املشرف العام
أ.النوري سليمان القماطي
هيئة التحرير
رئيساً

د .سامل حممد املعلول

مدير التحرير

د .إحممد عطية حييى

سكرتري التحرير

أ .علي حممد جناح
اللجنة االستشارية

أ.د .أمحد ظافر حمسن

أ.د .علي احلوات
أ.د .عبداجمليد يلي ة النجار

أ.د .العربي علي القماطي

د.عبدالرمحن حممد إرحومة

د.الصادق املربوك الصادق

د.أبوراوي حممد اجلرنازي

د.محيدة ميالد أبورونية

املراجعة اللغوية
أ .يوسف دييل علي

د .أبو عجيلة رمضان عويلي

أ .عبدالرؤوف ميالد عبداجلواد

أ .عصام علي عواج

اإليراج واإلشراف ال ين
أ.أمحد عياد املنتصري
ال يسمح بإعادة إصدار حمتويات اجمللة أو نقلها أو نسخها بأي شكل من األشكال دون
موافقة رئيس التحرير
إن كافة البحوث تعرب عن وجهة نظر أصحابها ،و ال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة أو الكلية
مجيع احلقوق حم وظة

أ

قواعد النشر
حرصاً من هيئة التحرير على استخدام األسلوب العلمي يف كتابة البحوث والدراسات املراد نشرها ،ينبغي اتباع
القواعد التالية :
الغالف ينبغي أ ن حيتوى على العنوان واسم الباحث ( الباحثني )  ،والدرجة العلمية وجهة العمل  ،والدولة  ،والربيد اإللكرتوين ،
وسنة النشر .
املنت يشتمل على ملخص للبحث ( عريب – إجنليزي ) بعكس لغة البحث ال يتجاوز ورقة واحدة.
ختضع البحوث املقدمة للنشر للتحكيم العلمي  ،وهليئة التحرير أ ن تطلب من املؤلف بناء على اقرتاح احملكمني إبجراء
التعديالت املطلوبة على البحث قبل املوافقة على نشره .
ضوابط ومواصفات البحوث املقدمة للنشر:
 .1أن يكون البحث أو الدراسة ضمن املوضوعات اليت ختتص هبا اجمللة .
.2

أالا يكون البحث قد سبق نشره يف إحدى اجملالت أو مستال من أطروحة علمية أو يكون الباحث قد تناوله بعنوان آخر

يف وسيلة نشر أخرى ويوثق ذلك بتعهد خطي هبذا اخلصوص .

 .3فيما خيص البحوث العربية تكتب هوامش البحث وقائمة املراجع

وفق دليل مجعية علم النفس األمريكية

( American Psychological Association)APAالطبعة اخلامسة ابلنسبة للبحوث العربية وتكون
الطباعة على وجه واحد على ورق ( )A4خبط ( )Traditional Arabicحبجم ( )11للنص مع ترك مسافة  1بني
السطور وتكون اهلوامش  2.2سم و مع ترك هامش  3سم من جهة التجليد ،
 .1فيما خيص البحوث ابللغة اإلجنليزية تكتب وفق نظام (، Modern Language Association )MLA
حبجم خط ( )12خبط ( )Times New Romanمع ترك مسافة  1بني السطور مع وجود ملخص ابللغة العربية
يف بداية البحث حبيث ال تزيد صفحات البحث  11صفحة ي يكون التوثيق داخل املنت ( اللقب  ،السنة  ،الصفحة ) .
 .2عنوان البحث جيب أن يكون خمتصرا قدر اإلمكان وأن يعرب عن هدف البحث بوضوح ويتبع املنهجية العلمية من حيث
التناول واإلحاطة أبسلوب حبثي علمي  ،وأن ال تزيد ورقات البحث عن  22صفحة مبا يف ذلك صفحات اجلداول والصور
والرسومات وغريها .
 .6جيب على الباحث التقييد أبصول البحث العلمي وقواعده من حيث أسلوب العرض واملصطلحات وتوثيق املصادر
واملراجع يف آخر البحث  ،وهو املسئول ابلكامل عن صحة النقل من املصادر واملراجع املستخدمة  ،وهيئة التحرير غري
مسئولة عن أي نقل خاطئ "سرقات أدبية وعلمية " قد حتدث يف تلك البحوث .
 .1البحوث املقدمة للمجلة ختضع للتقييم من قبل متخصصني بشكل يضمن التقييم العلمي ،ويتطلب من الباحث مراعاة
سالمة حبثه من األخطاء اللغوية واإلمالئية .
 .8تلتزم اجمللة إبشعار الباحث بقبول حبثه إن كان مقبوال للنشر أو قابال للتعديل بعد التقييم على أن يرسل الباحث إذا قبل
حبثه سرية ذاتية (  ) CVخمتصر قدر اإلمكان يتضمن االسم الثالثي – والدرجة العلمية – واجلامعة والكلية والقسم -
وأهم املؤلفات إن وجدت – الربيد االلكرتوين – واهلاتف .
ب

 .9البحوث املقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت أو مل تنشر  ،وهي تعرب عن رأي أصحاهبا فهم املسئولون عنها أدبيا
وقانونيا وال ميثل ابلضرورة رأي اجمللة .
 .11اجمللة تنشر كل ما يتعلق ابجملال العلمي والبحثي وما يتعلق ابملؤمترات والندوات واألنشطة األكادميية وملخصات الرسائل
العلمية ونقد الكتب على أن ال تزيد عن مخس صفحات مطبوعة
 .11إشعار الباحث بقبول حبثه وإرجاعه للتصحيح أو اإلضافة أو التعديل على أن يقوم بتزويد اجمللة بنسخة من البحث يف
صورته النهائية على قرص مدمج( .) CD
 .12تعترب البحوث قابلة للنشر من حيث صدور خطاب صالحية النشر وحتال إىل الدور ابنتظار الطبع حسب أولوية الدور
وزخم األحباث احملالة للنشر .
 .13يزود الباحث بنسخة من إعداد اجمللة اليت نشر هبا حبثه .
هيئة حترير اجمللة

ج

¦®ƾǠǳ¦ ƨȈƷƢƬƬǧ
ǶȈƷǂǳ¦ ǺǸƷǂǳ¦ ƅ¦ Ƕǈƥ
يسر هيئة تحرير مجلة العلوم ٕالانسانية والاجتماعية والعلمية أن تقدم ا ي القراء الكرام
العدد الثامن بعد ان تم تعديل اسمها ا ي مجلة العلوم ٕالانسانية والتطبيقية بدال من العنوان
السابق بناء ع ى مالحظات القراء الكرام.
يأتي هذا العدد حافال بمجموعة من البحوث والدراسات املتنوعة ي مجال ن العلوم
ٕالانسانية والتطبيقية آمل ن أن يجد القارئ الكريم ي هذا العدد مبتغاﻩ.
و ي إطار تطوير املجلة بعد ان نالت املجلة الاعتماد الدو ي والاعتماد العربي فإننا نعيد
تذك السادة البحاث واملهتم ن بالبحث العلم بسياسة املجلة ال

تعمل ع ى تقديم أفضل

البحوث والدراسات وفق منهجية علمية وتقديم مادة مفيدة من أجل تجويد وتحس ن ٕالانتاج
العلم بحيث تكون الدراسات والبحوث تتناول موضوعات ش

ي مختلف ميادين املعرفة سواء ي

مجال العلوم ٕالانسانية أو التطبيقية.
كما نذكر السادة البحاث فإن املجلة تفتح أبوا ا الستقبال املزيد من ٕالانتاج العلم
الرص ن سواء ع ى املستوي املح ي أو العربي أو الدو ي ،و ي الوقت نفسه نعتذر للسادة ُ
البحاث
الذين قدموا بحو م ولم يتم استكمال تقييمها نظرا للظروف ال تمر ا البالد فإننا سنشر
الصالح م ا ي الاعداد القادمة بعون ﷲ تعا ي.
وﷲ و ي التوفيق
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علوم التدبري املدرسي :النظرايت و أسئلة التأسيس
د.مصطفى عزيزي

د.عبد الباسط لكراري

املركز اجلهوي مله ن الرتبية والتكوين (جهة الدار البيضاء  -سطات)
الكلمات املفاتيح :اإلدارة الرتبوية للمؤسسات التعليمية ،التدبري ،التنظيم ،علوم التدبري املدرسي ،نظرايت التدبري.

 - Iهل ميكن قيام علم تدبري مدرسي؟:
قد يتساءل البعض عن جدوى هذا السؤال يف زمن رواج وفرة من املقارابت التدبريية احلديثة يف اإلدارة الرتبوية
(التدبري ابألهداف ،التدبري ابلنتائج القابلة للقياس ،التدبري التشاركي ،التدبري ابملشاريع ،التدبري بقيادة التغيري ،تدبري اجلودة
) .)(Gestion de la qualitéنبادر إىل القول إن السؤال الذي طرحناه يروم فحص شروط حتقق التفكري يف إمكانية
استقالل علم التدبري املدرسي كقطاع علمي خاص يف دائرة العلوم اإلنسانية ،وفسخ "زواج املتعة" (عالقة التبعية اآللية

أحياان) الذي جيمعه بقطاع التدبري املقاواليت منذ أن أعاد خرباء الرتبية النظر يف األدوار والوظائف التدبريية لإلدارة
املدرسية .على أن هذا التعبري اجملازي ال يوحي مطلقا ابنغالق هذا العلم وانفصاله عن دائرة العلوم األخرى ،وعن جدلية
التفاعالت البناءة .السؤال املطروح إمنا يسوغه الوضع اخلالسي الالمتعني لقضااي التدبري الرتبوي ،وما يثريه من إشكاالت
اصطالحية ،ونظرية ،ومنهجية ،وحىت وظيفية (سؤال الوضع السوسيومهين للفاعلني اإلداريني .)Statut des acteurs
مما يشعر أبن إمكانية قيام علم تدبري مدرسي ابتت مسألة وجود ،بتشعباته العلمية ،واإلبستمولوجية اليت تتيح فرصة

للتفكري فيه بعمق من زاوية الرؤية  Visibilitéأببعادها املتنوعة .فهذا السؤال طرحه قبلنا عامل االجتماع "جان لوي
ديروي" ) (Jean-Louis Derouetيف سياق جتربة البداايت ،فعده حمفوفا بتعقيدات مجة ،ومثار اهتمام
إبستمولوجي .1فتأسيس هذا العلم ،يف تصوره ،مير مبرحلتني :مرحلة االستمداد من املعارف ،واملناهج اليت تنتجها العلوم
اإلنسانية واالجتماعية (علوم النفس ،واالجتماع ،والتاريخ ،والسياسة ،إخل) مع حتويل رهاانهتا مبا خيدم املقتضيات

التدبريية .2ويف خطوة اثنية ،يتعني نقل املعارف األكادميية املشهورة يف علوم التدبري الرتبوي إىل كفاايت اسرتاتيجية تبىن يف
منهاج وعدة؛ بعد مالءمتها وعرضها على حمك املمارسة املهنية .لكن ديروي يستعمل مفهوما أكثر جتريدا من "النقل"

 Transfertالذي يفرتض تدخال قصداي وإراداي للفاعل الرتبوي ،هو مفهوم "االنتقال"  : 3Circulationويقصد به
عملية" انتقال املعارف بني العلوم ،واملمارسات اإلدارية" ،واملراوحة بينها .وهي تتم عرب آلية مزدوجة :استعادة مكاسب

1 Une science de l’administration scolaire est-elle possible ? Jean-Louis Derouet, Revue Française de pédagogie, n°
130, 2000, p(8).
2 Ibid.
3 Ibid, pp(9-10).
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العلوم االجتماعية ،مث حتويلها إىل ثقافة مهنية جديدة .1ويسمى ديروي هذه اخلطوة األخرية" :إعادة األشكلة"
 Reproblématisation؛ أي إعادة بناء تلك املعارف داخل جمرة التدبري املدرسي. 2

ويف هندسة تكوين املدبرين  Gestionnairesاملستندة على النماذج اإلرشادية  Paradigmesاملعروفة يف
علوم التدبري احلديث ،تتمفصل – كما بسط ذلك "غاي بيلوتيي" ) (Guy Pelletierاألستاذ جبامعة مونرايل ،وهو من
خرية الباحثني القالئل الذين صنفوا يف "تكوين املدبرين يف احلقل الرتبوي" – ثالث جهات منطقية :املنطق الثقايف

(العلمي) ،واملنطق الوظيفي (بناء املنهاج) ،واملنطق املهين (املهننة والتمهني عرب حتليل املمارسات ودراسة احلاالت).3
لكن كيف يربهن علم التدبري املدرسي عن علميته؟
معلوم أن علمية املعارف ال تتحقق مبراكمة التعريفات ،واخلربات ،والنظرايت؛ بل الفيصل فيها هو مالءمتها
وانسجامها مع قواعد ومنطق املنهج العلمي .فـ"التجرييب الساذج (أو منطقي االستقراء) – كما يقول كارل بوبر Karl
 – Popperيعتقد أننا إذ جنمع خرباتنا ،ونرتبها ،نرتقي بذلك إىل العلم" .4إن العلم التطبيقي خباصة ،ليس جتميعا
للحدوس والتجارب ،ولكنه يبىن بفروض نتحقق من جناعتها بواسطة التجربة لنصنع منها نظرايت لتفسري الظواهر.
و"تزداد عمومية النظرايت ،ويرتفع حتديدها ،ابرتفاع درجة قابلية تفنيدها" .5فمهمة كل علم من العلوم – كما بسط روين
طوم  René Thomصياغتها – إمنا تكمن يف إجراءين متالزمني :وصف املعطيات والوقائع التجريبية ،وتقدمي تفسري
عنها بعد اكتمال وصفها .يف الوصف  Descriptionنستخرج نواميس الظاهرة املدروسة ،ويف التفسري Explication

نعمد إىل بناء خطاب عقالين عن منطق الظاهرة.
حقا إن علوم اإلدارة املدرسية – عند قيامها – لن تستغين عن علوم السوسيولوجيا ،واألنثروبولوجيا ،والتاريخ،
وعلم النفس ،واالقتصاد ،والعلوم السياسية ،والقانونية ..اليت متتح منها نظرايت التنظيم والتدبري أسباب قوهتا وانتشارها6؛
شأهنا يف ذلك شأن ربيبتها "علوم الرتبية" .بل هي مطالبة ابلوقوف يف موقع تقاطع بني علوم الفكر (Sciences de
) ، l’espritوعلوم الطبيعة )( (Sciences de la natureأو العلوم التجريبية  .)Sciences empiriquesفمنذ
الطايلورية وما تالها من تنظريات ،أظهرت مناذج التدبري قدرة على التعميم واالستغراق تتجاوز حدود االختصاص ،مما
يستدعي قيام "إبستمولوجيا موسعة" مازال احلديث عنها حمتشما .وعموما فقد خلصت جهود منظري اإلدارة وخربائها
"إىل إعداد منهجيات تطبيقية تستخدم أدوات وتقنيات عمل يف احلقل امليداين بغية تعميم الفائدة من تلك النظرايت،

1 Ibid. p(10).
2 Ibidem.
3 Management de l’éducation, formation et savoirs d’action, extrait de son livre : Former les dirigeants de
l’éducation, Ed.de Boeck, 1999, p(3-5).
 4منطق البحث العلمي :كارل بوبر ،ترمجة د .دمحم البغدادي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط( ،7112 ،)01بريوت ،لبنان ،ص(.)031

 5نفسه ،ص(.)021
6 How I became a pragmatist in Management and Organisational Research : Abundu Abdul-Ganiyu, in International
journal of engineering and management research, vol 5, issue 2, april, 2015, p(23).
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وتطوير العمل ،وزايدة فاعلية األشخاص ،ورفع معدالت أدائهم"  .1فاحلضور املكثف ملبادئ نظرايت التدبري ومفاهيمها

وموجهاهتا  ، Modalitésحسب اجلهات املنطقية الثالث اليت عرضها "غاي بيلوتيي" ،يشكل اختيارا إبستمولوجيا
مركزاي ،قد يكون نقطة انطالق يف إرساء مناذج تستجيب خلصوصية الظاهرة الرتبوية اليت تشكل مسة مميزة لعلم التدبري
املدرسي قياسا إىل العلوم التجريبية .إن االمتحان األساسي واجلوهري لنظرايت العلوم اإلنسانية – كما قال الري لودان
 – Larry Laudanيتمثل أساسا فيما إذا كانت قادرة على تقدمي حلول مرضية ملشاكل مطروحة .2أما شرط التحقق
التجرييب من النظرايت فتمليه الدراسات االختبارية امليدانية اليت تتوسل هبا علوم التدبري املدرسي يف مسحها للظواهر
ومتغرياهتا ،من أجل استخالص سببيتها الباطنية يف بنية التنظيم ،واشتقاق قوانني قراءهتا وتفسريها .وكما قال "فرنسيس
ابيكون" فإن "فهم الطبيعة يقتضي الرجوع إىل الطبيعة ذاهتا ،ال إىل كتاابت أرسطو" . 3فمثلما اليتأتى فهم موضوع العلوم
االقتصادية دون العودة إىل منطق السوق ) ،(La logique du marchéفكذلك الميكن اإلملام مبوضوع علوم التدبري
املدرسي دون العودة إىل التنظيم الرتبوي ) ،(L’organisation éducativeمع ما ميليه من خوض لغمار البحث
التجرييب يف الطبيعة (الطبيعة البشرية املركبة والالحتمية ،والطبيعة الفيزايئية احملكومة حبتميات خارجية Déterminismes
 )extérieursفهي اليت تزود علوم التدبري املدرسي ابملادة اخلام لصياغة الفروض ،وحتليل املواقف ..وليس ذلك بدعا من
اتريخ الفكر التدبريي نفسه الذي برهن على أن ظواهر التنظيم تشكل ينبوعا ثرا من النظرايت ،واملفاهيم ،والنماذج.
وبديهي أن الرتابط وثيق بني النظرايت والبحث .فالنظرية توجه الباحث فيما يسعى إىل تسليط الضوء عليه؛ وتزوده
مبؤشرات استشرافية ينكب عليها إلجياد احللول املطلوبة  .4فما يعطي لعلوم التدبري املدرسي كينونتها يف املرحلة الراهنة،
هو توظيف النماذج القابلة للقياس .وتدعيما هلذا االختيار ،على جماالت التدبري املدرسي أن تستمد أسسها من قواعد
املنهج التجرييب كما متارس يف العلوم االجتماعية ،من حيث:
 املنطلق االفرتاضي ). (Hypothétique التجريب. قابلية التحقق ). (Vérifiabilité -قابلية إعادة اإلنتاج ). (Reproductibilité

 1أبعاد حتويل النظرايت اإلدارية وأحباثها إىل منهجيات تطبيقية :إدارة املوارد البشرية ،د.دمحم مرعي مرعي (األستاذ ابملعهد العايل للتنمية اإلدارية جبامعة دمشق)،
مداخلته يف املؤمتر العريب الثاين للبحوث اإلدارية والنشر 3-7 ،أبريل  ،7117الشارقة ،ص(.)614
 2النمذجة وأفاق التنظري يف اخلطاب النقدي احلديث :عبد الباسط لكراري ،جملة فكر ونقد ،السنة األوىل ،العدد  ،9مايو  ،0991ص(.)47
 3نظرايت العلم :آالن شاملرز ،ترمجة احلسني سحبان وفؤاد الصفا ،دار توبقال ،ط( ،0990 ،)0الدار البيضاء ،املغرب ،ص(.)04
4 The Generation and Verification of Theory:A Bridge to the Continuing Quest for a Knowledge Base : Fred C.
Lunenburg, National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, Vol 29, n°4, 2011, p(2).
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 -املدى التداويل (قابلية التوظيف واالستثمار).1

1

Field Studies

Laboratory Studies

3
4
5

Survey Studies

Meta-Analysis

Case studies

 - IIالنظرايت الكالسيكية يف علوم التدبري (من أواخر القرن  XIXحىت :)0921
لنؤكد أوال على أن حتوالت اجملتمع احلديث – يف ظل النماذج اإلرشادية لعامل االقتصاد واملقاوالت – انتقلت
آاثرها املباشرة إىل مدرسة الكفاايت ،فأملت تعديالت نوعية لوظائف اإلدارة املدرسية ،وابلتبع للجانبية
المطلوبة  Profilsلدى املدبرين اجلدد .وهكذا صار مدلول اإلدارة  Administrationمبا يعنيه اترخييا واصطالحيا
من "تنفيذ املساطر القانونية عرب تعبئة املوارد البشرية واملادية ،واستعماهلا يف إطار تنظيمي" ،جزءا من التدبري Gestion

2

الذي ي عين تنسيقا عقالنيا للموارد البشرية ،والوسائل املالية واملادية ،من أجل بلوغ أهداف حمددة .وذلك يتأتى عرب مخسة
وظائف هي :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والتنسيق ،واملراقبة .فثمة فلسفة يصدر عنها مشروع الرؤية اجلديد ،يف
قيادة التغيري ،جعلت الوظيفة اإلدارية مكوان من مكوانت التدبري ،ومدير املؤسسة مدبرا  Managerيضطلع أبدوار
قيادية جديدة ،فضال عن األدوار احملددة مبوجب القوانني التنظيمية ملهنة اإلدارة الرتبوية .وهو اهلاجس نفسه الذي شغل
فكر الباحثني يف اتريخ الفكر املقاواليت منذ مستهل القرن املاضي ،يف أفق رفع الكفاايت التدبريية لدى مسريي

 1النمذجة وآفاق التنظري ،نفسه ،ص(.)21
2 Introduction to educational administration : 2008 : Eric Chikweru Amadi, Harey publications, Port Harcourt , p(6).
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املؤسسات الصناعية ،لتحقيق اجلودة التنظيمية ،وتكثيف اإلنتاجية .1وقد أنتج العقل التدبريي فيضا من النظرايت بوأت
علوم التدبري احلديث مكانة مرجعية يف العديد من القطاعات واملعارف اإلنسانية .وملعرفة التطورات اليت عرفها اتريخ الفكر
التدبريي قبل أن يستقل كعلم قائم الذات؛ ويصبح إطارا مرجعيا للعديد من املعارف اإلنسانية ومن بينها اإلدارة الرتبوية،
المناص من اإلملام يف عجالة بطائفة من النظرايت اليت أعادت تشكيل مفهوم وأدوار التدبري ،وأنتجت أساسيات علم
التدبري املعاصر .ولننوه يف البداية إىل ندرة املونوغرافيات العربية اجليدة اليت تقارب املوضوع ،وشبه غياب لألحباث اليت
تتناول علوم التدبري املدرسي ابملفهوم الذي أوضحناه؛ مما أملى علينا ابلضرورة االعتماد على األحباث األنغلوسكسونية
ابعتبارها األكثر صالحية ورجحاان من الناحية العلمية.
 - 0 – IIمبادئ التدبري العلمي عند فريدريك طايلور )- 0114( (Frederick Winslow Taylor
 :)0901

بدأ االهتمام بوضع نظرايت يف اإلدارة منذ القرن التاسع عشر؛ وميكننا االرتقاء اترخييا إىل الرايضي اإلجنليزي
"شارل دابغ"  )1791-1971( Charles Dabbageكأول من أرسىى منوذجا عقالنيا يف التدبري فنسب إليه2؛ بيد أن
الباحثني يف اتريخ الفكر اإلداري جيمعون على أن التأسيس الفعلي لعلم التدبري يعزى أساسا إىل "فريدريك طايلور" يف
مستهل القرن املاضي.
اعترب طايلور أن اإلدارة ليست سوى تطبيق للمنهج العلمي وقواعد املعرفة العلمية يف ميادين العمل املهين.
واتضح ابمللموس أن الظواهر التدبريية ختضع للبحث العلمي بشكل يتحول معه التدبري إىل علم قائم الذات .وكصدى
هلذا التوجه ،أوضح "دانيال غريفيت" ) (Daniel Griffithsأن املدبر هو الذي يطبق املعرفة العلمية ،متاما كما يفعل
الطبيب ،واملهندس…وقد انتهى طايلور إىل مجلة من القواعد يف نظرية التدبري العلمي خالل العقد األول من القرن
املاضي .ورغم قبوله طالبا يف جامعة هارفرد ،كان قد طلب تشغيله عامال بسيطا يف معمل للحديد والصلب؛ فكان
يقضي هناره يف العمل ،ويعكف ليال على حترير حبثه لنيل شهادة اهلندسة امليكانيكية يف العدانة  .Métallurgieوظل
يتدرج يف مراتب العمل حىت أصبح رئيسا للعمال ،3فأفادته معرفته امليدانية يف تشخيص وجتريب األسلوب العلمي للتدبري
الذي يروم االرتقاء مبؤسسات اإلنتاج من خالل جمموعة من املبادئ اختزهلا يف سلسلة من الثنائيات الضدية:
 إحالل العلم حمل التجريبية الساذجة (جتربة "ابدئ الرأي")، إحالل االنسجام والتناغم حمل التنافر، إحالل التعاون حمل الفردانية،1 A brief history of management, Appendix A, p(39).
2 Taylor and after paradigms in the history of management : Balazs Vaszkun, Conference TAMOP-4.2.1/B09/1/KMR-2010-005 project, p(440).
3 Taylor et l’organisation scientifique du travail : Marc Mousli, in Alternatives économiques, n°251, octobre 2006,
p(1).
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 إحالل املردودية القصوى حمل اإلنتاج الرديء املنخفض، -التكوين بدل التجميد؛ أي إخضاع العامل لدورات تدريبية للرفع من مهاراته وكفاايته املهنية.

1

فقد أعاد طايلور تنظيم السريورة اإلنتاجية ،من أجل حتقيق األهداف مبقتضى تقسيم جديد :عمودي (إرساء تراتبية
يف العمل اإلداري تقوم على توزيع املهام :مدير خيطط ،ويسري ،ويقود؛ وعامل يتفاعل ،وينفذ)؛ وأفقي (تقسيم العمل
وجتزيئه إىل عناصره اجلزئية ملزيد من ضبط وحتسني مهارات األداء) .2و ساعد املشروع اإلصالحي على اعتماد أساليب
وتقنيات جديدة كالعمل ابلتعاقد االنتقائي على أساس الكفاايت املطلوبة ،وتثمني العمل التخصصي ،ونظام العمل
املسلسل  ،Chaîneوالعد الزمين  Chronométrageلقياس وترية اإلنتاج ،وربط األجر واملكافآت ابلواجب.
وشرعت املؤسسات الصناعية األمريكية واألوربية يف تبين أسلوب طايلور الذي عرف ابمسه أو ابلـ") "(O.S.Tأي التنظيم
العلمي للعمل ، 3منذ  .4 5091فأفادت مناهج التدبري من املقاربة الطايلورية يف توظيف العلوم يف خدمة اإلنتاجية،
وتثمني الطاقات اخلالقة للعنصر البشري يف بنية املنظومات مىت ما توفرت هلا الوسائل واخلطط ،فتحول التدبري التنظيمي

إىل علم قائم الذات ،يف دائرة العلوم اإلنسانية .آية ما يف األمر إذن أن طايلور أجنز ثورة ذهنية يف أوساط اإلداريني

والعاملني على السواء ،5أسعفت على التمهيد لسلسلة من النظرايت والنماذج اليت جتاوزت آاثرها حدود املنظمات
الصناعية إىل دوائر االقتصاد ،والرتبية ،والوظيفة العمومية ،فسامهت يف تطوير الثقافات واجملتمعات ،وصناعة النخبة
القيادية احلديثة.
 -7– IIنظرية اإلدارة ) (Administration Theoryعند هنري فايول : Henri Fayol
شكل كتاب "اإلدارة الصناعية العامة"  Administration industrielle et généraleالصادر سنة
 ، 17116اثين لبنة يف صرح الفكر اإلداري املعاصر .لقد توخى من خالله املهندس هنري فايول بناء نظرية قابلة للتعميم
على مجيع مؤسسات التدبري .فهذا اجملهود العلمي مثرة عقود من العمل الدؤوب و املضين ،تكمن أصالته يف كونه اقرتح،
ألول مرة ،وضع منهاج للتعليم اإلداري ،ووضع مبادئ علمية للوظيفة اإلدارية على أسس علمية تتسلح ابملالحظة
والتجريب .وشدد فايول على أن "مهارة اإلدارة – وهو يستعمل هنا مفهوم املهارة معادال ملا يصطلح على تسميته اليوم
ابلكفاية – تكتسب يف اآلن معا كمهارة فنية  Technicalيف املدرسة أوال ،مث املصنع اثنيا".7

1 Le système Taylor et la physiologie du travail professionnel : J.-M.Lahy, Ed.Gauthier Villars, 1921, p(34).
2 Histoire du management : théories des organisations : George Rostau, 2005-06, Conservatoire national des arts et
métiers, Lyon, p(6).
3 Organisation scientifique du travail.
4 Le système Taylor, ibid, p(27).
5 Teoria(s) organizational(es) postmoderna(s) y la Gest(ac)ion del sujeto postmoderno : Vicente Sisto Campos, Tesis
doctoral en psicologia social, Universitat Autonoma de Barcelona, p(29).
 -6صدر يف نشرة شركة الصناعة املعدنية بفرنسا ،و آخر طبعة له بدار النشر دونود 0999؛ وقد ترجم إىل اللغات العاملية ابستثناء العربية.
7 Introduction to educational administration, ibid, p(10).
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اعترب فايول أن اإلدارة "وظيفة" تقوم على جماالت وظيفية هي :التخطيط ،و التنظيم ،وإصدار األوامر،
والتنسيق ،واملراقبة (التقومي)) (Planning, Organizing,Commanding, Controllingاملسماة اختصارا
) .(POC 3واملتغري الطريف الذي برز يف منجز فايول هو تبئريه للقدرة التعميمية هلذه الوظائف اليت أعلن أهنا عابرة
للتخصصات ،تصلح للمؤسسات التجارية ،واحلربية ،والدينية ،واملالية ،واحلكومية 1.وأحصى  51مبدءا مافتئت معتمدة
كأسس لنظرية التدبري احلديث ،وهي:
 -5تقسيم العمل )(Division of labour
 -2السلطة )(Authority
 -3االنضباط (الذي ترسخه القيادة الرشيدة))(Discipline
 -1وحدة األوامر )(Unity of command
 -1وحدة التوجيه )(Unity of direction
 -6تبعية املصلحة اخلاصة للمصلحة العامة (Subordination of individual interest to the general
)interest
 -7التحفيز )(Remuniration

 -8املركزية ) (Centralizationاملدير هو رأس التنظيم،
 -0الرتاتبية من أعلى إىل أسفل )(Scalarchain
 -59الرتتيب )(Order
 -55اإلنصاف )(Equity
 -52استقرار العاملني )(Stability of tenure
 -53اختاذ املبادرة )(Initiative
 -51روح الفريق .(Sprits de crops)2

1 Introduction to management technology, BMRT 1109, Section 700
2 Henri Fayol and Taylor’s contibution to management : an overview : Aditi Mehta & Vaishali Yadav, in
International Journal of Innovative Research in Technology, 2014, vol 1, issue 5, p(808).
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لقد آمن فايول أبن التدبري سريورة تقوميية مستمرة  Continuousومطردة؛ وقدم يف منجزه العلمي فلسفة للتدبري
بوأته مكانة اعتبارية متميزة يف الفكر اإلداري – املقاواليت احلديث 1.ومما يستدعي التنصيص ،أن فكر فايول ظل مهمال
يف فرنسا مدة مديدة – نظرا للفراغ العلمي يف حقل علوم التدبري آنئذ – حىت تصدى اإلجنليزي Lyndall Urwick
لنفض الغ بار عنه ،وتقدميه مرتمجا أواسط الثالثينيات؛ فكان له وقع الصدمة يف األوساط العلمية األمريكية؛ بعد أن مرت
خلسة حماولة التعريف به خمتصرا و مقاران بفكر طايلور بفضل  Charles de Freminvilleسنة  2.1799وجيمع
الباحثون على أن هلذا املنجز راهنيته يف الفكر اإلداري احلديث ،خاصة إذا مت تكييف مبادئه يف الزمان ،وجعلها متأقلمة
3
مع مستجدات األوضاع اجلديدة.
 -3 – IIنظرية "البريوقراطية" عند ماكس فيرب ):)0971-0146( (Max Weber
بلغ الفكر اإلداري شأوا بعيدا عند السوسيولوجي األملاين ماكس فيرب مؤسس النظرية البريوقراطية .وجيب أن
نبادر رأسا إىل التنبيه إىل ضرورة التحرر من التمثالت السلبية للمفهوم حىت نستوعب الداللة احلقيقية لنظرية البريوقراطية.
فمفهوم البريوقراطية عرف استعمالني متمايزين خالل مرحلتني :مرحلة التأسيس العلمي ،ومرحلة التداول األيديولوجي
النزايح املفهوم .فمصطلح البريوقراطية اجرتحه الفرنسي  Vincent de Gournayيف أواسط القرن الثامن عشر
لتوصيف نظام التدبري لدى شرحية موظفي املصاحل العمومية 4.مث أطلق نعت البريوقراطيني على فئة من املوظفني الذين
ميارسون السلطة يف مكاتبهم.
ونظرا الختالالت احلكامة وعيوب تسلط اإلدارة الفاسدة أو ما يسمى ابلنزعة البريوقراطية
املغالية ) 5(Bureaucratismeأو البريوقراطية "املرضية" ) (Patho-bureaucratieانزلق املفهوم إىل التضمينات
السلبية املعروفة اليت صارت لصيقة به ،وأصبحت من مث تشكل عائقا حيول دون الفهم الوايف بغرض الداللة التنظيمية
للمفهوم .وضاعف من حماذير سوء الفهم ،التداول األيديولوجي الذي تزامن مع احلركات النقابية االحتجاجية اليت ضاقت
ذرعا بفساد اإلدارة يف الستينيات ،يف أوج املد املاركسي .ويشكل الفيلسوف "كورنليوس كاستورايديس" Cornelius
 Castoriadismأحد أكرب املنظرين املاركسيني للظاهرة البريوقراطية ،يف كتابه "اجملتمع البريوقراطي" ( )5073الذي اختذ
له عنواان فرعيا داال" :الثورة يف مواجهة البريوقراطية"؛ فصارت البريوقراطية طبقة تتوسط شرحية املدبرين ،و الطبقة العاملة.
ويف تصور كاستورايديس أن هذه الطبقة الناشئة طفيلية  Parasitaireمتكنت من اهليمنة على مؤسسات اإلنتاج يف
اجملتمعني الرأمسايل و اإلشرتاكي ،بتواطؤ مع رجال األعمال كي تنتصب سدا منيعا حيول دون قيام أي عالقة بني وسائل

1 Classical and neoclassical approaches of management : An overview, Md.Sadrul Islam Sarker, Md Rafiul Azam
Khun, Journal of business and management, vol 14, issue 6, nov-dec 2013, p(3), A brief history of management,
Appendix A, p(40).
2 The foundations of Henri Fayol’s administrative theory :Daniel A.Wren, Arthur G.Bedelan & John D.Breeze,
Management decision 40/9 (2002), p(906).
3 Introduction to management technology, op.cit
4 Revue internationale des sciences sociales (RISS), Unesco, 1979, Paris, p(605).
5 Ibid, p(617).
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اإلنتاج و مصادر تدبريه ،فصارت آلية لتكريس ما يسميه ماركس بـ"االستالب"  .1Aliénationفحادت الداللة عما
وضعت له أصال عند ماكس فيرب ،وحلت الظاهرة حمل املفهوم ،يف املقاوالت و الوظيفة العمومية…
انطلق فيرب من سؤال إشكايل :ملاذا خيضع الناس للسلطة يف تنظيم ما؟ مثة حيثيتان :أوال ،الذي ميارس السلطة
ميارسها عرب إصدار األوامر ،وعرب قنوات قانونية وتشريعية؛ و اثنيا السلطة تتجسد يف تراتبية العالقات اجملردة عن
اإلسقاطات الذاتية الشخصية Dépersonnalisée؛ فتبدو – ابلتبع  -فعال معلال و مشروعا متليه اقتضاءات
موضوعية.2
فالسلطة إذن يف تصور فيرب هي تلك القوة الشرعية القانونية املسوغة ،النائية عن العسف واإلكراه؛ ومتثلها

البريوقراطية من حيث كوهنا الذاتية (تتجاوز الكارزمية املستندة على نظرية السمات الشخصية للقائد) ،والتقليدية (أي
اليؤطرها التنظيم التقليدي املستلهم من األعراف والتقاليد اليت جترد على القائد صفات القداسة؛ مع ما يستتبع هذه
الصفات من اخلضوع واالنقياد شبه اآليل .)..فالبريوقراطية تبعا هلذا املفهوم ،متثل الرتكيب األعلى ،و"النمط املثايل"
) (Ideal-typeللعقالنية القانونية املستندة على ضوابط وقواعد وتعاقدات تضفي صفة الشرعية على العالقة بني
مكوانت البنية التنظيمية ،وحتمي العاملني من غوائل الشطط واالستبداد .ففي البريوقراطية ،يتم االنتقال من التسليم
الشخصي بسلطة اآلخر (مبوجب احلق اإلهلي ،أو مبقتضى العرف يف اجملتمعات األبيسية ،أو مبوجب حق البطولة
والكاريزما) ،إىل اخلضوع للضوابط مبوجب السلطة العقالنية الالذاتية .وهذه هي اليت يسميها فيرب "سلطة مؤسسة"
).3(Autorité instituée
ميكن استجماع مبادئ التنظيم البريوقراطي يف:
 -5تقسيم العمل (التخصص)؛
 -2البناء الرتاتيب (اهلرمي) للتنظيم؛
 -3انتقاء العاملني ابلتعاقد بناء على كفاايت مطلوبة؛
 -1الطابع الالشخصي للعالقات؛
 -1االنضباط لقواعد النظام؛
 -6التحفيز حبسب الرتبة والدرجة.4
ولئن كان فيرب مناهضا للوضعانية اليت كانت منتشرة يف فرنسا ،ومناصرا للنزعة التأويلية  Hermeneuticsحيث
جعل السوسيولوجيا فرعا من علوم الثقافة1؛ فإنه ابلغ يف وضع أسس مثالية جمردة للبريوقراطية اليت ختضع أصال آللية

1 La société bureaucratique (2) :C.Castoriadis, coll 10/18, union générale d’éditions, 1973, Paris, pp(13-14).
2 Histoire du management- Théorie des organisations, Conservatoire national des arts et métiers de Lyon, n° 1, 20052006, p(9).
3 La domination légale à direction administrative bureaucratique : Max Weber,Ed.Electronique,reprod.1921,Québec,
Canada, p(9).
4 Classical (2013), op.cit, p(3).
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املالحظة والتجريب .فتنظريه الذي بدا أنه غري معين ابملطابقة التجريبية يف قراءة الظواهر سقط يف وضعانية صورية عندما
اعتمد منهجا قائما على أحادية املفاهيم ،وتنميط منظومة السلوك تنميطا خمال بتعقد وتشابك الظاهرة اإلنسانية يف جتلياهتا
الثقافية ووجودها التارخيي.
مل يتغلغل فكر فيرب يف فرنسا إال يف فرتة متأخرة بعد أن عرف به راميون آرون كأحد أعمدة السوسيولوجيا
السياسية2؛ وظل مهمال يف العامل العريب عقودا من الزمن .واكتشف الدارسون املعاصرون أاب جديدا للبريوقراطية هو
السوسيولوجي اإلصالحي األملاين "غوستاف فون مشولر"  ،)1719-1787( Gustav von Schmollerاملختص يف
العلوم السياسية ،وصاحب مؤلف "السياسة االجتماعية واالقتصاد السياسي" .فإليه يعزى أصال أول حبث علمي لظاهرة
البريوقراطية بوصفها ظاهرة إدارية ،يف كتابه "اتريخ اإلدارة العمومية" .فقد تناول مشولر مسات املوظفني اجلدد يف اإلدارة
العمومية ،فأطلق عليهم تسمية "البريوقراطية" لتمييزهم كطبقة .3وظل يدافع – اجتماعيا  -عن سياسة تدخل الدولة
لتحقيق املصلحة العامة مح اية للمجتمع من املنافسة الشرسة للرأمسالية الصناعية؛ وحتقيقا للعدالة االجتماعية ،4و -علميا
 عن املنهج االستقرائي التجرييب ،يف مقابل املنهج االفرتاضي-االستنباطي.إن النماذج االستبدالية اجلديدة يف احلقل اإلداري أضفت درجة عالية من التعقيد على ميادين الدراسات
التنظيمية ،مع جتاوز حدود املنظومة البريوقراطية الكالسيكية اليت أصبحت تضيق عن صنافة فيرب؛ فربزت لوحة جديدة من
املفاهيم اخلاصة كاختاذ القرار ،والالمركزية ،والتشاركية ،واحلكامة ،وإحقاق النظام ..ويف تقديران أن نظرية فيرب أثبتت
جدواها يف اإلدارة املدرسية ،ومازالت قابلة للتطبيق سياقيا فيما يتصل مببادئ "وحدة اإلدارة"،و "احلياد" ، Neutralité
و "التجرد" . Impartialitéوقد أثبتت التجربة أن املدرسة احلديثة مطالبة – حسب ميشال شاربونو  -بتبين مبادئ
أكثر جناعة كاملرونة ،واملردودية ،والتدبري ابلنتائج ،واملسؤولية ،واالستقاللية ،واالبتكار .5ورغم أن املؤسسات املاكروتنظيمية
(كاملديرايت اجلهوية ) قطعت مع نقائص النموذج البريوقراطي ،فمازال بعضها بعيدا عن تبين أشكال التدبري النسقي
احلديث ،مما يؤثر سلبا على مردوديتها ،وختطيطها املستقبلي ،وعالقاهتا العمودية واألفقية مع البنيات التنظيمية األخرى
املدبرة للقطاع.
 -6 – IIنظرية "إشراك" العاملني عند ماري ابركر فوليت (: Mary Parker Follet )0933-0141
أعاد فوليت تنظري مفهوم القوة ( Powerيف مدلول السلطة) يف مصنفه املوسوم بــ"مالحظات حول
التنظيمات والتدبري" ) (Observation on organizations and management 1925؛ فميزها عن السلطة،
 1علوم الثقافة كمقابل للعلوم الطبيعية يف أملانيا.
 2أعيدت ترمجة  Dominationيف فرنسا منذ ثالث سنوات( ،)7104بقلم . Isabelle Kalinowski
3 Revue internationale, op.cit, p(609).
4 Gustav Schmoller et la sociologie allemande naissante, in Revue des sciences sociales, Université Marc Bloch,
Strasbourg, n° 40, 2008, p(29).
5 Les modes d’organisation et de gestion de l’administration publique : de Weber au nouveau management public :
Charbonneau Michèlle, in L’organisation et l’actualisation de la gestion axée sur les résultats au sein des
établissements scolaires : Johanne Trudeau, mémoire de maîtrise, Université du Quebec à Rimouski, 2013, p(19).
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وقسمها إىل نوعني :قوة (مع) وقوة (على) .واعترب أن القوة (مع) هي األسلوب األجنع لتدبري التنظيم ،وال ميكن تفويضها؛
ألهنا القدرة على إجناز العمل خالفا للسلطة اليت تظل قابلة للتفويض .فالسلطة خادمة للقوة الفاعلة ،والعاملون – بفضل
هذه القوة – قادرون على التفاوض وتدبري الصراعات ،وحل املشكالت ،وحتقيق اجلودة واملردودية إذا مت إشراكهم يف اختاذ
القرار .ويف ظل نظرية دمج وإشراك الفاعلني ،وضع فوليت تصورا نوعيا متقدما يتيح هلؤالء تكوينا يؤهلهم – مستقبال –
ألن يصبحوا قادة.
 - 1 – IIنظرية الت نظيم املوسعة ) (POSDCORBعند لوثر هالسي كوليك (Luther )0997-0197
:Halsey Gulick

1

كوليك أستاذ علم تسيري البلدايت واإلدارة  ، Municipal science and administrationومؤسس
جملة العلوم اإلدارية األمريكية مبعية  ،Lyndall Urwickنقل مبادئ التدبري العلمي من جمرة املقاوالت واإلدارات إىل
جمرة القرار السياسي .2لقد أدرك كوليك حبدسه العلمي أن اإلداري ال ميكن فصله عن السياسي؛ بل يندجمان يف كتلة
عضوية يف مجيع البنيات التنظيمية .واعترب فريقه العلمي أن علوم اإلدارة تتحدد يف تقاطع بني العلوم االجتماعية ،والعلوم
السياسية .ورأى كوليك أن صنافة سلفه فايول يف التدبري تفتقر إىل مبدأين إضافيني حىت تصري وافية ابلغرض ،فاقرتح
اللوحة التالية اليت ختتصرها صيغة أوائل احلروف ): (POSDCORB
 -5التخطيط )(Planning
 -2التنظيم )(Organizing
 -3التزود ابملوارد البشرية )(Staffing
 -1اإلدارة (مبا يستلزمه من اختاذ للقرار ،وتنفيذ ،وتواصل ،وتقومي ،وممارسة للقيادة) )(Directing
 -1التنسيق )(Coordinating
 -6التقرير (التوثيق ،واإلخبار ،والتفتيش(Reporting) )..

