ اللييب،ج،2إعداد
جمموعة من األساتذة والباحثني ،إشراف صالح الدين السوري وحبيب وداعة احلسناوي ،مركز جهاد
الليبيني للدراسات التارخيية،طرابلس .1993،
 أبو طالب،عبد الرمحن عبد اهلادي على،اجلامعة العربية وقضية استقالل ليبيا،دار هنضةالشرق،القاهرة1997،م.
باخيموفتش،ز.ب،احلربالرتكيةاإليطالية،ترمجة:هاشم التكرييت،اجلامعة الليبية،بنغازي1970،م. بروشني  ،ن.إ، .تاريخ ليبيا يف العصر احلديث منتصف القرن السادس عشر-مطلع القرنالعشرين،ترمجة :عماد حامت،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية،طرابلس 2005،م.
 محيدة ،علي عبداللطيف  ،اجملتمع والدولة واالستعمار يف ليبيا ،1930-1832مركز دراساتالوحدة العربية ،بريوت 1995،م.
 رحومة  ،مصطفى حامد ،صلح أوشي لوزان أكتوبر عام 1912م ،حبوت ودراسات يف التاريخاللييب،ج،2إعداد جمموعة من األساتذة والباحثني ،إشراف صالح الدين السوري وحبيب وداعة
احلسناوي ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية،طرابلس .1993،
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 سعيد بغين ،عمرو ،حركة اجلهاد اللييب خالل الفرتة  ،1921-1919حبوث ودراسات يف التاريخاللييب،ج،2إعداد جمموعة من األساتذة والباحثني ،إشراف صالح الدين السوري وحبيب وداعة
احلسناوي ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية،طرابلس 1993،م.
 شكري،حممد فؤاد،السنوسية دين ودلة،دار الفكر،القاهرة1948،م. ،----------ميالد دولة ليبيا احلديثة،وثائق حتريرها واستقالهلا،ج،1مطابعاالعتماد،القاهرة1957،م.
 علي  ،علي البوصريي  ،التوغل اإليطايل يف الدواخل عقب صلح لوزان  ،حبوث ودراسات يف التاريخاللييب،ج، 2إعداد جمموعة من األساتذة والباحثني ،إشراف صالح الدين السوري وحبيب وداعة
احلسناوي ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية،طرابلس 1993،م.
 فشيكة ،حممد مسعود،رمضان السوحيلي البطل اللييب الشهري بكفاحه للطليان،ط، 1دارالفرجاين،طرابلس1973،م.
 التليسي،خليفة حممد،معارك اجلهاد اللييب من خالل اخلطط احلربية اإليطالية،دارالنشر،طرابلس1980،م.
  ، ------------معجم معارك اجلهاد يف ليبيا 1931-1911م،الدار العربيةللكتاب،طرابلس1983،م.
 الصاليب  ،علي حممد،تاريخ احلركة السنوسية يف أفريقيا ،ط، 3دار املعرفة ،بريوت2009،م. الطوير،حممد أحممد،تاريخ حركات التحرر من االستعمار يف العامل خالل العصر احلديث((بالوطنالعريب وإفريقيا واسيا وأوروبا واألمريكيتني))منشورات تأنيت ،الرباط1999،م.
 ،-----------------الشيخ فرحات الزاوي احد قادة اجلهاد اللييب ضد الغزاةاإليطاليني،دن،بنغازي2003،م.

 القريو ،حممد مفتاح ،معارك اجلهاد اليت وقعت يف مصراتة زمن احلروبات اإليطالية،الدار اجلماهرييةللنشر والتوزيع واإلعالن 1994،م.
 اجملدوب ،عمر بن حممد،احتالل منطقة جتمع اجملاهدين ببين وليد وما حوهلا 1923م،مركز جهادالليبيني ضد الغزو اإليطايل  ،طرابلس 1988،م.
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 ماكوال ،فرنسيس  ،حرب إيطاليا من اجل الصحراء مشاهدات املراسل احلريب الربيطاين مع اإليطالينييف طرابلس،ترمجة :عبد املوىل صاا احلرير،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية،طرابلس 1999،م.
 حممد سعيد القشاط،الصحراء تشتعل1931-1889م،دار امللتقى للطباعة والنشر،دم ن1998،م. هويدي،مصطفى علي ،تأثريات احلرب العاملية األوىل على حركة جهاد الليبيني  ،حبوت ودراسات يفالتاريخ اللييب،ج،2إعداد جمموعة من األساتذة والباحثني ،إشراف صالح الدين السوري وحبيب وداعة
احلسناوي ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية،طرابلس 1993،م.
ثالثا -الرسائل العلمية-:
 قناوي،ارو يعي حممد ،بشري السعداوي ودوره يف احلركة الليبية ،1952-1884أطروحة دكتوراه غريمنشورة،جامعة عني مشس،كلية اآلداب،القاهرة2011،م.
 ياسني،ساملة سامل،املؤمترات الوطنية الليبية ودورها يف اجلهاد ضد االحتالل اإليطايل1952-1912م،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة عني مشس،كلية اآلداب،القاهرة2012،م.
رابعا-الدوريات-:
 أندرسون ،ليزا ((،أراء غربية يف إصالح عثماين يف ليبيا يف أواخر القرن التاسع عشر))،جملة البحوثالتارخيية ،العدد السابع ،السنة الثانية1985،م،.مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخية
 بغين ،عمرو سعيد ((،حركة الصفوف واثرها يف حركة اجلهاد)) ،جملة الشهيد ،العدد الرابع1983،م،مركز جهاد الليبني للدراسات التارخيية،طرابلس.
الربغيت ،يوسف سامل ((،األدوار يف حركة اجلهاداللييب))جملة الشهيد ،العدد الثاين،1996،مركز جهادالليبني للدراسات التارخيية،طرابلس.
 - .احلرير ،إدريس صاا ((،سياسة فرق تسد االستعمارية اإليطالية وأثرها على حركة اجلهاد
اللييب،)(1932-1911جملة الثقافة العربية ،عدد 10أكتوبر،أمانة اإلعالم ،طرابلس1988،م.
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االنتماءًالتنظيميًعندًالعاملينًفيًصناعةًاألسمنت ً
دراسةًميدانيةًعلىًعينةًمنًالعاملينًبمصنعًأسمنتًزليتن(الشركةًالعربيةًلألسمنت) ً
دً.عبدالمنعمًمحمدًالغويل ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدً.محمودًأحمدًالكبير ً
ً

قسمًعلمًاالجتماعًًً-كليةًاآلدابً–ًالجامعةًاألسمرية

ملخصًالدراسةً :
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى االنتماء التنظيمي عند العاملني مبصنع أمسنت زلينت ،حيث
يتكون جمتمع الدراسة من جمموع العاملني مبصنع أمسنت زلينت التابع للشركة العربية لألمسنت ،ومت اختيار
عينة عشوائية حجمها ( )061عامل متثل نسبة  %60.02من جمتمع الدراسة ،واستخدمت الدراسة
االستبيان كوسيلة جلمع البيانات ،حيث احتوى على  69سؤاالً ،متثل اماين أسئلة املتغريات االجتماعية ،
وعشرون سؤاالً متثل مؤشرات االنتماء التنظيمي ،وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج وهي:
 أن درجة مستوى االنتماء التنظيمي لدى العمال مبصنع أمسنت زلينت مرتفعة جداً.
 ال توجد فروق يف االنتماء التنظيمي عند العاملني مبصنع االمسنت زلينت حسب اجلنسية ،ومكان
اإلقامة ،واحلالة الزواجية للعاملني باملصنع.
 وجود عالقة طردية بني درجة االنتماء التنظيمي للعاملني مبصنع امسنت زلينت على أساس العمر،
واملستوى التعليمي ،والدخل ،ومدة اخلربة ،والتخصص املهين للعاملني باملصنع.
مقدمةً :

تعتمد املنظمات على املوارد البشرية يف حتقيق أهدافها وزيادة فاعليتها ،هلذا هتتم بتنميتها
وتدريبها وتطويرها وحتفيزها مادياً ومعنوياً ،مما يؤدي إىل زيادة مستوى االنتماء التنظيمي بني أفرادها ،ولذا
تعمل املؤسسات بتقصي ومتابعة سلوك العاملني وعالقاهتم التفاعلية فيها يف ظل تزايد تعقد العمل
وتشابك العالقات داخلها ،فاملصانع شأهنا شأن املؤسسات األخرى تسعى إىل خلق االنتماء التنظيمي
من خالل عملية التفاعل بني العاملني ورضاهم عن العمل مما يؤدي إىل حتفيزهم وزيادة االنتاجية داخل
املصنع ،حيث أن االنتماء التنظيمي ميثل انعكاس الجتاهات األفراد وأ اطهم السلوكية ،وأن اخنفاض
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مستوى االنتماء التنظيمي عند العاملني ينعكس على اجتاهاهتم مما يؤدي إىل تدين االنتاجية والبحث عن
أعمال أخرى ،وعدم القبول بأهداف املؤسسة ومن هنا تكمن أمهية دراسة االنتماء التنظيمي عند
العاملني ،ومعرفة مستوى هذا االنتماء والعوامل اليت تلعب دور يف ارتفاع أو تدين هذا االنتماء.