 -7اقرتاح امليزانية (التخطيط الضرييب ،واحملاسباتية ،واملراقبة) ).3(Budgeting
ولئن كان تصور كوليك وفريقه لإلدارة ينبين على نوع من املقاربة التشاركية ،فقد احتفظوا لرئيس التنظيم بوضع أعلى.
فآلية التفويض ) (Delegationمثال ،مل تعد تعين نقال للسلطة جيعل املستفيد وحده املسؤول عن آاثرها وتبعاهتا؛ بل

 1جبامعة كولومبيا .كما توىل رائسة معهد اإلدارة العمومية ( ،)0940-0967ومنصب مدبر ملدينة نيويورك (.)0914-0916
& 2 The public administration theory primer : H.George Frederickson, Kevin B.Smith, Christopher W.Larimer
Michael J.Licari, 2012, 2nd.ed, Westview Press, p(101).
3 Ibid, p(102).
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مبوجب مبدأ "تالزم (أو تعالق) السلطة" ،صارت آلية النقل حتمل داللة "ترابط املسؤولية" .فنقل صالحيات التفويض (أو
االستنابة؛ على ما بينهما من فروق) مبا يرتتب عليها من مسؤوليات ،ليس يعفي املفوض من مسؤوليته القانونية والوظيفية
ابعتباره القائد الذي صدرت عنه أصال؛ وابلتسلسل إىل أدىن درجة من سلم التنظيم.1
وقد حقق فريق كوليك طفرة على صعيد اإلفادة من العلوم االجتماعية والساسية يف تطوير البحث اإلداري ذي
الصبغة التجريبية-التدخلية ،يف قطاعات الصناعة ،والتسيري العمومي ،واإلدارات احمللية والرتبوية .واعترب كوليك أن دراسة
الظاهرة يسعف يف اشتقاق مدونة معيارية )(Standard nomenclature؛ أي "جهاز مفاهيمي موحد ومتجانس"
ابلتعبري احلديث ،وعناصر قابلة للقياس ) ،(Mesurablesفضال عن مفاهيم عقالنية إجرائية .2ورغم االنتقادات اليت
وجهت هلذا النموذج من لدن الباحثني أمثال  Marquez Mooreو  ،Lewis Meriamفقد استمرت مبادئه حاضرة
يف األدبيات التدبريية ،مكيفة مع نظرية التنظيم الرتاتيب ،وخضعت لتعديالت على يد -5886( Chester Barnard
.)5065
 - IIIاالجتاهات الكالسيكية اجلديدة يف علم التدبري(حىت سنوات :)0991
 -0 – IIIنظرية العالقات اإلنسانية ):(Human Relations

أتت حركة العالقات اإلنسانية ( )5019-5031اليت أفرزت النظرية احلاملة المسها إنصافا للبعد اإلنساين،
وردة فعل على تفاحش استغالل وتشييء العاملني على حنو بلغ حد جتريدهم من إنسانيتهم Dehumanization؛ وبرز
إيلطون مايو كمنظر هلذه احلركة.3
قضى مايو (رئيس فريق الباحثني يف هارفرد) سنوات من البحث امليداين ،عاين خالهلا حتول الشغل – حسب
صيغة موحية – إىل "أداة تعذيب"؛ ومكنه تعديل املتغريات يف حميط العمل من وضع اليد على الرابط املفصلي بني شروط
اإلنتاج ،من جهة ،وحتسن الدافعية واملردودية والتمثالت ،من جهة أخرى .وافرتض أن سلوك القائد إزاء مرؤوسيه ،وبيئة
العمل كالمها خيلف آاثرا – إن سلبا أو إجيااب – على وترية اإلنتاج يف املؤسسة .وبرز يف اتريخ وأدبيات الفكر اإلداري
اجتاه سوسيوسيكولوجي سلط الضوء على األبعاد للنفسية لشخص العامل بوصفه قطب الرحى يف دورة اإلنتاج.
فاالنطالق من هذا البعد املغيب الذي غفلت عنه النظرية الطايلورية ،ساعد على رصد حاجات العاملني ،واعتماد صيغة
الثواب الالمادي حمفزا سيكولوجيا ،والتدبري التشاركي ،فضال عن منط القيادة الدميوقراطية ،وتعزيز الكفاايت التواصلية،
شكلت قاطبة عوامل حفز وإثراء لرصيد العالقات اإلنسانية أفادت منها املؤسسات الصناعية ،واالقتصادية ،والرتبوية..
ويكاد جيمع الدارسون يف علم التدبري املقارن على أن مايو هو األب الشرعي للنظرية التفاعلية )(Interactionnism
1 Papers on The science of administration : Luther Gulick, alt, edited by L.Gulick & L.Urwick ; Institute of public
administration, Columbia university, New York, 1937, p(94).
2 Ibid, p(194).
3 Ibid.p(13) ; Introduction to educational administration : 2008, op.cit, p(14).
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عند دايفيد سيلفرمان ) (David Silvermanوكارل فيك ) (Karl E.Weickنظرا لواثقة الصلة بني اإلطارين
املرجعيني :العامل كمتغري متحكم ،وبنية التنظيم كـ"منظومة اجتماعية".
لقد ارتبط مفهوم العالقات اإلنسانية مبفهوم اإلدارة الدميوقراطية ارتباطا وثيقا ،وشكلت العالقات اإلنسانية
العامة حمور اهتمام اإلدارة املدرسية؛ إذ القدرة على العمل مع اآلخرين بطريقة بناءة ،هي من السمات اهلامة اليت جيب أن
متيز شخصية اإلداري ،السيما يف ميدان التعليم ،واخلدمات االجتماعية.1
وانضم إىل نظرية العالقات اإلنسانية دايكسون ) (W.J.Dicksonوروثلزبرغر ) (F.G.Roethlisbergerيف
عملهما املشرتك":التدبري والعامل" ((Management and worker) )1787؛ كما خضع منوذج إيلطون مايو للنقد
عند  ،Daniel Bellو  ،James Hoopesو  ،Lloyd.H.Fisherو  ،Reinhard Bendixوكثريين غريهم آخذوا
عليه تعميماته املشتطة ،وفهمه الضيق ملنظومة االستغالل الرأمسايل ،واستعاضته عن مشروع الدميوقراطية يف اجملتمع الصناعي
ابلعالقات اإلنسانية ،كتقنية للعالج .كما افرتض "فيدلر" أن القيادات اليت حتتفظ لنفسها مبسافة موضوعية مع مرؤوسيها،
تتميز بنجاحها يف مهامها؛ فتفادي االنغماس االجتماعي التام للرئيس مع مرؤوسيه يساعده على االحتفاظ ابالستقالل
االنفعايل ،واالتزان يف تصريف األمور.2
وتكاد تشرتك مجيع النظرايت اليت أنتجها الفكر اإلداري يف مساره التارخيي التطوري يف استنادها قاطبة –
ابستثناء بعض تنظريات مابعد احلداثة  -على دعامة البحث التجرييب-التدخلي كمرتكز لتطوير األداء واإلنتاجية يف
القطاعات التنظيمية .وينطوي حتت نظرية العالقات اإلنسانية اليت مل تفقد رواءها رغم االنتقادات ،مجهرة من الباحثني
الذين اليسعنا املقام هنا لبسط أعماهلم واجتهاداهتم ،أمثال كورث لوفن  Kurt Lewinمنظر دينامية اجلماعات ،وقيادة
التغيري؛ وبراهام ماصلو  Abraham Maslowصاحب نظرية هرم احلاجات؛ وفريدريك هرزبرغ Frederick
 Herzbergصاحب نظرية حافزية بيئة العمل (العوامل الوقائية ،والعوامل احملفزة إلحراز الرضا)؛ وروبنسون راسل
) (Rubinson Russelصاحب نظرية الرأمسال البشري (هندسة التكوين املستمر ،وتثمني املورد البشري ،وإدماج
الوسائل احلديثة يف دورة اإلنتاج)؛ ورنسيس ليكرت ) (Rensis Likertصاحب نظرية القيادة اجلديدة (السلطوي
املستبد ،السلطوي األبوي ،املستشري ،التشاركي)؛ وستاسي آدمز ) (Stacy Adamsصاحب نظرية العدالة االجتماعية
(املساواة مع النظراء ،وتقوية احلافزية عرب التأمني ،واملكافآت ،والتعبئة النفسية) ..وعشرات النظرايت اليت أحدثت ثورة يف
علوم التدبري ،وسامهت يف بناء الدولة احلديثة ،وتطوير أنظمتها السياسية ،واملؤسساتية  ،والثقافية ،واالقتصادية،
واالجتماعية؛ وأسست مشروعا حداثيا دميوقراطيا يف القطع مع النموذج الفرداين يف اإلدارة والتدبري ،واالخنراط يف تكتالت
اندماجية لتثبيت وجودها كقوة سياسية واقتصادية يف املشهد الدويل..

 1اإلدارة املدرسية احلديثة ،ص(.)003
 2نفسه ،ص(.)076
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ونظرا للجم الغفري من النظرايت الكالسيكية اجلديدة الذي يفسره سياق مابعد احلربني الكونيتني ،وبروز مشروع
الدول احلديثة ،فنكتفي منها بثالث تكون عناوين على طبيعة التحوالت اليت شهدها علم التدبري بفضل النموذج
االرشادي اجلديد  – Paradigmeمبفهوم طوماس كون – للعالقات اإلنسانية:

 -2- IIIهرم هارولد ماسلو ):)0921-0911((Abraham Harorld Maslow
عمل ماسلو ليس فقط على تشرب النظرايت الكربى لعلم النفس يف عصره ،بل أيضا على "بناء دينامية
حتفيزية؛ إذ تعدى جمرد الرؤية التحليلية إىل النمذجة ) (Modélisationاملستندة على حركتني :حركة ضبط
(للحاجات) ،وحركة تطوير (من منظور تنموي لألفراد ينسحب حىت على األوساط املهنية)" .1فقد انطلق ماسلو من
فرضية "مركزية احلاجات" يف املنظومة اإلنتاجية ،وأتكد له ابمللموس أن مثة تراتبية من احلاجات ،يؤثر إرضاؤها التدرجيي
على مردودية العاملني ورفع إنتاجيتهم ،فجردها كاآليت:

 -3- IIIنظرية  Xو  Yعند دوغالس ماك غريغور ):)0946-0914( (Douglas Mc.Gregor
انشغل عامل النفس االجتماعي غريغور كسابقه بتأثري البيئة ،وبنية التمثالت ،يف دينامية عالقة العامل ابلعمل
إيقاعا وإنتاجية .ووقف على صعوبة اجلزم بوجود نظرية واحدة شافية وكافية لرصد تعقد وتشابك السلوكات اإلنسانية؛

1 Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel : Pierre Louat, CLAREE, IAE-USTL, 2002, Lille,
p(15).
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فكل فعل يستدعي لوحده عشرات الفرضيات والتفسريات .بيد أنه ،مع ذلك ميكن – جتوزا  -افرتاض وجود فئتني
تتواجهان يف كل بنية تنظيمية ،يف شكل تقابلي 1مبا ينم عن وجود أتثري انفد للسياسات ،واملمارسات التدبريية يف درجة
اخنراط الفرد العامل:

X

Y

-

-

-

)(Self-direction
-

-

-

-

ومازالت نظرية العالقات اإلنسانية تعرف جتديدا مستمرا يف مواقع متعددة ،وخاصة مجاعة "النزعة اإلنسانية
والتدبري" ) (Groupe Humanisme et Gestionمبونرايل ،وهي مجاعة أسسها اجلزاىري األصل عمر أكتوف
) (Omar Aktoufسنة 2991 ،مبعية منظرين منهم :روين بيدار  ، Renée Bédardوأالن شانال Alain
. Chanlat
 – 6 - IIIالدينامية التنظيمية والنظرية املوقفية ):(Contingency theory
اخنرطت هذه النظرية يف إبراز دور العوامل البيئية املؤثرة على البنيات التنظيمية ،واختاذ القرارات حبسب املواقف،
ومبنأى عن أي قوانني مثالية متعال ية عن الشروط السياقية احمليطة بكل مؤسسة .فتبعا للنظرية املوقفية ،يلبث حتقيق وظائف
التدبري متعلقا ابلظروف اخلاصة بكل تنظيم على حدة .فالعوامل البيئية  Environmental factorsاملؤثرة يف فاعلية
الكفاايت اجلماعية – حسب مفهوم "غاي لوبوطرف"  – Guy Le Boterfتشرط خمتلف األشكال التنظيمية القائمة.

1 The public administration theory primer, op.cit, p(103).
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وقد انشغلت األحباث اليت أجنزها طوم بورنز ) ، (Tom Burnsوجورج سطالكر )(George Stalker
مبسألة أتثري املتغريات اخلارجية (البيئة والشروط احمليطة) يف البنيات التدبريية .1وحددا صنفني من البيئات :مستقرة
 ، Stablesوغري مستقرة  . Instablesفاملستقرة تكون بنيتها التنظيمية ميكانيكية ( بريوقراطية مركزية يطبعها التحديد
الدقيق للمهام ،واملراقبة الصارمة ،والتواصل العمودي)..؛ أما البيئة الدينامية غري املستقرة فتكون بنيتها عضوية (المركزية،
مرنة ،بتحديد غري دقيق للمهام ،وتقاسم للمسؤوليات ،وكفاايت مجاعية مقرتنة بتواصل بيين مستمر يفسح اجملال أمام
املراقبة الذاتية) .2وأتسيسا على تلك املؤشرات ،يصعب املصادرة على طريقة مثلى بعينها  The one best wayيف
التنظيم والتدبري كما توحي بذلك النظرايت الكالسيكية ،ولكن مثة متغريات خارجية وداخلية شارطة لنوع القيادة ،وطبيعة
التنظيم.
للنظرية املوقفية منظرون كثر أبرزهم :مينتزبرغ )( (Henry Mintzbergصاحب أشكال التنظيم اخلمسة)،
وطومسون ) ، (James D.Thompsonوالورنس ) ،(Paul R.Lawrenceولورش )، (Jay W.Lorsch
ووودوارد ).(Joan Woodward
 - IVالتدبري مابعد احلداثي ) ( (Management post-moderneبدءاً من : )0991

أفاد التدبري مابعد احلداثي من زخم التحوالت الكربى اليت أنتجها خطاب مابعد احلداثة يف قراءته النقدية
اجلذرية للمشروع التحديثي .فالطفرات اليت شهدها احمليط التكنولوجي ،والعلوم اإلنسانية يف األزمنة احلديثة عرب جمتمع
املعرفة ،والثورة الرقمية ،واألنساق الكارثية ..أفرزت جمموعة من النظرايت اليت ساءلت مجلة من الثوابت يف الفكر اإلداري-
التدبريي احلديث .فأول ملمح هو بروز ما يسمى بـ"األنساق املفتوحة"  Open systemsيف علوم التدبري .3وصار على
الكثري من القيم اليت ترسخها احلياة املدرسية يف اجملتمعات احلديثة أن تتبىن مقوالت العقل األخالقي اجلديد.
فخالفا للمنظور العبثي  -العدمي الذي عادة ما يقدم عن ما بعد احلداثة ،فهي ليست سوى جتل أونطولوجي
من جتليات جمتمعنا املعاصر ،يف أمناطه الثقافية ،والتقنية ،والقيمية القابلة للتصريف والتكييف يف مناذج التدبري الرتبوي
احلديث .فتحت أتثري تفكيكية جاك ديريدا ،وأعمال ميشال فوكو ،وجان بودراير ،وروين طوم ،وجيل دولوز ،وجان-
فرانسوا ليوطار ،وجياين فاتيمو ،وأومربطو إيكو… انبثقت موجهات ،وقيم ثقافية ورمزية ،أبرزها :معارضة املواضعات
والقوالب اجلامدة ،ومزج األساليب واألمناط (التهجني) ،واحتمال الغموض ،واإلقرار بشرعية االختالف ،وتعددية النوع،
واالنقطاع ،واملرونة  ،Flexibilityوالالقياسية  ،Incommensurabilitéوالالجتانس ،والتفكيك ،واخلاصية البنائية
للواقع (تصوراي وافرتاضيا) .4..كل ذلك أدى إىل إعادة النظر يف العديد من املسلمات .وأصبحت املدرسة اليوم ،معنية -
1 A brief history of management, op.cit, p(43).
2 Intoduction to management technology, op.cit, p(11) ; Théories des organisations : Céline Mansencal & Didier
Michel (Module de Formation Management, BTS NRC, Académie de Versailles), p(23).
3 Taylor and after : paradigms in the history of management : Balazs Vaszkun, TAMOP, p(446) ; Introduction to
management technology, op.cit, p(10).
& 4 Le leadership postmoderne et le vocabulaire des politiques : théorie, instrumentalité et pratique : Trent Keough
Brian Tobin, colloque du programme pancanadien de recherche en éducation, 2001, Université Laval, Québéc, p(3).
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يف ظل هذه احلركية – إبعداد جيل متكيف مع إسقاطات االقتصاد العوملي ،وتناقضات العامل احلديث ،مسلح أبحدث
املعارف اليت ابتت تفرض نفسها يف النقل الديداكتيكي وبناء املنهاج  ،جيل الرهاانت مابعد احلداثية.
فقد عاد مفهوم البريوقراطية إىل الظهور يف حلة تدبريية جديدة ،بوظائف دينامية مرتبطة مبتغريات السياق الرقمي
– العوملي .وهذا الشكل التنظيمي االفرتاضي اجلديد من البريوقراطية املرتكز على اإلدارة الرقمية عن بعد (مستلهمة
أحدث أجيال التكنولوجيا ،واملعلوميات ،والذكاء االصطناعي اليت تتفاعل مع ما يسميه فريدريك جاميسون
1
 ، F.Jamesonبـ"املنطق الثقايف للرأمسالية اجلديدة") أصبح يطلق عليه" :التنظيم مابعد البريوقراطي" (The
) . postbureaucratic organisationوقد تغريت االختيارات االسرتاتيجية يف أمناط التدبري مابعد احلداثي جمسدة يف
عودة مفهوم "مركزية اإلنسان" صانع احلضارات والتحوالت؛ وجتاوز املفهوم التجزيئي  -الفردي لتقسيم العمل إىل مفهوم
"التقسيم االندماجي" الذي يقوم على اشتقاق التخصصات الدقيقة  Hyperspécialiéاملفضية إىل الرتكيبة االندماجية؛
وتوسيع قاعدة الـ  Offshoringيف اجتاه ترسيم التكتالت الدولية (العمل اجلماعي ،والتقسيم الدويل للعمل الذي يتجاوز
كياانت الدولة الوطنية) .ودافع منظرو مابعد احلداثة عن مفهوم "احلاكمية" ) (Gouvernementalitéابلنظر إىل اتساع
قاعدته الداللية؛ حبيث يستغرق مفهوم "احلكامة" ) (Gouvernanceالذي يتحول هنا إىل وظيفة جزئية .فاحلاكمية
( ) Gouverne/mentalitéحقل لبيان عالقات السلطة يف معناها األوسع ،ومفهوم إجرائي يدل على ذهنية احلكم،
حنته ألول مرة ميشال فوكو ،فعرفه أبنه "جمموع املمارسات اليت بواسطتها ميكننا بناء ،وحتديد ،وتنظيم ،واستعمال
االسرتاتيجيات اليت ميتلكها األفراد – حبرية  -إزاء بعضهم البعض".2
ومن ممثلي نظرية التدبري مابعد احلداثية عامل االجتماع و منظر علوم التدبري اإلجنليزي النشأة ،األسرتايل اجلنسية
"ستيوارت كليك" ) )5017( (Stewart Cleggاألستاذ جبامعة سيدين للتكنولوجيا .فالنظرية اإلبستمولوجية
Epistemological theoryملابعد احلداثة تقوم على نفي العالقات األحادية بني أشكال التمثل (الرموز – الكلمات
– الصور) من جهة ،والعامل املوضوعي اخلارجي؛ إذ يتقاطع الواقعان الرمزي والتجرييب .ولذا يصر "كليك" على أن
العقالنية تظل ذاتية ومرتبطة بسياقها؛ وأن املكوانت التنظيمية تندرج حتت هذه العقالنية الذاتية اليت ختتلف ابختالف
القيم الثقافية ،ومن مث فاألشكال التنظيمية – يف تصوره  -ليست أبدا كونية .3فهي صناعة بشرية ،وكل ثقافة ختتار هلا
النمط الذي يالئم قيمها طبقا ملبدأ االختالف.

1 Organization theory : Challenges and perspectives : John McAuley, Joanne Duberley & Phil Johnson, Pearson
education limited, Financial times, 2007, England, p(202).
2 Foucault, le pouvoir et l’entreprise : pour une théorie de la gouvernementalité managériale : Thibault Le Texier,
Revue de philosophie économique, 2011/2, Vol 12, p(68) ; voir aussi l’article de M.Foucault sur la gouvernementalité
dans : The Foucault effect studies in gouvernmentality Ed by. Graham Burchell, Colin Gordon & Peter Miller, The
University of Chicago Press, 1991, pp(87-103).
3 Overview of theories on organization and management : Lars Groth, INF5890, Institutt for Informatikk Det
Matematik-naturvitenskapelige Fakultet p(19).
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:ببليوغرافيا املراجع ابللغة العربية
دمحم مرعي مرعـي (األسـتاذ. د، إدارة املوارد البشرية: أبعاد حتويل النظرايت اإلدارية وأحباثها إىل منهجيات تطبيقية.5
3-2 ، مداخلتـه يف املـؤمتر العـريب الثـاين للبحـوث اإلداريـة والنشـر،)ابملعهد العايل للتنمية اإلداريـة جبامعـة دمشـق
 اإلمارات العربية املتحدة، الشارقة،2992 أبريل
،2997 ،)59( ط، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، دمحم البغـدادي. ترمجـة د، كـارل بـوبر: منطق البحث العلمـي.2
 لبنان،بريوت
، الـدار البيضـاء،5005 ،)5( ط، دار توبقـال، ترمجة احلسني سحبان وفؤاد الصـفا، آالن شاملرز: نظرايت العلم.3
املغرب
 العـدد، السنة األوىل، جملة فكر ونقد، عبد الباسط لكراري: النمذجة وأفاق التنظري يف اخلطاب النقدي احلديث.1
 املغرب، 5008  مايو،0
:ببليوغرافيا املصادر واملراجع ابللغات األجنبية
1. Classical and neoclassical approaches of management : An overview, Md.Sadrul
Islam Sarker, Md Rafiul Azam Khun, Journal of business and management, vol 14,
issue 6, nov-dec 2013
2. Foucault, le pouvoir et l’entreprise : pour une théorie de la gouvernementalité
managériale : Thibault Le Texier, Revue de philosophie économique, 2011/12, Vol
12, Paris, France
3. Gustav Schmoller et la sociologie allemande naissante, in Revue des sciences
sociales, Université Marc Bloch, Strasbourg, n° 40, 2008, France
4. Histoire du management- Théorie des organisations, Conservatoire national des arts
et métiers de Lyon, n° 1, 2005-2006, France
5. How I became a pragmatist in Management and Organisational Research : Abundu
Abdul-Ganiyu, in International journal of engineering and management research,
vol 5, issue 2, april, 2015
6. Introduction to educational administration : Eric Chikweru Amadi, Harey
publications, Port Harcourt,2008
7. Introduction to management technology, BMRT 1109, Section 700
8. La domination légale à direction administrative
Weber,Ed.Electronique,reprod.1921,Québec, Canada

bureaucratique :

Max

9. La société bureaucratique (2) :C.Castoriadis, coll 10/18, union générale d’éditions,
1973, Paris, France

(18)

ISSN: 2706-9087

10. Le leadership postmoderne et le vocabulaire des politiques : théorie, instrumentalité
et pratique : Trent Keough & Brian Tobin, colloque du programme pancanadien de
recherche en éducation, 2001, Université Laval, Québéc, Canada
11. Le système Taylor et la physiologie du travail professionnel : J.-M.Lahy,
Ed.Gauthier Villars, 1921, Paris, France
12. Les modes d’organisation et de gestion de l’administration publique : de Weber au
nouveau management public : Charbonneau Michèlle, in L’organisation et
l’actualisation de la gestion axée sur les résultats au sein des établissements
scolaires : Johanne Trudeau, mémoire de maîtrise, Université du Quebec à
Rimouski, 2013, Canada
13. Management de l’éducation, formation et savoirs d’action, extrait de son livre :
Former les dirigeants de l’éducation, Ed.de Boeck, 1999, Belgique
14. Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel : Pierre Louat,
CLAREE, IAE-USTL, 2002, Lille, France
15. Organization theory : Challenges and perspectives : John McAuley, Joanne
Duberley & Phil Johnson, Pearson education limited, Financial times, 2007,
England
16. Overview of theories on organization and management : Lars Groth, INF5890,
Institutt for Informatikk Det Matematik-naturvitenskapelige Fakultet
17. Papers on The science of administration : Luther Gulick, alt, edited by L.Gulick &
L.Urwick ; Institute of public administration, Columbia university, New York, 1937,
USA
18. Revue internationale des sciences sociales (RISS), Unesco, 1979, Paris, France
19. Taylor and after paradigms in the history of management : Balazs Vaszkun,
Conference TAMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-005 project
20. Taylor and after : paradigms in the history of management : Balazs Vaszkun,
TAMOP
21. Taylor et l’organisation scientifique du travail : Marc Mousli, in Alternatives
économiques, n°251, octobre 2006, Paris, France
22. Teoria(s) organizational(es) postmoderna(s) y la Gest(ac)ion del sujeto
postmoderno : Vicente Sisto Campos, Tesis doctoral en psicologia social,
Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
23. The Foucault effect studies in gouvernmentality Ed by. Graham Burchell, Colin
Gordon & Peter Miller, The University of Chicago Press, 1991, USA

(19)

ISSN: 2706-9087

24. The foundations of Henri Fayol’s administrative theory :Daniel A.Wren, Arthur
G.Bedelan & John D.Breeze, Management decision 40/9 (2002),
25. The Generation and Verification of Theory:A Bridge to the Continuing Quest for a
Knowledge Base : Fred C. Lunenburg, National Forum of Educational
Administration and Supervision Journal, Vol 29, n°4, 2011
26. The public administration theory primer : H.George Frederickson, Kevin B.Smith,
Christopher W.Larimer & Michael J.Licari, 2012, 2nd.ed, Westview Press
27. Théories des organisations : Céline Mansencal & Didier Michel (Module de
Formation Management, BTS NRC, Académie de Versailles),France
28. Une science de l’administration scolaire est-elle possible ? Jean-Louis Derouet,
Revue Française de pédagogie, n° 130, 2000, Paris, France

(20)

ISSN: 2706-9087

((دور املرشد النفسي يف حتسني سلوك التواصل االجتماعي لدى طفل التوحد))
أ.ربيعة عبد الفتاح علي أبوالقاسم مصطفى
كلية الرتبية – جامعة املرقب

ملخص البحث :
يهدف هذا البحث والذي بعنوان (( :دور املرشد النفسي يف حتسني سلوك التواصل االجتماعي لدى طفل

التوحد)) ،لت عرف على مفهوم املرشد النفسي ،والتعرف على سلوك التواصل االجتماعي لطفل التوحد ومظاهره ،وكذلك
التعرف على الدور الذي يقوم به املرشد النفسي ملساعدة بعض أطفال اضطراب التوحد على اكتساب مهارات وخربات
تفيدهم يف كيفية التواصل مع اآلخرين ابجملتمع ،كما يعمل على إجياد حلول للمشاكل اليت تواجههم ،وأن ال تقف هذه
املشاكل عائقاً هلم ،ومساعدهتم على حتقيق النجاح والسري يف التقدم واالزدهار ،وقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي
التحليلي الذي يقوم على مجع املعلومات وحتليلها لتحقيق أهداف البحث ،وقد أوضحت نتائج البحث تعدد اآلراء حول
مفهوم املرشد النفسي ،وحول سلوك التواصل االجتماعي لطفل التوحد واهم مظاهره وكيفية التعامل معه .وقد أورت
الباحثة بناءً ملا توصل إليه البحث من نتائج جمموعة من املقرتحات وتوصيات للجهات املعنية مبا يلي-:
-5ضرورة االهتمام ابملرشدين النفسيني يف مراكز طيف التوحد.
-2االستفادة من اخلربات الدول اخلارجية يف أساليب التعامل مع أطفال طيف التوحد.
 -3إقامة الندوات وحلقات النقاش للتعريف أبمهية دور املرشد النفسي اجتاه أطفال التوحد.
 -1وضع احلوافز واملكافئات اجملزية للمرشدين النفسيني املتميزين يف عملهم.
-1توفري احتياجات املرشدين النفسيني لضمان النجاح يف أداء املهام املوكلة إليهم .
 -6أن تكون هناك فريق متكامل من االختصاصات لتشخيص الطفل املصاب ابلتوحد ،وذلك لزرع الثقة ،واالطمئنان
بنفوس اآلابء وعدم التنقل من بلد إىل آخر لعرض طفلهم على األطباء واملراكز اليت تعتين ابلتوحد ،األمر الذي قد ينتج
خطأ يف عملية التشخيص ،والفريق يتكون من (:طبيب اختصاصي أطفال -طبيب أخصائي طب نفسي-أخصائي يف
علم النفس (التوحد) -اختصاصي اختبارات -اختصاصي مسع وختاطب).
 -7ضرورة اإلرشاد والتوعية وحماولة التقليل من املعلومات واليت مفادها أبن الطفل املصاب ابلتوحد ليس له عالج وغري
ممكن عالجه ألن األسباب غري معروفة ،هذه املعلومات جتعل والدي الطفل يهربون من التشخيص ويشككون فيه ،ترى
الباحثة من الضروري مصارحة اآلابء حبقيقة اضطراب طفلهم ،واستخدام طريقة الطمأنة يف نفوسهم وأن (لكل داء دواء)
وأن هللا سبحانه وتعاىل قادر على كل شيء والشفاء من عنده.
 -8قيام الدولة إبنشاء مراكز يف كافة املناطق تعتين أبطفال التوحد ،تعود تلك املراكز إىل وزارة الصحة.
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مـقدمـة البحث:
تعد مرحلة الطفولة أهم مرحلة من حياة الفرد ،ففيها تتشكل شخصيته ملراحل العمر الالحقة "املراهقة -الرشد" وهي
أساس بناء اجملتمعات ،فبوجود أفراد أصحاء يصلح اجملتمع ويتطور ،وبتعرضها لالضطراابت ينعكس ذلك بشكل سليب
على خدمة اجملتمع ،وأن كل ما أيخذه يف هذه املرحلة غالباً ما يؤثر يف طبعه وسلوكه يف مراحل حياته األخرى ،وكما يقال
يف املثل (من شب على شيء شاب عليه) ،فالطفولة هي أهم مرحلة من حياة الكائن البشري ،وهي أساس منو شخصية
سوية متوافقة وخالية من أي اضطراابت سلوكية ،ومن شأهنا أن تقلب حياة الكائن البشري ،إما أن تكون بشكل إجيايب
أو بشكل سليب ،وشهد العامل العديد من االضطراابت اليت بني فرتة وأخرى تطل عليه مبختلف األنواع واألشكال،
واخل صائص ،فمنها ما يتعلق ابجلوانب السلوكية ،ومنها ما يتعلق ابجلوانب املعرفية العقلية ،وآخر يتعلق ابجلوانب
االنفعالية ،....وهذه االضطراابت من شأهنا أن تعرقل سري التنمية والتطور ابجملتمع ،وتلك األنواع املختلفة من
االضطراابت قد تتشابه مع بعض ،وأحياان ختتلف فيظهر ابجملتمع الطفل املتخلف عقليا ،واألصم ،واألبكم ،واملقعد،
واملفرط احلركة ،والعدواين ،ومنهم ما يتعرض الضطراب يكاد يكون جديدا على جمتمع ما يعرف (ابضطراب طيف
التوحد) ،هذا االضطراب الذي يعاين منه يف هذه السنوات أغلب اجملتمعات ،وهو اضطراب تطوري يؤثر بشكل ملحوظ
ع لى التواصل اللفظي وغري اللفظي وعلى التفاعل االجتماعي للطفل ،وميكن مالحظة أعراضه على الطفل يف العادة قبل
سن الثالثة من العمر ،من هنا دعت احلاجة الباحثة إىل البحث يف طبيعة هذا االضطراب حماولة تسليط الضوء على
طبيعته ،وتعريفه ،ومظاهره الرئيسة ،والرتكيز ابلشكل احملدد على فئة تربوية ابجملتمع هلا الدور البارز يف النهوض أبفراد اجملتمع
إىل الطريق السليم وخلق جيالً متوافقاً نفسياً مع نفسه ومع من حوله ابجملتمع ،وهذه الفئة هي (املرشد النفسي) املؤهل
واملعد إعداد أكادمييا واملدرب على كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة ،واملساهم إىل جانب زمالءه يف نفس
التخصص يف التقليل من بعض السلوكيات السلبية ،ويعمل املرشد النفسي يف مؤسسات خمتلفة ،يقوم يف كل منها مبهام
وظيفية عديدة ميكن تلخيصها يف التشخيص والعالج والبحث ،غري أن نوع العمل الذي يقوم به واجلوانب اليت يهتم هبا
ختتلف من مؤسسة ألخرى ،ومن هذه املؤسسات العمل يف العيادات النفسية وجمال الرتبية اخلاصة واالضطراابت السلوكية،
ويقوم فيها ابإلسهام يف الفحص التشخيصي والعالج وإجراء البحوث اإلكلينيكية ،وأن املرشد النفسي املدرب له القدرة
على مواجهة االضطراب الذي يعاين منه طفل التوحد .وتعد مرحلة الطفولة من املراحل املهمة يف حياة اإلنسان ،ففيها
تنمو قدرات الطفل وتتفتح مواهبه ،ويكون قابالً للتأثر والتوجيه والتشكيل ،وأثبتت األحباث والدراسات خطورة هذه
املرحلة وأمهيتها يف بناء شخصيته وحتديد مستقبله(.العسلي)103:2000،
وشخصية الطفل هي نتاج حمصالت خمتلفة من العوامل املؤثرة يف تكوينها ،منها ما يكون قبل احلمل ،وأثناء
احلمل ،وكذلك حىت مرحلة الوالدة ،والعوامل املؤثرة يف منوه وتطوره بعد الوالدة ،فالطفل ينمو حتت أتثري عوامل داخلية
أسرية ،وبيئية ،وكذلك مدرسية واجتماعية(.وهيب)93:1998،
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فالتوحد من أكثر اإلعاقات التطورية صعوبة ابلنسبة للطفل ،وقد بدأ التعرف عليه منذ حوايل ستني سنة ،ومن خصائصه
صعوبة التواصل وإقامة العالقات االجتماعية ،وابهتمامات ضيقة قليلة ،وقد حاول األطباء معرفة أسباب هذا املرض،
ورجع الكثري منهم اإلصابة به إىل أسباب عضوية وليست نفسية ،رغم أهنا مازالت غري حمددة متاماً ،وابلتايل مل يعرف له
عالج حمدد ،ورغم أن ذلك غري واضح حىت املستقبل القريب ،إال أن استعمال بعض املداخل الطبية والسلوكية والتعليمية
أظهرت الكثري من التقدم مع هؤالء األطفال ،وأفضل الربامج حتث على إشراك هؤالء األطفال مع أسرهم وجمتمعهم وعدم
عزهلم ،ألن ذلك سوف يزيد من تقوقعهم على أنفسهم وعدم استفادهتم من تقليد خربات أقراهنم(.سعد)9:1992 ،
ويعيش اإلنسان منذ ميالده يف بيئة حييط به العديد من األفراد ،وال ميكن أن يسري مركب حياته بدون أن
يتواصل مع أقرانه منهم ،فالتواصل هو سنة احلياة ،ويوصف أطفال التوحد أبن لديهم مشكالت يف التواصل سواء كان
لفظيا أم غري لفظي ،كما يوجد لديهم قصور كلي يف تطور اللغة املنطوقة ،وتعترب اخلصائص الكالمية لديهم شاذة مثل
طبقة الصوت والتنغيم واإليقاع ونربة الصوت ،وتوصف اللغة لديهم أبهنا تكرارية أو منطية مثل تكرار الكلمات أو مجل
مرتبطة يف املعىن ،ولغتهم هلا خصوصية غريبة حبيث ال يفهم عليهم إال األشخاص الذين أيلفوهنم مثل األب واألم
واملعلم(.الزريقات)11 :2959،
ومن وجهة نظر الباحثة أن التوحد يٌعد اضطراابً يعاين منه بعض األطفال يف هذه اآلونة على مستوى العامل
العريب والغريب بشكل عام  ،وعلى مستوى جمتمع ليبيا بشكل خاص ،ويالحظ على سلوكهم ،ويؤثر على طريقة أدائهم
وتواصلهم االجتماعي مع اآلخرين من احمليط الذي يعيشون فيه ،ويعترب اضطراب التواصل لدى طفل التوحد من
االضطراابت األساسية اليت تؤثر سلبا على مظاهر منوه الطبيعي والتفاعل االجتماعي ،وأيخذ عدة أشكال منها احلركة
الزائدة ،وعدم الرتكيز ،وعدم القدرة على الكالم ،وأحياان الكالم غري الواضح ،وعدم التواصل مع اآلخرين واالنطواء
ابلذات ،وكذلك قد يعجزون على استخدام التواصل البصري ..وغريها من االضطراابت السلوكية.
كما يشمل مصطلح التوحد على عدة مظاهر منها :العزلة واالنسحاب لدى أطفال التوحد ،الذين يالحظ
عليهم عدم القدرة على االستجابة للمؤثرات االجتماعية اليت قد تصدر عن اآلخرين الذين يتعاملون معهم ،وانسحاهبم من
اخلوض يف إقامة عالقات اجتماعية ،وظهور املشكالت ،والصعوبة يف إقامة العالقات مع اآلخرين ،واليت عادة ما تستمر
إىل فرتة الرشد ،كما يالحظ أن أطفال التوحد يتسمون ابلبكاء والصراخ عند استجابتهم للمثريات اخلارجية ،وتظهر
كاستجابة منهم للمثري الذي يتعرضون له ،كما تظهر لديهم صعوابت يف القدرة على التعبري عن انفعاالهتم وال يدركون
العالمات أو املؤشرات االجتماعية(.اخلفش)44:2007،
وحيتاج طفل التوحد إىل االهتمام والرعاية ابملشاركة مع األسرة ومن املتخصصني ابلرعاية بذوي االحتياجات
اخلاصة ،ولتغلب على صعوابت التواصل االجتماعي اليت يعاين منها طفل التوحد ،فهذا يتطلب التدخل املبكر إبعداد
برامج تدريبية عالجية ،يطبقها العديد من املتخصصني ومنهم ما يقوم به املرشد النفسي لتشخيص (حالة الطفل املصاب
ابضطراب التوحد) ،وذلك عن طريق إجراء جمموعة من االختبارات ،ولتحديد نوع االضطراب ،إما أنه اضطراب عقلي،
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أو اضطراب نفسي ،وبعد أسبوع من العالج وأخذ العالج املناسب ،يتم إعادة تطبيق االختبارات ،ومقارنة النتائج ما قبل
وما بعد فرتة العالج ،مث وضع بعض املشكالت اليت تواجه املرشد النفسي واليت تتمثل يف التنافر الذي يوجد بني الطبيب
النفسي واملرشد النفسي ،وعدم دقة االختبارات اليت يقوم بتطبيقها املرشد النفسي على املريض ،وعدم وفرة األجهزة
واألدوات الالزمة لتط بيق االختبارات ،وحياول املرشد النفسي مع طفل التوحد جلذب انتباهه أبسلوب واضح ابستخدام
وسائل وألعاب تتناسب مع مستوى فهمه ،وتنمية قدرته على التواصل اللفظي وغري اللفظي مع اآلخرين ،ووضع برانمج
متكامل يشمل اإلرشاد النفسي للطفل واألسرة ،وكذلك برانمج لزايدة قدرة الطفل على االندماج مع
اجملتمع(.موسى)79:2008،
مشكلة البحث:
شهدت دولة ليبيا اهتماماً كبرياً بذوي االحتياجات اخلاصة كاملعاقني مسعياً وبصرايً وغريهم ،كما زاد انتشار طيف
التوحد عند األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة يف معظم مناطق ليبيا بشكل عام  ،حيث أن هذا االضطراب ما هو إال
إعاقة منائية ،تؤثر أتثرياً كبرياً عن التواصل اللفظي وغري اللفظي واالجتماعي للطفل ،وخاصة يف مراحل عمره قبل ثالث
سنوات ،ويعترب سلوك التوحد سلوك معقد ،ففي أغلب األحيان ليس من اليسر أن يُعرف ملاذا يصدر هذا السلوك ؟ أو
ماذا يريد من وراءه؟ ،والس بب أن الطفل ال يستطيع أن يعرب بشكل طبيعي عن السلوك املطلوب وليس لديه وسيلة تعبري
واتصال طبيعية ميكن أن يدير شؤون حياته عن طريقها ،ومتطلباته واحتياجاته الضرورية ،فمعرفة األعراض واخلصائص لدى
الطفل مهمة جداً تساعد يف عملية التشخيص والعالج والتأهيل ،لذا فهناك خصائص نفسية ،واجتماعية ،وعقلية ألطفال
التوحد تتم معرفتها بشكل أدق وأعمق من قبل أولياء األمور نتيجة لتعاملهم املباشر مع طفل التوحد ،ومن هنا فهو حيتاج
لتفاعل خاص وأسلوب ورعاية ختتلف عن األطفال العاديني ،وعن أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة األخرى ،ومنها
بدأت احلاجة إىل وجود مرشد نفسي مؤهالً أتهيالً خاصاً لكيفية التفاعل والتعامل مع هذه الفئة وحماولة مساعدهتم لتقليل
من تلك االضطراابت ،ومساعدهتم للوصول إىل سلوك اجتماعي متماشي مع اآلخرين من حوله وجاء البحث احلايل
لإلجابة على التساؤالت اآلتية-:
س -5ما هو اضطراب التوحد وما هي مظاهره؟
س -2ما الدور الذي يقوم به املرشد النفسي اجتاه هذه الفئة (التوحد) من ذوي االحتياجات اخلاصة لتحسني سلوك
التواصل االجتماعي هلم مع من حوهلم؟
أمهية البحث :