أوالً:مشكلةًالدراسةً :

أصبحت دراسات وحبوث تنظيمات العمل املركبة مرتبطة بالتحوالت اهلائلة يف جماالت االقتصاد
والتقنية وعمليات السوق العاملي ،واليت استوجبت تطوير املداخل النظرية والرلى العلمية لدراسة
التنظيمات االقتصادية والصناعية والتقنية من خمتلف جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فضالً
على أن سياسات تنظيمات العمل واليت ختتص بالعمالة واالداء التنظيمي مل تعد مالئمة بالقدر الكايف
ملواجهة النمط احلديث من العالقات بالغة التعقيد بني التوقعات والفعل ،والسيما يف ظل نظام اقتصادي
موحد بدأت مالحمه ترتسم بوضوح على عالقات السوق العاملي ،فمن خالل انتشار التصنيع واقتصاد
السوق وتعاظم أدوار التنظيمات املختلفة سامهت اهتمامات علماء االجتماع من الرتكيز على قضايا
تقليدية مثل الصراع التنظيمي واالغرتاب إىل قضايا حديثة مثل االنتماء التنظيمي وعالقاته ملا يتطلبه
عمليات املنافسة بني التنظيمات املختلفة االنتاجية واخلدمية داخل السوق العاملي ،وبذلك أصبح االنتماء
التنظيمي مدخل لدراسة التنظيمات الرمسية املركبة ،نتيجة التحوالت الصناعية واخلدمية يف أوروبا الغربية
والواليات املتحدة واليابان وتعاظم الدور التنظيمي وانتهاج سياسات جديدة تتعلق بالعمالة وحتقيق أكرب
قدر من انتمائها حنو التنظيمات الرمسية كانت من أهم دوافع االهتمام باالنتماء التنظيمي كمدخل عند
49
علماء االجتماع لدراسة التنظيمات.
ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة يف طبيعة تأثريات املتغريات االجتماعية واملتغريات التنظيمية،
وفهم طبيعتها األساسية ،للوقوف على اجلوانب االجيابية والسلبية ،ومعرفة العوامل الدالة على تباين
العاملني حنو آليات االنتماء التنظيمي ،واملنعكسة على عملية االنتاج والعمل ،نتيجة تغريات آليات سوق
العمل ومتطلباته املتجددة ،واألخذة يف االتساع ،كالكفاءة ،واالجناز ،والتقنية العالية واجلودة واملنافسة،
وتأثريها على شبكة العالقات االجتماعية بني العاملني كمعايري للعمل.
وتتحدد مشكلة الدراسة يف التساللني التاليني:
 -1ما مدى درجة االنتماء التنظيمي لدى العمال مبصنع االمسنت؟
 49أمحد األصفر ،أديب عقيل ،علم اجتماع التنظيم ومشكالت العمل ،دمشق ،منشورات جامعة دمشق -كلية اآلداب
والعلوم االنسانية6112 ،م ،ص.21
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 -2هل توجد فروق يف االنتماء التنظيمي بني العمال وفق لعدد من املتغريات االجتماعية كالنوع والعمر
وسنوات العمل واملستوى التعليمي ومكان االقامة واحلالة الزواجية ومستوى الدخل؟
ثانياً:أهميةًالدراسةً :

تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 -1أمهية قضايا التنظيم والعمل كمؤثر حيوي وفعال يف حياة أفراد اجملتمع واليت من خالهلا يتشكل
سلوكهم وفاعلية انتمائهم التنظيمي مما يزيد من مستوى أداء اخلدمات االنتاجية والعمل على
احداث التنمية والنهوض باجملتمع.
 -2أمهية الصناعة يف جمال األمسنت واليت تعتمد على كثافة رأس املال والتقنية ،والعمالة اليت يتم اختيارها
للعمل داخل التنظيمات الرمسية تتصف باملهارة اليت تعتمد على مستويات علمية متخصصة ،وهذه
تضفي أمهية لدراسة املتغريات االجتماعية لالنتماء التنظيمي.
 -5االهتمام الكبري اليت توليه الدولة للصناعات التحويلية الثقيلة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية ،من خالل
انتشار مصانع األمسنت اليت تساهم يف تنوع مصادر الدخل القومي ،فالدراسات االجتماعية العلمية
على التنظيمات الرمسية لتلك الصناعات تساهم يف معرفة اشكاليات االنتماء التنظيمي والعالقات
بني العاملني واالدارة ،للمسامهة يف عالج هذه االشكاليات للرفع من مستوى االنتاج احمللي.
ثالثاً:اهدافًالبحثً :

يهدف البحث اىل حتقيق األهداف التالية:
 -1قياس درجة مستوى االنتماء التنظيمي لدى العاملني مبصنع األمسنت زلينت.
 -2معرفة العالقة بني املتغريات االجتماعية كالنوع والعمر وسنوات العمل واملستوى والتعليمي ومكان
االقامة واحلالة الزواجية ومستوى الدخل واالنتماء التنظيمي لدى عمال مصنع األمسنت زلينت.
رابعاً:مفاهيمًالدراسة ً

ترتكز الدراسة احلالية على املفاهيم التالية :االنتماء -التنظيم -االنتماء التنظيمي -العاملني -الصناعة-
صناعة االمسنت.

ً-8مفهومًاالنتماءً :

يعين االقرتاب واالستمتاع بالتعاون أو التبادل مع اخرين ،ويف احلقيقة أن دافع االنتماء إذا توفر لدى الفرد
50
أن يعدل كثرياً من سلوكه حىت يصبح سلوكه مطابقاً ملا يرتضيه جمتمعه.
 50فريدريك معتوق ،معجم العلوم االجتماعية ،بيروت ،اكاديما انترناشنول للنشر9111 ،م ،ص.09
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وورد يف معجم العلوم االجتماعية أن االنتماء هو ارتباط الفرد جبماعة ،حيث يرغب يف االنتماء إىل مجاعة
51
قوية يتقمص شخصيتها ويوجد نفسه هلا مثل األسرة أو النادي أو الشركة.

ً-9مفهومًالتنظيمً :

يرى بارسونز أن التنظيم نسق اجتماعي له اجتاه اساسي حنو حتقيق هدف ما أو جمموعة أهداف ،وكما
يعرفه كان -وكاتز بأنه النسق االجتماعي املفتوح والرامي لتحقيق أهدافه واحملافظة على بقائه واستمراره من
52
خالل العالقات املتبادلة بينه وبني البيئة اخلارجية احمليطة به.
ويعرفه ريتشارد هال ،وبيرت بالو بأنه عبارة عن وحدات اجتماعية يتم تصميم بنائها بأسلوب رشيد
لتحقيق أهداف معينة ،ولذلك تعترب الشركات واملصانع اذج للتنظيم ،بينما ال ينطبق ذلك على
53
األشكال االجتماعية األخرى كالقبيلة واألسرة.
وبناء عليه فإن التنظيم هو النسق االجتماعي الذي له حدود حيافظ عليها ويسعى لتحقيق هدف أو
جمموعة أهداف حمددة ،ويتألف التنظيم من بناءات ومكانة وأ اط تفاهم بني األفراد املشرتكني يف أداء
النشاط التنظيمي وتربطهم عالقات اجتماعية مع وجود نسق اداري يتوىل اجناز الواجبات واملهام
التنظيمية ،مع قدرته على احالل واستبدال العمالة التنظيمية وفق معطيات التنظيم ،وضمن اطار عالقته
54
بالبيئة اخلارجية.

ً-3مفهومًاالنتماءًالتنظيميً :

تتعدد وتتباين مفهوم االنتماء التنظيمي عند علماء العلوم االجتماعية ،حيث يعتمد على فرضية أساسية
مفادها أن سلوك الفرد داخل التنظيم الرمسي قد يتخطى حيز التوقعات املعيارية من جانب هذا التنظيم،
وأن السلوك التنظيمي مت هتيئة الفرد ملمارسته بشكل مسبق وبالكيفية اليت حتقق له ارتباطه القوي واملستمر
بأهداف التنظيم ،حيث يرى الوتو وهرينيك أن املشاركة التنظيمية قد يتم التخطيط هلا وتقدير تكلفتها
وحساب عائدها بشكل مسبق من قبل األفراد.
ويعرف مود واي االنتماء التنظيمي بقدرة الفرد على التوحد واالندماجية مع التنظيم الرمسي الذي يعمل
بداخله ،ويركز علماء االجتماع على قياس اجتاهات االفراد حنو التنظيم الرمسي مثل هال ،شيلدون  ،حيث
يرى أن االنتماء التنظيمي االجتاهي حيدث عندما ترتبط شخصية الفرد بالتنظيم الرمسي أو تكامل
 51أحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بيروت ،مكتبة لبنان9190 ،م ،ص.90
 52وج دي شفيق عبداللطيف ،علم االجتماع الحضري والصناعي ،القاهرة ،دار المصطفى للنشر والتوزيع1662،م،
ص.12
 53اعتماد محمد عالم ،دراسات في علم اجتماع التنظيمي ،القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية9119 ،م ،ص102
 54المرجع السابق ،ص101
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االهداف التنظيمية مع اهدافه حيث ميثل حالة انعكاس على شخصية الفرد من خالل دراسة خصائص
التنظيم الرمسي بعينه واهدافه ومدى توافقها مع املتطلبات الشخصية لألفراد ورغبتهم يف استمرار عضويتهم
55
داخل التنظيم الرمسي.
وتتبىن الدراسة احلالية تعريف بوشانان لالنتماء التنظيمي بأنه ارتباط فعال بني االفراد وتنظيم بعينه ،ويقوم
هذا االرتباط على والء االفراد للتنظيم وتطابق اهدافهم مع اهدافه ،وحيدد ثالثة عناصر أساسية لالنتماء
التنظيمي هي التوحد  ،واالندماجية يف العمل  ،والوالء للتنظيم ،وميكن قياس االنتماء التنظيمي باستخدام
املقياس االجتاهي عند بورتر وأخرين من خالل االبعاد اآلتية:
 .0التكامل والتوافق بني أهداف وقيم كل من الفرد والتنظيم
 .6بذل أقصى جهد من قبل الفرد لتحقيق أهداف التنظيم.
56
 .2اصرار الفرد على استمرارية البقاء يف عضوية التنظيم.

-2مفهومًالعاملينً :

وهو مرادف ملصطلح القوى العاملة ،وهو يعين جمموعة األفراد العاملني الذين ميثلون مركباً معيناً من
الوظائف واملهن واألعمال والتخصصات وينتظمون يف خدمة واحدة كشخصية اعتبارية مقابل مكافأة
عمل ،ويرتبطون بعالقة عمل قانونية وفعلية سواء كان انتاج سلعة أو تقدمي خدمة ،ويتقامسون األعمال
االدارية والتنفيذية واالنتاجية يف وحداهتم أو منظماهتم مبقتضى تنظيم رمسي يدخل ضمن قوة العمل ويقع
57
غلى خمتلف مستويات التنظيم االداري.

ً-2مفهومًصناعةًاألسمنتً :
يشري مفهوم الصناعة إىل عملية حتويل شكل املواد اخلام يف الطبيعة لزيادة قيمتها باستخدام أدوات مناسبة
58
هبدف جعلها قابلة إلشباع حاجة معينة سواء كانت وسيطة أو هنائية.
وتعترب صناعة االمسنت من الصناعات االسرتاتيجية تعتمد على توافر املواد اخلام وحتويلها إىل مادة
األمسنت الناعمة اليت تتصلب وتكتسب خواصاً متاسكية بوجود املاء مما جيعلها قادرة على ربط مكونات
اخلرسانة بعضها ببعض.
خامساً:فروضًالدراسةً :

 55محمد الجوهري ،علم االجتماع الصناعي والتنظيم ،ط ،1عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع1699 ،م ،ض32
 56اعتماد محمد عالم ،دراسات في علم اجتماع التنظيمي ،مرجع سابق ،ص126
 57محمد كامل مصطفى وأخرون ،معجم مصطلحات القوى العاملة ،االسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة للنشر
والتوزيع9199 ،م ،ص.916
 58محمد عويس ،العمل االجتماعي في التنظيمات الصناعية ،القاهرة ،دار النهضة العربية9119 ،م ،ص.12
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من خالل العرض السابق مت صياغة فروض الدراسة على النحو التايل:
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  1.19يف االنتماء التنظيمي لدى العمال
حسب اجلنسية
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  1.19يف االنتماء التنظيمي لدى العمال
حسب مكان االقامة
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  1.19يف االنتماء التنظيمي لدى العمال
حسب العمر
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  1.19يف االنتماء التنظيمي لدى العمال
حسب احلالة الزواجية.
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  1.19يف االنتماء التنظيمي لدى العمال وفق
املستوى التعليمي
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  1.19يف االنتماء التنظيمي لدى العمال
حسب عدد سنوات العمل
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  1.19يف االنتماء التنظيمي لدى العمال
حسب الدخل

سادساً

 :االطار النظري للدراسة:

ً

ميكن تقسيم املداخل النظرية يف دراسة االنتماء التنظيمي اليت حيظى هبا تراث علم االجتماع إىل املداخل
اآلتية:

ً-8مدخلًالتبادليةًالمحدثةًفيًدراسةًاالنتماءًالتنظيميً :

تقوم الفكرة احملورية هلذا املدخل بافرتاض عالقة تبادلية بني هذا االنتماء واملنفعة التبادلية بني كل من الفرد
والتنظيم الرمسي الذي يعمل بداخله الناجتة عن نظري مادي للفرد من قبل التنظيم.
ويركز كل من (مورتيمر ،بيكر) أن االنتماء التنظيمي يقوم على العالقة بني ثالثة متغريات مرتبطة هي
التكلفة ،العائد ،االستثمار ،حيث متثل التكلفة احلالة التعليمية واحلالة الزواجية ،وميثل االستثمار مدة خربة
الفرد يف التنظيم الرمسي ،بينما يركز (ريتشاردهال ،دوين) يف دراستهم لالنتماء التنظيمي العالقة حول
املكاسب التنظيمية من خالل ارتباطها مبتغريات أخرى مثل الرضا عن العمل ،وقيم العمل ،ويفرق
(كيدرون) بني نوعني من االنتماء التنظيمي مها االنتماء احملسوب ،والذي ميثل رغبة الفرد يف البقاء والعمل
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داخل التنظيم ،والنوع االخر ميثل االنتماء االخالقي املتعلق بنمط السلوك والقبول االجتماعي ،مبعىن
59
مايتوقعه التنظيم من سلوك أفراده العاملني بداخله.

ً-9مدخلًاالنتماءً(التنظيماتًالمتعاظمة)ً :

يقوم هذا املدخل على فرضية أساسية مفادها أن حتقيق احلد األمثل من انتمائية األفراد ألهداف التنظيم
الرمسي وقيمه تأثر من خالل تعاظم هيمنة التنظيم الرمسي ليس فقط يف حميط العمل بل على حياهتم
االجتماعية خارجها ،حيث يستمد هذا املدخل توجهاته النظرية من اسهامات ثالثة مدارس فكرية هي
تنظيمات العمل يف اجملتمع الياباين ،حيث الربامج املتعلقة بالعمالة والسوق وتعاظم دور التنظيمات الرمسية
املركبة يف اهليمنة على العاملني وحياهتم االجتماعية داخل وخارج حدود تلك التنظيمات ،واسهامات
الراديكالية احملدثة (بروان ،فريدمان) من خالل الرلية للعالقة بني كل من بيئة العمل واالنتماء التنظيمي
60
بالضبط البريوقراطي ،واسهامات مدرسة النسق االجتماعي الفين عند وود ،بلومر ،وليم فوت واين.

ً-3مدخلًالبنائيةًالمحدثةً :

يركز هذا املدخل على العديد من القضايا مثل سوق العمل والتنظيم واالجناز واملكانة والطبقة ورأس املال
البشري ،وبناءات القوة والعمل  ،ومن أبرز علماء هذا املدخل (مورجان ،توسكي).
ويرى هذا املدخل أن االنتماء التنظيمي يتصف بالعالقة الدينامية العالية بني الفرد والتنظيم من خالل
سلوك األفراد والرضا عن العمل وأخالقياته ،وبناءات التنظيم واالدارة (السلطة والقوة) ،والتوزيع النسيب
للعمالة داخل سوق العمل الداخلي مبعىن انتمائية الفرد داخل التنظيم وسلطته واداراته ،ومدى استجاباته
61
وعالقته داخل حميط العمل مقارنة بعملية االنتاج واخلدمات داخل التنظيم ذاته.