تتمثل أمهية البحث يف عدة نقاط منها-:
 -1على اعتبار أن الطفولة أهم مرحلة يف تكوين شخصية اإلنسان بشكل سليم وإذا ختللها اضطراابت يؤثر ذلك على
منو الطفل يف مراحل العمرية الالحقة.
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 -2على اعتبار أن ظاهرة التوحد تُعد من املوضوعات املهمة اليت جيب تسليط الضوء عليها وتوضيح مظاهرها وأسباهبا
وطرق عالجها.
 -3على اعتبار أن هذا االضطراب (التوحد) يتداخل مع الكثري من االضطراابت األخرى ،لذا حياول هذا البحث التفريق
بني هذا االضطراب واالضطراابت األخرى كاألصم واملتخلف عقلياً....وغريها.
 -4على اعتبار أن املرشد النفسي مؤهالً أتهيالً تربوايً ،ويستخدم عدة أساليب للتعامل مع اضطراابت التوحد عند الطفل
وحتسني سلوكه االجتماعي لكي يتماشى مع سلوك األطفال العاديني.
 -1على اعتبار أن املرشد النفسي من بني الفئة املهمة يف اجملتمع واملسامهة يف تربية وتعليم وتعديل سلوكيات األبناء
ابجملتمع ،األمر الذي جعل الباحثة تتطرق لدوره يف حتسني السلوك االجتماعي لطفل التوحد.
أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث احلايل يف التعرف على-:
 -5التعرف على التوحد كاضطراب وعلى أهم مظاهره.
 -2التعرف على الدور الذي يقوم به املرشد النفسي اجتاه هذه الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة لتحسني سلوك
التواصل االجتماعي هلم مع من حوهلم.
حدود البحث:
تشمل حدود البحث احلايل على اآليت-:
-1احلدود الزمنية :سيجرى هذا البحث خالل العام اجلامعي ( ) 2019
-2احلدود املوضوعية :تشمل موضوع البحث وهو(دور املرشد النفسي يف حتسني مهارات سلوك التواصل االجتماعي
لدى أطفال التوحد).
مفاهيم ومصطلحات البحث:
لكل حبت العديد من املفاهيم اليت تعرب عن موضوع البحث وميكن توضيح بعض هذه املفاهيم ومنها-:
-5الدور :يعرف أبنه( :ما يقوم به كل فرد من وظائف ومهام مناط به ابعتباره عنصر يف تنظيم أو مؤسسة ما إذ أن كل
فرد يف أي تنظيم لديه أدوار حمددة جيب أن يقوم هبا)(.نشوان)109:1985،
-2املرشد النفسي :يعرف أبنه(:هو الشخص احلاصل على مؤهل جامعي يف علم النفس من إحدى اجلامعات والذي
يعني يف وظيفة أخصائي نفسي ليقوم خبدمات التوجيه واإلرشاد)(.عبد اجلواد)7:2006 ،
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-3السلوك االجتماعي :عرف أبنه( :السلوك الذي يسلكه املرء ابلنسبة للمتطلبات واملستلزمات االجتماعية حيال
اجلماعة اليت ينتمي إليها ،أو إزاء األفراد اآلخرين من أعضاء اجلماعة و البيئة االجتماعية)(.زروق)56:1988،
-1حتسني السلوك االجتماعي :عرفت أبهنا(:العملية املتعددة األبعاد وتتضمن املهارة يف إرسال واستقبال وتنظيم وضبط
املعلومات الشخصية يف مواقف التواصل اللفظي وغري اللفظي)(.فرحات)109 :1990،
-1طفل التوحد  :يعرف أبنه  ( :الطفل الذي يعاين من اضطراب انفعايل من العالقات االجتماعية مع اآلخرين ينتج عن
عدم القدرة فهم التعبريات االنفعالية وخاصة يف التعبري عنها ابلوجه أو ابللغة ،وبذلك يف العالقات االجتماعية ،مع ظهور
بعض املظاهر السلوكية النمطية)(.بدر)28 :5007،
أوال :دور املرشد النفسي//تعريف املرشد النفسي:
تعريف املرشد النفسي ال يقتصر على تعريف واحد ،فقد اجته بعض علماء النفس إىل العديد من التعريفات
واليت منها:
-5عرف أبنه(:هو أحد خرجيي أقسام علم النفس ابجلامعات ويتخصص يف الصحة النفسية والعالج النفسي ،ويدرس
جمموعة من املواد املتخصصة يف اإلرشاد والتوجيه والعالج النفسي وعلم النفس املرضي والفسيولوجي ،وعلم النفس العيادي
والقياس ،ولديه قدرة كافية من املعلومات الطبية)( .زيدان والشوافقة)52 :2997 ،
 -2كما عرف أبنه(:ذلك الشخص احلاصل على مؤهل جامعي يف علم النفس من إحدى اجلامعات ليقوم خبدمة التوجيه
واإلرشاد النفسي)( .عبد اجلواد)6 :2996،
 -3وهو (الشخص املؤهل واملعد واملدرب للعمل يف جماالت اإلرشاد املختلفة النمائي ،والوقائي ،والعالجي ،يقدم خدماته
اإلرشادية من خالل عالقة رمسية مهنية ملساعدة الطلبة يف حتقيق أقصى مستوايت النمو اليت تسمح هبا إمكاانهتم وفق
ختطيط منظم وهادف)( .السفاسفة )592 :2991 ،
 -1تعرف الباحثة عملية اإلرشاد النفسي أبهنا :العملية اليت تتضمن عالقة تفاعلية بني املرشد واملسرتشد هبدف حتقيق
أهداف التوجيه ،وهو عالقة مواجهة بني شخصني من أجل الوقوف على املشكلة اليت يعاين منها املسرتشد  ،ووضع
احللول املناسبة هلا.
املبادئ األساسية لإلرشاد النفسي:
ترتكز عملية اإلرشاد النفسي على العديد من املبادئ ومنها اآليت-:
 -5يهتم املرشد ابلفرد كعضو يف جمموعة.
 -2يهتم املرشد ابلفرد ككل أي جبميع جوانب شخصيته.
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 -3يقدم لكل امل رشدين فال يقتصر على الذين يعانون من مشكالت فقط ،فاإلرشاد وقائي قبل أن يكون عالجي.
 -1اإلرشاد عملية ال تقتصر على مرحلة عمرية معينة ،فاإلنسان حباجة لإلرشاد سواء كان طفالً أو راشداً أو كاهالً.
(زيدان والشوافقة )51 :2997،
من ذلك تستخلص الباحثة أبن اإلنسان حيتاج اآلخرين يف خمتلف مراحله العمرية للمساعدة يف حل بعض
مشكالته ،كما أن الرتبية احلديثة يف العامل بشكل عام هتتم بتعليم األفراد سبل التغلب على صعوابت احلياة ،والتكيف
السليم مع احمليط االجتماعي الذين ينتمون إليه ،لذلك فهي هتتم بشخصية الطفل يف كل اجلوانب اجلسمية ،والعقلية،
واالجتماعية ،واالنفعالية.
حاجة أسر األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة لإلرشاد النفسي :عملية اإلرشاد النفسي هلا دور كبري مع
والدي الطفل املتوحد ،يف حتسني سلوك التواصل االجتماعي لديه ،ألن الوالدين مها التعليم األول للطفل ،فهما يعلمانه
املهارات احلي اتية ويشجعانه ويثبتانه ،وال يوجد من يعرف الطفل وحيبه وحيرص عليه أكثر من والديه ،مما جيعل إرشادمها
جزء ال يتجزأ من الربانمج ،ألن الوالدين أهم عناصر البيئة اليت يعيش فيها الطفل،وال ميكنه رعايتها بدون قيام والديه
مبسؤوليتهما يف رعايته ومحايته وتصليحه ،وإكسابه اخلربات واملعلومات ،وتشجيعه على تنمية مهاراته وإرشاده ،وتوجيه
سلوكياته ،فاألزمة اليت مير هبا والدي أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة متر بثالث مراحل وهي -:
 -5يتزايد التوتر يف البداية عند حماولة تطبيق األساليب املعتادة حلل املشكلة.
 -2إشراكهم يف الربامج الوقائية والعالجية ملشكالت أبنائهم.
 -3تقدمي خدمات اإلرشاد األسري حبيث يتحقق التفاهم بني أعضاء األسرة ،والتخلص من الصراعات فيها( .زيدان
والشوافقة)51 :2997،
اثنيا :التواصل االجتماعي :تعترب عملية التواصل االجتماعي من العمليات اليت ميارسها الكائن البشري ويتطبع هبا ،وهلذه
العملية عدة تعريفات ومنها-:
-5يعرف أبنه (:استمرار العالقة املتينة بني طريف العالقة املشاركني فيها)( .موسى)21 :5008،
 -2ويعرف أبنه( :انفتاح الذات على اآلخرين يف عالقة حية ال تنقطع حىت تعود من جديد)(.موسى-22 :5008 ،
)21
 -3وهو(:جمموعة من األفراد الذين يكونون جممل البيئة االجتماعية للطفل من خالل تفاعله معهم وتكوين عالقات
اجتماعية تربطه هبم والذين معهم اتصال ورابطة اجتماعية وبيئية وبينهم تفاعل اجتماعي)(.زهران)291 :5089،
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 -1تعرفه الباحثة إجرائياً أبنه :نوع من السلوك يصدر من اإلنسان وميارسه على خالف غريه من الكائنات احلية على
اعتبار أنه يتسم ابلطابع االجتماعي وذلك إلشباع رغبات فطرية يف نفسه ،ولتحقيق أهدافه يف احلياة.
أنواع التواصل االجتماعي:
مها-:

التواصل االجتماعي هو مهارة متكن اإلنسان من التواصل مع اآلخرين ،وهناك نوعني من التواصل االجتماعي

 -1التواصل اللفظي :التواصل اللفظي أو املنطوق الفعال يعتمد على عدد من العوامل وجيب أن يندمج مع غريه من
املهارات الشخصية مثل االستماع والتوضيح ،والتواصل اللفظي املنطوق يشمل اخلطب والعروض واملناقشات وجوانب
التواصل بني األشخاص.
 -2التواصل غري اللفظي :يصف التواصل غري اللفظي عملية التواصل املهين يف شكل رسائل غري منطوقة ،وتشتمل
بعض أشكال التواصل غري اللفظي ،اللمس،اإلمياءة،أو لغة اجلسد ،وتعبريات الوجه والتواصل البصري ،ويعترب التواصل
كائن مثل الرموز ونربة الصوت(.علي)19 :5003 ،
خصائص عملية االتصال االجتماعي:
تسهم خصائص االتصال بدور كبري يف توضيح مفهوم التواصل ومن بني هذه اخلصائص ما يلي-:
-5االتصال التلقائي النشأة :يكون األفراد مدفوعني اجتماعياً إىل االتصال ببعضهم البعض مبا خلقه هللا سبحانه وتعاىل
يف اإلنسان من طبعة بشرية حتمل كل صفات البشر اليت تطلب العيش يف مجاعة وتتفاعل وتتبادل اآلراء واملعلومات.
-2االتصال ظاهرة إنسانية :فاالتصال أسلوب إنساين ،وإذا كان هناك اتصال لدى احليوان والطيور وغريها ،فإنه يعتمد
على عوامل حسية بعيداً عن السمات االجتماعية اليت ينتمي إليها االتصال االجتماعي لدى اإلنسان.
 -3االتصال ظاهرة عامة ومنتشرة فاالتصال يتحقق داخلياً وخارجياً وينظم طبقاً لقوانني معينة ،سواء كانت مكتوبة أو
غري مكتوبة ،وابلنظر إىل أمهية التواصل الفكري والثقايف بني اجملتمعات جند ما يؤكد أن االتصال من الظواهر العامة
واملنتشرة على مستوى األفراد .
 -1االتصال ميتاز مبوضوعية :فاالتصال ليس تصوراً أو ختيالً ،وإمنا هو حقيقة واقعية مبعىن أن عملية االتصال تستمد من
الواقع وما يرتتب عليه من أتثريات متبادلة بني أطرافه.
 -1االتصال ميتاز ابلرتابط :فهو وسيلة للرتابط والتماسك يف اجملتمع ،حيث حيقق لإلنسان الشعور ابألمان والتكامل
االجتماعي(.حسن)556 :5003،
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االضطراابت اليت تتخلل عملية التواصل االجتماعي لطفل التوحد :
من أهم األمور املميزة لألطفال واألشخاص املصابني ابلتوحد؛ هو أهنم ال يستطيعون تطوير العالقات
االجتماعية للذين تباينت أعمارهم ،ويرى (جيلسون) أن اخلاصية األساسية للتوحد تتمثل يف اختالل األداء الوظيفي يف
السلوك االجتماعي ،وكذلك يوصف أطفال التوحد أبن لديهم إعاقة يف تطوير واستخدام السلوكيات غري اللفظية مثل
التواصل البصري املتعارف عليه ،والذي يسهل عليه احلياة اليومية ،كما أن أطفال التوحد يفضلون البقاء لوحدهم ،وال
يرغبون يف االحتضان أو الضم ،ويظهرون الالمباالة للوالدين ،وكذلك يعاين طفل التوحد بعدم فهم مشاعر اآلخرين مثالً:
ال يستطيع أن يتفاعل مع أمه عندما يراها تبكي أو حزينة مثل األطفال العاديني ،ويعود عدم التفاعل العاطفي لعدم
قدرهتم على تبادل املشاعر أو العجز يف فهم الطبيعة التبادلية يف عملية التفاعل االجتماعي(.سليمان.)21 :2995،
أما فيما يتعلق بسلوك اللعب فهو يعاين من مشاكل يف اللعب؛ وال متتاز لعبهم ابالبتكار أو التجديد ،مثل
(يلعب الطفل لوحده مبجموعة سيارات من خالل صفها بشكل مستقيم ) ،وأن عدم القدرة على التفاعل والتواصل
االجتماعي من أهم اخلصائص السلوكية كمؤشر على اإلصابة ابلتوحد ،وتلك اخلصائص ميكن مالحظتها يف مجيع املراحل
العمرية ،وعادة أطفال التوحد ال يرفعون أيديهم لوالديهم من أجل محلهم كما يفعل أقراهنم ،ومن أبرز مشاكل التفاعل
االجتماعي عدم استطاعتهم إقامة عالقات اجتماعية واحملافظة عليها،حيث يالحظ أهنم ينسحبوا من الكثري من أشكال
التواصل االجتماعي ،مما يؤدي إىل صعوبة يف تكوين وإقامة عالقات اجتماعية ،كما أن أطفال التوحد ال تضايقهم الوحدة
والعزلة(.دمحم)225 :5001 ،
يعترب اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ،يتواصل ويتشارك مع اآلخرين من حوله ابجملتمع ،فالطفل منذ ميالده يف
احلياة يعيش يف جمتمع يتكون من عدة أفراد ألسرته يتواصل معهم ويتعايش اجتماعياً مبن حوله بشكل طبيعي ،وعدم
وجود أي اضطراابت تشمل مرحلة طفولته ،ويف بعض األحيان يتعرض بعض األطفال لإلصابة ابضطراابت ومنها،
اضطراابت التوحد ،وهذا االضطراب الذي يتمثل يف عدة أعراض ومنها عدم قدرته على التواصل مع اآلخرين من أهله
ومن حوله بشكل طبيعي ،فال يستطيع احلديث معهم ،وال توصيل معلومات ما يرغبه وال يستطيع قضاء حاجاته الفطرية
بشكل طبيعي ،األمر الذي ينعكس اجتماعياً بشكل سليب على من حوله من اآلخرين يف صورة عدم القدرة على التعايش
والتفاهم معهم اجتماعياً بشكل واضح ،وترى الباحثة أن هناك صعوابت تقف حاجز أمام األطفال املصابني ابلتوحد،
وتعليمهم مهارات التواصل االجتماعي ،فجميع جوانب التنمية تسري ببطء شديد فتبىن على أشياء تعلمها الطفل من قبل
بعض اجلوانب اجلديدة ،فإذا مل يتعلم الطفل األرقام فال يستطيع تعلم اجلرب ،وهذا نفس الشيء ابلنسبة لتعلم مهارات
التواصل االجتماعي ،فهي جوانب ترتاكم على بعضها البعض ،ومن الضروري أن نعرف أن األطفال املصابني ابلتوحد
حيدث هلم بعض القصور والتأخر يف تنميتهم وإكساهبم مهارات التواصل االجتماعي.
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اثلثا :طفل التوحد:نبذة اترخيية عن التوحد:
تعترب اجلذور التارخيية لالهتمام أبطفال التوحد موضوعاً جدلياً ،حيث تشري بعض التقارير العلمية إىل أن
االهتمام هبذه الفئة يعود إىل البداية العلمية للرتبية اخلاصة وحتديداً الطفل الذي وجده إيتارد ()Hard-5895-5897
يف غاابت األفيون الفرنسية ومساه فيما بعد "فيكتور" حيث كان يعاين من التوحد ،إضافة إىل اإلعاقة العقلية الشديدة،
وقدم الطبيب النفسي بلوير ( )Bleuler -5055أول وصف للتوحد وذلك عند حديثه عن االنسحاب االجتماعي
لدى األشخاص الفصاميني ،وشبهه مبا وصفه فرويد ( )Freudابإلاثرة الذاتية ( )outo-eroticismواالنسحاب
من الواقع واللعب أبجزاء األشياء والتكيف احملكوم ابملشاعر وهي من الصفات الرئيسة للتوحد(.ذيب)2 :2991،
ويعد مودزيل ( )Maudslyأول طبيب نفسي اهتم ابالضطراابت اليت تسبب اضطراابت عقلية شديدة لدى
يعدها ذهاانت ،ولكن "ليوكانر" الطبيب النفسي األمريكي املتخصص يف األطفال
األطفال ،وذلك عام  5867وكان َ
ومؤلف كتاب (نفس الطفل) عام  5013أشار إىل التوحد الطفويل كاضطراب حيدث يف الطفولة وقد كان ذلك
عام 5013عندما قام بفحص جمموعات من األطفال املتخلفني عقلياً جبامعة هارفارد يف الوالايت املتحدة األمريكية،
ولفت انتباهه وجود جمموعة من األمناط السلوكية غري العادية ألحد عشر طفالً كانوا مصنفني على أهنم متخلفني عقلياً،
فقد كان سلوكهم يتميز مبا أطلق عليه بعد ذلك مصطلح اضطراب الذاتوية الطفلية،حيث الحظ انغالقهم الكامل على
الذات واالبتعاد عن الواقع،واالنطواء ،والعزلة ،وعدم التجاوب مع املثريات اليت حتيط هبم (.جميد)50 :2959،
وعلى الرغم من أن كانر قام برصد دقيق خلصائص هذه الفئة من األطفال وقام بتصنيفه على أهنم فئة خاصة من
حيث نوعية اإلعاقة وأعراضها اليت متيزها عن غريها من اإلعاقات ،ولكن االعرتاف هبا كفئة يطلق عليه مصطلح التوحد مل
يتم إال يف عقد الستينات،حيث كانت تشخص حاالت هذه الفئة على أهنا نوع من الفصام الطفويل ،وذلك وفق ما ورد
يف الدليل اإلحصائي لتشخيص األمراض العقلية يف الطبعة الثانية ( ،)Dsm2ومل يتم االعرتاف خبطأ التصنيف إال يف عام
 ،5089حيثما نشرت الطبعة املعدلة (،)Dsm3واليت فرقت بوضوح بني الفصام وإعاقة التوحد،حيث أكدت أن إعاقة
التوحد ليست حالة مبكرة من الفصام ،وإعاقة التوحد تشرتك يف بعض األعراض مثل االنطواء واالنكفاء على الذات
االنعزالية ،ولكنها ختلو متاماً من أعراض اهللوسة أو اهلذاءات ،وبذلك عرفت إعاقة التوحد على أهنا اضطراب منائي وليس
انفعايل (.اجلليب)52 ،55 :2991،
تعريف اضطراب التوحد:
استخدام مصطلح التوحد على مدى نيف قرن تقريباً ،وعرفه الكثريون أبنه حكم مؤبد للمصابني به ،وكان يتوقع
معظم املصابني به أن يكون لديهم عجز خطري ودائم يف االتصال أقل من  %1أن يعملوا عمالً وظيفياً مستقالً كأفراد
راشدين ،وحىت أن هذه النسبة حتتفظ ببعض صفات التوحد ،وأحتاج اتريخ معظم املصابني ابلتوحد إىل معاجلة شاملة
مدى حياهتم (.اخلفش،)0 :2997 ،وقد عرف التوحد بعدة تعريفات واليت منها:
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 -5يعرف أبنه( :اضطراب منائي يعزل الطفل املصاب عن اجملتمع دون شعور املصاب مبا حيدث حوله من أحداث يف
حميط البيئة االجتماعية)(.مصطفى ،الشربيين)55 :2955،
 -2ويشار إليه أبنه(:اضطراب انفعايل شديد يعتقد أنه ينتج عن تلف يف الدماغ يعيق النمو العقلي واإلمنائي
للطفل)(.اخلطيب)20 :2991،
 -3وعرف أبنه(:اضطراب يتعلق بتطور الدماغ مع وجود بعض املالمح املميزة واخلاصة ابإلعاقة التواصلية ،وبعض
االهتمامات الطقوسية غري القابلة للتغيري)(.اجلامعي)20 :2992،
 -1وعرف أبنه (:أحد اضطراابت النمو االرتقائي الشاملة اليت تنتج عن اضطراب يف اجلهاز املركزي ،وما ينتج عن تلف
الدماغ (خلل وظيفي يف املخ)،يؤدي إىل قصور يف التفاعل االجتماعي)(.الشربيين )20 :2995،
تستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أبن اضطراب التوحد يعد من أشد وأصعب االضطراابت السلوكية اليت هلا
أتثري ليس فقط على الطفل املصاب به ،وإمنا أيضاً على األسرة واجملتمع الذي يعيش فيه ،وبذلك قد يشعر الوالدين ابلقلق
لعدم قد رهتم على التفاهم مع هذا الطفل ،وفهم ما يتطلبه األمر الذي يدعو إىل وجود برامج تربوية ،خاصة تساعد
الوالدين على تعليمهم كيفية التعامل مع طفل التوحد.
املظاهر العامة للتوحد:
لكل اضطراب مظاهر قد تشرتك مع اضطراابت أخرى ،وقد ختتلف عنها ابضطراابت مغايرة وميكن أن تبدأ
مالحظة األعراض يف السنة الثانية والنصف من عمر الطفل والضطراب التوحد ثالثة أعراض رئيسة وهي -:
 -5ضعف العالقات االجتماعية -2 .ضعف االهتمام يف الناحية اللغوية .
 -3ضعف االهتمامات والنشاطات املتكررة.
وتوجد عدة مسات أو مظاهر اليت متيز أطفال التوحد ومن بينها اآليت-:
 -5إعاقة التفاعل االجتماعي :من أهم األمور املميزة لألطفال املصابني ابلتوحد هو أهنم ال يستطيعون تطوير العالقات
االجتماعية اليت تناسب أعمارهم ،وأن اخلاصية األساسية للتوحد تتمثل يف اختالل األداء الوظيفي يف السلوك االجتماعي،
وكذلك يوصف أطفال التوحد أن لديهم إعاقة يف تطوير واستخدام السلوكيات غري اللفظية ،مثل :التواصل البصري
املتعارف عليه والذي يسهل احلياة اليومية لألطفال التوحد ،كما أن أطفال التوحد يفضلون البقاء لوحدهم ،وال يرغبون يف
االحتضان أو الضم ويظهرون الالمباالة للوالدين ،وكذلك يتميز طفل التوحد بعدم فهم مشاعر اآلخرين ،مثالً :ال يستطيع
الطفل أن يتفاعل مع أمه عندما يراها تبكي أو حزينة مثل األطفال العاديني ،وقد يعود عدم التفاعل العاطفي لديه لعدم
قدرته على تبادل املشاعر أو العجز يف فهم الطبيعة التبادلية يف عملية التفاعل االجتماعي (.سليمان)21 :2995،
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أما لعب طفل التوحد فهو أيضاً يعاين من مشاكل يف اللعب التخيلي ،وال متتاز لعبهم ابالبتكار أو التجديد ،مثال(:يلعب
طفل التوحد مبجموعة سيارات من خالل صفها خبط مستقيم)(.الشامي )21 :2991،
وتعترب عدم القدرة على التفاعل االجتماعي من أهم املظاهر السلوكية كمؤشر على اإلصابة ابلتوحد ،وتلك اخلصائص
ميكن مالحظتها يف مجيع املراحل العمرية ،وعادة طفل التوحد ال يرفع يديه لوالديه من أجل محله كما يفعل أقرانه ،ويظهر
غري مبايل وبدون عاطفة ،وقليال ما يظهر أي تعبري على الوجه ،ونتيجة لذلك يعتقد الوالدان أبن طفلهم أصم وعادة ما
تبدأ مراجعة ذوي الطفل بشكوى الصم ،ومن أبرز مشاكل التفاعل االجتماعي عدم استطاعته على إقامة عالقات
اجتماعية واحملافظة عليها ،حبيث يالحظ أنه ينسحب من الكثري من أشكال التفاعل والتواصل االجتماعي ،مما يؤدي إىل
صعوبة يف تكوين وإقامة عالقات اجتماعية كما أن طفل التوحد ال يتضايق من بقائه لوحده(.دمحم)21 :2999،
 -2إعاقة يف التواصل :يوصف أطفال التوحد أبن لديهم مشكالت يف التواصل سواء أكان لفظيا أم غري لفظي ،كما
يوجد لديهم أتخر أو قصور كلي يف تطوير اللغة املنطوقة ،وتعترب اخلصائص لديه أبهنا بتكرارية أو منطية ،مثل :تكرار
كلمات أو مجل مرتبطة يف املعىن ،ولغتهم هلا خصوصية غريبة ،حبيث ال يفهم عليها إال األشخاص الذين أيلفوهنم مثل األم
واألب واملعلم(.الزريقات)21 :2991،
كما أن بعض أطفال التوحد الناطقني يكون التواصل اللفظي عندهم غري عادي فقد يكرر األطفال الكلمات اليت
يعرفوهنا بشكل غري وظيفي وهذه احلالة تسمى املصادفة الكالمية ( )ECHOALIAوهنا الرتدد املرضي للكالم ال
يساعد الطفل على استخدام الكالم بسياقات أو مواقف اجتماعية وتفاعلية خمتلفة(.شبيب)15 :2998،
 -3السلوك النمطي واالهتمامات والنشاطات املفيدة :من اخلصائص املهمة اليت تظهر بشكل واضح ومتكرر لدى أطفال
التوحد واالضطراابت التوحدية ،االهنماك أبشياء ضيقة املدى ،وحمدودة وفريدة يذكر منها اآليت-:
أ-السلوك النمطي :من األشياء املالحظة والغريبة قيام أطفال التوحد بعمل حركات متكررة وبشكل متواصل بدون غرض
أو هدف معني ،وقد تستمر هذه احلركات طوال فرتة اليقظة ،وعادة ما ختتفي مع النوم ،مما يؤثر على اكتساب املهارات،
كما يقلل من فرص التواصل مع اآلخرين ومن أمثلتها :اهتزاز اجلسم ،ورفرفة اليدين ،ومتوج األصابع ،ولف األشياء
الدائرية ،والطقطقة أمام أعينهم ...وغريها من السلوكيات النمطية املختلفة ،كما أن أغلب األطفال املصابني ابلتوحد
يقومون بشكل متكرر بسلوكيات مفيدة ال ترتبط هبدف واضح (.الشامي )26 :2991،
ب-السلوك الروتيين :يقوم معظم األطفال وبشكل طقوسي لساعات عديدة بلعبة حمدودة ،يقاومون التغيري بشكل كبري
ويتجسد السلوك الروتيين ،مثالً :مبوعد الطعام ،ودخول دورة املياه ،واللباس ،وكذلك الروتني يف ترتيب الغرفة ،ويوجد
لديهم مقاومة شديدة للتغيري الذي حيدث يف البيئة كما حيافظون بشكل كبري على التماثل.
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ج-االهتمام أبشياء حمددة جداً :الكثري من األطفال املصابني ابلتوحد يتضايقون من تغيري البيئة احمليطة هبم حىت أدىن
تغيري ،ويرفضون تغيري راتبة اللعب ،هذا الرفض قد يؤدي هبم إىل الثورة والغضب ،كما أهنم يرتبون ألعاهبم ،وأدواهتم يف
وضع معني ،يضطربون عند تغيريه  ،ويقاومون تعلم أي نشاط أو مهارة جديدة ،ويظهر الطفل اهتمام بشيء معني كلعبة
فارغة مثالً موجودة يف مكان معني  ،بوضع معني ،وقد ينظر إليها أو يلعب هبا بطريقة معينة وبشكل متكرر ،وملل عند
تغيري وضعها أو اختفائها ،فإن الطفل اهلادئ قد يتحول إىل شعلة من الغضب ،والصراخ  ،وقد ينتهي إبعادة اللعبة إىل
وضعها مرة أخرى وبعض األهل يالحظون أن طفلهم املصاب ابلتوحد يتعود على كوب وصحن معني ،ويرفض تغيريه ،بل
أنه ينفعل عند عدم وجوده (.احلكيم)26 :2993،
أسباب التوحد
انتبه العلماء لإلعراض اليت تظهر على بعض األطفال اليت مسوها فيما بعد ابضطراب التوحد ،والزالت األسباب
غري معروفة بصورة دقيقة واثبتة عن ذلك االضطراب لعدم وجود عرض معني ،وإمنا جمموعة من األعراض ختتلف من حيث
الشدة والنوعية من طفل آلخر ،حيث هناك فرضيات متعددة حبثت عن أسباب التوحد ومن بني هذه الفرضيات ما
يلي-:
 -5الفرضية النفسية :منذ القدم كان الوالدان يتهما بربودة عواطفهم اجتاه االبن واليت تسبب اإلصابة ابلتوحد وخصوصاً
األم  ،مما أطلق عليها األم الباردة ،ولكن تثبت تلك الفرضية ،حيث قام العلماء بنقل هؤالء األطفال املصابني إىل عوائل
بديلة خالية من األمراض النفسية (برودة العواطف ..وغريها) ،مل يالحظ أي حتسن على هؤالء األطفال  ،ويالحظ أيضاً
أن اإلصابة هبذا االضطراب قد تبدأ أحياانً منذ الوالدة ،ومل يكن تعامل الوالدين مع األطفال واضحاً يف هذه الفرتة.
 -2الفرضية البيولوجية :هناك من فسر التوحد نتيجة للعوامل البيولوجية ،وأسباب تبىن على هذا املنهج ،بسبب أن
اإلصابة تكون مصحوبة أبعراض عصبية ،أو إعاقة عقلية ،وترجع هذه الفرضية إىل وجود تلف يف الدماغ ،سواء كان
معروفاً أو فرضياً ،ودليل ذلك مرافقة التوحد للعديد من األمراض العصبية والصحية واإلعاقات املختلفة  ،وأشارت بعض
الدراسات اليت تدعم هذه الفرضية البيولوجية إىل وجود اختالف يف تشكيل أدمغة بعض أطفال
التوحد(.الصيب)2993:58،
 -3فرضية الفريوسات والتطعيم :أوجد العلماء عالقة بني إصابة األم ببعض االلتهاابت الفريوسية وإصابة التوحد ،ومن
هذه االلتهاابت هي ( احلصبة األملانية ،تضخم اخلالاي الفريوسي) ،ويرى البعض أن التطعيم يؤدي إىل أعراض التوحد،
بسبب فشل اجلهاز املناعي يف إنتاج املضادات الكافية للقضاء على فريوسات اللقاح ،ما جيعلها قادرة على إحداث
تشوهات يف الدماغ ،ولكن مل تعتمد هذه الفرضية من قبل املراكز العلمية.
 -1الفرضيات الوراثية واجلينية :تفرتض أن عنصر الوراثة كسبب يفسر اضطراب التوحد ،وهذا يفسر إصابة أطفال التوحد
ابالضطراب نفسه ،كما يشري بعض الباحثني إىل اخللل يف مرحلة مبكرة من عمر اجلنني تؤدي إىل اإلصابة به.
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 -1الفرضيات البيوكيميائية :تفرتض حدوث خلل يف بعض النواقل العصبية مثل( :السريونني والدوابمني والبيتيدات
العصبية)،حيث أن اخللل البيوكيميائي يف هذه النواقل من شأنه يؤدي إىل أاثر سلبية يف املزاج والذاكرة وافرز اهلرموانت
وتنظيم حرارة اجلسم وإدراك األمل.
 -6الفرضيات األيضية :تشري هذه الفرضية إىل أن عدم مقدرة أطفال التوحد على هضم الربوتينات وخصوصاً (بروتني
اجللولتني) املوجود يف القمح والشعري ومشتقاهتما ،وكذلك (بروتني الكازين) املوجود يف احلليب ،يؤدي إىل ظهور البيتيد
غري املهضوم ،والذي يصبح له أتثري ختديري يشبه أتثري (األفيون واملورفني).
 -7فرضية التلوث البيئي :ثبتت عالقة اإلصابة ابلتوحد كنتيجة للتلوث البيئي ببعض الكيماوايت ،وتركيزات مرتفعة من
اهلواء اململوء (ابلزئبق والكاديوم) يف والية كاليفورنيا ،ارتبطت مبعدالت مرتفعة من التوحد (.مصطفى و الشربيين)21 :2955،
خصائص التوحد:
إن األفراد ذوي االضطراب التوحد فئة غري متجانسة من انحييت اخلصائص والصفات ورمبا يكون االختالف بني
طفل وطفل آخر من ذوي اضطراب التوحد أكرب من التشابه ،ولكن هذا ال يعين عدم وجود خصائص عامة يتشابه فيها
األطفال الذين مت تشخيصهم ابضطراب التوحد ،وهناك عدد من اخلصائص العامة اليت متيز أطفال هذه الفئة وهي:
 -1اخلصائص السلوكية :بداية عند املقارنة بني سلوك التوحد وغري التوحد ،جند أن املتوحد يتصف مبحدودية السلوكيات
وسذاجتها والقصور يف التفاعل مع املتغريات البيئية بشكل سليم وانضج ،فضالً عن ذلك تبتعد عن التعقيد(.
الظاهر)11 :2998،
ومن أبرز سلوكيات أطفال التوحد:
 يظهر الطفل سلوكيات ال إرادية ،رفرفة اليدين  ،هز اجلسم ذهاابً وإايابً. يظهر الطفل قصوراً واضحاً يف دافعيته إزاء املثريات املوجودة يف البيئة احمليطة. مييل طفل التوحد إىل انتقاء مثري بصورة مفرطة. السلوك العدواين يظهر لدى أطفال التوحد بطريقة تلحق األذى والضرر أبنفسهم. اضطراابت النوم من أشكاهلا(:األرق ،اإلفراط يف النوم ،والكوابيس)كما أهنم حساسون للمثريات البيئية للمس ،والضوءوالصوت).
 -2اخلصائص االجتماعية :االضطراب األساسي الذي يعاين منه طفل التوحد يرتكز يف قصور عالقاته االجتماعية مع
اآلخرين وميكن أن نوجز أهم النقاط فيما يلي-:

)(34

ISSN: 2706-9087

 النمو االجتماعي :من حيث التواصل البصري ،كذلك العجز عن فهم الطبيعة التبادلية يف مواقف التفاعل االجتماعي،وعجزه عن فهم وحتليل مشاعر اآلخرين من سلوك غري لفظي.
 التواصل االجتماعي :مصحوب بقلة االنتباه وعدم التفاعل االجتماعي داخل احمليط األسري. الرغبة يف تكوين صداقات :وتكون مبنية على املشاركة يف نشاط معني يستحوذ على اهتمام طفل التوحد. العزلة االجتماعية :يظهر العجز يف تكوين عالقات مع احمليطني به ،وعدم االستجابة هلم ،مما جندهم يتصرفون وكأهنم يفعامل خاص يف غياب التواصل البصري.
 العالقة الوسيلية مقابل العالقة التعبريية :أي أن طفل التوحد يتخذ من اآلخرين وسيلة لتنفيذ ما يريد يف غياب اللغةالكالمية.
 اللعب :حبيث يظهر طفل التوحد اللعب التنظيمي كصف األشياء يف صفوف ،كما يتسم بقصور يف اللعباخليايل(.مصطفى ،والشربيين)80-81 :2955،
 -3اخلصائص اللغوية :قد يتصف أطفال التوحد يف أهنم ال يستخدمون اللغة املنطوقة وغري املنطوقة ،وأن تكلموا فغالباً
ما يرددون ما يقال دون فهم أو ما يسمى الببغائية  ،Echolaiaكما يتأخر النمو اللغوي هلؤالء األطفال يف سن
الثالثة(.الظاهر )12 :2998،
وفيما يلي نوجز أهم اخلصائص اللغوية لدى طفل التوحد-:
 يف بداية تعلمه فإنه يتعلم لغة األشياء ولكن ذلك يكون حمدوداً ،ابستثناء ذوو األداء العايل فيمكنهم من تطوير مفرداتكثرية واستخدامها يف احلديث.
 يعاين طفل التوحد من صعوابت يف النطق انجتة عن التأخر الذهين لديهم. يالحظ أن لغة طفل التوحد تنمو ببطء ويف أغلب األحيان يستخدم اإلشارات بدل الكلمات. يستخدمون كلمات خاصة هبم :حيث يستخدموهنا للداللة على أشياء معينة. قلب الضمائر يستخدم ضمري أنت بدالً من أان والعكس(.مصطفى ،والشربيين)08 :2955، -1اخلصائص املعرفية واألكادميية :إن القدرات املعرفية لدى املصابني ابلتوحد تكون متباينة ،ويعتقد (قحطان) أن
أطفال التوحد طاقات كامنة غري مستغلة نتيجة للحالة اليت يعيشوهنا ،فكثري منهم يعيش يف عاملهم الداخلي الذي ينفسون
عنه من خالل الرسم والفن وما قد متيز به البعض يف القدرات احلسابية والتذكر األصم(.الظاهر)18 :2998،
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وميكن تناول أهم اخلصائص املعرفية لطفل التوحد على النحو اآليت-:
 اإلدراك :ردود فعل طفل التوحد خلرباته احلسية يكون غالباً شاذاً فهو قد ال يدرك الضوضاء أو املناظر احمليطة به ،أو منيشتم ما حوله ،ومن املمكن أال يبايل ابألمل أو الربودة ،وال يدرك اإلحساس ابألمل.
 االنتباه :انتهت الدراسات إىل أن أطفال التوحد ال ينتبهون إىل املهام التعليمية ،كما يكونون أكثر إعاقة يف وجودمشتتات االنتباه.
 التذكر :قد يتذكر طفل التوحد بعض املقاطع الكاملة من احملاداثت اليت يسمعها ،وقد يعاين من صعوابت يف ختزيناملعلومات اليت تتطلب مستوى عالياً من املعاجلة كرواية قصص ،تذكر املشاهد البصرية.
 التفكري :حيث يتميز تفكريه ببعده عن الواقع ،فهو ال يدرك الظروف االجتماعية احمليطة به وال يدرك العامل احمليط بهإلشباع رغباته ،حيث ينصب تفكريه ابنشغاله بذاته.
 الذكاء :حيث تشري الدراسات إىل قصور طفل التوحد يف عمليات معاجلة املعلومات واملرونة املعرفية،كذلك يف القدرةعلى حتويل االنتباه من مثري ألخر ،وهناك تقديرات تشري إىل أن أغلبية أطفال التوحد لديهم أتخر ذهين تتفاوت من
خفيف إىل شديد إال أنه هناك قلة ممن ميتلكون قدرات عالية من األداء (.مصطفى،و الشرييب)01-05 :2955،
مراحل حدوث التوحد:
يولد الطفل معاىف وغالباً ال يكون هناك مشاكل خالل احلمل أو عند الوالدة ،وعادة ما يكون الطفل وسيماً
وذا تقاطيع جذابة ،ينمو هذا الطفل جسمياً وفكرايً بصورة طبيعية سليمة ،حىت بلوغه سن الثانية أو الثالثة من العمر ،مث
فجأة تبدأ األعراض يف الظهور كالتغريات السلوكية (الصمت التام أو الصراخ املستمر) ،واندراً ما تظهر األعراض مند
الوالدة أو بعد سن اخلامسة من العمر ،وظهور العرض الفجائي يرتكز يف اضطراب املهارات املعرفية واللغوية ،ونقص
التواصل مع اجملتمع ابإلضافة إىل عدم القدرة على اإلبداع والتخيل(.شبيب)28 :2998،
يشار إىل مراحل التوحد أبهنا ميكن أن تعاين من احلساسية لبعض أنواع األطعمة ،لذا فقد يساعد استبعاد تلك
األطعمة من النظام الغذائي املخصص له يف حتسني احلالة مثل الربوتينات ألهنا حتتوي على مادة (الكازين) و (اجللوتني)
على أن يكون االستبعاد بشكل تدرجيي وليس مفاجئاً ،وتوجد عالمات مبكرة للتوحد ترافق الطفل الذي يتعرض لإلصابة
ابضطراب التوحد ،العديد منها اليت ميكن أن تكون مؤشرا يالحظ عليه سلوكيات مغايرة عن أقرانه من األطفال ومن بني
هذه العالمات اآليت-:
عدم النظر يف العينني مباشرة ،وأيضاً قد ال يبتسم الطفل عندما تبتسمني له ،وإذا نودي ابمسه لكنه مل يستجيب،
كما أنه ال يستجيب ألي أصوات مألوفة ،ومن العالمات واألعراض أيضاً اليت قد تعين أن الطفل مصاب ابلتوحد هي أنه
يلوح بيديه مودعاً إىل أهله ،وال يصدر أي صوت جلذب انتباه من حوله ،إىل جانب أنه ال يقلد أايً من حركات
ال َ
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اآلخرين ،كما لن يرغب يف اللعب مع اآلخرين ولن يطلب من أحد املساعدة بشأن أي أمر ،كلما تقدم الطفل يف العمر
فإن أعراض التوحد عنده تتنوع وختتلف ،ولكنها يف األساس تدور كلها حول املهارات االجتماعية ،ومهارات الكالم،
وعدم القدرة على التواصل(.شاكر)592 :2959،
اإلحصائيات اخلاصة ابنتشار التوحد :هناك العديد من اإلحصائيات اليت حياول املختصني من مجعها حول
هذا االضطراب وذلك ملعرفة مدى انتشاره والعمل على احلد منه ،ففي املعهد الدويل للصحة ( National Instates
 )of Healthعام5009ورد أن التوحد يصيب ( )5من بني ( )199طفل مولود ،وتشري برانية
 ) Bryna,1966(5066نتيجة لالهتمام املتزايد ابلتوحد وظهور أكثر من أداة لتشخيصه وتقدميه فإن هناك اتفاق
على أن نسبة ظهور التوحد آخذة يف التزايد لتصل إىل ( )5من بني  566طفالً مصاابً ابلتوحد دون سن الثامنة من
العمر حسب تقرير جلنة البحث الطبية ( )M.R.Cعام ( )2995و ( )5من بني ( )559أشخاص مصاب ابلتوحد
يف مجيع األعمار حسب تقرير اللجنة الدولية للتوحد ()A.N.Cعام( ،)2999وترتفع نسبة اإلصابة ابلتوحد بني
الذكور مبقدار  1:5عن اإلانث(.املهدي)5 :2998،
واضطراب التوحد اندر احلدوث بني أفراد العائلة نفسها ،ويظهر خالل السنوات الثالث األوىل من عمر الطفل،
ويستمر مدى احلياة ،وهو ليس مرض وال اضطراب معدي ،ويظهر يف األطفال كلهم بغض النظر عن اجلنس ،أو العرق،
أو املستوى االجتماعي ،أو الثقايف أو التعليمي لألسرة ،وهو منتشر يف مجيع بلدان العامل(.اخلطيب)53 :2990 ،
أنواع التوحد:
تطرق العديد من العلماء إىل أنواع التوحد ومنهم ما يلي-:
اقرتحت (ماري كوملان) ثالث تصنيفات للتوحد هي(:املتالزمة التوحدية الكالسيكية) ،وحيدث حتسن هلا ما بني
اخلامسة والس ابعة( ،ومتالزمة الطفولة الفصامية) أبعراض توحد وتكون مثل األوىل إال أنه حيدث أتخر ملدة شهر،
واملتالزمة التوحدية املعوقة عصبياً ،ويظهر لدى املصابني هبا مرض دماغي عضوي متضمنة اضطراابت أيضية(،ومتالزمات
فريوسية)مثل احلصبة ومتالزمة احلرمان احلسي(.مصطفى  ،والشربيين)35 :2955،
واقرتح كالً من (سيفن وماتسون وكوويف وسيفني ) يف عام  1991تصنيفاً من أربع جمموعات:
 -5اجملموعة الشاذة  : Atypical Groupيظهر أفراد هذه اجملموعة لعدد األقل من اخلصائص التوحدية واملستوى
األعلى من الذكاء.
 -2اجملموعة التوحدية البسيطة : Mildly Autism Groupيظهر أفراد هذه اجملموعة مشكالت اجتماعية،
وحاجة قوية لألشياء واألحداث ،لتكون روتينية ،كما يعاين أفراد هذه اجملموعة أيضا ختلف عقلي بسيط والتزام اللغة
الوظيفية.
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 -3اجملموعة التوحدية املتوسطة  : Moderately Autism Groupوميتاز أفراد هذه اجملموعة ابخلصائص اآلتية:
استجاابت اجتماعية حمدودة ،وأمناط شديدة من السلوكيات النمطية مثل (التأرجح والتلويح ابليد) لغة وختلف عقلي.
 -1اجملموعة التوحدية الشديدة : Severely Autism Groupويكون أفراد هذه اجملموعة معزولني اجتماعياً وال
يوجد لديهم مهارات تواصلية وظيفية ،وختلف عقلي على مستوى ملحوظ(.الشامي )32 :2991،
تشخيص التوحد:
يعترب تشخيص التوحد وغريه من اضطراابت النمو الشاملة من أكثر العمليات صعوبة وتعقيداً ،وخصوصاً يف
املراحل األوىل لوجود اختالفات يف األعراض ،وتتطلب تعاون فريق من األطباء واألخصائيني علم النفس ،وعلم االجتماع،
وأخصائيني التخاطب والتحاليل الطبية وغريها( ابن صديق)68 :2991 ،
ويشري بيشوب ( ) Bishop,1989من خالل مناقشته الشاملة عن الصعوبة يف عمل التشخيص عندما
وصف طفل عمره الزمين أربع سنوات ،والذي مت تشخيصه من خالل فريق عمل يتكون من طبيب األطفال ،طبيب
أعصاب ،أخصائي نفسي ،طبيب نفسي لألطفال ،أخصائي اضطراابت الكالم ،يف غياب أية عالمات أو إشارات
عصبية ،فإن تشخيص طبيب األعصاب يشري إىل أن الطفل لديه صعوابت يف النطق ،أما األخصائي النفسي فشخص
الطفل على أنه طفل توحدي ألنه يعاين من قصور واضح يف النمو اللغوي ويف سلوكه االجتماعي ،أما الطبيب النفسي
فقد شخص الطفل مبتالزمة إسربجر ويرجع ذلك إىل أن لغة الطفل ومهاراته االجتماعية ال تكون شديدة بدرجة كافية
لتشخيص التوحد ،أما أخصائي النطق والكالم فقد شخص الطفل على أن لديه اضطراب لفظي على أساس مهارات
اللغة والتحدث املتدين لديه(.مصطفى ،والشربيين )552 :2955،
عالج التوحد:
تعترب عملية عالج اضطراب التوحد عملية مهمة ابلنسبة لألطفال الذين يعانون منه ،وهناك بعض طرق العالج
املتوفرة لألطفال املصابني ابلتوحد ،علماً أبنه جيب التأكد على أنه ليست هناك طريقة ،وال ميكن اعتبار أن هناك طريقة
عالج واحدة ميكن أن تنجح مع كل األطفال املصابني ابلتوحد ،كما أنه ميكن استخدام إجراء من طرق عالج خمتلفة
لعالج طفل التوحد ومن بني طرق عالج اضطراب التوحد ما يلي-:
-1العالج ابملوسيقى :املعاجلة ابملوسيقى هي تعامل مع الفرد هبدف عالجي هو حل مشكالته ،والتغلب على
االضطراابت ،وعالج األمراض النفسية ،والوصول إىل حالة التوافق والصحة النفسية ،ويقوم العالج ابملوسيقى على أساس
أهنا علم وفن وعالج ،وأهنا تؤثر يف احلالة النفسية واجلسمية  ،وأهنا لغة عاملية شائعة ذات إمكانيات تعبريية واسعة
بعناصرها (اللحن و التأليف واإليقاع) ،وأهنا تؤثر يف السلوك بوجه عام ،وهلا أثر فسيولوجي ،وأثر انفعايل ،وأثر اجتماعي
عقلي وأثر تربوي(.زهران)297 :5007،
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وتعترب املوسيقى هي الفن الوحيد الذي ميكن أن حيسه ويشعر به أطفال التوحد ،ألهنا تتضمن يف حد ذاهتا عامل طبيعي
صرف أشبه ابلتيار الكهرابئي ،ومن شأنه أن يؤثر على األعصاب ،بغض النظر عن مستوى النمو ونسبة الذكاء وهو األمر
الذي جيعل أطفال التوحد أو املتخلفني عقلياً يقبلون على املوسيقى أكثر من أي أنشطة أخرى  ،فضالً عن أن طفل
التوحد مييل إىل املوسيقى وينجذب إليها(.عبد هللا)298 :2992 ،
 -2طريقة تيتش :متتاز طريقة تيتش أبهنا طريقة تعليمية شاملة ال تتعامل مع جانب واحد كاللغة أو السلوك ،بل تقدم
أتهيل متكامل للطفل ،كما متتاز أبهنا طريقة مصممة بشكل فردي على حسب احتياجات كل طفل ،حيث ال تتجاوز
عدد األطفال يف الفصل الواحد( ) 7-1أطفال مقابل مدرسة ومساعدة مدرسة ،ويتم تصميم برانمج تعليمي منفصل لكل
طفل حبيث يليب احتياجات هذا الطفل ،ويركز منهج تيتش على تعليمهم مهارات التواصل واللعب ،ومهارات االعتماد
على النفس ،واملهارات االجتماعية ،واملهارات احلركية ،واملهارات اإلدراكية ،والعمل ابستقاللية ومهارات أكادميية(.رايض،
)71 :2998
وهذا الربانمج متكامل من عمر ثالثة إىل مثانية عشر ،حيث أنه يهيئ الطفل للمستقبل ،وتدريبه ابالعتماد على نفسه،
وإحساسه أبن يقوم بعمل منتج مفيد ،قبل أن يكون وسيلة لكسب العيش(.عبد الرمحن)552 :2996،
 -3العالج ابالحتضان :املعاجلة ابالحتضان إحدى املعاجلات احلسية ،وقد بدأت (مارات ويلش) الدكتورة النفسية
احملتضنة ابألطفال ،استخدام املعاجلة ابالحتضان كطريقة للعمل مع أطفال التوحد ،ويف أواخر سبعينات القرن العشرين،
اكتسبت املعاجلة ابالحتضان شعبية واسعة ،تستند هذه الطريقة على افرتاض أن العالقة بني طفل التوحد ووالديه مل تتأسس
مبا فيه الكفاية ،ويفرتض أيضاً أن بعض الصدمات املبكرة كامليالد املتعسر أو املرض قد جيعل الطفل منعزالً عن والديه،
ويف هذه الطريقة العالجية حتاول األم أو األب أو غريمها معاجلة مثل هذه املشكالت ،واالتصال ابلطفل من خالل حضنه
لفرتة زمنية ،ومبمارسة لعب طفويل معه ،جيلس الطفل وجهاً لوجه مع الشخص البالغ ،ويتم ضمه السيما عندما يكون
الطفل يف حالة صراخ أو بكاء ،وعندما يبدي شكالً آخر من أشكال التوتر ،ومن خالل اإلمساك ابلطفل ال يتاح أن
يتجنب أمه ،أي أنه جيرب هبذه الطريقة على التفاعل(.الشامي)291 :2991،
ويدعي بعض املعاجلني جناح عظيم لعالج اإلمساك ابلطفل أو احتضانه ،والذي يعين االلتصاق ابلطفل يف عناق حمبة حىت
يسرتخي ،ويستجيب اببتسامته ألمه ،أو ابلتصاقه ابملعلم ،ولكن هذا قد حيتاج إىل ساعات عديدة ،وقد يكون منهك
عاطفي وجسدي ،وجيب أن يكون اإلمساك ابلطفل قوي وحمب يف الوقت نفسه ،ولو حاول الطفل جاهداً اإلفالت منه،
ومن األفضل أن حتاول األم هذه الطريقة أوالً ،وإذا مل تستطع األم أن تفعل ذلك ،فبإمكان املعلم أن حياول ،وجيب على
من يبادر هبذه الطريقة أن يكون قادراً على مواصلة العمل مع الطفل مادام األمر ضروري رمبا لسنوات ،ألن الطفل قد
يتأذى من افتقاد شخص تعلم أن يقيم معه ارتباط محيم(.سليمان)255 :2999،
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 -1العالج السلوكي :اقرتح بعض الباحثني واملهتمني هبذا االضطراب استخدام األساليب العالجية السلوكية (كطرائق
لتعديل السلوك) يف عالج إعاقة التوحد ،سواء مت ذلك يف البيت وبواسطة اآلابء ،أو يف فصول دراسية خاصة لعدم
استطاع ة أطفال التوحد البقاء يف الفصول العادية بسبب سلوكهم الفوضوي وقصورهم يف جماالت السلوك الذهين
واالجتماعي األخرى ،هذا فضالً عن إقدام بعضهم على إيذاء نفسه بشكل ضار ،مثل :ضرب رؤوسهم يف احلائط أو
عض أيديهم بشكل قاس مع عدم استجابتهم للبيئة احمليطة(.حمروس)55 :2959،
 -2العالج ابلتحليل النفسي :كان التحليل النفسي كعالج للتوحد شائع يف املاضي ،وهو ال يزال شائع يف بعض
الدول ،ويعترب التحليل النفسي الوالدين وخاصة األم السبب يف احلالة اليت يكون عليها الطفل ،وكان االفرتاض اجلوهري
للعالج إمكانية عالج التوحد إذا ما نقل الطفل وأبعد عن الوالدين الباردين أو اآلابء الذين مت تعليمهم كيفية تشكيل
روابط الئقة مع الطفل(.اإلمام ،واجلوالدة)38 :2959،
وكان عالج التوحد ابستخدام جلسات التحليل هو األسلوب السائد يف السبعينات من القرن ،وكان أحد األهداف
األساسية للتحليل النفسي هو إقامة عالقة قوية مع منوذج ميثل األم املتساهلة احملبة ،وهي عالقة تنطلق من افرتاض مؤداه:
أن أم طفل التوحد مل تستطع تزويده هبا ،غري أن هناك حتفظ على هذا االفرتاض و هو :أن هذه العالقة تتطور خالل
عملية العالج التحليلي(.سليمان)38 :2999،
وهناك من يرى أن العالج ابستخدام التحليل النفسي يشتمل على مرحلتني مها:
املرحلة األوىل  :يقوم املعاجل بتزويد الطفل أبكرب قدر ممكن من التدعيم ،وتقدمي اإلشباع وجتنب اإلحباط ،مع التفهم
والثبات االنفعايل من قبل املعاجل.
املرحلة الثانية  :يركز املعاجل النفسي على تطوير املهارات االجتماعية ،كما تتضمن هذه املرحلة التدرب على أتجيل
وإرجاء اإلشباع واإلرضاء(.أمحد)30 :2990،
الدراسات السابقة:
-1دراسة عبد املنام مال معمور  :1991بعنوان(:فاعلية برانمج سلوكي تدرييب يف ختفيف حدة أعراض اضطراب أطفال
التوحد) ،هدفت هذه الدراسة إىل تقييم فاعلية برانمج سلوكي يف التخفيف من حدة أعراض التوحد اليت تتمثل يف عدم
القدرة على إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين ،والقلق والسلوك العدواين والنشاط احلركي املفرط وضعف االنتباه
وبطبيعة احلال تقلل هذه األعراض من قدرة أطفال التوحد على االستفادة من اخلدمات اليت تقدم هلم ،وقد طبقت
الدراسة على عينة مكونة من ( )39طفالً يعانون من اضطراب طيف التوحد من اململكة العربية السعودية ،والذين سبق
تشخيصهم ابستخدام املقياس املناسب لتشخيص التوحد ،وتراوحت أعمار العينة فيما بني ( )51-7سنة ،ومتوسط
عمري قدره ( )526شهر التوحد ،واستخدم يف هذه الدراسة مقياس كونرز لتقدير املعلم سلوك الطفل(،)5060ومقياس
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تقييم الطفل املنطوي على ذاته (،)5009مقياس بينيه للذكاء ،ولوحة جودار ،الربانمج السلوكي ،ومن النتائج اليت توصلت
إليها هذه الدراسة ما يلي-:
أظهرت فاعلية الربانمج التدرييب املستخدم ،واخنفاض لدى العينة مستوى القلق والسلوك العدواين والنشاط احلركي املفرطبعد تعرضهم للربانمج السلوكي ،كما أسفرت النتائج عن ارتفاع مستوى االنتباه والدرجات االجتماعية لدى أطفال التوحد
مبا يعين زايدة تفاعلهم مع اآلخرين(.حسون)2959 ،
-2دراسة( :Stualy Alweitoazjonz Alboz and counter Reatkambs)1991بعنوان
(:فاعلية التدريب على املهارات االجتماعية يف زايدة التفاعل االجتماعي بني أطفال التوحد وأقراهنم العاديني )،هدفت
هذه الدراسة إىل التأكيد على فاعلية التدريب على املهارات االجتماعية املصحوبة ابلتعزيز يف زايدة التفاعل االجتماعي
بني أطفال التوحد وأقراهنم العاديني يف املدرسة االبتدائية ،وقد طبقت هذه الدراسة على ( )1أطفال يعانون من اضطراب
التوحد ممن ترتاوح أعمارهم بني ()7-1سنوات  ،و( )52يف الصفني األول والثاين ممن ترتاوح أعمارهم بني()8-1
سنوات ،وقد مت تدريب التالميذ العاديني عن طريق معلمي الرتبية اخلاصة على أمهية املهارات االجتماعية لألطفال ذوي
التوحد ابإلضافة إىل تدريبهم على املهارات االجتماعية لألطفال ذوي التوحد ابإلضافة إىل تدريبهم على املهارات املناسبة
ألعمار هؤالء األطفال وكيفية التعامل معهم واإلجراءات اليت جيب إتباعها للتحكم يف السلوك ،واستخدمت الدراسة فنية
اللعب احلر بعد التدريب املباشر والتعزيز والتغذية املرتدة جلميع املفحوصني ،وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية-:
إن التدريب على املهارات االجتماعية والتعزيز كان فعاالً يف زايدة مستوى التفاعل االجتماعي بني أطفال التوحد وأقراهنمالعاديني ،واستمرار أثر هذا التفاعل(نقالً عن شبيب)2998،
 -3دراسة سهري حممود أمني  :2112بعنوان(:فاعلية برانمج تدرييب يف حدة االضطراابت السلوكية لدى طفل
التوحد)،هدفت هذه الدراسة إىل إعداد برانمج ،يهدف إىل مساعدة طفل التوحد على تنمية املهارات االجتماعية واملعرفية
واللغوية ،ومهارات رعاية الذات ،ومساعدة الطفل على ممارسة أساليب وأمناط السلوك التوافقي ،كما هدفت أيضاَ إىل
التعرف على أفضل األساليب الرتبوية واإلرشادية يف التعامل مع طفل التوحد ،ابإلضافة إىل إعداد برانمج إرشادي للوالدين
يساعدهم على كيفية التعامل مع هؤالء األطفال بشكل مناسب ،مما يسهل عليهم القيام بتعديل سلوكياهتم غري املناسبة،
وطبقت هذه الدراسة على ( )59أطفال التوحد ،تراوحت أعمارهم ما بني ( )22-8عام ،ونسب الذكاء ما بني (-19
 )79على مقياس ستا نفورد بينيه ،وقد مت تقسيم هذه العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة ،وروعي فيهما التماثل من
حيث العمر الزمين ودرجة الذكاء ،واملستوى االجتماعي ،واالقتصادي ،واستخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس
ستانفورد بينيه ،مقياس تقدير املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة ،مقياس تقييم طفل التوحد ،برانمج تدرييب لألطفال
املصابني أبعراض التوحد ،برانمج إرشادي لوالدي أطفال التوحد ،وتوصلت هذه الدراسة إىل-:
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فاعلية الربانمج التدرييب املستخدم حيث ساعد الربانمج يف ختفيف االضطراابت االنفعالية ،واالضطراابت االجتماعية،القصور يف الرعاية ال ذاتية ،واضطراابت اللغة وذلك على أبعاد مقياس تقييم أطفال التوحد ولكن مل تظهر النتائج وجود
فروق جوهرية يف بعد األمناط السلوكية وذلك ابستخدام االختبار القبلي والبعدي ،كما بينت استمرار أثر الربانمج بعد
انتهاء تطبيقه بشهرين وذلك ابستخدام االختبار التتبعي (.نقالً عن حسون)2959 ،
 -1دراسة سيد اجلارحي :2111بعنوان(:فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية بعض مهارات السلوك التكيفي لدى أطفال
التوحد وخفض سلوكياهتم املضطربة) ،هدفت هذه الدراسة إىل إعداد برانمج تدرييب سلوكي لتنمية بعض مهارات السلوك
التكيفي ألطفال التوحد ،من غسل اليد ين ،واملبادأة إبلقاء التحية ،والوقوف على مدى أتثري هذا الربانمج يف مساعدهتم
على اكتساب بعض مهارات التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين ،ابإلضافة إىل مهارات رعاية الذات وحتديد مدى
أتثري هذا التدخل يف التغلب على السلوكيات املضطربة لدى هؤالء األطفال ،وطبقت هذه الدراسة على ( )59أطفال
يعانون من اضطراب التوحد ( )7أوالد )3( ،بنات ،وتراوحت أعمارهم بني ( 8-1سنوات) ،وقد مت تقسيم أطفال العينة
إىل جمموعتني جتريبية وضابطة ،وقد مت مراعاة التجانس بني أطفال اجملموعتني من حيث املستوى االجتماعي،
واالقتصادي ،والعمر الزمين ووجود إعاقة مصاحبة ،وذلك للتأكد من تكافؤ اجملموعتني قبل وبعد تطبيق الربانمج وقد
استخدم الباحث يف هذه الدراسة مقياس املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة ،مقياس السلوك التكيفي ،مقياس
تشخيص التوحد ،الربانمج التدرييب ،وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية وهي -:
 فاعلية الربانمج التدرييب املستخدم ،حيث ساعد الربانمج يف تنمية املهارات السلوكية التكيفي على اجلزء األول النواحيالنمائية ،والثاين االحنرافات السلوكية مقاس السلوك التكيفي لدى أفراد اجملموعة التجريبية اليت مت تطبيق الربانمج عليها ،أما
ابلنسبة للمجموعة الضابطة فلم حيدث هلا أي تغيري وذلك ابستخدام االختبار القبلي والبعدي ،كما تبت استمرار أثر
الربانمج بعد إهناء تطبيقه(.نقالً عن حسون)2959،
نتائج البحث:
ستتطرق الباحثة لإلجابة حول أسئلة البحث فيما يتعلق مبفهوم التوحد ومظاهره ويف دور املرشد يف حتسني
سلوك التواصل االجتماعي لطفل التوحد.
س -1ما هو اضطراب التوحد وما هي مظاهره؟
من خالل عرض العديد من التعريفات السابقة الضطراب طيف التوحد نالحظ انه أغلب التعريفات تتفق على أن تعريف
اضطراب التوحد أبنه :اضطراب منائي يعزل الطفل املصاب عن اجملتمع دون شعور املصاب مبا حيدث حوله من أحداث يف
حميط البيئة االجتماعية ،وهلذا االضطراب العديد من املظاهر اليت ميكن مالحظتها على سلوك طفل املصاب ومنها :يظهر
الطفل سلوكيات ال إرادية كرفرفة اليدين  ،هز اجلسم ذهاابً وإايابً ،كما يظهر الطفل قصوراً واضحاً يف دافعيته إزاء املثريات
املوجودة يف البيئة احمليطة ،ومييل طفل التوحد إىل انتقاء مثري بصورة مفرطة ،كما نالحظ التواصل االجتماعي لديه
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مصحوب بقلة االنتباه وعدم التفاعل االجتماعي داخل احمليط األسري ،كما يتسم ابلعزلة االجتماعية ،فيظهر العجز يف
تكوين عالقات مع احمليطني به ،وعدم االستجابة هلم ،مما جندهم يتصرفون وكأهنم يف عامل خاص يف غياب التواصل
البصري ،ويعاين طفل التوحد من صعوابت اللغة يف النطق انجتة عن التأخر الذهين لديهم ،يالحظ أن لغة طفل التوحد
تنمو ببطء ويف أغلب األحيان يستخدم اإلشارات بدل الكلمات.
س -2ما الدور الذي يقوم به املرشد النفسي اجتاه هذه الفئة (التوحد) من ذوي االحتياجات اخلاصة لتحسني
سلوك التواصل االجتماعي هلم مع من حوهلم؟
من خالل عرض آراء البحاث واملؤلفني جند أن املرشد النفسي هو الشخص املؤهل واملعد واملدرب للعمل يف جماالت
اإلرشاد املختلفة النمائي ،والوقائي ،والعالجي ،يقدم خدماته اإلرشادية من خالل عالقة رمسية مهنية ملساعدة املسرتشدين
أو املفحوصني يف حتقيق أقصى مستوايت النمو اليت تسمح هبا إمكاانهتم وفق ختطيط منظم وهادف ،وأن عملية اإلرشاد
النفسي اليت يقوم هبا املرشد النفسي هلا دور كبري مع والدي الطفل املتوحد ،يف حتسني سلوك التواصل االجتماعي لديه،
ألن الوالدين مها التعليم األول للطفل ،فهما يعلمانه املهارات احلياتية ويشجعانه ويثبتانه ،وال يوجد من يعرف الطفل وحيبه
وحيرص عليه أكثر من والديه ،مما جيعل إرشادمها جزء ال يتجزأ من الربانمج مع املرشد النفسي ،ألن الوالدين أهم عناصر
البيئة اليت يعيش فيها الطفل ،وال ميكنه رعايتها بدون قيام والديه أو من يقوم مقامهما مبسؤوليتهما يف رعايته ومحايته
وتصليحه ،وإكسابه اخلربات واملعلومات ،وتشجيعه على تنمية مهاراته وإرشاده ،وتوجيه سلوكياته ،إىل جانب املرشد
النفسي ،واإلنسان حيتاج اآلخرين يف خمتلف مراحله العمرية للمساعدة يف حل بعض مشكالته ،كما أن الرتبية احلديثة يف
العامل بشكل عام هتتم بتعليم األفراد سبل التغلب على صعوابت احلياة ،والتكيف السليم مع احمليط االجتماعي الذين
ينتمون إليه ،لذلك فهي هتتم بشخصية الطفل يف كل اجلوانب اجلسمية ،والعقلية ،واالجتماعية ،واالنفعالية.

املراجع

أوالً /الكتب.

-5إبراهيم عبد هللا فرج الزريقات ،التوحد السلوك والتشخيص والعالج ،دار وائل/عمان .2959/
-2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،التوحد واخلصائص والعالج ،األردن /عمان (ط .2991 ،)5
-3إبراهيم املهدي ،معاانيت والتوحد ،مركز الكويت لتوحد ( ،ط .2998 ،)5
-1أسامة فاروق مصطفى،السيد كامل الشربيين،التوحد األسباب والتشخيص والعالج،دار املسرية ،ط/5عمان2955. /
-1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،مسات التوحد ،دار املسرية،ط/5عمان. 2955 /
-6أسعد زروق ،موسوعة علم النفس ( ،ط  /)5مطابع الشروق 5088.
-7إمساعيل بدر  ،عالج التوحد  ،دار املسرية  ،ط / 5عمان 5007. /
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 -8مجال اخلطيب  ،عالج التوحد ،دار املسرية،األردن /عمان( ط .2991 ،)5
 -0ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،تعديل سلوك أطفال التوحد،األردن /عمان ،دار حنني2990. ،
 -59حامد عبد السالم زهران ،التوجيه واإلرشاد النفسي  ،عامل الكتاب  ،ط / 2القاهرة .5089 /
 -55ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،التوجيه واإلرشاد النفسي  ،عامل الكتب (،ط /)2القاهرة.5007 ،
-52رابية احلكيم ،دليلك للتعامل مع التوحد ،شركة املدينة املنورة  ،ط /5اململكة العربية السعودية.2993 /
-53رائد الشيخ الذيب ،الدورة األولية يف التوحد ،موسوعة كرمي رضاء سعيد ،ط / 5سوراي ،دمشق 2991. /
-51زكرايء الشربيين ،املشكالت النفسية عند األطفال ،دار الفكر العريب ،القاهرة2995. /
-51سعد رايض ،مسات التوحد ،دار املسرية ،األردن /عمان ( ،ط .2998 ،)5
-56سليمان زيدان ،سهيل الشوافقة ،أساليب اإلرشاد الرتبوي  ،دار جهينة  ،ط / 2لبنان .2997 /
-57مسرية سعد ،معاانيت والتوحد ،مركز الكويت لتوحد (ط 5002. /)5
-58سهام اخلفش ،األطفال التوحيديون ،دليل إرشادي لوالدين واملعلمون( ،ط .2997 ،)5
-50سوسن شاكر اجلليب ،التوحد الطفويل ،أسبابه وخصائصه ،وتشخيصه ،وعالجه ،موسوعة عالء الدين للنشر
والتوزيع ،سوراي /دمشق( ،ط .2991 ،)5
-29سوسن عبد اجمليد شاكر ،أسباب وخصائص وتشخيص وعالج التوحد،منتدى سور األزبكية .2959
 -25عبد الرمحن سليمان ،دور اإلرشاد األسري يف رعاية املعوقني  ،دار زهران  ،ط / 5األردن 2999. /
 -22ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،إعاقة التوحد عند األطفال ،القاهرة /مكتبة زهراء الشرق( ط .2995 )5
 -23عبد هللا الصيب ،التوحد وطيف التوحد ،مكتبة امللك فهد الوطنية الثناء للنشر ،ط /2اململكة العربية السعودية ،
الرايض 2993./
-21عبد املنعم دمحم ،اضطراب التوحد وخصائصه وأسبابه ،القاهرة ( ط . 2999 )5
-21عز الدين اجلامعي ،التوحد الذايت عند األطفال ،القاهرة /دار الزهران. 2992 ،
-26عادل أمحد ،حقائق عن التوحد ،دار الرشاد  /القاهرة ( ،ط .2990 ،)2
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-27عادل عبد هللا ،فاعلية برانمج تدرييب تنمية مهارات التواصل على بعض املظاهر السلوكية ألطفال التوحد ،دار
الفكر ،ط / 3القاهرة 2992. /
-28علي حسن ،اخلصائص النفسية واالجتماعية يف عملية التواصل االجتماعي ،دار الثقافة /الرايض(،ط.5003 ،)5
-20قحطان أمحد الظاهر  ،التوحد  ،دار وائل  ،ط /2عمان .2998 /
-39كمال هاين العسلي ،األطفال التوحديني،القاهرة.2999 /
 -35دمحم إبراهيم السفاسفة ،إدراك املرشدين الرتبويني أمهية العمل يف جماالت اإلرشاد(النمائي ،الوقائي ،العالجي)يف
بعض املدارس األردنية ،جملة جامعة دمشق /سوراي ،العدد .2991 ،5
-32حمروس دمحم  ،نظرايت اإلرشاد والعالج النفسي  ،دار غريب ،ط / 5جدة5001. /
-33دمحم بن على موسى ،دليل معلم التدريبات السلوكية  ،دار املسرية  ،ط / 2الرايض 5008. /
-31دمحم عبد الرمحن ،دليل اآلابء واملتخصصني يف العالج السلوكي ،القاهرة /دار الفكر العريب( ،ط. 2996)5
-31دمحم عبد هللا نشوان ،بناء مقياس السلوك االجتماعي لدى طلبة اجلامعة،جامعة بغداد .5081
-36دمحم علي  ،ذوي األوتيزم ،دار الثقافة  ،ط / 5الرايض 5003./
-37دمحم صاحل اإلمام ،فؤاد عبد هللا اجلوالدة ،التوحد ونظرية العقل ،دار الثقافة  ،ط / 2عمان .2959 /
-38دمحم حمروس ،العالج السلوكي احلديث،دار النشر لتوزيع /القاهرة ( ،ط .2959 ،)5
-30دمحم موسى ،دليل الصحة النفسية لألطباء والعاملني يف الرعاية الصحية،وزراة الصحة /دمشق .2998
-19دمحم وهيب ،العملية اإلرشادية ،دار الغريب،القاهرة.5008 /
-15وفاء الشامي ،خفااي التوحد أشكاله وأسبابه  ،مركز جدة للتوحد  ،ط / 2جدة.2991 /
اثنياً /الرسائل
-12أمحد عبد الفتاح عبد اجلواد ،فاعلية الذات اإلرشادية لدى األخصائي النفسي املدرسي وعالقتها ببعض عوامل
املناخ ،جامعة الفيوم  ،سوراي 2996. /
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-13سعاد مصطفى فرحات ،أمهية تنمية املهارات االجتماعية يف تعديل السلوك العدواين للطفل ذوي اإلعاقة  ،جامعة
الزاوية .5009/
-11عادل جاسب شبيب ،اخلصائص النفسية واالجتماعية والعقلية لألطفال املصابني ابلتوحد من وجهة نظر اآلابء ،
األكادميية االفرتاضية للتعليم املفرتو بريطانيا .2998 /
 -11لينا ابن صديق  ،فاعلية برانمج مقرتح يف تنمية مهارات التواصل غري اللفظي لألطفال التوحديني ،عمان .2991/
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العالقات البطلمية السلوقية وتداعياهتا  46-373ق.م
د .عادل عمران دمحم زايد.
قسم التاريخ -كلية اآلداب/جامعة طرابلس

مقدمة:
ٌعد جناح التجربة املقدونية يف بناء وتنظيم مؤسساهتا الداخلية والسيما النهوض مبؤسسة اجليش بعد إعادة تنظيمه ىف
عهد امللك فيليب الثاين منحاً جديداً يف اتريخ مقدونيا وبالد اإلغريق والشرق القدمي على حد سواء  ،فألول مرة
تزعمت مقدونيا بالد اإلغريق موحدة حتت قيادته واستكمل دوره من بعده ولده اإلسكندر األكرب /املقدوىن الذي توسع
على أنقاض قوة ونفوذ الفرس  ،ولكن وقع خرب موته املفاجئ ال يقل أمهية عن أنباء انتصاراته والسيما أن من تداعيات
هذا احلدث تقسيم إمرباطوريته بني قادته لتحل حملها املمالك اهلللينستية اليت ربطتها عالقات فيما بينها تنوعت لتشمل
التبادل التجاري واحلضاري وقيام التحالفات العسكرية املوجهة ضد بعضهم البعض يف إطار التنافس والصراع على مناطق
ومراكز النفوذ  ،وهنا يكون اللجوء الستخدام القوة السمة األبرز يف العالقات حلماية مصاحل كل طرف من إطماع الطرف
األخر وللتدليل على وجاهة هذا احلكم يكفي التذكري ابلعالقات البطلمية السلوقية.
متيزت العالقات البطلمية السلوقية يف عهودها األوىل على األقل ابلتعاون والتحالف بني الطرفني ،وميكن أتكيد ذلك
مبساعدة بطليموس االول مؤسس الدولة البطلمية يف مصر لسلوقس االول يف استعادة مكانته وأتسيس الدولة السلوقية يف
بالد الشام ؛ ولكن هذه العالقات احلسنة والسلمية سرعان ما تبدلت بعد سيطرة البطاملة على إقليم جوف سوراي(الساحل
الفينيقي) الذي ميثل قيمة إسرتاتيجية واقتصادية الغىن عنها ابلنسبة للطرفني  ،فمن ميتلك الساحل الفينيقي يعزز من
حضوره التجاري يف احلوض الشرقي للبحر املتوسط  ،كما أن هذه املنطقة متيزت مبواردها الطبيعية املثمتلة يف االخشاب
وظهريها الزراعي خلصوبة أراضيها .
إشكالية البحث
أن الرؤية املقرتحة هلذا البحث ترتكز على طرح العالقات البطلمية السلوقية وتداعياهتا  61-323ق.م من خالل
إبراز طبيعة العالقات البطلمية السلوقية ،وأسباب التنافس والصراع على إقليم جوف سوراي ،وأطوار الصراع البطلمى
السلوقي ودور روما وسياستها ىف اضعاف اململكة البطلمية والسلوقية ،وتداعيات ذلك كله على الدولة البطلمية
والسلوقية  .أما عن املتبع ىف هذا البحث فهو املنهج التارخيي املعتمد على حتليل وتفسري املادة العلمية بغية الوصول إىل
بعض احلقائق التارخيية املتعلقة ابلفرتة قيد البحث الذي سيعتمد على املصادر الكالسيكية القدمية االغريقية والالتينية على
حد سواء ،فضالً عن املراجع االجنبية والعربية.
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وفق هذا الطرح قسم البحث إىل مقدمة وأربعة حماور رئيسة وخامتة وقائمة املصادر واملراجع .فاحملور األول الذي حيمل

عنوان طبيعة العالقات البطلمية السلوقية يركز على تتبع بداية ونوع العالقات بني الدولتني وحتديداً التحالف بني
بطليموس األول وسلوقس األول ضد خصمهم أنتيجونيوس واستعادة سلوقس ملكانته يف اببل قبل أن تسوء العالقات بني

الطرفني؛ بينما يطرح احملور الثاين أهم أسباب الصراع البطلمى السلوقي؛ ويعاجل احملور الثالث أطوار الصراع البطلمى
السوقي ؛ أما احملور الرابع واألخري فريكز على تداعيات الصراع البطلمى السلوقي.
طبيعة العالقات البطلمية السلوقية-:
أن املتمعن يف اتريخ العالقات بني املمالك اهلللينستية بصفة عامة والعالقات البطلمية السلوقية بصفة خاصة يلحظ
تغري وتبدل وثرية وطبيعة العالقات حسب ظروف ومصاحل كل طرف ؛ وهذا ما جعل الغموض يكتنف تلك العالقات
والسيما تبدهلا من عالقات تعاون وحتالف بني املؤسسني بطليموس األول( )Ptolemaios Iوسلوقس األول

(  )Seleukos Iإىل عالقات تنافس وصراع على مناطق النفوذ بني خلفائهم ( ،)1فبماذا نفسر إذاً هذا التغري يف طبيعة
العالقات من التحالف إىل الصراع وخوض غمار احلرب بني ملوك الدولة البطلمية والسلوقية ؟

أن اإلجابة على هذا السؤال تتطلب اإلملام أوالً بظروف تكوين املمالك اهلللينستية و من مت الوصول إىل تقومي أمشل

وأعم لطبيعة العالقات فيما بينها ،ولتكون البداية من تزعم مقدونيا لبالد اإلغريق منذ عهد فيليب الثاين()Philip II()
الذي متكن من بناءها عن طريق تنظيم مؤسساهتا الداخلية مبا يف ذلك مؤسسة اجليش الذي اعتمد عليه يف توحيد بالد

اإلغريق حتت سيطرته ( )2؛ وأكمل دوره ولده اإلسكندر األكرب/املقدوين

( )Alexander the Greatالذي

Appienus,Syriaca,55;Diodorus ,XXI.1,5,L.C.L;-1

العبادي،مصطفى  ،مصر من اإلسكندر إىل الفتح العريب ،مكتبة األجنلو املصرية  ،القاهرة  ،0999،ص60-33؛

السعدين ،حممود إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان :موضوعات خمتارة  ،مكتبة األجنلو املصرية،
القاهرة  ،7111،ص .11-64

* -جيمع دارسو سرية فيليب الثاين أنه من أشهر ملوك مقدونيا ،وحبسب ما ذكره مؤرخ سرية اإلسكندر املقدوين يف معرض حديثه عن نسب اإلسكندر أنه ينحدر
يف نسبه من أبيه إىل هرياقليس  /هرقل ) (Plutarchusبلواترخوس  ،ومتكن من النهوض مبقدونيا وتوحيد بالد اإلغريق  .للمزيد من املعلومات حول هذا

املوضوع أنظر(Heracles):
Putarchus , Demosthenes and Cicero Alexander and Caesar , with an English Translation BY :Bernadotte Perrin,
;1967 , II,1,L.C.L

بلواترخ(فلوطارخوس)  ،اتريخ أ ابطرة وفالسفة اإلغريق  :اإلسكندر  ،ترمجة  :جرجس فتح هللا  ،الدار العربية للموسوعات  ،بريوت  ،7101 ،ص 0711؛
Putarch , The Life of Alexander the Great , http:// www.idph.net ,p,1.; Nawotka.K,Alexander the Great ,Camridge
Scholars Publishing,British library Cataloguing in Publicalion Data , NE6 2XX,UK ,2010, Chapter 1,P.16.

-7زايد  ،عادل عمران  " ،اإلسكندر املقدوين  :سنوات قليلة وإجنازات كبرية 373-334ق.م"  ،يف املنتدى اجلامعي  ،كلية اآلداب  ،جامعة بىن وليد  ،ع
(،70مارس  ، )7101ص 16-13؛ زايد  ،عادل عمران  " ،فيليب الثاين ودوره يف بناء مقدونيا وتوحيد بالد اإلغريق  334-317ق.م"  ،يف جملة كلية

اآلداب جامعة طرابلس  ،ع  37حتت النشر ،ديسمرب. 7101
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حقق ما يصبو إليه والده واملدن اإلغريقية يف مواجهة الفرس وطردهم من بالد اإلغريق وتعقبهم يف بالد الشرق والقضاء

عليهم ليؤل كل أرثهم وكنوزهم له مؤسساً بذلك إمرباطورية مرتامية األطراف (. )1

هذه اإلجنازات الكبرية اليت ارتبطت ابسم اإلسكندر يف سنوات قليلة سرعان ما تالشت مع موته املفاجئ لتزول معه
()2

اإلمرباطورية اليت تقامسها قادته ورفاقه

 ،فكانت مصر من نصيب بطليموس بن الجوس الذي أسس دولة البطاملة

( ،)Ptolemiesوسلوقس األول أسس الدولة السلوقية ( )Seleukeiaيف سوراي وأنتيجونوس ()Antigonos II
أستقل مبقدونيا()Macedonia
اهلللينستية فيما بينها؟

()3

 .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي طبيعة العالقات الىت ربطت املمالك

أوضحت ظروف أتسيس املمالك اهلللنستية على أنقاض إمرباطورية اإلسكندر مدى ضعف وهشاشة تلك اإلمرباطورية
عقب وفاة مؤسسها بسبب وجنوح كبار قادته حنو تقسيمها بدالً من التمسك بوحدهتا و تعالت اصوات النزعة
االستقاللية وجنحوا يف أتكيد مطالبهم منذ مؤمتر اببل الذى عقد يف وقت جد حساس لتقرير مصري تلك اإلمرباطورية(،)

ومل تفلح جهود برديكاس) (Perdikasوأنصاره يف احملافظة على وحدة ومتاسك إمرباطورية اإلسكندر الىت قسمت بني
قادته  ،وكان من تداعيات ذلك كله نشأة املمالك اهلللينستية على حساب قوة االمرباطورية املقدونية وابلتاىل حكمت
مصاحل كل مملكة يف حتديد نوع وطبيعة العالقات مع بقية املمالك اآلخرين  ،وهنا أسهمت عوامل التنافس بني تلك
املمالك وأطماعها يف التوسع على حساب مثيالهتا يف إذكاء روح العداء بني بعضها البعض والتقارب يف اآلن نفسه
والتحالف مع خصوم أعدائها لضمان البقاء وعدم االهنيار ( .)4والشواهد التارخيية كثرية الىت تؤيد هذا الرأي فاحلروب اليت

وقعت بني خلفاء اإلسكندر والسيما عندما أقدم البطاملة على التوسع يف بالد اليوانن وحبر اجية وضم إقليم جوف سوراي

;1 -Jacob Abbott, History of Alexander the Great , Nathaniel Cook , Milford Housr , Streand , London ,1853,P, 13

كالليسثين يس املزيف  ،حياة اإلسكندر ،ترمجة  :حممود إبراهيم السعدين  ،املركز القومي للرتمجة  ،القاهرة  ،7101،ص 22-16؛ وبريون  ،فوكس ،اإلسكندر
األكرب  ،سلسلة أعالم ومشاهري  ،إشراف رؤوف سالمة موسى  ،دار ومطابع املستقبل ابلفجالة ؛ مؤسسة املعارف للطباعة والنشر ،االسكندرية ؛بريوت  ،د.ت ،
ص077 -73؛مظهر ،إمساعيل ،مصر يف قيصرية اإلسكندر املقدوين،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة  ،7107 ،ص.36-00
 -7آيدرس بل ،ه  ،مصر من اإلسكندر حىت الفتح العريب  :دراسة يف انتشار احلضارة اهللينية واضمحالهلا،ترمجة :عبد اللطيف أمحد على  ،دار النهضة العربية
للطباعة والنشر  ،بريوت  ،0923 ،ص 67-60؛ زايد،عادل عمران" ،اإلسكندر املقدوين  :سنوات قليلة وإجنازات كبرية 373-334ق.م" ،املرجع السابق ،

ص .92-94
-3أبو العطا  ،احلسني إبراهيم  ،مكتبات العصر اهلللينسيت 31-373ق.م  :البداية والنهاية ،عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية  ، 7117 ،ص

.01-06

*-عقد هذا املؤمتر يف اببل حبضور قادة اإلسكندر للتباحث يف مصري اإلمرباطورية ومللء الفراغ السياسي الذي تركه موت اإلسكندر املفاجئ واختيار خليفة له ،
ولكن هذا املؤمتر كشف مدى التباين يف اآلراء بني قادته بسبب طموحاهتم االنفصالية اليت أدت إىل تقسم اإلمرباطورية بني قادته .للمزيد من املعلومات حول
هذا املوضوع أنظر :مكاوي  ،فوزي  ،الشرق األدىن يف العصرين اهللينسيت والروماين ،الكتب املصري لتوزيع املطبوعات ،القاهرة  ،0999 ،ص .79-71

-6اترن  ،السري وليم وود ثورب  ،احلضارة اهلللينستية ،ترمجة  :عبد العزيز توفيق جاوييد  ،مراجعة :زكي علي  ،تقدمي  :مصطفى النشار ،ط ،3املركز القومي
للرتمجة  ،القاهرة  ،7101 ،ص .09 -9
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( )Coele Syriaوموقف السلوقيني الرافض هلذا التوجه( ،)1وردت فعلهم حيال ذلك جتاوزت مرحلة احلوار
والدبلوماسية إن جاز لنا القول هنا لتصل حد الصدام املسلح بني الطرفني وتداعيات ذلك كله على املمالك اهلللينستية.
فالعالقات إذن منذ بداي تها كانت عالقات تنافس بني مجيع املمالك اهلللينستية  ،وكان الصراع العنوان األبرز لتلك
العالقات على األقل عقب وفاة اإلسكندر املقدوين ،فكان من الطبيعي أن ال خترج العالقات البطلمية السلوقية عن هذا
املسار/االجتاه إذ حكمت املصاحل املتبادلة بني الطرفني طبيعة هذه العالقات وحددت توجهاهتا  ،وعندما ضاقت السبل
بسلوقس األول عقب خالفاته املتكررة مع انتيجونوس ( )Antigonosوفقدانه ملركزه يف اببل أستقر يف مصر يف كنف

ومحاية بطليموس األول الذي ساعده يف استعادة مكانته وملكه( ، )2وهذا ما سيتم تناوله بشكل مفصل عند احلديث عن
أسباب الصراع البطلمي السلوقي وتداعياته ؛ واملهم هنا أن العالقات كانت يف بدايتها عالقات تعاون وحتالف بني
بطليموس األول وسلوقس األول ،وذلك حلاجة األخري لدعم البطاملة يف مواجهة خصومه واستعادت ملكه  ،ويف املقابل
عمل بطليموس على االستفادة من خرباته لضرب قوة مقدونيا اليت انفست البطاملة وضيقت اخلناق عليهم يف التوسع
واالمتداد يف حبر اجية وسواحل بالد اليوانن ،وهنا التقت مصاحل كل بطليموس وحليفه سلوقس للتقارب ومواجهة خطر

غرميهم انتيجونوس (.)3

بيد أن التقارب البطلمي السلوقي مل يستمر طويالً إذ شهدت العالقات توتراً بسبب مشكلة إقليم جوف سوراي ،
ونشب الصراع الذى استمر لفرتات متقطعة ختللتها عهود سالم ومصاهرة بني الطرفني قبل أن يعود الصراع ليندلع جمدداً
بسبب نفس املشكلة إال وهي إقليم جوف سوراي مما أفسح اجملال لتدخل روما ( )Romeيف ذلك الصراع الذى اهنك

كال الطرفني فلم تعد هلما القوى ملواجهة أطماع روما املتزايدة يف ضم كل ممتلكات املمالك اهلللينستية هلا ( .)4والسؤال
الذي يطرح نفسه هنا ما هي أهم أسباب الصراع البطلمي السلوقي

أسباب الصراع البطلمي السلوقي-:

ارتبط الصراع البطلمي السلوقي إبقليم جوف سوراي أو ما يعرف ابملشكلة السورية ،فما هي أمهية هذه املنطقة ابلنسبة
لكل من البطاملة والسلوقيني الىت جعلت من العالقات البطلمية السلوقية خترج من إطار التعاون والتحالف لتنحو حنو
التنافس والصراع ؟
 -0فرح  ،أبو اليسر ،الشرق األدىن يف العصرين اهلللينسىت والروماىن  ،عني للدراسات والبحوث االنسانية و االجتماعية  ،القاهرة  ،7111 ،ص 619-611
؛فرح  ،أبو اليسر  ،الدولة والفرد يف مصر  :ظاهرة هروب الفالحني ىف عصر الرومان  ،عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية  ،القاهرة  ، 0996 ،ص
.03 -00

-7الناصري  ،سيد أمحد على  ،الشرق األدىن يف العصر اهلللينسىت  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،0994-0991 ،ص .073
 -3نصحى  ،إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصر البطاملة  ،ط ،2مكتبة األجنلو املصرية  ،القاهرة  ،0991 ،ص.22-24
-6حسني  ،عاصم أمحد ،دراسات يف اتريخ وحضارة البطاملة ،ط ، 7مطبعة العمرانية االوفست  ،اجليزة  ،0990 ،ص  71-76؛ السيد  ،دمحم عبد الفتاح ،
املصريون والبطاملة :أيديولوجية احلكم السياسى ىف مص  ،دار املعلرفة اجلامعية  ،االسكندرية  ، 7110 ،ص 96؛ حسن  ،عبد احلليم دمحم  ،الشرق األدىن يف

العصر اهلللينسيت ،دار الثقافة العربية  ، 7113-7117 ،ص 013-017؛الشيخ  ،حسني أمحد ؛ السيد  ،دمحم عبد الفتاح  ،املصريون والرومان  :رؤية
حضارية  ،دار املعرفة اجلامعية  ،االسكندرية  ،ص .03
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قدمت تفسريات عديدة من قبل بعض الباحثني لتربير أحقية متسك كل من البطاملة والسلوقيني إبقليم جوف سوراي
ويقرنون سبب اخلالف بني الطرفني مبوقف بطليموس األول وانسحابه من جوف سوراي إىل مصر عقب توارد أنباء تفيد
هبزمية حليفه لوسيماخوس ) (Lysimachosوانتصار انتيجونوس يف آسيا الصغرى مما أعتربه كل من سلوقس األول
ولوسيماخوس وكاسندروس) (Kassandrosخيانة من قبل حليفهم بطليموس األول وجيب أن يعاقب عليها ،
فاملعلومات الىت وصلت لألخري كانت مغلوطة/كاذبة بشأن هوية املنتصر ،وأن موقعة إبسوس ) (Ipsosعام 395ق.م
انتصر فيها حلفاءه وختلصوا من خطر انتيجونوس الذي قتل يف هذه املواجهة ؛ وهنا عاد بطليموس واستوىل جمدداً على
جوف سوراي  ،ورغم استياء سلوقس من تصرفه فانه كان يدين له بفضل ماقدمه له من مساعدات مكنته من اسرتداد اببل
ولكنه ىف اآلن نفسه لن يتخلى عن حقه يف ضم إقليم جوف سوراي مللكه

()1

 ،وكانت موقعة ابسوس بداية جديدة

للعالقات البطلمية السلوقية ولعل من أهم تداعياهتا حرمان بطليموس من إقليم جوف سوراي لتؤل ملكيته لسلوقس مكافأة

له على كل ما قدمه من اجل هزمية خصمهم انتيجونوس ( . )2هذه هي أبرز التفاسري واألحكام الىت قدمت لتربير قيام
الصراع البطلمي السلوقي ،ولكن رغم أمهيتها إىل أي مدى ميكن قبوهلا ابعتبارها سبب رئيس لقيام الصراع املرير /الدامي
بني الطرفني؟
إن تلك األحكام والتفاسري الىت جتعل من انتصار إبسوس وختاذل بطليموس عن نصرة حلفائه السبب الرئيس وراء
بداية ما يعرف ابملشكلة السورية بني البطاملة والسلوقيون ال ميكن قبوهلا بوصفها هى سبب اخلالف البطلمي السلوقي ؛
ألن بوادر اخلالف كانت موجودة قبل موقعة ابسوس ولكن انشغال كل طرف مبواجهة خطر انتيحونوس أجل مسألة
 أى موقعة إبسوس -كانت احلدث األبرز وراء تفاقماخلالف إىل ما بعد التخلص منه  ،ورمبا نقبل ابلقول أهنا
اخلالف بني الطرفني ولكنها مل تكن السبب الرئيس له  ،وكدليل على وجاهة هذا احلكم يكفي التذكري أبمهية إقليم جوف
سوراي للطرفني للوقوف على أسباب الصراع البطلمي السلوقي  ،ويرى بعض الباحثني أن ضم اإلقليم ملصر سيضمن
للبطاملة محاية حدود مملكتهم كإجراء وقائي دفاعي لكبح مجاح املمالك اهلللينستية املنافسة هلم وحتديداً ممالك السلوقيني

واألنتيجونيني (.)3

 -0العابد ،مفيد رائف  ،سورية يف عصر السلوقيني من اإلسكندر إىل بومبيوس  46-333ق :دراسة سياسية حضارية  ،دار مشأل للطباعة والنشر  ،دمشق ،
 ،0993ص 40-41؛سارة  ،خليل  ،اتريخ الوطن العريب يف العصور الكالسيكية  ،مطبعة الدووادى ،جامعة دمشق  ،7119-7111 ،ص 012-014؛عبد
الباقي  ،دمحم فهمي ،حماضرات يف اتريخ مصر البطلمية  ،د.ب.ن ،ص  90- 91؛ جواد  ،حسن محزة  ،نشوء الدولة السلوقية وقيامها  :دراسة اترخيية -307

 46ق.م ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،إشراف  :د .جواد مطر املوسوي  ،قسم التاريخ  ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد  ، 7111 ،ص 22-24؛ على  ،محدى
سعد  ،العالقات السياسية بني مملكة البطاملة واململكة السلوقية وأثر التدخل الروماين عليها  46-373ق.م  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،إشراف :ا.د عبد
احلفيظ فضيل امليار  ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب  ،جامعة طرابلس  ، 7107 ،ص .31 - 34
-7نصحي  ،إبراهيم ،ـ اتريخ مصر يف عصر البطاملة  ،املرجع السابق  ،ج ، 0ص .97-91

 -3حيي  ،لطفي عبد الوهاب  ،دراسات يف العصر اهللنسيت  ،دارالنهضة العرببية للطباعة والنشر  ،بريوت ،0921 ،ص 701؛عبد الغىن  ،دمحم السيد  ،التاريخ
االقتصادي واالجتماعي للعصر البطلمي املبكر  :دراسة حالة النشطة زينون خارج الفيوم  ،املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندرية  ، 7117 ،ص .1

)(51

ISSN: 2706-9087

إن إقدام البطاملة على أتمني مملكتهم من أطماع املمالك اهلللينستية له ما يربره ؛ فالسيطرة على جوف سوراي ضمن هلم
حتييد قدرات تلك املنطقة لصاحلهم؛ واملوانئ واملنافذ البحرية لن تستخدم ضد البطاملة بل ستكون الداعم القوى للمجهود
احلريب والتجاري البجري هلم وبذلك متكنوا من مراقبة التطور البحري للسلوقيني  ،والسيما وإن عاصمتهم

االسكندرية( )Alexandreia()كانت على اتصال مباشر مل يتوقف مع إقليم جوف سوراي  ،وسياسة أتمني حدود
مصر مل ترتبط ابلبطاملة وإمنا جندها قد طبقت عقب طرد اهلكسوس من مصر وتعقبهم يف بالد الشام الىت أصبحت اجملال
احليوي لإلمرباطورية املصرية احلديثة وتغريت معه سياسة ملوك  /فراعنة مصر من الدفاع عن مصر إىل التوسع خارجياً يف
بالد الشام حلماية ملكهم يف مصر والتصدى ألي خطر قد يهددهم يف بالد الشام وهي مبثابة خط دفاعي متقدم ملصر
( ، )1كما أن اإلسكندر املقدوىن مل يتحرك صوب مصر أو يتعقب الفرس يف الشرق إال بعد أتمني وحتييد قدرات الساحل
الفينيقي لضمان عدم مهامجة السواحل اليواننية ومحاية ظهره (.)2

مل تقتصر أمهية إقليم جوف سوراي على أتمني حدود مملكة البطاملة ضد هتديدات املمالك اهلللينستية فحسب بل
تعدهتا إىل توفري املوارد الطبيعية ودعم التجارة البحرية البطلمية  ،ومن الثابت أن شهرة هذا اإلقليم وغناه ابملوارد الزراعية
والسيما أشجار السرو واألرز والصنوبر اليت تستخدم أخشاهبا يف العديد من الصناعات و لعل أمهها صناعة السفن ضمن
للبطاملة إنشاء أسطول حبري قوي؛ يف حني حرم السلوقيون من تدفق هذه اإلمدادات وأصبح نشاطهم البحري حتت رقابة
البطاملة  ،فضالً عن األرابح الىت تدرها التجارة البحرية للبطاملة ومن خالهلا ضمن البطاملة تدفق السلع العربية والشرقية إىل
مصر عرب جوف سوراي ويقر أجااثرخيديس أن أكثر القبائل ثراء من السبئيني واجلرهائيني قد جعلتا من سوراي البطلمية
منطقة غنية ابلذهب وأمدات الفينيقيني بتجارة ذات أرابح طائلة ( ، )3ويؤيد ذلك وثيقة بردية من واثئق زينون( )مؤرخة

-اختار اإلسكندر األكرب موقع اإلسكندرية بعناية كبرية ،وتستمد أمسها من أسم مؤسسها ،وعند قيام دولة البطاملة
يف مصر وقع اختيارها لتكون عاصمة الدولة بدالً من طيبة وممفيس  .للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع أنظر :سرتابون  ،الكتاب السابع عشر من
جغرافية سرتافون (سرتابون) :وصف ليبيا ومصر  ،نقله عن اإلغريقية  :دمحم املربوك الدويب  ،منشورات جامعة قاريونس  ،بنغازي  ،7113 ،الفقرة  ، 4ص 79؛
السعدين  ،حممود إبراهيم  ،آاثر مصر يف الفرتة اليواننية  -الرومانية  ،مكتبة األجنلو املصرية  ،القاهرة  ،7111،ص  04؛ راغب  ،نبيل  ،عصر االسكندرية
الذهيب :رؤية مصرية علمية  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة  ،0993 ،ص 17-09؛ زايد  ،عادل عمران دمحم" ،اإلسكندرية عاصمة الدولة والثقافة يف
العهد البطلمي " ،يف جملة القلعة  ،كلية اآلداب والعلوم  ،مسالته  ،العدد الثالث  ،ربيع  ، 7101ص .101-694

 -0على  ،رمضان عبده ،اتريخ الشرق األدىن القدمي وحضاراته منذ فجر التاريخ حىت جمئ محلة اإلسكندر األكرب  :االانضول – بالد الشام  ،دار هنضة الشرق
للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة ، 7117،ج ، 7ص  017؛ أديب ،مسري  ،موسوعة احلضارة املصرية القدمية ،العريب للنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،7111 ،ص
019؛فريكوتري،جان  ،مصر القدمية،ترمجة  :ماهر جوجيايت  ،دار الفكر للدراسات والتوزيع والنشر ،القاهرة  ،0993 ،ص 016؛ برستد  ،جيمس هنري  ،اتريخ
مصر منذ أقدم العصور إىل الفتح الفارسي  ،ط ،7ترمجة :حسن كمال ،مكتبة مدبويل  ،القاهرة  ،0994،ص 069 -061؛ جرميال  ،نيقوال  ،اتريخ مصر

القدمية  ،ط ،7ترمجة  :ماهر جوجيايت  ،دار الفكر للدراسات والتوزيع والنشر ،القاهرة  ،0993،ص .710
 -7بلواترك (فلوطارخوس) ،املصدر السابق  ،مج  ، 3ص 0722-0724؛ صفا  ،دمحم أسد هللا  ،اإلسكندر املقدوين الكبري  ،دار النفائس  ،بريوت ،0911 ،
ص  021ومابعدها؛ زايد  ،عادل عمران  " ،اإلسكندر املقدوين  :سنوات قليلة وإجنازات كبرية 373-334ق.م" ،املرجع السابق  ،ص .96-97

 -3نقالً عن  :عبد الغىن  ،دمحم السيد  ،التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعصر البطلمي املبكر  :دراسة حالة ألنشطة زينون خارج الفيوم  ،املرجع السابق  ،ص
.9
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بصيف عام  265ق,م والوثيقة عبارة عن قائمة سلع مت استريادها عرب جوف سوراي  ،ومن بني تلك السلع البخور
والقرفة واملواد العطرية وهي منتجات عربية اقرتنت ابجلرهائيني واملعينيني والسبئيني(.)1

يتضح من خالل ما تقدم أن أمهية إقليم جوف سوراي كانت السبب املباشر والرئيس وراء تغري العالقات بني البطاملة
وجرياهنم السلوقيني من طور التعاون والتحالف يف مرحلة أوىل قبل أن تدخل العالقات طور جديد هو التنافس الصراع
بني الطرفني من أجل السيطرة على إقليم جوف سوراي  ،وهنا مل يكن جوهر اخلالف ما ترتب على معركة ابسوس من
تداعيات ولعل أمهها انتقال حق ملكية االقليم من البطاملة إىل السلوقيني بناء على مواقف كل من بطليموس وسلوقس ،
وإمنا قيمة إقليم جوف سوراي االسرتاتيجية واالقتصادية جعلت من الطرفني يدخلون يف صراع استمر أمداً طويالً من أجل
الظفر إبقليم جوف سوراي  ،والسؤال هنا ما هي أهم أطوار الصراع البطلمي السلوقي ؟

أطوار الصراع البطلمي السلوقي -:
استمر الصراع البطلمي السلوقي ما يقرب عن القرن ونصف  ،ولكن احلرب كانت لفرتات حمددة ختللتها فرتات سلم
بني الطرفني كللت ابملصاهرة /الزواج السياسي لغرض السيطرة على إقليم جوف سوراي وضمان عدم املطالبة به من قبل
الطرف اآلخر ونظراً لطول مدة هذا الصراع الذي حيتاج لقول الكثري واجملال هنا ال يتسع لتناول أطواره كاملة سيتم
الرتكيز على أهم مراحله مبا خيدم فكرة الوصول إىل تقييم أمشل وأعم عن العالقات البطلمية السلوقية وتداعياهتا ،وميكن
اعتبار معركة إبسوس /معركة امللوك عام  395ق.م بداية الصراع بني الطرفني مع التأكيد على أن أسباب الصراع تكمن
يف إقل يم جوف سوراي وبوادر اخلالف كانت قبل ذلك بكثري  ،واملهم هنا حرص حلفاء بطليموس على معاقبته بسبب
موقفه املتخاذل من حماربة انتيجونوس  ،وأقروا أحقية ضم إقليم جوف سوراي لسلوقس عرفاان ملواقفه وجمهوداته يف التخلص
من خطر انتيجونوس (. )2

()3
كانت ردة فعل بطليموس االول على من إقليم جوف سوراي عدم االعرتاف ابألمر الواقع وابدر إىل ضمه جمدداً
ابلقوة  ،وعند تفسري موقف سلوقس وردة فعله حيال تصرفات بطليموس تلك جيب أن تقرأ وتفهم من زاوية أتجيل حسم
اخلالف عرفاانً ملوقف بطليموس معه ىف استعادة ملكه و ال يعىن ذلك ختليه عن حقه يف استعادة إقليم جوف سوراي وعرب

عن رفضه التخلى عنه ومتسكه به ( ، )4ورمبا كان يتوقع أن حتل هذه املسألة مع صديق ورفيق السالح ابألمس ابلطرق

* -هو وكيل أعمال الشهري ألبوللونيوس وزير امل الية الذائع الصيت لثاين ملوك البطاملة فيالدلفوس  ،وقد حظى بشهرة فائقة بني الباحثني والعلماء يف علم

الدراسات الربدية واتريخ مصر يف العصر اهلللينسيت  ،وخدم يف مناطق متعددة من الدولة البطلمية مثل سوراي وفلسطني ودلتا النيل و مشال الصعيد .للمزيد من

املعلومات حول هذا املوضوع أنظر  :املرجع نفسه ،ص .91 -0
 -0املرجع نفسه  ،ص .9
 -7العابد ،مفيد رائف  ،املرجع السابق  ،ص  40-41؛ سارة  ،خليل  ،املرجع السابق  ،ص .012-014
. Diodorus ,XXI.1,5,L.C.L-3

 -6نصحي ،إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصر البطاملة ،ج ،0ص 97؛ العابد ،مفيد رائف  ،املرجع السابق،ص.40
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السلمية ودون اللجوء إىل استخدام القوة وإذعانه لشروط احللفاء والرضوخ ملطالبهم وقبول امر معاقبته على مواقفه معهم،
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي أهم أطوار الصراع بني امللكتني املقدونيتني اجلارتني ؟.
حاول كل طرف أن يكسب حتالفات جديدة تسهم يف تعزيز قوته يف مواجهة الطرف اآلخر  ،فكانت املصاهرة /الزواج
السياسي أحد أهم الوسائل لتحقيق غاايهتم فاالحتكام للسالح قد ال يؤدي إىل بلوغ األهداف املرجوة وحيتاج االموال
واألرواح  ،واملصاهرة السياسية ال حتتاج إال لعقد الزواج لتكون أداة طيعة قد تسهم بتحقيق ما عجزت عنه احلروب وأبقل
اخلسائر ،ففى عام 399ق.م زوج بطليموس ابنته ليساندرا ) (Lysandraإىل اإلسكندر بن
كاساندروس) (Alexander Kassandrosملك مقدونيا وبعض بالد اليوانن  ،كما زوج ابنته الصغرى أرسينوى

) (Arsinoeإىل ليسيماخوس) (Lysimachosملك تراقيا وآسيا الصغرى (.)1

وعلى عكس ما يتوقعه الدارس كان رد فعل سلوقس من هذا التقارب بزواجه من سرتاتونيكي ابنة دميرتيوس ابن غرميه
انتيجونوس متناسياً عداوة األمس القريب الذي ميتلك قوة حبرية ال يستهان هبا ويتمتع بسيادة مطلقة على جزر

الكيكالديس وعصبة كورنثوس وجزيرة قربص ومدن أخرى يف بالد اإلغريق وآسيا الصغرى وحىت فينيقيا( ،)2ولكن روابط
هذا الزواج ال يدوم طويالً ألنه قائم أساساً على املصاحل املتبادلة ويزول وينتهى بزوال املصلحة  ،وللتدليل على وجاهة هذا
احلكم يكفى التذكري هنا مبسألة أتمر سلوقس الذي أسهم بدور كبري وفاعل يف القضاء على صهره دميرتيوس بعد أن
رفض األخري منحه كليكيا أو صور وصيدا عام  207ق.م  ،وقرر االنتقام لنفسه و لروح ابيه انتيجونوس من قتلته وانتهى
به املطاف إىل تسليم نفسه لسلوقس وسجنه حىت مات عام  283ق.م

()3

 ،ومتكن سلوقس من التخلص من

ليسيماخوس يف معركة فاصلة عام  285ق.م عند منطقة كورويديون ) (Koroupedionيف ليداي وكاد أن يستوىل

على عرش مقدونيا الشاغر ولكن يد القدر كانت أسرع إىل روحه فقبضتها قبل أن ميىن نفسه ويقبض عرش مقدونيا(. )4

توىل أنطيوخوس بن سلوقس ()Antiochus Iعرش اململكة السلوقية  ،ويف عهده بدأت حلقات الصراع الدامي بني

اململكتني املقدونيتني اجلارتني عام  289ق.م وعرفت هذه احلرب حبرب كاراي ) (Kariaأو دمشق ( ،)وهي حرب
غامضة ال يعرف أسباهبا  ،انتهت معاهدة سالم أشبه ما تكون ابهلدنة بني الطرفني عام  270ق.م بسبب انشغال
انطيوخوس ابلدفاع عن حدود مملكته يف آسيا الصغرى ضد الغال) (Galatiوتزامن ذلك مع قيام ثورة داخلية يف

-0السعدىن  ،حممود إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان  :موضوعات خمتارة  ،املرجع السابق،ص .10
 -7املرجع نفسه  ،ص .17-10

-3العابد  ،مفيد رائف  ،املرجع السابق  ،ص .47
 -6السعدىن  ،حممود إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان :موضوعات خمتارة  ،املرجع السابق ،ص .13
* -تعد هذه احلرب أول صدام /مواجهة بني السلوقيني والبطاملة ،وتطلق عليها مصادران تسمية حرب دمشق أو احلرب الكارية  ،واخلالف هنا يف التسمية
خالف بني املؤرخني اجملدثني إذ يؤيد بعضهم تسمية هذه احلرب حبرب دمشق الن بطليموس الثاين استوىل على دمشق والساحل السوري حىت ارواد  ،يف حني مييل
البعض األخر إىل تسميتها ابحلرب الكارية نسبة إىل كارية على الشاطئ اجلنويب من آسيا الصغرى الن بطليموس نفسه احرز انتصارات فيها .للمزيد من املعلومات

حول هذا املوضوع أنظر  :العابد  ،مفيد رائف  ،املرجع السابق  ،ص .21
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سوراي ،كما أن انشغال بطليموس الثاين( )Ptolemaios IIحبمالت عسكرية ذات أهداف اقتصادية جتارية ضد

األنباط حال دون استمرار هذه احلرب (. )1

ظلت العالقات بني مصر البطلمية وسوراي السلوقية بني مد وجزر ،وشد وجذب تنتاهبا فرتات ترقب وانتظار  ،ومل
أيت عام  271ق.م حىت جتدد الصراع بني الطرفني فيما عرف ابسم احلرب السورية األوىل حيث ابدر بطليموس الثاين
ابهلجوم فغزا سوراي مستغالً انشغال أنطوخيوس األول حبروبه مع الغال  ،ولكن ما أن انتصر على الغال عاد مسرعاً إىل
مملكته وهزم القوات البطلمية واسرتد دمشق ( ، )2وانتهت هذه احلرب عام  272ق.م(.)3

أدرك أنطوخيوس الثاين ) (Antiochus IIعلى ما يبدو أن سر قوة البطاملة يكمن ىف امتالكهم حبرية اليستهان
هبا  ،وسيطرهتم على منافذ التجارة الشرقية ىف آسيا الصغرى  ،وحمالفتهم مع رودس اليت تعد من أقوى القوى التجارية يف
املنطقة  ،وهلذا عمل جاهداً على حتييدها ىف نزاعه املقبل مستغالً مصاحلها التجارية مع مملكته  ،ويف اآلن نفسه حتالف
مع العائلة املالكة ىف مقدونيا بتزويج أخته الكربى اسرتاتونيكي ) (Stratonikeانتيجونوس جواناتس الذى أنشأ

أسطول قوي ملنافسة األسطول البطلمي وكان يسعى لبسط سيطرته على حبر إجية (. )4

أسفر هذا التحالف عن قيام احلرب السورية الثانية  211-210ق.م  ،وفيها أستعاد أنطوخيوس الثاين مدينة
إفيسوس) (Ephesusالكبرية الىت كان قد ضمها بطليموس الثاين وميليتوس ) (Miletusوجزءاً كبرياً من ساحل آسيا
الصغرى  ،وأخد مناطق فينيقية من أيدى البطاملة ،وعزز جواناتس من انتصاراته وهزم األسطول البطلمى يف اجلزر
اليواننية عند كوس ) (Kosسيادته على البحر األجيي  ،وفقد البطاملة سيادهتم على إيونيا وساموس)(Samos

( )5

.