سابعاً:الدراساتًالسابقةً :

ً -8دراسةًسعودًالعتيبيً،عوضًاهللًالسواطً،االنتماءًالتنظيميًواالداريًلمنتسبيًجامعةًالملكً
عبدالعزيز8221مً 62:

هدفت الدراسة إىل قياس االنتماء التنظيمي ملنتسيب جامعة امللك عبدالعزيز وحتديد العوامل اليت تؤثر على
هذا االنتماء ،واجريت الدراسة على عينة حجمها  610موظفاً ،وبينت نتائج الدراسة أن أفراد العينة
 59المرجع السابق  ،ص101
 60سعد عيد مرسى بدر ،عملية العمل "مدخل في علم االجتماع الصناعي" االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية1669 ،م،
ص92
 61اعتماد محمد عالم ،دراسات في علم االجتماع التنظيمي ،مرجع سابق ،ص109
 62سعود العتيبي ،عوض هللا السواط ،االنتماء التنظيمي واالداري لمنتسبي جامعة الملك عبدالعزيز الرياض ،مجلة
االداري ،العدد 0887 71م ،ص ..02-93
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يت صفون بدرجة متوسطة من االنتماء التنظيمي ،ويتاثر بعدد من العوامل وهي الصفات الشخصية –
خصائص العمل -اخلربة يف العمل.

 -6دراسةًراشدًالعجميً،االنتماءًالتنظيميًوالرضاًعنًالعمل8222ً،مً 63:

هدفت الدراسة إىل قياس مستوى االنتماء التنظيمي والرضا عن العمل بدولة الكويت ،واجريت الدراسة
على عينة مكونة من  911موظف ،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك ارتفاعاً يف مستوى االنتماء التنظيمي
لدى املوظفني ،ووجود عالقة اجيابية بني مستوى االنتماء التنظيمي وظروف بيئة العمل الداخلية.

ً -3دراسة ًروان ًحمدانً ،االنتماء ًالتنظيمي ًللعاملين ًفي ًالمؤسسات ًالحكوميةً
فلسطين9688مً 64:

هدفت هذه الدراسة للتعرف أثر التحفيز على االنتماء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية
مبدينة نابلس بفلسطني ،وتكونت جمتمع الدراسة على  01مديراً  ،وتوصلت الدراسة ان احلوافز املادية هلا
أثر على االنتماء التنظيمي لدى األفراد ،وإن كانت درجة االنتماء التنظيمي لدى العاملني متوسطة.

ً-2دراسةًاعتمادًمحمدًعالمً"التنظيمًاالجتماعيًللمصنعًالحديث"ًدراسةًلصناعةًالدواءًبمصرً
8212مً 65:
وهدفت الدراسة إىل معرفة مدى اعتمادية العالقة بني تقسيم العمل والتسلسل الرئاسي للسلطة ،وفعالية
مشاركة العمال يف عضوية جملس ادارة التنظيم ودور اللجنة النقابية ،وقامت باجراء الدراسة على شركة
مصر للمستحضرات الطبية وشركة سويس فارما ،واختارت عينة حجمها  621فرداً  ،وتوصلت الدراسة
اىل عدة نتائج منها:
 وجود عالقة عكسية بني القدرة على اكتساب التنظيم للخصائص املهنية ومركزية السلطة ،وكلما
زادت املهنية قلت مركزية السلطة.
 وجود عالقة طردية بني املهنية ونطاق الضبط ،أي كلما ازدادت املهنية ازداد عدد املرلسني التابعني
لكل رئيس.
 وجود اللجان النقابية ساعد على تكوين عالقات غري رمسية بني االدارة والعمال وتقليل التوترات
بينهما.
 63راشد العجمي ،االنتماء التنظيمي والرضا عن العمل  ،الرياض ،مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ،العدد 9111 ،93م،
ص01-91
 64ماجدة العطية ،سلوك المنظمة"سلوك االفراد والجماعات" ،عمان ،دار الشروق للنشر والوزيع1663 ،م ،ص.22
 65اعتماد محمد عالم ،دراسات في علم االجتماع التنظيمي ،مرجع سابق ،ص190
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66

وهدفت الدراسة اىل التعرف على مستوى االغرتاب لدى العمال من خالل املستوى التقين
واندماجية العامل يف النظم اجملتمعية وتفاعله مع زمالء العمل ،ومت قياس االغرتاب عن العمل من
خالل مؤشرين ومها مدى سيطرة العامل على عملية التشغيل املباشر ،وقدرته على صنع القرارات
املتعلقة هبذه العملية ،واجريت الدراسة على عينة حجمها ( )606مفردة من مصنع النسيج التابع
لشركة "اسكو" ومصنع الدراجات البخارية التابع لشركة "الرتامكو" جبمهورية مصر ،واسفرت الدراسة
على عدة نتائج منها:
 وجود عالقة بني درجة امليكنة وحتكم العامل يف عملية التشغيل املباشر ،مبعىن أن املستوى
املنخفض للميكنة اتاح قدراً حمدوداً من حتكم العامل يف عملية التشغيل املباشر.
 وجود عالقة بني درجة امليكنة ودرجة التحكم أو السيطرة على صنع القرار مبعىن أن املستوى
املنخفض من امليكنة قد هيأ أعلى درجة من السيطرة على عملية صنع القرار.
 توجد درجة منخفضة من حالة الالمعيارية بني العمال.
تعقيبًعلىًالدراساتًالسابقةً :

من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بالدراسة احلالية ،حيث
تناولت الدراسات السابقة موضوع مستوى االنتماء التنظيمي وحددت عدد من العوامل اليت تؤثر فيه،
واستفادت الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة يف حتديد مفهوم االنتماء التنظيمي ويف تصميم وسيلة
مجع البيانات ،ووجه االختالف أن الدراسة احلالية هتتم باالنتماء التنظيمي يف املؤسسة الصناعية
االنتاجية لصناعة االمسنت ،بينما معظم الدراسات السابقة اهتمت باالنتماء التنظيمي باملؤسسات
اخلدمية واالدارية.

ثامناً:االجراءاتًالمنهجية ً

ً-8نوعًالدراسةً

تعد الدراسة احلالية دراسة وصفية حتليلية ،فهي حتاول أن تقدم وصفاً ملوضوعها ،وذلك من خالل مجع
البيانات وحتليلها ،وقد استخدمت الدراسة املسح االجتماعي عن طريق العينة ،ويعد منهجاً مناسباً
لتحقيق أهداف الدراسة احلالية.

ً-9استمارةًاالستبيانً :
 66المرجع السابق  ،ص192
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مر إعداد االستمارة بعدة مراحل ،فبعد حتديد مشكلة البحث وبيان أجزائها ،وحتديد وحدة االهتمام
املتمثلة يف الفرد ،صمم الباحث االستمارة  ،حيث احتوت االستمارة على ( )69سؤاالً.
وقد مر تصميم االستبيان مبراحل وهي-:
 -0املرحلــة األوىل -:اإلطــالع علــى الدراســات الســابقة بقصــد حتديــد العناصــر الــيت يعتقــد أهنــا تشــكل
موضــوع الدراســة ،مث ترمجــة هــذه العناصــر إىل عبــارات أو أســئلة ،وبنــاء عليهــا مت وضــع اســتمارة أوليــة
للدراسة.
 -6املرحلــة الثانيــة -:وقــام الباحثــان بــإجراء اإلختبــار علــى عينــة صــغرية مــن العمــال مبصــنع امسنــت زليــنت
وذلــك بطريقــة إعــادة االختبــار ،حيــث قــام الباحــث بتطبيــق االســتمارة مـرتني بفــارق ( )01أيــام علــى
نفس العينة ،مث بعد ذلك مت حساب معامل ارتباط بريسون بني الدرجات اليت مت احلصول عليهـا مـن
التطبيقــني عــن طريــق احلقيبــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة ( ،)SPSSوكانــت النتيجــة أن معامــل
االرتباط يساوي ( ،)1.91وهذا يدل على ثبات األداة.
ً3مجاالتًالدراسة ً

تتضمن الدراسة ثالث جماالت وهي:

(أ)ًالمجالًالمكانيً :
ويقصد به النطاق املكاين إلجراء الدراسة ،حيث تقع الوحدات ضمن احلدود اإلدارية ملدينة زلينت اليت تقع
علــى البحــر املتوســط بطــول مخســني كيلــو مــرت خــط طــول  01/21شــرقاً ،ودائــرة عــرض  26/69مشــاالً،
67
وترتفع عن سطح البحر  09مرتاً ،وتقع على بعد  099كيلومرتاً إىل الشرق من مدينة طرابلس -ليبيا.
قد حدد الباحث جمتمع البحث مصنع أمسنت زلينت (الشركة العربية لألمسنت)
(ب)ًالمجالًالبشري:

يشمل اجملال البشري للدراسة على مجيع العمال مبصنع أمسنت زلينت(الشركة العربية لألمسنت).