مل يكن أمام بطليموس الثاين من خيار سوى اللجوء إىل مهادنة أنطوخيوس الثاىن وتزوجيه أبنته برنيكي )(Berenike
 ،و يبدو أن املصاهرة  /الزواج السياسى قد كانت هلا شروط سرية وتفامهات بني الطرفني  ،ويتفق كل من نصحى
والسعدىن حول وجود صفقه سياسية وراء هذا الزواج مبوجبها تنازل بطليموس ألنطوخيوس عن كل من كيليكيا وابمفيليا
أقصى الطرف الشماىل الشرقي حلوض الشرقى للبحر املتوسط لقاء تنازله بصورة هنائية عن املطالبة جبوف سوراي (. )6

كان أيمل بطليموس فيالدلفوس من عقد تلك التفامهات مع السلوقيني وضع حداً للنزاع معهم  ،وكاد أن ينجح يف
مساعيه ولكن املوت غيب أنطيوخوس عام  217ق.م لتنهار معه كل جهود السالم بني الطرفني  ،ومل تسلم برنيكى
 -0السعدىن  ،حممود  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان :موضوعات خمتارة  ،املرجع السابق،ص .13
 -2املرجع نفسه .16-13،

 -3عبد الباقي  ،دمحم فهمي  ،املرجع السابق  ،ص .97
-6املرجع نفسه والصفحة؛ فرح  ،أبو اليسر  ،الشرق األدىن اهلللينسيت يف العصرين البطلمي والروماين ،املرجع السابق  ،ص .031-079
-5السعدىن  ،حممود إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان  ،املرجع السابق،ص .11

-6نصحى  ،إبراهيم اتريخ مصر ىف عصر البطاملة  ،املرجع السابق ،ج ، 0ص 079-071؛ السعدين ،حممود إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان:
موضوعات خمتارة  ،املرجع السابق ،ص .14-11
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وابنها من دسائس العائلة السلوقية احلاكمة حني اقدمت زوجة أنطوخيوس األوىل الوديكي ) (Laodikeعلى التخلص
منهما بداعى احلسد واحلقد الدفينني فهى مل تنس وقع خرب ختلى انطيوخوس عنها ليتزوج من غرميتها(. )1

تبدأ أحداث احلرب السورية الثالثة (حرب ألوديكي)  ،بعد توىل امللك بطليموس الثالث ()Ptolemaios III
حكم مصر عام  216ق.م حيت حترك حبجة إنقاذ اخته ومتكني ابنها من توىل العرش السوري  ،وتضاربت اآلراء حول
توقيت مقتل برنيكي هل كان قبل محلة بطليموس أو أثناء اجتياحه ألراضى السلوقية  ،واملهم أنه جنح يف الثأر ألخته
وابنها ودخل سيلوقيا)(Seleukeiaعاصمة اململكة على هنر دجلة ( ،)2وحبسب
أبيانوس) (Appianusأنه متكن من قتل الوديكى ووصل حبملته إىل اببل (.)3

شهادة املؤرخ

جترى األحداث بني اجلارتني دون أن حيسم أي طرف النزاع ملصلحته وتبادلوا ادوار النصر واهلزمية  ،فسلوقس الثاين رغم
جناحه ىف استعادة كيليكيا ومشال سوراي الداخلى لنفوذ مملكته  ،إال أنه فشل ىف أن يسرتجع سيلوقيا وفينيقيا  ،وفقد جمدداً
ساحل آسيا الصغرى الذي سيطرت عليه البحرية البطلمية لتمتد سيادهتا إىل تراقيا ) (Thrakeaويف املقابل تعرضت
القوات البطلمية مبا فيها البحرية إىل هزائم ؛ لعل أمهها هزمية البحر اإلجيى عند جزيرة أندروس ) (Androsعام -211
 216ق.م على يد قوات أنتيجونوس جواناتس ملك مقدونيا واليوانن الذى استعاد جزيرة ديلوس) (Dilosالسوق
التجارية الرئيسة يف وسط البحر اإلجيي  ،وحلسن حظ البطاملة مل يوظف خصومهم هذه األزمات حلسم الصراع لصاحلهم
فقد عانوا هم كذلك من حتطم أسطوهلم البحرى عام  213ق.م بسبب العواصف يف احلوض الشرقي للبحر املتوسط ،
كما شهد البيت احلاكم صراع داخلى بني األخوين سلوقس الثاىن ) (Seleukos IIوأنطيوخوس الصقر
) ، (Antiochus Hieraxوقيام حرب أهلية أضرت كثريا ابململكة السلوقية الىت أضحت ال تقوى على رد
اعتداءات الغال) (Galatiومملكة برجامه)(Pergamos

(. )4

كل هذه الظروف والعوامل أسهمت يف إهناء احلرب وتوقيع معاهدة سلم بني الطرفني عام  215ق.م ،وإزاء صمت
بوليبيوس مصدران الرئيس املعاصر ألحداث هذه الفرتة عن تقدمي معلومات تعىن بقصة الصراع الدامي بني السلوقيني
والبطاملة ىف الربع الثالث من القرن الثالث قبل امليالد ( )221-219فتح الباب للتأويل على مصرعيه ملعرفة سبب هذا
الصمت  ،ويرى السعدىن أنه رمبا أراد بوليبيوس أن تكون بداية أترخيه ألحداث املنطقة من أسوء فرتة يف اترخيها حىت
(. )5

تبدو هذه املنطقة كأحوج ما تكون إىل التدخل الروماين ليربر متعمداً الوصاية الرومانية وتدخل روما يف شئوهنا

-0املرجع نفسه،ص .14
-7املرجع نفسه والصفحة.
5,L.C.L.4 Appienus,Syriaca,-3

- 4نصحى  ،إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصر البطاملة  ،املرجع السابق  ،ج،0ص 032-031؛ العابد  ،مفيد رائف  ،املرجع السابق  ،ص 12-11؛ السعدىن ،
إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان :موضوعات خمتارة  ،املرجع السابق ،ص .19-12

-1املرجع نفسه  ،ص .41
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بدأ الضعف يدب يف أوصال اململكة البطلمية منذ اعتالء بطليموس الرابع ( )Ptolemaios IVسدة احلكم عام
 225ق.م ،إذ مل يكن كامللوك االوائل على قدر كبري من حتمل املسؤولية ،فضاعت هيبة الدولة وتراجعت مكانتها،
وشهد عهده قيام احلرب السورية الرابعة بسبب إصرار أنطوخيوس الثالث ) (Antiochus IIIعلى ضم إقليم جوف
سوراي.
واحلدث األبرز يف أحداث هذه احلرب كانت معركة رفح ) (Raphiaعام  257ق.م الىت دارت بني اجليشني
البطلمى والسلوقي  ،وكاد األخري أن حيقق النصر وجيتاح مصر ولكن االستعانة ابجلنود املصريني يف اجليش البطلمى ألول
مرة يف الصفوف األمامية قلبوا اهلزمية إىل نصر كبري أبعد شبح اجليش السلوقي عن مصر  ،ولكن يف اآلن نفسه أوضحت
موقعة رفح مبا اليدع جماالً للشك مدى الضعف الذي بلغته مملكة البطاملة وهي آخر انتصار للقوات البطلمية على القوات
السلوقية  ،وعدها جل املؤرخني بداية عهد جديد عنوانه األبرز هو الضعف والتفكك والسقوط الحقاً فالصراع على
السلطة داخل البيت احلاكم  ،وثورات السكندريون والشعب املصري  ،فضالً عن الصراعات اخلارجية مع السلوقيني
ودخول روما ميد ان املنافسة يف شرقى املتوسط وضياع هيبة اململكة بفقداهنا لسمعتها البحرية وممتلكاهتا كل ذلك يؤكد

على وجاهة هذا احلكم (. )1

هكذا انتعشت أمال الطامعني يف مصر وممتلكاهتا اخلارجية  ،ونشبت احلرب السورية اخلامسة لذات السبب القدمي إال
وهو ضم إقليم جوف سوراي  ،وكان للملك أنطيوخوس ما أراد وحبلول عام  508ق.م فقد البطاملة اإلقليم أبكمله هنائياً
ليصبح حتت السيادة السلوقية  ،وازدادت أطماع أنطيوخوس وفيليب اخلامس( )Philipus Vيف ممتلكات البطاملة ؛
ودخلت على خط املنافسة روما ،وقد أسهم ضعف ملوك البطاملة يف ترسيخ هذا الواقع والسيما توىل الوصاية على عرش
القاصر بطليموس اخلامس ()Ptolemaios Vعقب وفاة والده طغمة من حاشية القصر الفاسدة الىت كان مهها الوحيد
السيطرة على مقدرات الدولة وفرض الضرائب الىت اثقلت كاهل الشعب الذي حترك ضدهم وختلص منهم

()2

ااتحت حالة الضعف و الفوضى الىت تعيشها مصر البطلمية اجملال لتدخل أنطيوخوس الثالث مراراً يف شؤون مصر إذ
بلغت حد تزويج بطليموس اخلامس من ابنته كليوابترا ()Cleopatraعام 502ق.م والتدخل يف شؤون مصر بل
()3

وغزوها أكثر من مرة حبجة محاية امللك وتنصيبه على عرش مصر

 .ويف عام  568ق.م اجتاح أنطيوخوس

الرابع( )Antiochus IVمصر ولكن روما تدخلت جمدداً مكتفية إبرسال سفارة برائسة بوبيلييوس اليناس
( )P.Laenasالذي نقل له رسالة جملس الشيوخ الروماين اليت طالبوه فيها ابلتخلى عن مصر وقربص والعودة إىل بالده ،

-0نصحى ،إبراهيم ،اتريخ الرومان  ،منشورات اجلامعة الليبية ؛دار النجاح  ،بريوت ،0920،ج،0ص749؛نصحي  ،إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصر البطاملة ،
املرجع السابق  ،ج ، 0ص  61-66؛أبوبكر،فادية دمحم  ،التاريخ السياسي واحلضاري ملصر يف عصر البطاملة ،دار املعرفة اجلامعية  ،االسكندرية  ،7116 ،ص
 046-043؛أبوبكر  ،فادية دمحم  ،مصر زمن البطاملة  ،دار املعرفة اجلامعية  ،االسكندرية  ،7114 ،ص .93

 -7السعدىن  ،حممود إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان :موضوعات خمتارة  ،املرجع السابق ،ص.42-44
-3املرجع نفسه  ،ص .20
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ومل ميهله يف أخذ الرد على مطلبهم وخط بعصاة كانت يف يده دائرة حوله وطلب منه أن يرد على الرسالة قبل أن خيطو
خارج هذه الدائرة  ،فأجابه ابملوافقة على طلب الرومان ابالنسحاب من مصر( . )1والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هى

تداعيات الصراع البطلمي السلوقي على املمالك اهلللينستية؟

تداعيات الصراع البطلمى السلوقي -:
إن املتمعن يف عالقات املمالك اهلللينستية فيما بينها منذ أتسيسها على أنقاض اإلمرباطورية املقدونية حىت اتريخ

سقوطها  ،يلحظ أهنا عالقات تنافس وحتالف وصراع ( ،)2مل تكن على وثرية واحدة بل سادها التغري يف املواقف
حبسب ظروف ومصاحل كل مملكة  ،ويكفي التذكري ابلتحالف بني بطليموس األول مع سلوقس األول يف مواجهة
أنتيجونوس  ،واستعادة ملكه يف اببل للتأكيد على وجاهة هذا احلٌكم ،ولكن العالقات بني الطرفني تبدلت من التحالف
()3

والتعاون إىل التنافس والصراع بني رفقاء السالح ( )Etairoiابألمس القريب

 ،بسبب اخلالف على أحقية امتالك

إقليم جوف سوراي  ،فكان الصراع الدامى واملرير بني اجلارتني املقدونيتني الذي عرف ابملشكلة السورية واستمر أمداً طويالً
انهز القرن ونصف وبكل أتكيد كان له تداعيات على املمالك اهلللينستية مبا فيها طرفا الصراع ونعين بذلك اململكة
البطلمية وجارهتا السلوقية فما هي أهم تلك التداعيات؟
بداية سيتم الرتكيز على مسألة طول أمد احلرب بني السلوقيني والبطاملة وتداعياهتا على الطرفني والسيما أهنما تقامسا
أدوار اهلزمية واالنتصار دون أن يتمكن أي طرف من حسم الصراع ملصلحته  ،وأهنكت قوامها فعالً  ،فإعداد اجليوش

وقيادة احلمالت حباجة إىل املال والرجال ( ،)4وهذا بكل أتكيد استنزاف خلزينة الدولة وهذا يقود إىل فرض ضرائب

إ ضافية ارهقت /أثقلت كاهل دافعيها لدعم اجملهود احلريب  ،فثورات املصريني ضد البطاملة كان من بني أهم أسباهبا الدعوة
لتخفيف عبئ الضرائب عليهم واملساواة أسوة ابملقدونيني واإلغريق وبىن جلدهتم البطاملة ؛ وكذلك احلال ابلنسبة للسلوقيني
 ،كما أسهمت هذه احلروب يف زعزعة االستقرار الداخلي لكل دولة فاملناوئني للمملكتني والسيما أبناء البيت احلاكم ىف
مصر البطلمية وسوراي السلوقية كانوا جيدون من يعينهم ويساعدهم يف املطالبة ابحلكم وما النزاعات األسرية على السلطة
إال دليالً على ذلك .
عالوة على ذلك كله ،أسهم الصراع البطلمي السلوقي يف تدخل روما السافر ىف شؤون املمالك اهلللينستية؛ فاالستقواء
ابآلخر أن جاز لنا القول هنا كان من مسات ذلك العصر وكدليل على وجاهة هذا احلكم يكفي التذكري ابنتزاع
أنطيوخوس الثالث ( )Antiochus IIIإقليم جوف سوراي من البطاملة ورغم املصاهرة بينه وبني بطليموس

-0العابد  ،مفيد رائف ،املرجع السابق  ،ص .076-037
 -7حسني  ،دمحم عواد  ،حركات املقاومة الوطنية يف مصر البطلمية  ،شركة فن الطباعة  ،القاهرة  ،0969،ص .2

 -3الناصري  ،سيد أمحد على  ،املرجع السابق  ،ص 073؛ نصحي  ،إبراهيم  ،اتريخ مصر ىف عصر البطاملة ،املرجع السابق  ،ج ، 0ص.22-24
 -6السعدىن  ،حممود إبراهيم  ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان :موضوعات خمتارة  ،املرجع السابق،ص.11
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اخلامس( )Ptolemaios Vإال أن األخري كان يدرك متاماً مدى اخلطر الذي ميثله على مملكته وطموحاته التوسعية
على حساهبا؛ هلذا كله تواصل مع الرومان لينقل هلم هواجسه وخماوفه منه عرب إرسال بعثة لروما تتوىل شرح وتوضيح
خماوفه من السلوقيني  ،وليضمن وقوف روما معه ضد غرميه انطيوخوس الثالث أرسل للرومان شحنات من القمح واهلدااي
واملال  ،وعرض عليهم تسخري كل موارد مصر خلدمة ودعم اجملهود احلريب الروماين يف حال ما نشبت احلرب مع السلوقيني
وقد اعتذر الرومان عن قبول هذا العرض واهلدية( ،)1ولكنهم يف اآلن نفسه عملوا على هزمية القوات السلوقية يف

موقعة ماجنيسيا( )Magnesiaعام 509ق.م  ،وتوقيع معاهدة أابميا ( ،)*( )Apamiaبعد سنتني لتصبح لروما اليد
الطوىل يف شؤون الشرق مبا يف ذلك مصر البطلمية ،ولعل ما ذهب إليه لطفى عبد الوهاب من حتليل لألحداث أقرب إىل
القبول بتأكيده على حقيقة مفادها أن روما مل جتن أية مكاسب مادية ىف مصر وخارجها  ،ولكن دعوة ملك مصر
للتدخل ىف الصراع جعل من نفوذها يتزايد يف الشرق وأضحت مصر جمرد اتبعة هلا (. )2

انتهجت روما سياسة فرق تسد( )Divide et impereيف تعاملها مع كل خصومها( ، )3ولعل ما ذكره مونيسكيو
يف وصفه للسياسة الرومانية ما يؤكد ذلك حني أكد على أن الرومان نصبوا أنفسهم قضاة حملاكمة الشعوب املغلوبة ففي
هناية كل حرب يقررون من يكافأ ومن يعاقب ،ويقتطعون جزءاً من أرض املغلوب ويسلمونه للحليف لتحقيق هدفني:

()4
ضمان وفاء من خيشونه قليالً وأيملون منه الكثري  ،وإضعاف من خيشونه كثرياً وأيملون منه القليل  ،وال ختتلف كثرياً
وجهة نظر رستوفتزف يف حتديد أهداف روما من أتباع تلك السياسة الىت امجلها يف هدف واحد هو احليلولة دون قيام
نظام سياسي قوي يف الشرق قد يهدد مصاحلها فهي املستفيد األول من حالة الضعف والفوضى والتجزؤ والصراعات بني

املمالك اهلللينستية لتنفيذ خمططاهتا الرامية للسيطرة على تلك املمالك وتصبح سيدة البحر املتوسط دون منازع (.)5

تلك هي حقيقة سياسة روما جتاه املمالك اهلللينستية ،وقد ألقت بظالهلا على العالقات بني الطرفني والشواهد التارخيية
توضح ذلك ؛ وهكذا مت تغيري وجه العامل اهلللينسيت وأسلمت ممالكه قيادهتا إىل روما وفقدت استقالهلا احلقيقىي لتحكم
قبضتها على بقية املمالك الشرقية الواحدة تلو األخرى بداية من مقدونيا  ،مروراً ابلسلوقيني عام 61ق.م وصوالً ابلبطاملة
عام  35ق.م لتصبح مجيعها من ضمن والايت رومانية .
-0حيي  ،لطفي عبد الوهاب  ،املرجع السابق  ،ص 777؛ فرح  ،أبو اليسر  ،املرجع السابق  ،ص .734
* -تضمنت شروط الصلح مع أنطيوخس حترير روما للمدن االغريقية اليت كانت خاضعة له  ،وتقسيم ابقي ممتلكاته األسيوية بني رودس وبرجام  ،واحتفظ بوالييت
قيليقيا الغربية وجوف سوراي ال لتان انتزعهما من بطليموس اخلامس  .للمزيد من املعلومات  :أنظر نصحي  ،إبراهيم  ،اتريخ الرومان  ،املرجع السابق ،ج، 0

ص.302

 -7حيي  ،لطفي عبد الوهاب  ،املرجع السابق  ،ص .777
-3مونتسكيو ،أتمالت يف اتريخ الرومان أسباب النهوض واالحنطاط ،ترمجة :عبدهللا العروي،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  ،7100،ص .21
-6املرجع نفسه ،ص.41

 -1رستوفتزف،م ،اتريخ االمرباطورية الرومانية االجتماعي واالقتصادي ،ترمجة ومراجعة :زكي على؛دمحم سليم سامل ،مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة  ،0912،ج0
 ،ص .76- 73
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خامتة -:
مجلة القول  ،أن العالقات البطلمية السلوقية شهدت يف عهودها األوىل وحتديداً مرحلة التأسيس والبناء تعاون وحتالف
بطليموس األول وسلوقس األول كلل ابلنجاح يف مواجهة خطر خصمهم أنتيجونوس ،ولكن بزوال اخلطر وبسبب
اخلالف على تبعية إقليم جوف سوراي دخلت العالقات طوراً جديداً عنوانه التنافس والصراع الذى استمر أمداً طويالً
تقاسم فيه طريف الصراع أدوار اهلزمية واالنتصار دون أن يتمكن أي طرف من حسمه ملصلحته .
وهكذا أسهمت عوامل التنافس بني تلك املمالك وأطماعها يف التوسع على حساب مثيالهتا يف إذكاء روح العداء بني
بعضها البعض والتقارب يف اآلن نفسه والتحالف مع خصوم أعدائها لضمان البقاء وعدم االهنيار  ،وأاتح الصراع بني
اململكة البطلمية والسلوقية اجملال لتدخل روما الىت اتبعت سياسة فرق تسد وإضعاف قوة املمالك اهلللينستية حىت يسهل
عليها ممارسة دور الوصاية الذي فقدت فيه استقالهلا احلقيقي يف مرحلة أوىل مت السيطرة عليها الواحدة تلو األخرى يف
مرحلة الحقة ،لتصبح بذلك سيدة العامل القدمي دون منازع ؛ وموضوع سياسة روما جتاه املمالك اهلللينستية حتتاج إىل
دراسة وافية تبني فيها تداعيات تلك السياسة على العامل اهلللينسيت.
قائمة املصادر املراجع
أوالً :املصادر الكالسيكية-:
1-Appainus, Syriaca,55, L.C.L.
2- Diodorus ,XXI.1,5,L.C.L.
With an English

3-Plutarchus, Demosthenes and Cicero Alexander and Caesar,
Translation By : Bernadotte Perrin,1967.II,1, L.C.L.

 -4بلواترك (فلوطارخوس)  ،اتريخ أابطرة وفالسفة اإلغريق :االسكندر ، Alexanderترمجة  :جرجس فتح هللا ،ط،5
الدار العربية للموسوعات  ،بريوت 2959 ،م  ،مج . 3
 -5سرتابون ،الكتاب السابع عشر عن جغرافية سرتافون (سرتابون)  :وصف ليبيا ومصر  ،نقله عن اإلغريقية  :دمحم
املربوك الدويب ،منشورات جامعة قاريونس  ،بنغازي 2993 ،م .
 -6كالليسثينيس املزيف  ،حياة اإلسكندر ،ترمجة  :حممود إبراهيم السعدين  ،املركز القومي للرتمجة  ،القاهرة .2951،
اثنياً:املراجع العربية واملعربة-:
-5أبوبكر ،فادية دمحم،التاريخ السياسي واحلضاري يف عصر البطاملة ،داراملعرفة اجلامعية  ،االزرايطية.2991،
 ،____________-2مصر زمن البطاملة ،داراملعرفة اجلامعية  ،االسكندرية ،االزرايطية.2996،
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 -3ابو العطا ،احلسني إبراهيم ،مكتبات العصر اهلللينسيت 39-323ق.م:البداية والنهاية ،عني للدراسات والبحوث
االنسانية واالجتماعية  ،القاهرة .2992 ،
 -1أديب ،مسري  ،موسوعة احلضارة املصرية القدمية ،العريب للنشر والتوزيع  ،القاهرة .2999 ،
-1بل آيدرس ،ه ،مصر من اإلسكندر األكرب حىت الفتح العريب :دراسة يف انتشار احلضارة اهللينية واضمحالهلا ،ترمجة:
عبد اللطيف أمحد على ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت .5073،
-6برستد ،جيمس هنري ،اتريخ مصر منذ أقدم العصور إىل الفتح الفارسي ،ط ،2ترمجة :حسن كمال ،مكتبة مدبويل،
القاهرة .5006،
-7اترن  ،السري وليم وود ثورب ،احلضارة اهلللينستية ،ترمجة  :عبد العزيز توفيق جاوييد ،مراجعة :زكي علي  ،تقدمي :
مصطفى النشار ،ط ،3املركز القومي للرتمجة  ،القاهرة .2951 ،
-8جرميال  ،نيقوال  ،اتريخ مصر القدمية  ،ط ،2ترمجة  :ماهر جوجيايت  ،دار الفكر للدراسات والتوزيع والنشر ،القاهرة،
.5003
-0حسن  ،عبد احلليم دمحم  ،الشرق األدىن يف العصر اهلللينسىت  ،دار الثقافة العربية .2993-2992،
-59حسني ،عاصم أمحد ،دراسات يف اتريخ وحضارة البطاملة ،ط، 2مطبعة العمرانية االوفست،اجليزة.5005 ،
-55حسني  ،دمحم عواد  ،حركات املقاومة الوطنية يف مصر البطلمية  ،شركة فن الطباعة  ،القاهرة .5010،
 -52راغب  ،نبيل  ،عصر االسكندرية الذهيب :رؤية مصرية علمية،اهليئة املصرية العامة للكتاب
القاهرة.5003 ،
 -53رستوفتزف ،م ،اتريخ االمرباطورية الرومانية االجتماعي واالقتصادي ،ترمجة ومراجعة :زكي على ؛دمحم سليم سامل،
مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة  ،5017،ج.5
-51سارة  ،خليل  ،اتريخ الوطن العريب يف العصور الكالسيكية  ،مطبعة الداوودي ،منشورات جامعة دمشق
.2990-2998،
-51السعدين  ،حممود إبراهيم ،اتريخ مصر يف عصرى البطاملة والرومان  :موضوعات خمتارة  ،مكتبة االجنلو املصرية ،
القاهرة 2999. ،
 ، _______________-56آاثر مصر يف الفرتة اليواننية الرومانية  ،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة.2998 ،
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-57السيد دمحم عبد الفتاح  ،املصريون والبطاملة  :أيدولوجية احلكم السياسي يف مصر  ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية
.2991 ،
 -58الشيخ ،حسني أمحد؛ دمحم عبد الفتاح السيد ،املصريون ،والرومان (رؤية حضارية) ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية. 2991 ،
 -50صفا  ،دمحم أسد هللا  ،اإلسكندر املقدوين الكبري  ،دار النفائس  ،بريوت .5081 ،
-29العابد  ،مفيد رائف  ،سورية يف عصر السلوقيني  :من اإلسكندر إىل بومبيوس61 -333ق.م دراسة سياسية
حضارية ،دار مشأل للطباعة والنشر  ،دمشق .5003 ،
 -25العبادي ،مصطفى  ،مصر من االسكندر االكرب إىل الفتح العريب  ،مكتبة االجنلو املصرية ،
القاهرة5000 ،م.
-22عبد الباقي  ،دمحم فهمي  ،حماضرات يف اتريخ مصر البطلمية  ،د.ب.ن.
-23عبدالغ ين ،دمحم السيد دمحم ،اتريخ مصر حتت حكم الرومان  ،دار املعرفة اجلامعية  ، ،موضوعات خمتارة ،االسكندرية
.5002،
 ، _________________-21التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعصر البطلمي املبكر :دراسة حالة ألنشطة
زينون خارج الفيوم  ،املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندرية 2992.،
 -21على  ،رمضان عبده ،اتريخ الشرق األدىن القدمي وحضاراته منذ فجر التاريخ حىت جمئ محلة اإلسكندر األكرب:
االانضول – بالد الشام  ،دار هنضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة ، 2992،ج2
-26فرح  ،أبو اليسر  ،الدولة والفرد يف مصر  :ظاهرة هروب الفالحني يف عصر الرومان ،عني االنسانية واالجتماعية ،
القاهرة .5001 ،
 ،__________-27الشرق األدىن يف العصرين اهلللينيسىت والروماين ،عني للدراسات والبحوث االنسانية و
االجتماعية  ،اهلرم .2991 ،
-28فريكوتري،جان  ،مصر القدمية،ترمجة  :ماهر جوجيايت  ،دار الفكر للدراسات والتوزيع والنشر ،القاهرة .5003 ،
 -20مظهر ،إمساعيل ،مصر يف قيصرية اإلسكندر املقدوين،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة .2952 ،
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-39مكاوي  ،فوزي  ،الشرق األدىن يف العصرين اهللينسىت والروماىن  ،املكتب املصري لتوزيع املطبوعات  ،القاهرة،
.5000
-35مونتسكيو  ،أتمالت يف اتريخ الرومان أسباب النهوض واالحنطاط ،ترمجة  :عبدهللا العروي ،املركز الثقايف العريب ،
الدار البيضاء .2955 ،
-32الناصري  ،سيد أمحد على  ،الشرق األدىن يف العصر اهلللينسيت ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .5006 -5001 ،
--33نصحي  ،إبراهيم  ،اتريخ الرومان  ،دار النجاح  ،بريوت  ، 5075،ج.5
 ،____________-31اتريخ مصر يف عصر البطاملة ،ط ،7مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة ،5008 ،ج.5
-31وبريون  ،فوكس ،االسكندر االكرب  ،دار ومطابع املستقبل ابلفجالة  ،االسكندرية ؛ مؤسسة املعارف للطباعة والنشر
 ،بريوت  ،د.ت .
-36حيي  ،لطفي عبدالوهاب  ،دراسات يف العصر اهللنسيت  :أبعاد العصر اهللنسيت ودولة البطاملة يف مصر ،دار النهضة
العربية  ،بريوت . 5078 ،
اثلثاً:املراجع األجنبية-:
1-Jacob Abbott, History of Alexander the Great , Nathaniel Cook , Milford Housr ,
Streand , London ,1853
2-Nawotka.K,Alexander the Great ,Camridge Scholars Publishing,British library
Cataloguing in Publicalion Data , NE6 2XX,UK ,2010,.
3-Plutarch, The Life of Alexander the Great, http://www.idph.net.

رابعاً:اجملالت والدورايت-:
-5زايد  ،عادل عمران  " ،االسكندرية عاصمة الدولة و الثقافة يف العهد البطلمي "  ،يف جملة القلعة  ،كلية اآلداب
والعلوم  ،مسالته  ،العدد الثالث  ،ربيع 2951م ،ص.151 -106
"، ___________-2اإلسكندر املقدوين :سنوات قليلة وإجنازات كبرية (323-336ق.م)" ،يف جملة املنتدى
اجلامعي ،كلية اآلداب  ،جامعة بىن وليد ،العدد الواحد والعشرون  ،مارس  ،2958ص .599-76

)(63

ISSN: 2706-9087

" ، ___________-3فيليب الثاين ودوره يف بناء مقدونيا وتوحيد بالد اإلغريق  336-382ق.م"  ،يف جملة كلية
اآلداب جامعة طرابلس  ،ع  32حتت النشر  ،ديسمرب. 2958

خامساً:الرسائل اجلامعية -:
-5جواد ،حسن محزة ،نشوء الدولة السلوقية وقيامها :دراسة اترخيية61- 352ق.م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم
التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد 2998.،
-2على  ،محدى سعد ،العالقات السياسية بني مملكة البطاملة واململكة السلوقية وأثر التدخل الروماين عليها (61-323
ق.م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة طرابلس.2952 ،
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اهلجرة غري القانونية وأاثرها على اجملتمع اللييب
أ .صالح الدين أبوبكر احلراري
قسم علم االجتماع  -كلية اآلداب والعلوم قصر خيار /جامعة املرقب

مقـدمـة:
تعرب اهلجرة ،عن حركة انتقال األشخاص ،فرادى أو مجاعات ،من موقع إىل آخر حبثاً عن األفضل :اجتماعياً
واقتصادايً وأمنياً .وبعد ظهور الثورة الصناعية وما تبعها من تطور يف التشريعات احمللية والدولية ،فرضت جوازات السفر
وأتشريات الدخول إليها .مبا من شأنه أن ينظم من اهلجرة الشرعية ،وابلتايل ظهرت هجرة موازية ،وتسمى ابهلجرة غري
القانونية أو غري الشرعية .ومن هنا فإن انتقال البشر من بلد إىل بلد آخر ليست ظاهرة جديدة بل هي ظاهرة إنسانية
طبيعية قدمية قدم التاريخ .عرفتها وستعرفها كل الشعوب بل وستستمر لفرتات طويلة من الزمن مادام هناك تفاوت يف
املوارد وفرص العمل ووسائل وأساليب احلياة سواء على املستوي اإلقليمي أو الدويل ،وقد تزايدت اهلجرة الدولية يف اآلونة
األخرية يف ظل نظام العوملة الذي حيكم العامل يف اقتصادايته وشئونه االجتماعية والثقافية والذي أدى إىل اتساع الفجوة
وولد دوافع جديدة للهجرة.
التنموية بني الشمال واجلنوب َ
فاضطهاد اإلنسان ألخيه اإلنسان يف شىت ميادين احلياة عادة ما يدفع به للهروب اتركاً وراءه وطنه وعائلته،
أمال يف أن حيقق ذاته يف وطن آخر ،مبا من شأنه أن خيدم ذلك الوطن وهذا ما جيعل اهلجرة قوة اجتـماعية واقتصـادية
بناءة .إال أنه للهجرة غري الشرعية أتثريات سلبية تنعكس على كافة البلدان املستهدفة ،وبذلك فإن اهلجرات العابرة
للحدود تتطلب التعاون وتبادل املعلومات بني بلدان املنشأ ودول العبور والدول املستهدفة من هذه اهلجرة ،وذلك هبدف
وضع وتنفيذ أساليب فعالة (على شكل اسرتاجتيات و خطط ) خلفض تدفقات اهلجرة غري الشرعية بصورة مشرتكة.
وهبذا فإن اهلجرة غري الشرعية مشكلة عاملية تعاين منها مجيع الدول ،على وجه اخلصوص منها الوالايت
املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب ودول اخلليج العريب واملشرق العريب ،وأمريكا الالتينية .ومن ذلك أن أصبح رعااي
املكسيك وكواب والربازيل واألرجنتني يتسللون أبعداد كبرية إىل الوالايت املتحدة األمريكية ،وكذلك األمر ابلنسبة للوافدين
غري الشرعيني من األفارقة الذين يتوافدون يف جمموعات كبرية ايل ليبيا من اجلنوب دون رقابة تذكر ،وعليه ال بد من التعاون
بني الدول املعنية ابلظاهرة يعين التنسيق ينب مجيع األطراف دول اإلرسال ودول العبور ودول االستقبال ،وجيب أن يكون
لدى هذه الدول االستعداد للجلوس على طاولة واحدة ملعاجلة األسباب الفعلية واقرتاح اخلطط والربامج الواقعية ذات
املدى البعيد وجتنب احللول واملقرتحات اليت أهدافها مبطنة تتجاوز فكرة تقدمي الدعم واملساعدة إىل فكرة توطني املهاجرين
األفارقة على األراضي الليبية.
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أما يف أفريقيا ،حيث احلدود ،ال تشكل حواجز عازلة للمتسللني األفارقة إىل ساحل العاج أو جنوب أفريقيا أو
نيجرياي ،لكن اهلجرة إىل أورواب اكتسبت طابعاً إعالمياً منقطع النظري حيث أصبحت إحدى القضااي املزعجة للدول
واحلكومات وكذلك املنظمات غري احلكومية يف حوض البحر األبيض املتوسط ،مما جعلها حتاط ابهتمام واسع خالل
السنوات األخرية وحتتل موقع الصدارة يف جدول األعمال العاملي نتيجة لتزايد أعداد الدول اليت تنظم ابستمرار إىل كل من
الدول املصدرة ،والدول املستقبلة للهجرة ،ومع تزايد وارتفاع وترية تدفقات املهاجرين ،اكتسبت ظاهرة اهلجرة الدولية
اهتماماً ابلغاً حيث مت إدراجها يف برامج عمل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وأصبحت علي رأس جدول أعمال الكثري من
املنظمات اإلقليمية والدولية كاملنظمة الدولية للهجرة ،منظمة العمل الدولية ،جامعة الدول العربية وغريها
(األسود.)53:2991،
ونتيجة لألوضاع املأساوية للمهاجرين العابرين للمتوسط ابجتاه أورواب عرب قوارب املوت عن طريق ليبيا واليت متثل
السواحل الليبية إحدى دول العبور ونقطة انطالق للمهاجرين غري الشرعيني الساعني للوصول إىل أورواب قادمني من أماكن
وبلدان خمتلفة يف إفريقيا ،وذلك بسبب طول سواحلها حيث ال تبعد مالطا وجزيرة المبيدوزا االيطالية سوى بضعة مئات
من الكيلومرتات عن شواطئ ليبيا .وما تسببه من مشاكل للدول اإلرسال والعبور والدول األوروبية املستقبلة وخاصة ايطاليا
وفرنسا وأملانيا وغريها ،األمر الذي خلق وضعاً دولياً صعباً وصل إىل حد التهديد ابستخدام القوة العسكرية لضرب
وجتفيف مصادر اهلجرة يف ليبيا أو إقامة أو توطني املهاجرين داخل األراضي الليبية.
أوالً ـ مفهوم اهلجرة.
لقد تعاملت احلضارة اإلسالمية مع اهلجرة تعامالً راقياً انطالقاً من مبادئها السماوية فقدمت منوذجاً حضارايً
إنسانياً يف التعامل مع اإلنسان وظواهر حياته وحضارته وتفاعله ،هذه احلضارة اليت امتدت من الشرق إىل الغرب مل يكن
لديها أي مشكلة يف انتقال الناس إيل حواضرها ومل تكن لديها مشكلة يف التعامل مع األعراق والطوائف والقوميات بل
احتضنت اجلميع ودفعتهم إىل الرقيىفكثري من شخصياهتا ومفكريها وعلمائها مل يكونوا عرابً بل أحياان كانوا يف معظمهم
من حضارات غري عربية وتعاملت مع احلضارات األخرى كاهلندية والصينية واألوروبية والفارسية والرتكية إبنسانية راقية.
ولكن مشكلة اهلجرة بدأت يف مرحلة الحقة مع اكتشاف القارة األمريكية والقارة السمراء حيث أدت إىل تدمري حضارات
قدمية كما حدث يف أمريكا الشمالية وما نتج عنه من جمازر حبق سكان أمريكا األصليني الذين يطلق عليهم لقب اهلنود
احلمر حيث بلغ عدد ضحااي هذه اهلجرة للمستوطنني من بريطانيا إىل القارة األمريكية تسعني مليوانً من السكان
األصليني وما صاحبها من جلب للعبيد من أفريقيا إىل أورواب وأمريكا الذين بلغ عددهم مئة وعشرين مليون إنسان تقريباً مل
يصلوا مجيعهم أحياء وما صاحب هذه اهلجرة من احتالل عسكري واستعماري.
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وهكذا ميكن القول أبن:
اهلجرة ليست ظاهرة جديدة إالَ أهنا أًخذت ابلتسارع املتزايد يف العقود األخرية لتصبح جزءاً من عملية التكامل
العاملي وأصبحت أمناط اهلجرة تعرب عن التغريات اليت طرأت على العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية بني دول
العامل"(الصباغ.)335:2991،
كما تعين اهلجرة الدولية انتقال األفراد أو اجلماعات من خارج حدود دولتهم اإلقليمية إىل دولة أخرى بقصد اإلقامة
املؤقتة أو الدائمة رغبة يف حتسني ظروفهم االقتصادية أو االجتماعية أو لغريها من األسباب األخرى
(الفائدي.)276:5007،
ومن هنا يتخذ مفهوم اهلجرة ترك مكان اإلقامة األصلي لإلقامة يف مكان آخر فاهلجرة هي املغادرة والتوجه من
بلد معني بغرض االستقرار يف بلد آخر كما تنص املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على أن مجيع األشخاص هلم احلرية يف
التنقل واملغادرة من بلده إىل أي بلد والعكس ،وهذا حيدث يف ظروف حمدودة جداً "وختضع مشكلة اهلجرة إىل العديد من
اإلجراءات الرمسية والدولية والقيود املانعة هلا وتفرض الدول قيودا على حق الفرد يف مغادرة إقليمه ،ويذهب البعض إىل أن
اهلجرة للعمل هي ترك الشخص ملوطنه األصلي سعيا وراء العمل يف بلد آخر ويكون يف الغالب لفرتة للعمل وأحياان
االستقرار ملدة طويلة يف بلد املقصد" (املنظمة الدولية للهجرة .)38،25:2996،
وعلى هذا فإن للهجرة غري الشرعية منطان مها :
النمط األول  :اهلجرة عن طريق التسلل وهدفها األول هو اإلقامة املؤقتة متهيداً لالنتقال إىل أورواب وهذا ما عرفته ليبيا

مع هناية تسعينيات القرن املاضي .ويتمثل هذا النمط من اهلجرة أساساً يف اهلجرة من بلدان جنوب الصحراء إىل إيطاليا
ومالطا وهبذا تتحول ليبيا إىل دولة عبور .وينخرط هذا النوع من اهلجرة ضمن العمالة الوافدة ابعتبار أن مهاجري العبور
يف حاجة إىل العمل لتوفري تكاليف الرحلة إليطاليا ،وهو قابل للحصر والتصنيف ،وابلتايل ميكن األستناد يف تقدير
حجمها وطبيعتها وتركيبتها النوعية علي اإلحصاءات الرمسية .
أما النمط الثاين  :فإنه يرتبط ابحتياجات سوق العمل ،وال خيضع للتنظيم وإمنا لعوامل خارجية خاصة بدول
املنشأ ،وال متلك دولة املقصد أو العبور يف هذه احلالة سوى مكافحة هذا النمط من اهلجرة أو تنظيمها ،وهو غالباً ما
يكون غري قابل للتحديد الدقيق من حيث احلجم واالجتاهات ،ويبقى خارج اإلحصاءات الرمسية .ونلخص من ذلك إىل
أن ليبيا تعد ،حبكم موقعها اجلغرايف ،من الدول املستقبلة وإعادة التصدير للهجرة غري الشرعية وذلك عن طريق شبكات
هتريب املهاجرين بدول املصدر وما هلا من امتدادات داخل األراضي الليبية .إذ تبني أبن أكثر شبكات هتريب املهاجرين
يديرها أفراد خارج ليبيا ،خصوصاً يف مصر والسودان واملغرب وايطاليا ،إضافة إىل أفراد من داخل ليبيا مهمتهم الرتتيب
والتنسيق بعد استالم املهاجرين غري الشرعيني الراغبني يف اهلجرة إىل أورواب من مواطين الدول اجملاورة.
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وتفيد البياانت اإلحصائية اليت أجريت يف ليبيا أبن عصاابت التهريب اليت ارتضت لنفسها أن حتقق كسباً مادايً
والثراء على حساب أرواح املئات ممن جترفهم مياه البحر املتوسط بعد أن رفضتهم احلياة يف أوطاهنم تتحمل مسؤولية توافد
ماال يقل عن نسبة (  )% 61من املهاجرين غري الشرعيني الذين يصل عددهم إىل مليون مهاجر تقريباً لسنة 2953
(املصرايت.)29 ،2953،
اثنياً -أنواع اهلجرة  :ميكن حتديد أهم أنواع اهلجرة وهي:
 5ـ اهلجرة الطوعية :وحتدث إبرادة املهاجر ورغبته دون إكراه .
 -2اهلجرة القسرية :وفيها يتم إجبار الفرد على اهلجرة نتيجة حروب أو نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو اقتصادية
كما قد جترب السلطات األفراد على اهلجرة ألسباب عديدة.
 3ـ اهلجرة الداخلية " :وهي اليت ينتقل فيها أفراد الوطن الواحد من مكان أقامتهم األصلية إىل مكان آخر أما بسبب تدين
مستوى املعيشة يف البيئة األصلية ،أو انتشار البطالة واخنفاض مستوي الدخل ،وتبقى هذه اهلجرة داخل حدود الوطن
وختتلف عن اهلجرة اخلارجية أبهنا اقل تكلفة مع سهولة االنتقال ،وعدم حاجة املهاجر إىل لغة جديدة أو معطيات ثقافية
كما هو احلال يف اهلجرات اخلارجية أضف إىل ذلك سهولة العودة إىل مكان أقامته األصلي بدون أية صعوابت تذكر وهو
ما يسمي ابهلجرة العكسية.
 1ـ اهلجرة اخلارجية :وهي انتقال األفراد من دولة إىل أخرى من أجل احلصول على فرص عمل ،وابلتايل تكون األسباب
االقتصادية يف احملل األول ،أو هروابً من الظلم والتهميش ،وتكون األسباب سياسية ،أو من أجل البحث عن ظروف حياة
أفضل وتكون األسباب اجتماعية ،وهي اهلجرة اليت قد تكون دائمة هبدف االستقرار أو مؤقتة تقوم علي حتقيق اجناز ما،
مث العودة إىل البلد األصلي.
وهناك تصنيفات عديدة للهجرة ،وهذه التصنيفات تتعلق أما ابملهاجر نفسه أو بنطاق اهلجرة أو ابملدة
الزمنية للهجرة أو ابلوضع القانوين للهجرة ،وهي كما يلي:
 5ـ هجرة دائمة :ومتثل عملية االنتقال من منطقة اإلقامة املعتاد إىل منطقة أخرى وما يصاحبه من تغري كامل لكل ظروف
حياة املهاجرين املقيمني الذين يرتكون حمل إقامتهم األصلي هنائيا وال يعودون إليه مرة أخرى.
 2ـ هجرة مؤقتة :ومتثل انتقال األفراد أو اجلماعات من منطقة إىل أخرى انتقاال مؤقتاً ويطلق عليهم اسم املهاجرين
العائدين والذين يرتددون بني حني وآخر علي موطنهم األصلي نظراً الرتباطهم هبذا املوطن ألسباب اجتماعية
واقتصادية"(جليب.)201،280:5080،
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وهبذا تصنف اهلجرة إيل فردية ومجاعية:
 3ـ هجرة فردية :وهي تلك اهلجرة اليت تتم بشكل فردي ،يقوم هبا أفراد ألسباب خمتلفة.
 1ـ هجرة مجاعية :وهذا النوع من اهلجرة حيصل بشكل مجاعي ،حيث تقوم مجاعات بكاملها ابهلجرة ألسباب خمتلفة،
كاهلروب من ويالت احلرب والكوارث الطبيعية واجلماعات وغريها .كما تصنف اهلجرة إىل :ـ
 5ـ هجرة مشروعة  :وهي ذلك النوع من اهلجرة املرتبط بسالمة اإلجراءات القانونية لعملية اهلجرة ،حيث تتم جبوازات
سفر أو واثئق معتمدة من قبل الدولة املهاجر إليها وموافقتها.
 2ـ هجرة غري مشروعة :وهي اهلجرة اليت تتم بطرق غري قانونية ،حيث يقوم املهاجر بدخول دولة أخري دون واثئق سفر
أو موافقات وعرب طرق ووسائل غري قانونية ( الكوت .)13:2997،
اثلثاً -العوامل املساعدة على اهلجرة:
وهناك بعض العوامل أو الدوافع اليت تساعد على اهلجرة الدولية وهي على النحو التايل:
 -5الضغط السكاين املرتتب على ارتفاع معدالت النمو الدميوغرايف اليت ال يواكبها منو يف فرص العمل يف دول املصدر.
مما يؤدي إىل نقص فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة بني سكان هذه الدول وهذا يشجعهم على البحث على فرص عمل
يف بلدان أخرى.
 -2تناقص فرص العمل يف جمال الزراعة يف املناطق الريفية نتيجة لتطور األساليب الزراعية احلديثة أو لظروف اجلفاف
واالستغناء عن األيدي العاملة يف جمال الزراعة.
 -3عوامل اجلذب واملغرايت اليت تتوفر يف الدول املستقبلة مثل فرص العمل واحلرايت.
 -1النزاعات املسلحة واحلروب وحاالت االنفالت األمين ،كما هو احلال يف دارفور والصومال وليبيا وغريها من الدول
األفريقية ،وكما حدث يف البوسنة واهلرسك والصرب.
وأتسيساً على هذه املقارابت ملفهوم اهلجرة ميكن القول أبن اهلجرة هي :حركة سكانية مكانية فردية أو مجاعية ذات
أهداف ودوافع قد يكون هدفها الرئيسي هو البحث عن األفضل والتخلص من األسوأ واألصعب ،أو البحث عن أمناط
من احلياة ختتلف عن األمناط اليت اعتاد عليها الفرد يف اجملتمع األصلي وذلك من أجل حتقيق ذاهتم.
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رابعاً -ليبيا واهلجرة غري الشرعية وآاثرها االجتماعية واالقتصادية:
اجلميع يعلم أن ليبيا بوابة أفريقيا على أورواب والعكس صحيح ،ويعترب املوقع اجلغرايف اختيار أساسي للمهاجرين
القاصدين جتاه أورواب وما بعدها ،واألهم هو االرتباط احلدودي بست دول أفريقية ،وهي مبجملها غري قابلة للسيطرة
أبحكام ،وتعد ليبيا أفضل بلد يوفر أكرب قدر ممكن من فرص العمل للمهاجرين ،يدعمها قدرة األنشطة االقتصادية على
استيعاب أية عمالة ،ولعل أهم العوامل اليت جعلت من ليبيا بلد عبور هو متتع األجانب بنفس حقوق املواطنني من حيث
األسعار الرمزية للعالج ،وجمانية التعليم ،وحيظى األجانب ابملعاملة احلسنة املبنية على أسس إنسانية فاللييب العادي ال
يعامل املهاجر بتكرب وال بتعصب أو وضعه االجتماعي ويف املقابل يوجد يف كل جمتمع أفراد خيرجون عن املسار العام الذي
تسلكه الغالبية العظمي .ويف بداية العقد الثاين من القرن الواحد والعشرين حدث ما يعرف ابلربيع العريب ،وكانت ليبيا
واحدة من هذه الدول وعليه حدثت عدة تغيريات هامة على املستويني القطري واإلقليمي منها ما يعرف ابهلجرة غري
الشرعية وتضاعف أعداد املهاجرين غري الشرعيني وشبكات وعصاابت التهريب ،وأصبح أسم ليبيا األكثر إعالماَ ينب
صحافيني وابحثني ومسؤوليني.
وعليه ميكن القول أن ليبيا تتمتع بعوامل جغرافية واقتصادية جعل منها حمط أنظار للدول الكربى ،وصراع
وتنافس ،وحروب بني الدول االستعمارية ،ابملقابل جند أن هناك تفاقم دوافع اهلجرة من البلدان النامية مثل (الكوارث
الطبيعية ،اجملاعات ،النمو الدميغرايف ،الفوارق االقتصادية بني البلدان ،انتهاك حقوق اإلنسان ،احلروب املدنية والنزاعات
املسلحة ) من انحية ،ومن انحية أخرى البلدان املستقبلة للمهاجرين تواجه مشاكل واملتمثلة إبعادة هيكلة اقتصادايهتا وما
تفرزه من توترات اجتماعية ،األمر الذي يدفعها إىل غلق حدودها رمسياً يف وجه اهلجرة الوافدة وهي يف حاجة هلا .كل هذه
األسباب جعلت من ليبيا نقطة عبور جتاه دول ما وراء البحر األبيض املتوسط قرب السواحل الليبية إىل سواحل دول
جنوب أورواب ،إضافة إىل طول الساحل البحري الذي يؤثر طوله أتثرياً مباشراً يف أتمينه ابحلراسة واملراقبة ،يصاحبها تشجيع
القيادة السياسية جتاه العمالة الوافدة من القارة األفريقية ،والدول العربية ونداءاهتا املستمرة من أجل التبادل يف التنقل
واالستثمار بني ليبيا وأقطار القارة السمراء ،وتبنيها لقضااي القارة.
وهبذا الصدد يشري عثمان احلسن :أن احلدود الليبية أحد معابر اهلجرة األفريقية إىل دول االحتاد األورويب وخباصة
إىل ايطاليا حيث تقدر السلطات احمللية يف إيطاليا أن عدد العابرين من األراضي الليبية يبلغ حنو 5.1مليون فرد معظمهم
قادمني من الشمال األفريقي ومن دول افريقية وأسيوية (نور وآخرون)17 :2998،
مما يتعذر معه وضع حراسة فاعلة على طول تلك احلدود وخصوصا مع نقص املعدات والتجهيزات كالطائرات
املروحية وأجهزة الرادارات والزوارق السريعة ومناظر الرؤية الليلية كما أغلب دول اجلوار تعاين من كثافة سكانية عالية
وأوضاع معيشية مرتدية ومعدالت بطالة مرتفعة ابإلضافة إىل أوضاع سياسية غري مستقرة ،فلذلك أييت معظم املهاجرين من
دول اجلوار فيتجمعون يف أماكن التقاء حمددة إىل أن تقوم شبكات هتريب متخصصة يديرها أفراد من مصر والسودان
واملغرب وتونس إضافة إىل أفراد من داخل ليبيا .فاملهاجر مير بعدة مراحل قبل أن يتخذ قرار اهلجرة غري الشرعية من ليبيا
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إىل شواطئ إيطاليا ،كالتفكري يف اهلجرة ،اختاذ قرار اهلجرة ،املرور برحلة الصحراء الكربى والوصول إىل ليبيا ،االستقرار
والعمل بعض الوقت يف ليبيا ،االتصال والرتتيب للهجرة غري الشرعية عن طريق الوسطاء مع شبكات التهريب ،ركوب
قارب لعبور البحر املتوسط الوصول إىل شواطئ إيطاليا ،أو الوصول إىل أعمق مياه البحر املتوسط وهناية الرحلة األبدية
(احلوات.)515 :2997،
فدور ليبيا كبلد عبور هو األخر ليس جديداً بل له اتريخ وخاصة يف بعض مدنه على الساحل الغريب والذي
تنطلق منه قوارب املوت اليت تنقل املهاجرين غري الشرعيني إيل مالطا وايطاليا فيدخل املهاجرون إىل ليبيا من عدة منافذ
يصعب السيطرة عليها من بني هذه املنافذ الليبية اجلنوبية مع النيجر وتشاد والسودان واملنافذ الشرقية مع مصر والسودان
واملنافذ الغربية مع تونس واجلزائر وال يقتصر األمر على احلدود الربية ،بل هناك احلدود الساحلية البحرية ابإلضافة إىل
مساحة ليبيا البالغة  5719999كم ،فاألفراد املهاجرين يتم نقلهم على منت شاحنات وسيارات الدفع الرابعي من قبل
عصاابت التهريب إىل مشال غرب ليبيا مببالغ مالية وينتظرون عدة أسابيع إىل أن أتخذهم عصاابت أخرى تستكمل هلم
إجراءاهتم بطرق غري شرعية مث يتم نقلهم على منت قوارب صغرية ،فيدفع املهاجر نظري نقله مبلغاً مالياً .وتتحدد عمليات
العبور بزمن االنطالق وهو ميثل جزء من التخطيط العام للرحلة وحيظى ابهتمام ابلغ من قبل أعضاء الشبكة ،وتتحكم به
مجلة من العوامل وغالبا تنطلق الرحلة البحرية ابجتاه إيطاليا ليال .وحتديداً بعد منتصف الليل وذلك لالعتبارات التالية:
 – 5حماولة الوصول إيل ايطاليا ليال والتسلل إىل جزرها يف ظالم الليل ،كي ال تنتبه السلطة اإليطالية اليت من شأهنا أن
تعيدهم إىل الوطن أو السجن.
 -2جتنب املواعيد املألوفة لدورايت األمن والتأكد من خلو الشاطئ والطرقات من املارة.
وهلذا فأن ليبيا تعاين بذلك من اهلجرة غري الشرعية لسببني رئيسني -:
أوهلما :حبكم موقعها يف مشال إفريقيا وإطالهلا على البحر املتوسط مشاآل وكذلك توغلها داخل القارة اإلفريقية
جنوابً ،وقد ترتب على املوقع اجلغرايف فيما يتصل حبركة اهلجرة امتداد احلدودي ،حيث تصل املسافة اإلمجالية حلدود ليبيا
الربية حوايل ( )1199كيلومرتا ،مقسمة كالتايل :احلدود الشرقية مع مصر حوايل (  )5219كيلو مرت ،واحلدود اجلنوبية
مع السودان ما يزيد عن(  )519كيلو مرتا ،ومع تشاد حوايل ( )5999كيلو مرتا ،ومع النيجر حوايل ( )389كيلومرتا،
واحلدود الغربية مع اجلزائر( )061كيلو مرتا ،ومع تونس ( ) 339كيلومرت .أما ابلنسبة للحدود الشمالية (شاطئ البحر
املتوسط) فيبلغ طوهلا حوايل ( )2999كيلومرتا (كارة.)7 :2998،
واثنيهما :إنه ابلنظر إىل معاانة دول اجلوار جنوب الصحراء مثل تشاد والنيجر تعاىن من كثافة سكانية عالية
(مقارنة بليبيا )ٍ ،
وتدن يف مستوى املعيشة ،وارتفاع يف معدالت البطالة بسبب تصاعد النزاعات املسلحة ،جعل
منهامقصداً هلجرة كثيفة من رعااي هذه الدول حنو الشمال إىل ليبيا ومنها إىل أوراب .إن قضية اهلجرة غري الشرعية تثقل
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كاهل أجهزة الدول كافة ،على املستوى األمين واالقتصادي واالجتماعي والصحي والدميوغرايف وغريها ،ومل تعد أخطارها
متمثلة يف التكاليف املرتفعة اليت ترصدها الدولة لألجهزة املناط هبا مهمة مكافحة هذه الظاهرة .
فاهلجرة غري الشرعية ترتبط اليوم ابالرتفاع امللحوظ يف معدالت العديد من اجلرائم أبنواعها وانتشار األمراض
املعدية ،وإذا استمر تدفق املهاجرين غري الشرعيني على هذا النحو على ليبيا قد يؤدي الحقا إىل زعزعة استقرار وأمن
اجملتمع .وهكذا فقد أصبحت اهلجرة غري الشرعية إىل ليبيا تشكل خطراً على أمن واستقرار اجملتمع ،وعلى أجهزة الدولة
كافة ،مما يتطلب بذل اجلهد ملواجهة الظاهرة ،وتداعياهتا اخلطرية .وجيب أن ال تقتصر رؤى هذه الظاهرة على املنظور
األمين فحسب ،بل جيب إن متتد كذلك لتشمل البعد التنموي من خالل توسيع نظرهتا للحل ابعتبارها مشكلة إنسانية
واجتماعية.
وبسبب ذلك ،فانه جيب معاجلة الظاهرة وفق املنظور اإلنساين العاملي األمشل ،والذي تتحدد أبرز مالحمه يف
خلق فرص عمل وضخ استثمارات متسارعة إىل الدول الفقرية من خالل تعاون دويل واسع .وذلك حيث إن مجيع
املؤشرات تدل على حقيقة ابرزة تتمثل يف أن حكومات الدول ،سواء منها املصدرة أو املستقبلة أو تلك اليت يتخذ
املهاجرون غري الشرعيني أراضيها لنقاط عبور ،تلجأ دوما إىل املعاجلة األمنية اليت تعترب األسهل حلل هذه املشكلة املعقدة،
وهو أمر ال ينذر فقط ابستمرارية هذه الظاهرة وإمنا بتفاقمها مستقبال.
وهكذا ميكن القول أن اهلجرة بصفة عامة حق من حقوق اإلنسان أقرهتا مواثيق األمم املتحدة ،ومن قبلها
الشريعة اإلسالمية ،وهي حق مشروع لتحسني األوضاع االقتصادية ،والبحث عن الرزق ،وقد تكون هذه اهلجرة دائمة كما
يف احلاالت التهجري ألسباب قد تكون سياسية أو اجتماعية ذات طابع معني ،وقد تكون مؤقتة لدول يظنون إهنا ستحقق
أحالمها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ويف إطار مشروعية اهلجرة وهي حق مكفول لكل إنسان ،فيجب أن ميارس
هذا احلق من خالل األطر القانونية اليت حتددها كل دولة لدخول أجنيب إىل أراضيها ،ويف حالة خمالفة هذا اإلطار تتحول
اهلجرة من حق إىل عمل غري مشروع حتدده كل دولة وفقا لقانوهنا واإلجراءات اليت تتخذها ملواجهة املهاجرين غري
الشرعيني (الشيشيين وآخرون.)530:2951،
خامساًـ تداعيات اهلجرة الدولية:
تؤكد العديد من الدراسات والتقارير العلمية والدولية على أن للهجرة آاثراً كبرية طالت مجيع اجملتمعات املستقبلة
هلا وكذلك املرسلة وليس هناك جمال للشك أبن زايدة أعداد املهاجرين غري الشرعيني يف أي بلد تعد ظاهرة هلا انعكاساهتا
وأتثرياهتا يف اجلوانب املختلفة للحياة لكل اجملتمعات حبيث امتدت هذه اآلاثر لتشمل كافة اجلوانب االجتماعية
واالقتصادية والسكانية كما تفيد يف معرفة آاثر اهلجرة يف الدول املعنية لتأسيس املقارانت والتوجهات التفسريية هلذه
الظاهرة يف خصوصية املهاجرين.
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وللهجرة خصائصها وتداعياهتا وفقاً ملا أشار إليه اثنان من الباحثني يف شؤون اهلجرة العاملية ((Castles and Miller
أن اهلجرة وأمناطها يف املستقبل القريب ستتميز أبربع خصائص أساسية هي:

أوالً :التسارع يف تنامي أعداد املهاجرين ،حيث سرتتفع أعداد املهاجرين عرب احلدود إىل مستوايت غري مسبوقة .
اثنياً :التنوع ،حيث ستقوم البلدان املستقبلة بقبول أنواع خمتلفة من املهاجرين خالفاً لسياساهتا السابقة اليت تستقبل
مبوجبها فئات حمددة مثل العمال والالجئني وطاليب اللجوء.
اثلثاً :العوملة ،حيث اختذت اهلجرة طابعاً عاملياً واتسعت جماالهتا لتشمل أعداداً أكرب من الدول سواء منها املرسلة أو
املستقبلة للمهاجرين .
رابعاً :التأنيث ،إذ أن أعداد النساء املهاجرات آخذ يف التزايد خالفاً حلركات اهلجرة السابقة اليت تشمل الرجال يف أغلب
األحيان ،ويرتبط تزايد هجرة النساء ارتباطاً وثيقاً ابلتغريات اليت تطرأ علي سوق العمل العاملي ،مبا يف ذلك تزايد الطلب
علي العامالت يف البيوت وتوسيع املتاجرة خبدمات النساء "(الصباغ .)331:2991،

سادساً -اآلاثر االجتماعية للهجرة غري الشرعية:
"تتأثر بظاهرة اهلجرة البناءات اجملتمعية واملؤسساتية يف البالد املصدرة للهجرة ويف البالد املستقبلة هلا ،لعل األسرة
يف البالد املصدرة للهجرة أول املؤسسات االجتماعية اليت تتأثر ابهلجرة الذي يظهر بوضوح يف تغري وظائفها نتيجة غياب
رئيسها ،إىل تداعيات هذا الوضع على تربية األبناء والعالقات االجتماعية مع بقية األقارب " (كاره . )1:2998
إذ أنه ابنتقال املهاجر من مكان إىل آخر يقطع روابطه وصالته اليت كانت تربطه جبماعاته القدمية فباهلجرة
يتخلص الفرد من معظم التزاماته االجتماعية ،ويفقد كل فوائد ومزااي الرتابط االجتماعي ،وهو ال حيصل على مركز أو
مكانة يف جمتمعه اجلديد وإنه مضطر إىل أن خيلع عن نفسه دور مواطن أصيل ويتخذ دور الغريب أو األجنيب.
ويشخص عبد املؤمن هذه الوضعية مؤكداً على " أن اجلماعات البشرية ختتلف فيما بينها يف طرق معيشتها،
ومن مث فهؤالء الذين يهاجرون إىل بيئات جديدة قد يصادفون بعض املشاكل العنصرية واللغوية أو مشاكل تتعلق ابلدين
والسياسة فيرتتب على ذلك سياسات التمييز العنصري ،اليت يتمخض عنها نتائج اجتماعية واقتصادية خطرية مثل مشكلة
التمييز العنصري يف جنوب أفريقيا ،ومشكلة السود والبيض يف الوالايت املتحدة األمريكية ،ومن مشاكل االحتكاك أيضا
واالختالفات اللغوية ،فقد تشاهد بعض اجلماعات اليت تعيش جنباً إىل جنب منذ مدة طويلة مثل الفرنسيني واالنكليز يف
كندا ويف جنوب أفريقيا حيث حيتفظ كل منهم بلغته"(عبد املؤمن.)11:2996،
وتتمثل أهم اآلاثر االجتماعية يف صعوبة عملية التكيف االجتماعي للمهاجرين مع اجملتمعات املستقبلة هلم نظرا
الختالف ثقافتها عن ثقافة جمتمعاهتم األصلية واليت غالبا ما تكون جمتمعات ريفية ،وتعمل اهلجرة علي ازدحام األحياء
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الفقرية يف عواصم املدن ،مما يرتتب عليه الكثري من املشكالت االجتماعية ويف مقدمتها اجلرمية واالحنراف كما إن اهلجرة
تضغط علي األنشطة االقتصادية واحلرفية يف مناطق االستقبال ،أما يف مناطق الطرد وهي اجملتمعات الريفية ،فإن اهلجرة
ختتار من هم علي درجة عالية يف التعليم والذكاء وأصحاب املهن واألعمال الفنية وحترم املناطق الريفية من قيادهتم ومن
الطاقات الالزمة لتقدمها االجتماعي"(شكري . )237:2999،
والشك يف إن اهلجرة الدولية يرتتب عليها آاثر عديدة علي كل من البلدان املستقبلة واملرسلة وبلدان العبور"
حيث يواجه املهاجرون مشكالت ترتبط بصعوبة االندماج وقلة الدخل وظروف العمل الصعبة ،وخاصة للمهاجرين غري
النظاميني حيث أن اهلجرة غري املشروعة (اهلجرة السرية) ترتبط ابجلرائم واملسائل األمنية وتشري بعض الدراسات إىل أن
املهاجرين للوالايت املتحدة األمريكية ،قد أسهموا يف ازدايد معدالت اجلرمية ،خاصة اجلرائم املرتبطة ابإلدمان واملخدرات
والسرقة وجرائم االغتصاب وتضيف تلك الدراسات أن الطرق السريعة يف بعض الوالايت املتحدة األمريكية أصبحت غري
أمنة وخطرة ،تسبب بعض السائقني املخمورين من املهاجرين غري الشرعيني"( نور.)8:2998،
وميكن أن نلخص اآلاثر االجتماعية احملتملة للهجرة يف اآليت:
 -5تؤدي اهلجرة عموماً إىل تغري يف الرتكيبة االجتماعية لكل من دول املهجر واملنشأ ولعل األسرة يف البالد املصدرة
للهجرة أول املؤسسات االجتماعية اليت تتأثر ابهلجرة .
 -2من الطبيعي أن يتم التعامل يف الدول املستقبلة للمهاجرين بنظام خمتلف عما يتم التعامل به مع املواطنني حيث إن
هذه اجلماعات ختتلف يف طرق معيشتها مما ينتج عنه الشعور ابلضيق واالضطهاد واإلقصاء نتيجة تلك التفرقة يف املعاملة.
 -3ارتفاع مستوي األسعار يف الوحدات السكنية يف أماكن التجمعات مما ينتج عنه قيام أسرة كاملة ابلسكن يف غرفة
واحدة وما يرتتب علي ذلك من جرائم أخالقية وسلوكية مما يؤثر ابلسلب علي بناء اجملتمع .
 -1هتدد اجلماعات املنظمة القائمة علي التهجري غري الشرعي للمواطنني وعلي سيادة الدولة ونسيجها االجتماعي.
 -1زايدة معدالت اجلرمية أبنواعها من ادمان وخمدرات والسرقة وجرائم االغتصاب والتزوير وخاصة يف اجملتمعات اليت يقيم
هبا املهاجرين .
 -6صعوبة االندماج والتكيف االجتماعي.
 -7اخنفاض األجور وظروف العمل القاسية.
سابعاً -اآلاثر االقتصادية للهجرة غري الشرعية:
ليس من اليسري التحديد املسبق لآلاثر االقتصادية للهجرة إذ تتداخل مجلة من اآلاثر األخرى اليت ال عالقة
مباشرة هلا ابهلجرة ،ويذهب بعض الباحثني إيل حتديد بعض اآلاثر اإلجيابية حيث يشري علي جليب إيل أن" اهلجرة الدولية
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تؤثر يف استثمار املوارد الطبيعية يف البالد املستقبلة للمهاجرين مبا يتوفر هلا من موارد بشرية رخيصة ألن املهاجرين يكونون
يف الغالب من الذكور الذين يقعون يف سن اإلنتاج والعمل ،إذ كانت من نتيجة اهلجرات الدولية إىل كل من األمريكيتني
وأسرتاليا ،أن تغريت معامل االقتصاد العاملي حيث كان للمهاجرين إىل البلدين دور ابرز يف استثمار مواردها وإضافة
إمكانيات بشرية إليها ومنو موارد الثروة واالقتصاد العاملي مما ضاعف إنتاج السلع وأدي إىل منو اإلنتاج ومن النتائج
االقتصادية األخرى ،انتقال رؤوس األموال من مكان ألخر ،وما يتبع ذلك من تغري الوضع االقتصادي" (جليب
.) 220:5080
وال تعين اهلجرة القطيعة مع املوطن األصلي بل يستمر التواصل بني املهاجرون وجمتمعاهتم األصلية بعد هجرها"
فعالقاهتم وارتباطاهتم االجتماعية واألسرية قد تدفعهم إىل إرسال األموال إليهم ،فقد بلغت األموال اليت كان يرسلها
املهاجرون اجلزائريون يف فرنسا إىل وطنهم علي سبيل املثال عام 5011م ما يعادل دخل اإلنتاج الزراعي ،كما كان دخل
ايطاليا من أموال املهاجرين اإليطاليني يف اخلارج يوازي نصف دخلها من السياحة وكانت هذه األموال يف اليوانن تساوي
مجلة الدخل من السياحة واملالحظة البحرية معا ،فاملهاجرون حيملون معهم أمواال للمهاجر اليت يؤمن ويرسلون أمواال إىل
مواطنهم األصلية .كما تتجلي هذه النتائج االقتصادية أيضا يف أعباء النقل وجتهيز املساكن واألراضي واخلدمات املختلفة
للمهاجرين اجلدد يف البلد املقصود ابلنسبة للهجرة الدولية"(عبد املؤمن.)12:2996،
وتشري الكثري من الدراسات إىل أن حتويالت العمال املهاجرين بغض النظر عن الطريقة اليت يهاجرون هبا ،بلغت
حوإىل  89بليون دوالر يف العامل يف بعض السنوات ،منها ما بني  1و  6مليارات فقط جملموع العمال املهاجرين من القارة
األفريقية ،وهذه التحويالت ينظر إليها األوروبيون علي أهنا مساعدة غري مباشرة للقارة األفريقية يف حكم القروض
واملساعدات اإلمنائية للقارة األفريقية.
وهناك أبعاد أخري للموارد املالية من جراء اهلجرة حيث"تقوم الشبكات املختصة بتهريب املهاجرين غري
الشرعيني ابستغالهلم وإخضاعهم لظروف قاسية ومعاملة غري إنسانية خالل املدة إليصاهلم إىل بلدان املهجر ،ويف كثري من
األحيان يفقد هؤالء املهاجرين األموال اليت دفعوها كأجرة لتهريبهم ألن التعامل يتم يف اخلفاء وبواسطة حلقات ووسطاء ال
يعرفون بعضهم شخصياً"(احلوات .)552:2997،
كما تقوم مجاعات اجلرمية املنظمة بتهديد االقتصاد اإلقليمي والعاملي عن طريق التدخل خاصة يف الدول اليت متر
مبراحل حتول اقتصادها إىل اقتصاد السوق حيث تتدخل بشكل إجيايب هلا يتمثل يف قيامها بغسل أمواهلا العائدة من جتارهتا
غري املشروعة حيث ال يتم دفع ضرائب علي تلك األموال مما يؤدي إىل حرمان تلك الدول من موارد مالية إضافية كان من
املمكن توظيفها يف مشروعات عامة واستثمارية إضافة إىل أتثري ضخ تلك األموال السليب علي األنظمة املالية واملصرفية
واستقرار أسعار الصرف.
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" كما أن املهاجر غري الشرعي ال يدفع ضرائب للدولة اليت يصل إليها ،كما أن صاحب العمل الذي يوظف
هذا املهاجر يتنصل بدوره من عدد من اإلجراءات جتعله يكسب أرابحاً طائلة علي حساب املهاجرين فهو يتهرب من
سداد الضرائب واملستحقات االجتماعية األخرى .ويف هذا الصدد تشدد اسبانيا أخريا علي العمال املهاجرين فزادت
مراكز استقبال أوراق املهاجرين مبدريد وبرشلونة مشال اسبانيا إقباال أكرب حيث تستحوذ مدريد علي  %29من إمجايل
املهاجرين إبسبانيا تليها برشلونة بـ ("%53احلوات.)553:2997 ،
ومن هنا ميكن أن نلخص اآلاثر االقتصادية احملتملة للهجرة غري الشرعية يف اآليت:ـ
 5ـ قد يزاحم هؤالء املهاجرون غري الشرعيني األيدي العاملة يف الدولة املستقبلة هلم خاصة يف شركات القطاع اخلاص،
حيث يلجأ إليهم أصحاب األعمال لتدين أجورهم فينعكس ذلك بدوره على العمالة يف الدولة املضيفة وتقليص فرص
العمل أمامهم.
 2ـ قد تؤدي إىل زايدة الطلب على املواد الغذائية مما يستتبع ارتفاع أسعارها ويقابلها يف اجلانب األخر اخنفاض يف مستوي
معيشة الفرد وثبات يف الدخل.
 3ـ التأثري السليب الشديد علي الدولة املصدر ،خاصة إذا كان من ذوي املهارة واخلربة أو كان أحد الكفاءات املتخصصة،
وما يتبعه من خسارة على اقتصادايت تلك الدولة يف حني إن الدولة املستقبلة لتلك العمالة قد استفادت من تلك العمالة
ومتكنت بفضل هذه العمالة املهاجرة من حتقيق قدر كبري من االستغالل إلمكاانهتم وخرباهتم.
 1ـ املتاجرة يف البشر عرب عصاابت منظمة تقوم علي هتريب املهاجرين وغسيل األموال يف العديد من الدول مما يؤثر علي
اقتصاد هذه الدول.
قائمة املراجع:
 -5جليب ،علي عبد الرزاق ،5080 ،علم اجتماع السكان ،ط  ،1دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية.
 -2شكري ،علياء ،وآخرون  ،5001،دراسات يف علم السكان ،سلسلة علم االجتماع املعاصر  ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية .
 -3األسود ،شعبان الطاهر ،العوملة واهلجرة ،اجمللة اجلامعة ،العدد ،7جامعة الزاوية ،لسنة . 2991
 -1األصفر وآخرون ،2951،أمحد عبد العزيز،اهلجرة غري املشروعة االنتشار واألشكال واألساليب املتبعة ،األكادمييون
للنشر والتوزيع ،عمان األردن.
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 -1احلوات ،علي اهلادي،2997 ،اهلجرة غري الشرعية إىل أورواب عرب بلدان املغرب العريب منشورات اجلامعة املغاربية،
طرابلس.
 -6الشيشيين ،عزت محد ،وأخرون ،2951 ،املعاهدات والصكوك واملواثيق الدولية يف جمال مكافحة اهلجرة غري
الشرعية ،األكادمييون للنشر والتوزيع ،عمان األردن .
 -7الصباغ ،فايز ،2991 ،علم االجتماع مع مدخالت عربية ،املنظمة العربية للرتمجة ،عمان ،بريوت الطبعة الرابعة.
 -8الفائدي ،حمجوب عطية ،5007،أساسيات عام السكان ،اجلامعة املفتوحة ،طرابلس.
 -0الكوت ،البشري، 2997 ،ظاهرة اهلجرة غري الشرعية يف العالقات األوروبية األفريقية (جملة البحوث والدراسات
العدد.) 28
.59املهدوي ،دمحم املربوك ،جغرافية ليبيا البشرية ،ط ، 3بنغازي :جامعة قاريونس. 5008 ،
 -55املنظمة الدولية للهجرة ـ قانون اهلجرة الدويل :جينيف سويسرا .2996،
 -52كاره ،مصطفي عبد اجمليد ،اهلجرة غري الشرعية ندوة أكادميية الدراسات العليا ،طرابلس  53،ـ97/ 51
.2998/
 -53نور ،عثمان احلسن دمحم ،وايسر عوض الكرمي مبارك ،اهلجرة غري املشروعة واجلرمية ،جامعة انيف العربية للعلوم
األمنية ،العدد.2998، 133
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العالقات االجتماعية بني الفينيقيني والسكان األصلني يف إقليم املدن الثالث
أ.دمحم ميالد أقنيرب
املقدمة .