ً(ج)ًالمجالًالزمني:

حــددت املــدة بــني  6109/17/10م إىل  6109/11/21م جمــاالً زمني ـاً للدراســة امليدانيــة وهــي املــدة
اليت مت فيها مجع البيانات واملعلومات من جمتمع الدراسة.
ً-2مجتمعًالبحثً :

 67اللجنة الشعبية العامة للمرافق ،المخطط الشامل  -1666التقرير النهائي -مكتب مشاريع البلدية(زليتن) ،شركة
بولسبرفس ،1666وراسو-بولبندا ،ص99
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الدراسة احلالية تدرس االنتماء التنظيمي لعمال مصنع أمسنت زلينت ،حيث يقع املصنع جنوب غرب مدينة
زلينت ويبعد عنها  06كم عن مركز املدينة ،ويقع مبحلة الغويالت ،وتبلغ مساحته 62كم ، 6وتعترب
صناعة األمسنت من الصناعات االسرتاتيجية للبالد ،وجاءت فكرة إنشاء املصنع نتيجة التحول العمراين
الذي شهدته ليبيا فرتة السبعينات ،وبتاريخ 0191/12/17م مت التوقيع على عقد إنشاء املصنع مع
شركة كاوازكي اليابانية للصناعات الثقيلة ،وبدأ املصنع مرحلة االنتاج الفعلي منتصف عام 0191م،
وبلغت الطاقة االنتاجية للمصنع مليون طن سنوياً ،حيث يضم املصنع عدة مرافق متعددة منها الصناعية
واخلدمية ،حيث يشتمل على املبىن االداري ومبىن ادارة االنتاج الذي يشتمل على حجرة التحكم املركزي،
واملختربات واملعامل لتحليل العينات ،كذلك مبىن اآلالت الصناعية الداخلة يف عملية االنتاج ،وحمطة
معاجلة املياه ،وحمطة الكهرباء ،وحمطة للوقود ،باإلضافة اىل مطعم وعيادة طبية ومسجد ،وخميم سكين
للعاملني.
ويبلغ عدد القوى العاملة باملصنع حوايل ( )927عامل ،مبختلف التخصصات منهم ( )19عامل غري
68
لييب .
ً-2تحديدًحجمًالعينة:

توجــد طريقــة إحص ـائية شــائعة االســتعمال بــني البــاحثني لتحديــد احلجــم املناســب أو حتديــد أصــغر حجــم
ميكــن لعينــة أن تأخــذه وذلــك بتوظيــف مــا يعــرف باخلطــأ املعيــاري ،ولتحديــد حجــم العينــة املناســب يقــرر
69
الباحث مستوى الداللة.
وق ــد اف ــرتض الباحث ــان ف ــرتة الثق ــة ( ،)1.19أم ــا مس ــتوى الدالل ــة فه ــي ( )%19وقيمته ــا اجلدولي ــة
( ،)0.12أمــا املتوســط احلســايب واالحنـراف املعيــاري فقــد مت حتديــده مــن خــالل تكـرارات متغــري مــدة
اخل ـ ــربة لعين ـ ــة الدراس ـ ــة  ،حي ـ ــث بل ـ ــغ املتوس ـ ــط احلس ـ ــايب للعم ـ ــر ( ،)02.0أم ـ ــا االحنـ ـ ـراف املعي ـ ــاري
يساوي(،)2.2
وبناء عليه مت اختيار عينة حجمها ( )061عامل ،أي بنسبة  %60.02من جمتمع البحث.

تاسعاً:عرضًنتائجًالدراسةًوتحليلها ً

ً-8مؤشراتًاالنتماءًالتنظيميًلدىًعمالًمصنعًاالسمنتً ً:
جدولً(ً )8

 68مكتب االحصاء والتوثيق ،مصنع أسمنت زليتن( ،بيانات غير منشورة).
 69مصطفى عمر التير ،مساهمات في أسس البحث االجتماعي ،ط ،9بيروت ،معهد اإلنماء العربي9191 ،م ،ص.969
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يوضحًاالهميةًالنسبيةًلمؤشراتًاالنتماءًالتنظيميًلعمالًمصنعًاسمنتًزليتن ً
ر.م ً

المؤشـ ـ ـ ـ ــرات ً

.0

الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطً الوزنًالمئوي ً

المرجح ً
1.19

%11.11

.6

اشعر بالفخر والسعادة بالعمل هبذا املصنع

1.12

%19.91

.2

العمل يف املصنع على اساس اجلهد واملقدرة والكفاءة عند العمال.

1.92

%12.27

.1

احتدث عن هذا املصنع مع االصدقاء على أنه أفضل مصنع ميكن العمل به

1.91

%12.11

.9

اعتقد أن قيمي تتفق مع قيم املصنع

1.72

%11.91

.2

اتطلع اىل حتقيق مزيد من الفوائد من العمل يف املصنع

1.97

%10.22

.7
.9

ابدل جمهود كبرياً لنجاح عمل املصنع

1.91

%11.92

اشعر بكثري من الوالء جتاه املصنع

1.90

%11.07

.1

اقوم بالعمل يف املصنع حىت أضمن استمرارية املرتب

1.11

%91.92

 .01أقوم بكل جهد وطاقة عندي يف اداء عملي باملصنع

1.11

%99.92

1.26

%92.22

 .06عالقايت باإلدارة يف العمل جيدة

1.21

%92.11

 .02استطيع بدل جهد أكثر من اجلهد احلايل يف العمل يف املصنع

1.027

%92.222

 .01أشارك يف االعمال والنشاطات التطوعية اليت تقام يف املصنع

1.11

%91.92

 .09اشارك يف اقرتاح احللول لكثري من املشكالت اليت تعرقل عمل املصنع

2.72

%79.07

 .02ال ارى ضرورة يف حضور املناسبات واالجتماعات اليت تقام يف املصنع

2.92

%70.07

 .07اجد صعوبات يف التوافق مع سياسات املصنع اليت هتم العمال

2.17

%21.22

 .09اشعر برغبة برتك العمل يف هذا املصنع إذا حتصلت على عمل أخر

2.16

%21.22

 .01العمل يف املصنع على اساس القرابة والوساطة واحملسوبية

6.19

%91.11

 .61اتغيب عن العمل مدام ال يوجد خصومات على املرتب

6.71

%91.11

.00

قرار العمل هبذا املصنع كان قرار صائب

أهتم كثري مبستقبل هذا املصنع

من خالل اجلدول رقم( )0يظهر أن مؤشرات االنتماء التنظيمي األكثر قوة بني عمال مصنع أمسنت
زلينت ،حيث حيتل املرتبة األوىل مؤشر أن قرار العمل هبذا املصنع كان قرار صائب بوزن مئوي ،% 11
ويأيت يف املرتبة الثانية اشعر بالفخر والسعادة بالعمل هبذا املصنع بوزن مئوي  ،% 19.9ويأيت يف املرتبة
الثالثة العمل يف املصنع على اساس اجلهد واملقدرة والكفاءة عند العمال بوزن مئوي ،% 12.27وهكذا
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 ...إىل أن حيتل املرتبة األخرية مؤشر اتغيب عن العمل مدام ال يوجد خصومات على املرتب بوزن مئوي
،%91

ً-9اختبارًالفرضيات ً

الفرضية ًاألولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي لدى

العمال تبعاً ملتغري اجلنسيةً .

جدولً(ً )9

يوضحًنتائجًاختبار(ً)T:testبينًمتوسطيًدرجاتًالليبيينًوغيرًالليبيينًفيًمقياسًاالنتماءً
التنظيمي ً

الجنسية ً

حجمًالعينة ً

المتوسطً

االنحرافً

الحسابي ً

المعياري ً

ليبي ً

98

82.3862

6.71635

غيرًليبي ً

22

86.2273

7.81897

درجةً

الحرية ً
009

قيمةًT

مستوىً

1.912

1.220

الداللة ً

يظهر من اجلدول رقم ( )6أن متوسط درجات الليبيني ( ،)96.21باحنراف معياري ( ،)2.76يف حني
بلغ متوسط درجات غري الليبيني( ،)92.62باحنراف معياري ( ،)7.96ولغرض معرفة داللة الفروق بني
هذين املتوسطني باستخدام اختبار( )Tلعينتني مستقلتني اتضح أنه ليس هناك فروقاً دالة إحصائياً عند
مستوى الداللة ( ،)1.19حيث كانت قيمة ( )Tاحملسوبة ( ،)1.912وبدرجة حرية ( .)009وتدل
هذه النتيجة على ان االنتماء التنظيمي ال خيتلف باختالف اجلنسية بالنسبة للعامل.
الفرضية ًالثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي لدى

العمال تبعاً ملتغري مكان اقامة العاملً .

جدولً(ً )3

يوضحًنتائجًاختبار(ً)T:testبينًمتوسطيًدرجاتًالريفًوالحضرًعلىًمقياسًاالنتماءًالتنظيمي ً
المتوسطً

االنحرافً

درجةً

مكانًاإلقامة ً حجمًالعينة ً

الحسابي ً

المعياري ً

الحرية ً

الريف ً

49

82.5276

5.90654

الحضر ً

71

83.4789

7.76781
)(319
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يظهر من اجلدول رقم ( )2أن متوسط درجات العمال الذين يسكنون الريف ( ،)96.92باحنراف
معياري ( ،)9.10يف حني بلغ متوسط درجات العاملني الذين يسكنون احلضر ( ،)92.19باحنراف
معياري ( ،)7.77ولغرض معرفة داللة الفروق بني هذين املتوسطني باستخدام اختبار( )Tلعينتني
مستقلتني اتضح أنه ليس هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)1.19حيث كانت قيمة
( )Tاحملسوبة ( ،)6.262وبدرجة حرية ( .)009وتدل هذه النتيجة على ان االنتماء التنظيمي عند
العاملني ال ختتلف باختالف مكان إقامة العامل.
الفرضيةًالثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي تبعاً لعمر

العاملً .

جدولً(ً )2

يبينًالوصفًاإلحصائيًلمتغيرًالعمرًومقياسًاالنتماءًالتنظيمي ً
فئات العمر

التكرارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

من 69 - 09

24

78.2917

7.40434

من 29 -62

56

82.2321

6.29283

45 - 36من

30

85.6283

5.42115

من  12سنة فأكثر

10

91.8000

3.11983

اجملموع

120

83.0904

7.05592

جدولً(ً )2

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًاألحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًاالنتماءًالتنظيميً
حسبًمتغيرًالعمر ً

مصدرًالتباين ً

مجموعًالمربعات ً درجةًالحرية ً متوسطًالمربعات ً قيمةًF

بينًالمجموعات ً

1545.723

3

515.241

داخلًالمجموعات ً

4378.819

116

37.748

المجموعًالكلي ً

5924.541

119

02.211

مستوىًالداللة ً
1.111

يتبني من اجلدول رقم ( )9أن الفروق بني متوسطات فئات العمر للعاملني بالنسبة لقيم االنتماء التنظيمي
دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.19إذ كانت قيمة ( )Fاحملسوبة ( ،)02.211وبدرجيت حرية
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( ،)002 ،2وتدل هذه النتيجة على أن االنتماء التنظيمي عند العاملني خيتلف باختالف الفئات العمرية
للعاملني.
وملعرفة قوة االرتباط بني املتغريين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون ( )Eفكانت قيمة
املقياس( ،)1.92وهذا يعين أن متغري العمر يفسر ( )%20.22من التباين يف االنتماء التنظيمي لدى
العاملني.
جدولً(ً )0

يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًفئاتًالعمرًفيًاالنتماءًالتنظيميًباستخدامًمقياسًشيفيهً ً
الفئة ً فئاتًالعمر ً

المتوسطً

الفئة ً فئاتًالعمر ً

الحسابي ً

المتوسطً

قيمةًشيفيه ً

الحسابي ً

مستوىً
الداللة ً

1

من - 09
69

78.2917

2

من -62
29

82.2321

-3.94048-

0.081

1

من - 09
69

78.2917

3

من - 19
22

85.6283

*-7.33667-

0.001

1

من - 09
69

78.2917

4

من  12سنة
فأكثر

91.8000

-13.50833*

0.000

2

من -62
29

82.2321

3

من - 19
22

85.6283

-2.21201-

0.119

2

من -62
29

82.2321

4

من  12سنة
فأكثر

91.8000

*-9.56786-

1.000

2

من - 19
22

85.6283

1

من  12سنة
فأكثر

91.8000

-6.17167-

1.120

تشري بيانات اجلدول ( )2إىل املقارنة بني الفروق بني املتوسطات احلسابية لفئات مستوى العمر على
مقياس االنتماء التنظيمي للعاملني أن مصدر الفرق األساسي بني هذه الفئات بالدرجة األوىل من تفوق
الفئة الرابعة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)-02.90-
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كذلك تفوق الفئة الرابعة على الفئة الثانية إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند
مستوى ( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)-1.97-
تفوق الفئة الثالثة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)-7.21-ومن خالل املقارنات نستنتج أنه كلما كان زاد العمر
زادت درجة االنتماء التنظيمي للعمال.

الفرضية ًالرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي تبعاً
للحالة الزواجية للعاملً .
جدولً(ً )1

يبينًالوصفًاإلحصائيًلمتغيرًالحالةًالزواجيةًومقياسًاالنتماءًالتنظيمي ً

احلالة الزواجية

التكرارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

اعزب

14

81.5000

8.95931

متزوج

99

83.2207

6.82859

مطلق

4

84.2500

6.23832

أرمل

3

84.6667

8.50490

اجملموع

120

83.0904

7.05592

جدولً(ً )1

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًاألحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًاالنتماءًالتنظيميً
حسبًمتغيرًالحالةًالزواجيةًللعامل ً

مصدرًالتباين ً

مجموعًالمربعات ً درجةًالحرية ً متوسطًالمربعات ً قيمةًF

بينًالمجموعات ً

49.925

3

16.642

داخلًالمجموعات ً

5874.617

116

50.643

المجموعًالكلي ً

5924.541

119

1.261

مستوىًالداللة ً
1.919

يتبني من اجلدول رقم ( )9أن الفروق بني متوسطات فئات احلالة الزواجية للعاملني بالنسبة لقيم االنتماء
التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.19إذ كانت قيمة ( )Fاحملسوبة ( ،)1.261وبدرجيت
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حرية ( ،) 002 ،2وتدل هذه النتيجة على أن االنتماء التنظيمي عند العاملني ال خيتلف باختالف فئات
احلالة الزواجية للعاملني.

الفرضيةًالخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي تبعاً
للمستوى التعليمي للعاملً .
جدولً(ً )2

يبينًالوصفًاإلحصائيًلمتغيرًالمستوىًالتعليميًومقياسًاالنتماءًالتنظيمي ً
املستوى التعليمي

التكرارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

أساسي

3

69.6667

6.65833

متوسط

28

79.8929

6.76231

جامعي

79

83.7956

6.14517

دراسات عليا

10

90.5000

5.16935

اجملموع

120

83.0904

7.05592

ً

جدولً(ً )86

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًاألحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًاالنتماءًالتنظيميً
حسبًمتغيرًالمستوىًالتعليميًللعامل ً

مصدرًالتباين ً

مجموعً

المربعات ً

درجةً

الحرية ً

متوسطً

المربعات ً

بينًالمجموعات ً 1415.175

3

471.725

داخلًالمجموعات ً 4509.366

116

38.874

المجموعًالكلي ً 5924.541

119

قيمةًF

مستوىً

الداللة ً

1.1110 06.029

يتبني من اجلدول رقم ( )01أن الفروق بني متوسطات املستوى التعليمي للعاملني بالنسبة لقيم االنتماء
التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.19إذ كانت قيمة ( )Fاحملسوبة (،)06.029
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2

وبدرجيت حرية ( ،)002 ،2وتدل هذه النتيجة على أن االنتماء التنظيمي عند العاملني خيتلف باختالف
املستوى التعليمي للعاملني.
وملعرفة قوة االرتباط بني املتغريين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون ( )Eفكانت قيمة
املقياس( ،)1.96وهذا يعين أن متغري املستوى التعليمي يفسر ( )%67.11من التباين يف االنتماء
التنظيمي لدى العاملني.
جدولً(ً )88

يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًفئاتًالمستوىًالتعليميًفيًاالنتماءًالتنظيميًباستخدامً
مقياسًشيفيهً ً

الفئة ً

مستوىً

التعليم ً

المتوسطً

الحسابي ً

الفئة ً

مستوىً

التعليم ً

المتوسطً

الحسابي ً

قيمةًشيفيه ً

مستوىً

الداللة ً

1

أساسي

69.6667

2

متوسط

79.8929

0.069 -10.22619-

1

أساسي

69.6667

3

جامعي

83.7956

0.003 -14.12890-

1

أساسي

69.6667

4

دراسات عليا

90.5000

1.000 -10.22619-

2

متوسط

79.8929

3

جامعي

83.7956

*-3.90271-

0.049

2

متوسط

79.8929

4

دراسات عليا

90.5000

0.000 -10.60714*

2

جامعي

83.7956

1

دراسات عليا

90.5000

1.161

*

*2.71112

تشري بيانات اجلدول ( )00إىل املقارنة بني الفروق بني املتوسطات احلسابية لفئات املستوى التعليمي على
مقياس االنتماء التنظيمي للعاملني أن مصدر الفرق األساسي بني هذه الفئات بالدرجة األوىل من تفوق
الفئة الرابعة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)-01.622-
كذلك تفوق الفئة الرابعة على الفئة الثانية إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند
مستوى ( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)-01.217-
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كذلك تفوق الفئة الرابعة على الفئة الثالثة إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند
مستوى ( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)2.711
وتفوق الفئة الثالثة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه ( .)-01.069-وتفوق الفئة الثالثة على الفئة الثانية إذ كان الفرق
بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى ( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (-2.116-
).ومن خالل املقارنات نستنتج أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي زادت درجة االنتماء التنظيمي للعمال.

الفرضيةًالسادسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي تبعاً
ملستوى الدخل للعامل.
ً

جدولً(ً )89

يبينًالوصفًاإلحصائيًلمتغيرًمستوىًالدخلًومقياسًاالنتماءًالتنظيمي ً
مستوى الدخل

التكرارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

أقل من املتوسط

17

88.1176

6.66035

متوسط

20

86.5925

3.24768

مرتفع

46

81.7174

6.35142

مرتفع جدا

37

80.5946

7.82964

اجملموع

120

83.0904

7.05592

ً
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جدولً(ً )83

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًاألحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًاالنتماءًالتنظيميً
حسبًمتغيرًمستوىًالدخلًللعامل ً

مصدرًالتباين ً

مجموعً

المربعات ً

متوسطً

درجةًالحرية ً

المربعات ً

بينًالمجموعات ً 992.130

3

330.710

داخلًالمجموعات ً 4932.411

116

42.521

المجموعًالكلي ً 5924.541

119

قيمةًF

مستوىً

7.779

1.111

الداللة ً

يتبني من اجلدول رقم ( ) 02أن الفروق بني متوسطات مستوى الدخل للعاملني بالنسبة لقيم االنتماء
التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.19إذ كانت قيمة ( )Fاحملسوبة ( ،)7.779وبدرجيت
حرية ( ،) 002 ،2وتدل هذه النتيجة على أن االنتماء التنظيمي عند العاملني خيتلف باختالف مستوى
الدخل للعاملني.
وملعرفة قوة االرتباط بني املتغريين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون ( )Eفكانت قيمة
املقياس( ،)1.10وهذا يعين أن متغري مستوى الدخل يفسر ( )%02.90من التباين يف االنتماء
التنظيمي لدى العاملني.

ً

جدولً(ً )82

)(326
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يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًفئاتًمستوىًالدخلًفيًاالنتماءًالتنظيميًباستخدامًمقياسً
شيفيهً ً

الفئة ً
1

مستوىً

المتوسطً

الدخل ً

الحسابي ً

أقل من

80.5946

الفئة ً
2

مستوىً

المتوسطً

الدخل ً

الحسابي ً

متوسط

81.7174

قيمةًشيفيه ً

مستوىً
الداللة ً

-1.12280-

0.894

املتوسط
1

أقل من
املتوسط

80.5946

3

مرتفع

86.5925

-9.11710*

0.014

1

أقل من
املتوسط

80.5946

4

مرتفع جدا

88.1176

-7.52305*

1.116

2

متوسط

81.7174

3

مرتفع

86.5925

-4.87511-

0.056

2

متوسط

81.7174

4

مرتفع جدا

88.1176

-6.40026*

0.010

2

مرتفع

86.5925

1

مرتفع جدا

88.1176

-0.96909-

1.109

تشري بيانات اجلدول ( )01إىل املقارنة بني الفروق بني املتوسطات احلسابية لفئات مستوى
الدخل على مقياس االنتماء التنظيمي للعاملني أن مصدر الفرق األساسي بني هذه الفئات بالدرجة
األوىل من تفوق الفئة الرابعة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند
مستوى ( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)-7.96-
وتفوق الفئة الثالثة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه ( .)-9.117-وتفوق الفئة الرابعة على الفئة الثانية إذ كان الفرق بني
متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى ( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)-2.1-ومن
خالل املقارنات نستنتج أنه كلما ارتفع مستوى الدخل زادت درجة االنتماء التنظيمي للعمال.

الفرضية ًالسابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي تبعاً
لعدد سنوات العمل للعاملً .
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جدولً(ً )82

يبينًالوصفًاإلحصائيًلمتغيرًعددًسنواتًالعملًومقياسًاالنتماءًالتنظيمي ً
عدد سنوات العمل

التكرارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

أقل من  9سنوات

10

75.4000

11.77757

01 - 9

7

80.5714

5.62308

09 - 00

68

83.2625

5.89692

61 - 02

6

80.5000

2.81069

 60سنة فأكثر

29

86.4828

6.28275

اجملموع

120

83.0904

7.05592

ً

جدولً(ً )80

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًاألحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًاالنتماءًالتنظيميً
حسبًمتغيرًعددًسنواتًالعملًللعامل ً

مصدرًالتباين ً

مجموعًالمربعات ً درجةًالحرية ً متوسطًالمربعات ً قيمةًF

بينًالمجموعات ً

1011.849

4

252.962

داخلًالمجموعات ً

4912.693

115

42.719

المجموعًالكلي ً

5924.541

119

9.166

مستوىًالداللة ً
1.110

يتبني من اجلدول رقم ( )02أن الفروق بني متوسطات عدد سنوات العمل للعاملني بالنسبة لقيم االنتماء
التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.19إذ كانت قيمة ( )Fاحملسوبة ( ،)9.166وبدرجيت
حرية ( ،)002 ،1وتدل هذه النتيجة على أن االنتماء التنظيمي عند العاملني خيتلف باختالف عدد
سنوات العمل للعاملني.
وملعرفة قوة االرتباط بني املتغريين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون ( )Eفكانت قيمة
املقياس( ،)1.1وهذا يعين أن متغري عدد سنوات العمل يفسر ( )% 02من التباين يف االنتماء التنظيمي
لدى العاملني.
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جدولً(ً )81

يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًفئاتًعددًسنواتًالعملًفيًاالنتماءًالتنظيميًباستخدامً
مقياسًشيفيهً ً

الفئة ً عددًسنواتً
العمل ً

1

أقل من 9

المتوسطً

الحسابي ً

75.4000

الفئة ً عددًسنواتً
العمل ً

2

01 - 9

المتوسطً

الحسابي ً

80.5714

قيمةًشيفيه ً

مستوىً

-5.17143-

0.632

الداللة ً

سنوات
1

أقل من 9

75.4000

3

09 - 00

83.2625

*-7.86250-

0.017

سنوات
1

أقل من 9

75.4000

4

61 - 02

80.5000

سنوات
1

أقل من 9

-11.08276-

0.684

*
75.4000

5

سنوات

 60سنة

86.4828

5.17143

0.001

فأكثر

2

01 - 9

80.5714

3

09 - 00

83.2625

-2.69107-

0.897

2

01 - 9

80.5714

4

61 - 02

80.5000

.07143

1.000

2

01 - 9

80.5714

5

 60سنة

86.4828

-5.91133-

1.335

فأكثر
2

09 - 00

83.2625

1

61 - 02

80.5000

2.76250

0.911

2

09 - 00

83.2625

9

 60سنة

86.4828

-3.22026-

1.300

1

61 - 02

80.5000

9

فأكثر
 60سنة

86.4828

6.12027

1.291

فأكثر

تشري بيانات اجلدول ( ) 07إىل املقارنة بني الفروق بني املتوسطات احلسابية لفئات عدد سنوات العمل
على مقياس االنتماء التنظيمي للعاملني أن مصدر الفرق األساسي بني هذه الفئات بالدرجة األوىل من
تفوق الفئة اخلامسة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)9.07
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وتفوق الفئة الثالثة على الفئة األوىل إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه ( .)-7.92-ومن خالل املقارنات نستنتج أنه كلما زادت سنوات
العمل زادت درجة االنتماء التنظيمي للعمال.

الفرضية ًالثامنة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.19يف االنتماء التنظيمي تبعاً
للتخصص املهين للعاملً .
جدولً(ً )81

يبينًالوصفًاإلحصائيًلمتغيرًالتخصصًالمهنيًومقياسًاالنتماءًالتنظيمي ً
التخصص املهين

التكرارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

رلساء األقسام واالداريون

11

89.1818

6.95440

املهندسون

26

87.0000

4.53431

الفنيون

54

81.3306

5.91452

العمالة العادية

29

80.5517

8.26605

اجملموع

120

83.0904

7.05592

جدولً(ً )82

يوضحًنتائجًتحليلًالتباينًاألحاديًفيًدرجاتًاستجاباتًأفرادًالعينةًلدرجاتًاالنتماءًالتنظيميً
حسبًمتغيرًالتخصصًالمهنيًللعامل ً

مصدرًالتباين ً

مجموعًالمربعات ً درجةًالحرية ً متوسطًالمربعات ً قيمةًF

بينًالمجموعات ً

1159.711

3

386.570

داخلًالمجموعات ً

4764.831

116

41.076

المجموعًالكلي ً

5924.541

119

1.100

مستوىًالداللة ً
1.110

يتبني من اجلدول رقم ( ) 01أن الفروق بني متوسطات التخصص املهين للعاملني بالنسبة لقيم االنتماء
التنظيمي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1.19إذ كانت قيمة ( )Fاحملسوبة ( ،)1.100وبدرجيت
حرية ( ،)002 ،2وتدل هذه النتيجة على أن االنتماء التنظيمي عند العاملني خيتلف باختالف
التخصص املهين للعاملني.
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وملعرفة قوة االرتباط بني املتغريين قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط ابيلسون ( )Eفكانت قيمة
املقياس( ،)1.12وهذا يعين أن متغري التخصص املهين يفسر ( )% 60.02من التباين يف االنتماء
التنظيمي لدى العاملني.
جدولً(ً )96

يبينًمصدرًالفروقاتًبينًمتوسطاتًالتخصصًالمهنيًفيًاالنتماءًالتنظيميًباستخدامًمقياسً
شيفيهً ً

الفئة ً

التخصصً

المتوسطً

المهني ً

الحسابي ً

الفئة ً التخصصً
المهني ً

المتوسطً

قيمةًشيفيه ً

الحسابي ً

مستوىً
الداللة ً

1

االداريون

89.1818

2

املهندسون

87.0000

2.18182

0.826

1

االداريون

89.1818

3

الفنيون

81.3306

*7.99062

0.005

1

االداريون

89.1818

4

العمالة
العادية

80.5517

*8.63009

1.003

2

املهندسون

87.0000

3

الفنيون

81.3306

*5.66944

0.005

2

املهندسون

87.0000

4

العمالة
العادية

80.5517

*6.44828

1.004

2

الفنيون

81.3306

1

العمالة
العادية

80.5517

1.77992

1.121

تشري بيانات اجلدول ( )61إىل املقارنة بني الفروق بني املتوسطات احلسابية لفئات التخصص املهين على
مقياس ا النتماء التنظيمي للعاملني أن مصدر الفرق األساسي بني هذه الفئات بالدرجة األوىل من تفوق
الفئة األوىل على الفئة الرابعة إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه (.)9.22
وتفوق الفئة الثانية على الفئة الثالثة إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه ( ،)9.27وتفوق الفئة االوىل على الفئة الثالثة إذ كان الفرق بني
متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى ( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه ( .)7.99وتفوق
الفئة الثانية على الفئة الرابعة إذ كان الفرق بني متوسطي هاتني الفئتني داالً إحصائياً عند مستوى
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( )1.19حيث بلغت قيمة شيفيه ( ،)2.19ومن خالل املقارنات نستنتج أنه كلما ارتفع التخصص
املهين زادت درجة االنتماء التنظيمي للعمال.

عاشراً:نتائجًللدراسةً :

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 -0توصلت الدراسة إىل أن العاملني داخل املصنع يتجهون حنو بدل أقصى جهد ممكن من جانبهم
لتحقيق أهداف التنظيم الذي يعملون به ،وتوافق قيمهم مع قيم التنظيم ،واجتاههم حنو استمرارية
عضويتهم وعملهم بالتنظيم.
 -6تبني من الدراسة أن قوة مؤشرات االنتماء التنظيمي لدى العاملني مبصنع األمسنت ترجع إىل أن هذه
التنظيمات تقدم رواتب ومزايا عديدة للعاملني هبا كالتأمني الطيب واملواصالت ،مقارنة بالتنظيمات
احلكومية اخلدمية مما حيفز على فعالية االنتماء التنظيمي.
 -2استنتجت الدراسة أنه ال توجد اختالفات أو تباينات يف االنتماء التنظيمي حسب اجلنسية ومكان
اإلقامة واحلالة الزواجية للعاملني يف مصنع األمسنت.
 -1توصلت الدراسة أنه هناك اختالفات وتباينات يف االنتماء التنظيمي لدى العاملني يف مصنع
األمسنت على اساس عمر العامل ،واملستوى التعليمي ،ومستوى الدخل ،وعدد سنوات العمل،
والتخصص املهين ،حيث خلصت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني درجة االنتماء التنظيمي
للعمال حسب العوامل سالفة الذكر.
 -9بينت نتائج الدراسة أن البنية التنظيمية احلالية للمصنع تتصف بعملية اكتساب اخلصائص املهنية
التخصصية دون االلتزام مبستويات وظيفية معقدة ومتدرجة ،حيث توفر الكوادر العلمية العالية على
املستويني االداري واالنتاجي داخل التنظيم الرمسي ،وهذا ما عكسه متغري التعليم ،أي أن عالقة
التعليم باالنتماء التنظيمي حتافظ على توازهنا داخل املستويني االداري واالنتاجي.
الحاديًعشرً:توصياتًالدراسة:

 .0االهتمام بالربط بني خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتوسع يف زيادة الدورات التدريبية
للعاملني وتكثيفها خاصة يف اجملاالت الفنية والتقنية ،والتوسع يف استخدام امليكنة وادخال التقنيات
احلديثة يف خمتلف جماالت العمل لرفع مستويات األداء وكفاءة االجناز ،وتطوير االنتاج وتقدمي
خدمات أفضل للمواطنني.
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.6

العمل على مواجهة املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت تعوق طريق العاملني حنو العمل واالنتاج،
وتنويع وتنشيط كافة القطاعات االقتصادية ،مع الرتكيز على النشاطات ذات الطابع االنتاجي لدعم
قيم االنتاج والعمل بدالً من التشجيع على السلوك االستهالكي ،واستحداث مواطن وفرص عمل
جديد ة مبنح التسهيالت والقروض االنتاجية ،مع تبسيط االجراءات من أجل التقليل من معدالت
مشكل البطالة.
االهتمام بإعداد وتوفري البيانات اإلحصائية للقوى العاملة يف اجملالت االنتاجية واخلدمية كقاعدة
بيانات لالستفادة منها يف التخطيط ورسم سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتنسيب
العاملني والعاطلني لقطاعات العمل واالنتاج.
إجراء دراسات وحبوث مستقبلية مماثلة يف خمتلف القطاعات االنتاجية واخلدمية وخمتلف الشرائح
املهنية للوقوف على الصعوبات واملشاكل اليت تواجههم.
تقرتح الدراسة إنشاء مراكز حبثية داخل املصانع واملؤسسات االنتاجية واخلدمية لرصد الظواهر
والعالقات واملشاكل  ،والتعامل معها واقرتاح احللول هلا والوقاية منها.

.0

أمحد األصفر ،أديب عقيل ،علم اجتماع التنظيم ومشكالت العمل ،دمشق ،منشورات جامعة
دمشق -كلية اآلداب والعلوم االنسانية6112 ،م.
أمحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بريوت ،مكتبة لبنان0192 ،م.
اعتماد حممد عالم ،دراسات يف علم اجتماع التنظيمي ،القاهرة ،مكتبة االجنلو املصرية0111،م.
راشد العجمي ،االنتماء التنظيمي والرضا عن العمل  ،الرياض ،جملة جامعة امللك عبدالعزيز ،العدد
0111 ،02م.
سعد عيد مرسى بدر ،عملية العمل "مدخل يف علم االجتماع الصناعي" االسكندرية ،دار املعرفة
اجلامعية6110 ،م.
سعود العتييب ،عوض اهلل السواط ،االنتماء التنظيمي واالداري ملنتسيب جامعة امللك عبدالعزيز
الرياض ،جملة االداري ،العدد( 0117 )71م.
السيد احلسيين ،النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم ،القاهرة  ،دار املعارف0179 ،م.
فريدريك معتوق ،معجم العلوم االجتماعية ،بريوت ،اكادميا انرتناشنول للنشر0111 ،م.

.2

.1
.9

المراجعً :

.6
.2
.1
.9
.2
.7
.9
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 .1اللجنة الشعبية العامة للمرافق ،املخطط الشامل  -6111التقرير النهائي -مكتب مشاريع
البلدية(زلينت) ،شركة بوكسربفس ،6111وراسو-بولبندا.
 .01ماجدة العطية ،سلوك املنظمة"سلوك االفراد واجلماعات" ،عمان ،دار الشروق للنشر والوزيع،
6112م.
 .00حممد اجلوهري ،علم االجتماع الصناعي والتنظيم ،ط ،6عمان ،دار املسرية للنشر والوزيع6100 ،م
 .06حممد عويس ،العمل االجتماعي يف التنظيمات الصناعية ،القاهرة ،دار النهضة العربية0110 ،م.
.02حممد كامل مصطفى وأخرون ،معجم مصطلحات القوى العاملة ،االسكندرية ،مؤسسة شباب
اجلامعة للنشر والتوزيع0191 ،م.
 .01مصطفى عمر التري ،مسامهات يف أسس البحث االجتماعي ،ط ،0بريوت ،معهد اإل اء العريب،
0191م.
 .09مكتب االحصاء والتوثيق ،مصنع أمسنت زلينت( ،بيانات غري منشورة).
.02وجدي شفيق عبداللطيف ،علم االجتماع احلضري والصناعي ،القاهرة ،دار املصطفى للنشر
والتوزيع6119 ،م.
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