قسم التاريخ  -كلية اآلداب والعلوم قصر خيار /جامعة املرقب

احتضـنت ليبيـا كمــا عرفـت يف اتريـخ القــدمي  ،العديـد مـن احلضــارات الـيت أسـهمت يف تطــوير اإلنسـانية علـى مــر
العصــور  ،كاحلضــارة الكنعانيــة واإلغريقيــة  ،والرومانيــة  ،خاصــة وإن األرضــي الليبيــة القدميــة كانــت تتمتــع بوجــود أكثــر مــن
ثقافة ،فإىل جانب الثقافة الليبية احمللية وجدت (الثقافة الفينيقية يف الغرب و الثقافة االغريقية شرق األرضـي الليبيـة) وقـد
اســتمرت هــذه الثقافــات تتفاعــل طيلــة عصــور طويلــة مــن اتريــخ حــيت جمــئ الرومــان الــذين حــاولوا دجمهــا وصــهرها يف بوتفــة
الثقافــة الالثنيــة  ،إضــافة إىل أن احلضــارات تت ـواىل وتتشــابه يف غاايهتــا ومقاصــدها أحيــاانً رغــم اخــتالف الزمــان والســكان
.وتتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة جانب ـاً مهم ـاً مــن جوانــب احلضــارة علــي مســتوى االنــدماج واملصــاهرة بــني العناصــر الســكانية
الوافــدة مــن الفنيقــني وبــني العناصــر الســكانية األصــلية  ،فكــان عن ـوان هــذه الورقــة (العالقــات االجتماعيــة بــني الفينيقيــني
والسكان االصلني يف إقليم املدن الثالث)
ومــا يهمنــا يف هــذه األورقــة البحثيــة التعــرف علــى جوانــب التــأثري وأتثــر بــني العناصــر الســكانية احملليــة والوافــدة
ابإلضــافة إىل معرفــة األحــداث الــيت ســاعدت بــدورها يف انصــهار احلاض ـرتني خاصــة وإن احلضــارة الفينقيــة كــان هلــا أتريه ـا
القوي يف املنطقة الساحلية من إقليم املدن الثالث حيث املدن الرئيسية ( لبدي الكربي و اواي وصرباته).
والإلش ــكالية املطروح ــة يف ه ــذه الورق ــة تكم ــن يف التع ــرف عل ــى تل ــك اإلف ـرازات ال ــيت خالفته ــا طبيع ــة العالق ــات
ومسامهتها يف تكوين ونشوء ثقافة خمتلفة متاما إىل جانب الثقافة احمللية
التنظيم االجتماعي .
ختتلــف اجملتمعــات البش ـرية مــن حي ـث الف ـوارق واالختالفــات يف الطبقــات ومــع اخــتالف نوعيــة كــل طبقــة ومــع االحتكــاك
الضروري  ،بني هذه الطبقات اجملتمعة يف االقليم واملدن نشـأت عالقـات تطابقـت يف اهـدافها أحيـاانً وتباعـدت يف اغلـب
االحيان .
واجملتمع الفينيقي تكون يف االساس من طبقات اوهلا طبقة االشـراف وهـي راس اجملتمـع والنـبالء وهـم اكـرب االغنيـاء والكهنـة
ويراسهم يف كل معبد الكاهن االعلى والقادة العسكريون اما الطبقة العامة فهي تضم االغنياء من غري النـبالء امليسـورون مث
العمــال والفالحــني والعبيــد (عبــد الســاتر)522,521 , 5082,وبعــد اســتقرار الفنيقيــني يف إقلــيم املــدن الــثالث وحبكــم
الظـروف الــيت ترتــب عليهــا حــدث انــدماج اترخيـي بــني كـل مــن الوافــدين والســكان األصــليني ,فظهــر هنــاك تنظــيم اجتمــاعي
آ خر ,اذ تكون العنصر الليبو  /فنيقي او اجملتمع القرطاجي من الطبقة االرستقراطية اليت كانت تقوم على جناح أعماهلا وما
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تقدمه من مساعدات مالية (,مازيل  ) 567, 5008 ,ومسيت هذه الطبقة أيضا "االدرا" أو " ادرمت" وتعين املقتدرون أو
السادة وهذا ما أ شارت له النقوش الفنيقيـة الـيت كشـف عنهـا يف مدينـة لبـدة الكـربى " وادررب " تعتـرب اعلـى طبقـة يف السـلم
االجتمــاعي الفنيقــي ويتمتــع أفراده ـا ابلنفــود وتقلــد الوظــائف العليــا إىل جانــب أهنــم مــن األث ـرايء (امليــار.)517 ,2995,
وهنالك الطبقة الكادحة املتمثلة يف صغار التجار والعمال واحلرفيني والصناع (مازيل .)591,5008,وعلى هـذا األسـاس
يتضــح أن العنصــر الليبــو/فنيقي مل خيتلــف يف تنظيمــه عــن اجملتمــع األم يف فينيقيــا ,وهــذا يــدل علــى االنــدماج الفنيقــي مــع
السكان احملليني يف النظام االجتماعي الذي أفرز العنصر املندمج وهو الليبو/فنيقي .
التنظيم األسري السكاين
من املعروف أن األسرة هي أصغر خلية يتكون منها اجملتمع (الربغوثي,)537,5073,وإن األسرة نفسها تتكون مـن
العديــد مــن األف ـراد يراســهم األب الــذي يتمتــع بســلطة مطلقــة (حامــد )63,2992,فكث ـريا مــا كــان الرجــل يكتفــي بزوج ـة
واح ـ ــدة ,وع ـ ــادة ي ـ ــتم ال ـ ــزواج م ـ ــن األق ـ ــارب عل ـ ــى عك ـ ــس الليبي ـ ــني قب ـ ــل جم ـ ــي الفنيقي ـ ــني ال ـ ــذين عرفـ ـ ـوا بتع ـ ــدد الزوج ـ ــات
(الربغــوثي ) 537,5073,وفيمــا خيــص زواج الرجــال الفنيقيــني مــن النســاء الليبيــات والعكــس فانــه وحبكــم االنــدماج بــني
الشعبني فان الرجال الفينيقيني قـاموا ابلـزواج مـن النسـاء الليبيـات ,خاصـة التجـار حيـث إهنـم كونـوا أسـراً جديـدة يف وطـنهم
اجلديد فظهـرت عمليـة املصـاهرة بيـنهم والـيت كانـت نتائجهـا تعـود ابملنفعـة املشـرتكة علـى الطـرفني (ابورونيـة)261,5000,
لقد ساعد هذا التزاوج يف انفتاح الليبيني على العامل اخلارجي وكان كذلك قد منح العوائل الليبية حق التمتع بنفس احلقـوق
من حيث تويل املناصب عند الفنيقيني واالعفاء من الضـرائب واخلدمـة العسـكرية (دوكريـة )79,5001,وعـن مكانـة املـرأة
يف اجملتمــع الليــيب الفنيقــي فقــد تطــورت ومتتعــت مبكانــة مرموقــة مــن االحـرتام الكبــري والتميــز الــيت وضــعتها يف كــل مكــان غــري
مهمــش يف احليــاة االجتماعيــة والعائليــة (امليــار )531,2995,فكــان هلــا حريــة االمــتالك واالســتقاللية واملشــاركة حــىت إهنــا
وصلت اىل مناصب سياسية ودينية (خريهللا )517,5002,ومن أبرز النساء القرطاجيـات سـوفو نيسـياي زوجـة هزدربعـل
أحــد القــادة القرطــاجيني وكــذلك عليســة ديــرون ملكــة جيــدون وراهبــة عشــتارت (امليــار )531,531,2995,ورغــم هــذا
التميز فإنه وجد هناك النساء اجلارايت والعبيد (محالق )68,5005,هذا وبتزايد اهلجرات الفينيقية الوافدة إىل إقليم املدن
الــثالث أصــبح هنــاك ت ـزاوج بشــكل ملحــوظ خاصــة بعــد القــرن اخلــامس ق.م وهــذا التزايــد هــو دليــل علــى ال ـرتابط األســري
وحتسني العالقة األسرية فيما بني الفينيقيني و السكان األصليني .
أمــا عــن الســكان فــاهنم احنــدروا مــن طبقــات مثاليــة فمــنهم طبقــة األقــوايء أو الســادة الــيت تتكــون مــن الســكان الليبيــني
والفينيقيـني وطبقــة األحـرار وهــم الســكان الــذين يســكنون املــدن الســاحلية وطبقــة نصــف األحـرار وهــم الســكان املقيمــون يف
نطـ ــاق املدينـ ــة نظ ـ ـرا لعـ ــدم متـ ــتعهم جبميـ ــع حقـ ــوق املواطنـ ــة واخ ـ ـريا أتيت طبقـ ــة العبيـ ــد وهـ ــم احملرومـ ــون مـ ــن مجيـ ــع احلقـ ــوق
(امليــار ) 565,2995,وهــؤالء الســكان مبختلــف طبقــاهتم مارسـوا العديــد مــن املهــن فــاخنرطوا ابلتجــار الفينيقيــني واكتســبوا
خربة ومهنة التجارة مما دفعهم لتحسني مستواهم املعيشي ايضا مارس السكان مهنة الزراعة اليت كانت يف البداية تقوم على
أساليب بدائية قبل جمي الفينيقيني ومبجيئهم استفاد منهم السـكان األصـليني كثـريا فبـدأوا أيخـذون بـبعض املعـارف وإدخـال
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التحســينات مثــل عصــر حــب الزيتــون حيــث الزالــت آاثر معاصــره منتشــرة يف األقلــيم خاصــة منطقــة اجلبــل الغــريب وترهونــة
ومسالته (املرجع نفسه )568,2995,إضافة إىل البيئة اجلغرافية اليت عاش فيها الفينيقيون يف بالدهـم األم واسـتغلوا البيئـة
اجلديـ ـ ــدة يف إدخـ ـ ــال بعـ ـ ــض املزروعـ ـ ــات مثـ ـ ــل احلمضـ ـ ــيات وبـ ـ ــدلوا السـ ـ ــكة اخلشـ ـ ــبية الـ ـ ــيت يف السـ ـ ــابق بسـ ـ ــكة حديديـ ـ ــة
(عيسى )25,2990,ومن خالل اهتمـام الفينيقيـني ابلزراعـة اىل جانـب التجـارة فقـد اعتنـوا ايضـا برتبيـة االغنـام والـدواجن
والطي ــور واالس ــتفادة م ــن حلومه ــا وجلوده ــا وه ــذا م ــا ك ــان معروف ــا م ــن قب ــل الس ــكان احمللي ــني قب ــل جم ــي الفينيقي ــني ال ــيهم
(شعرية)396,5018,
املسكن
إن أكثــر املبــاين الســكنية الفنيقيــة والليبيــة يف ذلــك الــزمن أصــبحت غــري معروفــة وذلــك بســبب إقامــة املــدن الرومانيــة
احلديثــة فوقهــا وكــذلك عــدم وجــود مصــادر أدبيــة تتحــدث هبــذا اخلصــوص (امليــار )591,2995,ولكــن مــن املعــروف أن
السـكان الليبيـني القــدماء قـد سـكنوا يف الكهــوف و املغـارات الطبيعيــة (االثـرم )86,5088,اال انـه ومبجيــئ الفينيقيـني بــدأ
هناك تطور يف بناء املساكن عند الليبيني واستمر هذا التطور ايضا عند بناء املدن الطرابلسية الرومانية اليت أتثرت مبا سبقها
من أبنية ليبية فينيقية هذا ما ظهر واضحا يف املباين الواقعـة قـرب مصـب لبـدة مـن احنـراف بسـيط خـط اجتـاه املبـاين وشـبكة
الشوارع املمتدة حول امليدان العام القدمي وكذلك االحنراف احلايل الشمايل الشرقي من امليدان العام (امليار)515,2995,
وكانــت مســاكن الفينيقيــني يف ابدئ االمــر بســيطة وهــي عبــارة عــن أك ـواخ مؤقتــة تقــام يف املواســم املناســبة مث ت ـزال لتقــام يف
موسم آخر (عيسى ) 56,5077,وشيئا فشـيئا بـدأ الفنيقيـون يطـورون مـن عمليـة البنـاء العمـراين وهـذا مـا ظهـر واضـحا يف
أبنية مدينة قرطاج اليت كانت حتيط منازهلا ابحلدائق واحلقول الزراعية يف منطقة حصينة (فنظر)23,22,5063,
احلياة الدينية
كــان للــدين مكانــة عظيمــة يف نفــوس الفينيقيــني وكــان الليبيــون القــدماء يؤمنــون بوجــود قــوى عليــا فبــدأوا ميارســون
طقوس ــهم الديني ــة املتعلق ــة هب ــم ال ــيت ع ــربت ع ــن ال ــروح احمللي ــة للس ــكان االص ــليني النس ــامونيس ال ــذين مارس ـوا ع ــادة عب ــادة
االس ــالف و الص ــالة عل ــى قب ــور م ــواتهم (ه ــريدوت,ت ال ــدويب,2996 ,ف  ) 550 ، 572،558واعتم ــد ال ــدين
الفنيقي على مظاهر الطبيعة احمليطني هبا وآمنوا هبذه القوة الطبيعية (ابو حامد)531,5068,
وعنـ ـ ـ ــدما جـ ـ ـ ــاء الفنيقيـ ـ ـ ــون إىل األراضـ ـ ـ ــي الليبيـ ـ ـ ــة محل ـ ـ ـ ـوا معهـ ـ ـ ــم آهلـ ـ ـ ــتهم ومعتقـ ـ ـ ــداهتم الدينيـ ـ ـ ــة اخلاصـ ـ ـ ــة هبـ ـ ـ ــم
(عصــفور )511,5087,ومــن أهــم هــذه اآلهلــة ملــك عشــتارت والــيت كانــت تعتــرب مــن أهــم االهلــة يف مدينــة صــور وعنــدما
امتزجت مع اآلهلة احمللية
مـن إ قلـيم املـدن الـثالث بــدأ الليبيـون يعبـدون بـدال مـن بعــل محـون واتنيـت الـيت يرمـز هلــا برمـوز عديـدة مهـا امتــداد
لبعب ملك عشتارت يف فينيقية (الناضوري )511,5060,واستمرت عبادة االله امللك عشتارت حىت أواخر القرن الثـاين
ق م  ,وبداية القرن االول ق م ( ,الفرجاوي )583,5003,حيث كشف عن نقش هلذين اآلهلني يف مدينة لبدة الكربى
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(امليار ) 519,2991,ومن االهلة اليت كان هلا شأن يف اجملتمـع الليـيب هـو االبـن او الـرب أمشـو رب الثـروة والصـحة (املرجـع
الســابق )511,5060,وهــو إل ـه مدينــة صــيدا وقــد انتقلــت عبادت ـه إىل مشــال األراضــي الليبيــة (الشــاذيل)208,5000,
والرب امشون كان من ضمن االرابب الفنيقية اليت عبدت يف إقليم املدن الثالث حىت إنه ورد بعض األمساء الـيت حتمـل اسـم
الرب أمشون مثل عبد أمشون يف نقش مث الكشف عنه يف إقليم املدن الثالث (املرجع السابق.)513,2991,
ومما سبق ذكره حول احلياة الدينية يتضـح أهنـا قـد ادت دورا فـاعال يف اتصـال العالقـات بـني الفينيقيـني والسـكان
األصليني وان الفينيقيـني أنفسـهم قـد جلبـوا معهـم عبـاداهتم الـيت اثـرت وأتثـرت ابلعبـادات احملليـة وازداد التواصـل االجتمـاعي
بني أفراد الشعبني حيث استطاع اجلانب الديين من الربط االجتماعي وأثر نوعا ما يف حياة أهايل البالد األصليني يف إقلـيم
املدن الثالث .
العادات والتقاليد
مر اإلنسان البدائي مبراحل عديدة جعلته شـيئاً فشـيئا يكتسـب خـربات وعـادات كـان هلـا الفضـل يف التطـور احلضـاري
وذلك ابكتساب بعض املهارات من شعوب خمتلفة نتيجة احتكاكه هبم وهذا ما مر به اإلنسان اللييب القـدمي الـذي بطبيعـة
العالقة بينه وبني اإلنسان الفينيقي بدأت لديه عادات وتقاليد مشرتكة بينهما
من املعروف أ ن السكان يف اقليم املدن الثالث أتثروا ببعض العادات والتقاليد من احلضارة الوافدة فمثال كانت تسمية
الطفل ابسم اجلد ومن التقاليد األخرى املأكل فكان الفينيقيني قد حرموا على أنفسهم اكل حلم اخلنزيـر وظهـر واضـحا أن
سـكان املــدن الــثالث أيضــا حرمـوا علـى أنفســهم اكــل هــذا اللحــم وعـدم صــالحيته كأضــحية (امليــار )537,2995,وكــانوا
يفضــلون يف طعــامهم احلبــوب و اخلضــروات والفواكــه واحلليــب ومشــتقاته وزيــت الزيتــون امــا ابلنســبة للحــوم فمــنهم يتنــاولون
األمساك اجملففة وحلوم االبل والضأن وكانوا ال يتناولون اللحوم إال يف املناسبات املقدسة (اجلريب)573,5001,
أمــا عــن األدوات ال ـيت اســتعملوها يف املأكــل فكانــت األطبــاق مــن األدوات املهمــة الــيت تتــوفر يف كــل منــزل يف املــدن
الثالث ففي مقربة وادي كعام مث الكشف عن جمموعة كبرية من األطباق احمللية الصنع وأخـرى مـن النـوع الكمبـاين املسـتورة
واليت بلغ عددها سبعون اوقية (مصطفى )38,5001,أيضا إىل جانب األطباق كان هناك جرار وكـؤوس ومالعـق وقـدور
وسكاكني (الدابغ  )583,وكانت صحوهنم فخارية ذات الطالء األسود الالمع وقد كشف عنها يف مقربة ابب بن غشري
وتعود للقرن الثالث ق م (ابو حامد ,5071,ص )16ويف مقربة قرجي البونية اكتشفت أيضا أواين مصنوعة من الرصاص
وبعض األدوات املعدنية اليت تعود للقرن األول ق م (ابقر)527,5067,
وإىل جانب املأكل وادواته عرفوا أيضا عادات أخرى كالوشم الذي مارسه الليبيون القدماء واعتربوه عـادة حمليـة ولكنـه
خيتلـ ــف يف أشـ ــكاله ورسـ ــوماته (النـ ــاظوري )228,5060,ووجـ ــدت هـ ــذه العـ ــادات أيضـ ــا عنـ ــد سـ ــكان مدينـ ــة قرطاجـ ــة
(اجلريب )598,5001,ويف بعـض النقـوش يف املـدن الـثالث تطهـر التماثيـل الـيت زينـت أذرعهـا ابلوشـم خاصـة متثـال اآلهلـة
اتنيت وتسمى ابألم ومن رموزها مثار الرمـان والتـني وسـنابل القمـح وكشـف عـن هـذا التمثـال يف مدينـة لبـدة الكـربى ويعـود
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اترخي ــه إىل الق ــرن الث ــاين ق م ومـ ـن املظ ــاهر االجتماعي ــة الفينيقي ــة أيض ــا االنتح ــار ابلن ــار والبك ــاء التقلي ــدي عل ــى األبط ــال
الشجعان (امليار)36,2995,
كمــا اهـتم الفينيقيــون بفنــون الغنــاء واملوســيقى وتطورهــا يف الطقــوس الدينيــة وكــان الفينيقيــون حيتفلــون بــبعض األشــهر
املوجودة يف تقـوميهم حيـث كـانوا حيتفلـون بشـهر كـرار ابلغنـاء والـرقص وشـهر تقـديس الشـمس أو االحتفـال ابخلمـر (املرجـع
نفسه)538,2995,
مــن خــالل مــا تقــدم حــول العالقــات االجتماعيــة بــني الســكان األصــليني والفينيقيــني يالحــظ متيــز هــذه العالقــة ابلــود
والتعاون حيث ال يوجد ما يشري اىل نزاع او خالف يعكر صفو هـذه العالقـة ومـا يؤكـد ذلـك حـدوث االخـتالط وحـاالت
الزواج بني العنصرين ولكن هذه العالقة بدأت بتغري تدرجيي إابن السيطرة القرطاجية على املدن الثالث
أي أن الفينيقيــني مل أيت ـوا إىل املــدن الــثالث فــاحتني ومل يقيم ـوا فيهــا كمحتلــني مســتعمرين لــذلك مل يكــن هنــاك لــدى
األ هايل شعور ابلضيق منهم بل كان هناك شعور عند الطرفني أبن كال منهما كان مستفيدا من وجود اآلخر هنا مـا طغـى
على العالقة وانعكس على أحوال املدن الليبية
قائمة املصادر واملراجع
 اوال -املصادر :-5هريودوت ) ، (Herodotiالكتاب الرابع من اتريخ هريودوت السكييت والكتاب اللييب (,ت ,دمحم املربوك الدويب)
جامعة قاريونس بنغازي ليبيا 2993م
 اثنيا -املراجع :.5
.2
.3
.1
.1
.6
.7
.8

امحد الفرجاين ,حبوث حول العالقات بني الشرق الفينيقي وقرطاج واملعهد الوطين للرتاث تونس 5003م
الشــاذيل ابورونيــة دمحم طــاهر :قرطــاج البونيــة اتريــخ وحضــارة سلســلة العلــوم االنســانية مركــز النشــر اجلــامعي تــونس
5000م
حسن حالق  ،مالمح اتريخ احلضارة الدار اجلامعية 5005م
رجب عبداحلميد االثرم :اتريخ برقة السياسي واالقتصـادي مـن القـرن السـابع ق م وحـىت بدايـة العصـر الرومـاين
منشورات ان جامعة قاريونس بنغازي ليبيا  5088م
رشيد الناظوري ،املغرب الكبري جامعة دار النهضة العربية بريوت 5085م
شوقي خريهللا  ،قرطاجة العروبة االوىل يف املغرب مركز الدراسات العلمية سوراي 5002م
عبداحلفيظ امليار  ،احل ضارة الفينيقية يف ليبيا منشورات مركز جهاد الليبيني طرابلس ليبيا 2995م
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،دراسة حتليلية للنفائس الفينيقية البونية يف اقليم املدن الثالث جامعة الفاتح طرابلس ,ليبيا2991 ,م
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 .0عبداللطيف الربغوثي ،التاريخ اللييب القدمي منشورات اجلامعة الليبية بنغازي ,ليبيا5073 ,
 .59فيصل علي اجلريب ،الفينيقيني يف ليبيا الدار اجلماهريية للنشر واالعالم سرت,ليبيا5001,م
 .55لبيب عبد الساتر ،جماز يف اتريخ احلضارات ,ط التاسعة ,دار املشرق ,بريوت ,لبنان5082 ,م
 .52دمحم ابو احملاسن عصفور  ،معامل احلضارات الشرق االدىن دار النهضة العربية بريوت لبنان 5087م
 .53دمحم بيومي مهران  ،املغرب القدمي دار املعرفة اجلامعية االسكندرية 5009م
 .51دمحم حسن فنطر،قرطاجة حملة اترخيية عن احلضارة البونيقية منشورات دار الثقافة تونس 5063م
 .51دمحم علي عيسى ،اجلذور التارخيية لسكان املغرب القدمي دار االصالة واملعاصرة بنغازي,ليبيا2990,م
 .56ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مدينــة صـرباتة منــذ االســتيطان الفينيقــي حــىت الوقــت احلاضــر االدارة العامــة للبحــوث االثريــة طـرابلس ليبيــا
5072م
 .57حممود الصديق ابو حامد ،مظاهر احلضارة الفينيقية يف طرابلس كلية االداب اجلامعة الليبية 5068م
 اثلثا -املراجع االجنبية املعربة : .5ج كونتو احلضارة الفينيقية (ت دمحم عبداهلادي شعرية )مكتبة كتب الشرق االوسط بريوت 5018م
 .2فرانسوا دوكرية قرطاجة احلضارة والتاريخ (ت :يوسف شلب ) الشام للدراسات والرتمجة والنشر دمشق 5001م
 .3فيليب حىت لبنان يف التاريخ (ت :انيس فرحية) دار الثقافة للنشر والتوزيع بريوت 5016م
 رابعا -الدورايت .5امحــد حامــد ،مظــاهر احليــاة العائليــة يف اجملتمــع الكنعــاين الفينيقــي جملــة الدراســات التارخييــة العــددان 89 -70
تصدر عن جلنة كتابة اتريخ العرب جامعة دمشق سوراي 2992م
 .2طه ابقر ،اخبار اثرية جملة ليبيا القدمية ج  1-3مصلحة االاثر ابردي روما 5067م
 .3حممـود ابـو حامـد ،اخبــار احلضـرايت و االاثر جملـة ليبيـا القدميــة ج  52-55امانـة التعلـيم مصــلحة االاثر ابردي
روما 5078م
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جتارة زيت الزيتون يف احلوض الغريب للبحر املتوسط خالل القرنني (7ـ 6هـ  1/ـ 01م)
د  .عبد الباسط دمحم عطوة
قسم التاريخ  -كلية اآلداب والعلوم قصر خيار /جامعة املرقب

املقدمـ ــة

يتمتع البحر األبيض املتوسط مبوقع اسرتاتيجي هام ،إذ يتوسط قارات العامل وحلقـة وصـل بينهـا ،وقـد قسـم هـدا
البحــر إىل حوضــني غــريب وشــرقي ،وإىل جانــب هــده األمهيــة ،متيــزه مبنــاخ بيئــي معتــد متنــوع الفصــول تثبتهــا درجــات احل ـرارة
والربودة ،والثابت متتع حوضي هدا البحر  ،مبنـاخ حـار جـاف صـيفا ،ابرد مطـر شـتاء  ،وهـو مـا سـاعد علـى انتشـار بعـض
املزروعات أمهها شجرة الزيتون الذي تعترب سواحله موطنها األصلي ،ما يدل على االرتباط الوثيق الذي مرده إىل اخلصائص
املناخية لإلقليم ،اليت أسهمت يف انتشار زراعتها يف املناطق الساحلية املطلة على البحر املتوسط .
استغلت البشرية هده املقومات لتغيري الطبيعة النباتية لصاحلها يف اإلقليم بغرس األشجار اليت تعيش عليهـا وتسـتفيد
منها  ،فهناك العديد من األشجار حتتاج إىل مياه ورطوبة يف اهلواء احمليط هبا  ،كشجرة الزيتون اليت يستخرج منهـا الزيـت ،
أحد السلع احليوية يف جتارة احلوض الغريب للبحر املتوسط ،واليت أسهمت يف التواصل بني ضفتيه الشمالية واجلنوبية .
بناء على ذلك  ،جاء اختيار موضوع البحث ليكون بعنوان  :جتارة زيت الزيتـون يف احلـوض الغـريب للبحـر املتوسـط

خالل القـرنني (  2ـ 1ه ـ  8 /ـ 11م ) .ودلـك بتتبـع حقيقـة تـداول هـذه السـلعة يف احلـوض الغـريب للبحـر املتوسـط خـالل
هــادين الق ـرنني  ،وأثرهــا يف تط ــور مراكــز اإلنت ــاج وتوزيعهــا  ،وفيم ــا أســهمت ب ــه يف ربــط الص ــالت التجاريــة ب ــني الش ــمال
واجلنوب .
ومت تقسيم هذا املوضوع إىل ثالث مباحث رئيسية على النحو التايل:
 – 5املبحــث األول :ركــز علــى دراســة العوامــل الطبيعيــة للبحــر املتوســط ،والرتكيــز علــي مراكــز إنتــاج زيــت الزيتــون الــيت
أصبحت فيما بعد من أهم مراكز التواصل بني ضفيت احلوض الغريب للمتوسط.
 – 2املبحــث الثــاين :تنــاول آليــات وأدوات جتــارة زيــت الزيتــون يف احلــوض الغــريب للبحــر املتوســط ،وتعــد املكاييــل مــن أهــم
األدوات املتبعــة يف جتــارة الزيــت خــالل الق ـرنني الثــاين والرابــع اهلج ـريني  /الثــامن والعاشــر امليالديــني ،وكــذلك وســائل النقــل
وأمهيتها يف نقل الزيت من مراكز اإلنتاج إىل مناطق االستهالك.
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 – 3املبحث الثالث :ا ختص ابلنظم املستخدمة يف جتارة زيت الزيتون واملتمثلة يف األسواق كأحد أبرز التعامالت التجارية
املتبعــة مــن قبــل جتــار الزيــت  .وحماولــة إبـراز أوجــه التشــابه يف التعامــل التجــاري بــني الشــمال واجلنــوب ،ودور الشــركة كــداعم
حقيقي وأساسي لتلك النظم ألمهيتها يف حتقيق التواصل بني اجلانبني.
أما فيما يتعلق مبصادر ومراجع البحث ،أتيت املصادر اجلغرافية األوىل يف األمهية ،النفرادها يف توضيح أمهية احلوض
الغــريب للبحــر املتوســط اجلغرافيــة واالقتصــادية ،والــيت أمــدتنا مبعلومــات قيمــة يف العديــد مــن اجلوانــب  ،إضــافة إىل املصــادر
األدبيــة والفقه يــة الحتوائهــا علــى الــنظم التجاريــة املتبعــة يف جتــارة الزيــت ،علــى الــرغم مــن قلــة املعلومــات ،إال أن النتــف الــيت
حتصل عليها الباحث  ،أسهمت يف توضيح بعض التنظيمات التجارية املتبعة يف جتـارة زيـت الزيتـون ابحلـوض الغـريب للبحـر
املتوسط واستعان الباحث ببعض املراجع العربية واألجنبية املعربة اليت هلا أمهية يف موضوع البحث .
العوامل الطبيعية يف احلوض الغريب للبحر املتوسط
 -5املناخ :
يوصف مناخ البحر املتوسط أبنه حار جاف صيفاً ،معتدل ممطر شتاء ،وتعترب درجة احلرارة يف احلوض الغريب متقاربة
إىل حــد كبــري بــني ضــفتيه ،إذ أهنــا ال ختتلــف بنســبة كبــرية ( .)1ففــي الضــفة الشــمالية تـرتاوح درجــة احلـرارة يف فصــل الصــيف
وفصل الشتاء ما بني  8درجات و 21درجـة مئويـة ،وال ختتلـف كثـرياً عـن درجـة احلـرارة ابلضـفة اجلنوبيـة للحـوض ،ودلـك
بسبب التشابه والتقارب يف العوامـل املناخيـة والطبيعيـة الـذي جعـل الفـارق يف درجـات احلـرارة ضـئيالً ال يكـاد يـذكر .األمـر
الذي أسهم إىل حداً كبري يف وحدة منتجاته الزراعية( ،)2ونتيجة تفاعل هدا املناخ مـع العوامـل الطبيعيـة داخـل احلـوض نـتج
عنه بيئة مالئمة لنمو شجرة الزيتون .
يعتــرب إقلــيم البحــر املتوســط منطقــة التقــاء الـرايح الغربيــة الــيت هتــب يف فصــل الشــتاء فتجلــب هلــا األمطــار  ،حيــث
تــؤثر عليهــا الكتــل اهلوائيــة الرطبــة واملنخفضــات اجلويــة املصــاحبة هلــا  .وهتــب ال ـرايح التجاريــة الشــمالية الشــرقية يف فصــل
الصيف ،وهي رايح جافة تقع حتت أتثري نطاق ضغط عال (.)3
تتس ــاقط األمط ــار يف احل ــوض الغ ــريب للبح ــر املتوس ــط يف فص ــل الش ــتاء عل ــى اخلص ــوص،وتتلقي سـ ـواحل الض ــفة
الشــمالية املشــرفة علــى ذلــك البحــر كميــات مــن األمطــار،ونظراً العـرتاض مرتفعــات االبنــني وسالســل األلــب هلبــوب الـرايح
الغربية جند أن السفوح الغربية لتلك املرتفعات غزيرة املطر(.)4أما يف الضفة اجلنوبية فيقتصر سقوط األمطار علـى فصـل
الشــتاء متــأثرا ابخنفــاض درجــات احلـرارة المتــداد البحــر املتوســط يف املنطقــة املعتدلــة الدافئــة بــني ضــفتيه الشــمالية واجلنوبيــة ،

 -1حسن  ،دمحم إبراهيم  ،جغرافية الوطن العريب وحوض البحر املتوسط  ،جامعة اإلسكندرية  ،ج7110 ،7م  ،ص 77
 -2أبو صوه  ،حممود أمحد  ،دراسات يف اتريخ البحر األبيض املتوسط يف العصر الوسيط  ،منشورات فآليتا  ،مالطا  ، 7111 ،ص01
 -3جودة ،حسني جودة ،جغرافية أورواب اإلقليمية ،دار املعارف  ،أإلسكندرية  ،الطبعة 0911، 00م  ،ص. 42
 -4حسن  ،دمحم إبراهيم  ،جغرافية الوطن العريب  ،ص .74
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منطقة للضغط اجلوي املنخفض يف حني يكون الضغط املرتفع على اليابس يف الشمال واجلنوب  .ويقع البحر املتوسـط يف
منطقـة التقـ اء بـني كتـل هوائيـة خمتلفـة مــن حيـث درجـات احل ـرارة والرطوبـة مـا يتــيح الفرصـة لنشـوء جبهـة قطبيـة تتحـرك علــى
اليابس األورويب ابجتاه اجلنوب لكي تتمركز عليه يف فصل الشت ــاء(.)1
ميتاز مناخ البحر املتوسط بظاهرة تذبذب مياه األمطار ألنه يتعـرض ملسـاحة كبـرية لتحركـات األعاصـري طـوال العـام،
حيث تتفاوت كميـات األمطـار فيـه يف املرتفعـات واملنـاطق الداخليـة(. )2وعلـى سـبيل املثـال يف الضـفة الشـمالية تصـل كميـة
األمطـار يف مدينــة جنــوه إىل 769مــم ،وتصــل يف مدينـة رجيــو املطلــة علــى مضــيق مسـينا إىل 719مــم أمــا يف مدينــة بــرجس
فأن معدالت مياه األمطار التتجاوز119مم ،وترتاوح كميات األمطار فوق سهل ملبارداي وهي عادة ال تقـل عـن 199مـم
سنواي  ،وتتفاوت كميات األمطار يف سردينيا ما بني 619مم و719مم(.)3
أما يف الضفة اجلنوبية فأن معدالت مياه األمطار على سبيل املثال تبلغ يف مدينة طرابلس حـوايل  151مـم  ،ويف
مدين ـ ـ ــة ت ـ ـ ــونس حـ ـ ـ ـوايل  151م ـ ـ ــم يف ح ـ ـ ــني تك ـ ـ ــون كمي ـ ـ ــة املط ـ ـ ــر الس ـ ـ ــنوي حـ ـ ـ ـوايل 719م ـ ـ ــم يف مدين ـ ـ ــة اجلزائ ـ ـ ــر(. )4
وتشهد احلياة يف هذا اإلقليم املعتدل املمطر شتاء تنوعاً كبرياً يف جفاف املناخ بني فصل الصيف وفصل الشتاء  ،مما يؤدي
إىل خصــائص تتميــز هبــا احليــاة النباتيــة الطبيعيــة الــيت تســاعد علــى انتشــار األشــجار املثمــرة يف هــذا اإلقلــيم ،أمههــا أشــجار
الزيتون املنتشرة على كافة سواحله الشمالية واجلنوبية.
امتازت أشجار الزيتون املنتشرة يف املناخ املعتدل املمطر شتاء أبن تكون هلا القدرة على العيش يف اجلفاف وارتفاع
معدالت التبخر يف فصل الصيف ،وابلتايل فإن هذا املناخ يساعد على انتشار الزراعة البعلية  ،خاصة وأن أشـجار الزيتـون
تنمو يف احلوض الغريب للبحر املتوسط دون االعتماد على الري املستمر(. )5
اعتمد سكان احلوض الغريب للمتوسط على مياه األمطار يف الزراعة فأقاموا املواجل والسـدود ،يقـول أبـو الفـداء أن"
مدينة القريوان شرب أهلهـا مـن مـاء املطـر تتجمـع يف الشـتاء يف بـرك عظـام تسـمى املواجـل ،وهلـم وادي يف قبلـي املدينـة فيـه
ماء ،ويستعمله الناس فيما حيتاجونه" ( .)6وبىن سكان الضفة اجلنوبية ماجل مبدينة القصر القدمي ويعلل البكـري بنـاء هـدا

 -1جودة حسني جودة  ،جغرافية أورواب أإلقليمية  ،ص .616
 -2حسن دمحم إبراهيم ،جغرافية الوطن العريب  ،ص .72
 -3جودة  ،حسني جودة  ،جغرافية أورواب اإلقليمية  ،ص.126
 -4ال شامي  ،صالح الدين  ،الصقار  ،فؤاد دمحم  ،جغرافية الوطن العريب الكبري  ،منشأة املعارف  ،اإلسكندرية  ،ط0927 ،7م ،ص. 776
 -5اجلوهري  ،يسري  ،جغرافية البحر املتوسط  ،منشأة املعارف  ،اإلسكندرية 0916،م  ،ص .70
 -6إمساعيل بن دمحم  ،تقومي البلدان  ،دار صادر  ،بريوت (د.ت) ص .061

)(86

ISSN: 2706-9087

املاجــل فيقــول " إذا قحطــت القــريوان وفقــد املــاء يف مواجلهــا نقل ـوا املــاء إليهــا مــن مدينــة القصــر القــدمي"( ،)1ومل يكــن هــدا
املاجل الوحيد بل كان ابملهدية مواجل متعددة بلغ عددها ما يقارب ثالمثائة وستون ماجالً(.)2
ويف الضــفة الشــمالية يضــيف البكــري أن خلــف اخلــادم مــوىل زايدة هللا بــن إب ـراهيم األغلــب بــىن مواجــل يف جزيــرة
مالطــا( .)3و تكــون األمطــار اندرة يف مدينــة املريــة  ،وأن أمطــرت مســاء املريــة فــإن ميــاه األمطــار حتــدث ســيوالً جارفــة تؤلــف
ودايانً تصــب يف ميــاه البحــر ،وأكــرب هــذه الــوداين وادي جبايــة الــذي يغل ـب عليــه اجلفــاف ألن مياهــه يف جــوف األرض،
وعرفت املناطق الصاحلة للزراعة يف املرية بوقوعها على وادي جبانه حيث كانت تزرع فيه أشجار الزيتون ( .)4ومـا كـان عليـه
وضع املياه يف ضفيت احلوض الغـريب للبحـر املتوسـط الشـمالية واجلنوبيـة مـن تنـاغم وتشـابه  ،فـإن الرتبـة ال تقـل أمهيـة خاصـة
وإن انتشار بعض أنواعها يف مدن اإلقليم  ،أسهم يف زراعة أشجار الزيتون يف اإلقليم أبكمله .
 -2الرتب ـ ــة :
تعــد الرتبــة أحــد عناصــر البيئــة الطبيعيــة يف احلــوض الغــريب للبحــر املتوســط ،فهــي الطبقــة الســطحية الــيت يغــرس فيهــا
النبات جذوره وميتص الغذاء واملـاء فيهـا  ،وهـي طبقـة املفتتـات السـطحية الـيت تـرتاوح مسكهـا بـني بضـع سـنتمرتات إىل عـدة
أمتار ،فهي إما أن تكون مشتقة من صخور موضعية أو منقولة عن طريق عوامل النحت والنقل واإلرساب ( املياه ،
الرايح  ،اجلليد ) من مكان إىل أخر(.)5
تنتشر يف ضـفيت احلـوض الغـريب للبحـر املتوسـط عـدد مـن أنـواع الرتبـة أمههـا الرتبـة احلمـراء ،وهـي مـن نـوع الـرتابت
الصلصالية الثقيلة ،ومشتقة من الصخور اجلريية مع أكاسيد احلديد  .وتسمى الرتبة احلمراء برتبة الرتا روسا،terrarossa
وتكون ــت يف إقل ــيم البح ــر املتوس ــط م ــن ص ــخور كلس ــيه ويف ظ ــروف مناخي ــة ذات ش ــتاء ممط ــر وص ــيف ج ــاف ،وم ــن أه ــم
خصائصها أهنا تربة تراكمت يف شقوق وقيعان األودية اجلافة واملنخفضات ،وكذلك عميقة ونسيجها طيين وفقرية من املواد
العضوية(.)6
والرتبــة احلم ـراء ،هــي تربــة غنيــة ابمل ـواد اجلرييــة ولكنهــا فقــرية يف م ـواد الــدابل وقيمتهــا حمــدودة  ،وتشــغلها عــادة م ـزارع
الزيتــون يف احلــوض ،وتوجــد الرتبــة احلم ـراء عــادة يف أج ـزاء مــن جنــوب شــرق إســبانيا ،ويف ال ـوادي األدىن لنهــر الــرون ،ويف
منحدرات االبنني وكورسكا وسردينيا(.)7
 -1البكري  ،أبو عبيده  ،املسالك واملمالك  ،حتقيق وتقدمي أدراين فان ليو فان  ،وأندري فريي  ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،ج ،7ص.411
 -2املصدر نفسه  ،ص. 417

- 3املصدر نفسه  ،ص. 614
4ـ السامل  ،السيد عبد العزيز  ،اتريخ مدينة املرية اإلسالمية  ،دار النهضة العربية ،بريوت لبنان  ،0949 ،ص .04
 -5الديب  ،دمحم حممود  ،جغرافية الزراعة  ،حتليل يف التنظيم املكاين  ،مكتبة األ جنلو مصرية  ،القاهرة ( د.ت ) ص ،ص 710 -711
 -6أبومسور  ،حسن  ،اجلغرافية احليوية والرتبة  ،دار املسرة للنشر  ،عمان األردن 7111 ،م  ،ص .719

 -7جودة  ،حسني جودة  ،اجلغرافية املناخية واحليوية  ،دار املعرفة اجلامعية  ،القاهرة 0999م  ،ص .632
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وحيت ــوي احل ــوض الغ ــريب للبح ــر املتوس ــط عل ــى الرتب ــة الرس ــوبية الفيض ــية يف معظ ــم األودي ــة النهري ــة بض ــفتيه الش ــمالية
واجلنوبية  ،اليت تستثمر ابلنمو احلضاري منذ أقدم عصور التاريخ ،وما تنبته من حضارات زراعية  ،األمر الذي أجهد الرتبة
علــى طــول هــذا املــد احلضــاري( .)1أمــا تربــة اجلــزر الش ــاطئية ،فهــي تنتشــر أمــام ش ـواطئ احلــوض الغــريب للبحــر املتوس ــط
الشمالية واجلنوبية  ،وكانت يف األصل أشباه جزر قطعت بفعل آتكل األمواج هبا وتربتها من أصل قاري ،وترتفـع هبـا نسـبة
التفتتات القوقعية البحرية  ،مما جيعلها صاحلة لنمو خمتلف أشجار البحر املتوسط ،واليت أمهها أشجار الزيتون(.)2
يوجــد يف إقلــيم البحــر املتوســط مــا يعــرف ابلرتبــة الســمراء  ،وهــي متتــد علــى طــول الســهل الســاحلي للضــفة اجلنوبيــة
وسهول الضفة الشمالية  ،وأهم ما مييز هده الرتبة ارتفاع نسبة العناصر العضوية املتحللة ،وهي أجود أنواع الرتبة (.)3
أسهم انتشار األودية اجلارية يف احلوض الغريب للبحر املتوسط وتدفق مياه السيول يف األودية اجلافة السـيما الشـمال
األفريقي يف نقل الرتبة والتفتتات الصخرية مـن مكـان ترسـبها إىل مكـان آخـر ،ممـا أدى إىل خلـق مـا يعـرف ابلرتبـة املنقولـة،
أمــا اخنفــاض درجــات احلـرارة تــدرجيياً بــني الســهول الســاحلية والقمــم اجلبليــة علــى طــول الســياج اجلبلــي الضــخم الــذي حيــيط
ابحلوض ،فأنه يؤدي إىل تفـ ــاوت كبـري يف مـدى نشــاط بكتـرياي الرتبـة لرتكيـز اآلزدت مـن السـهول وحتولـه إىل مـادة فعالـة يف
الرتبة (.)4
يبــدو أن فــرتة امتــداد اجلفــاف الصــيفي مهمــة جــداً يف تكــوين الرتبــة يف إقلــيم البحــر املتوســط  ،ألن امتــدادها يفــرز
سلسلة من الرتبة ترتاوح بني الرتابية والبنية لفرتة جافة أقل من شهر .بينما ترب السينامون متتد فرتة اجلفاف فيها إىل مخـس
أو ستة أشهر ،وأن فرتة اجلفاف هـذه تـؤدي إىل نشـوء نـوع مـن تكوينـات الرتبـة املتكلسـة ،وهـي مرحلـة انتقاليـة لرتبـة البحـر
املتوسط احلمراء والبنية ،وابعتبار أن أشجار اإلقليم األساسية من نوع الغاابت الدائمة اخلضرة فإن جزء منها ينمو يف الرتبة
غري الكلسية واجلزء اآلخر ينمو يف الرتبة الكلسية(.)5
وتعترب رطوبة الرتبة من أهم العناصر املناخية اليت تؤثر يف توزيع األشجار ،فعـن طريـق املـاء تنمـو خالايهـا ،كمـا ميـدها
ابلعناصر الغذائية ،ويساعدها على التحكم يف درجات احلرارة عن طريق عملية التبخر والنتح  ،وهـو مـا جعـل رطوبـة الرتبـة
عنصر حيوي ،وأصبحت األشجار يف املناطق اليت تـزداد فيهـا عمليـة النـتح والتبخـر بسـبب قلـة الرطوبـة النسـبية ابجلـو تـوائم
نفسها مع هذه الظروف ،أبن يكون هلا أوراق مسيكة أو شوكيه أو مغطاة بطبقـة مشعيـة لكـي يقلـل ذلـك مـن عمليـة النـتح،
إذ يكــون هلــذه األشــجار جــذور طويلــة ومتشــعبة تصــل إىل رطوبــة الرتبــة الســفلية  ،وجتمــع أكثــر قــدر ممكــن منهــا( .)6أمههــا

 -1حسن  ،دمحم إبراهيم  ،اجلغرافية اإلقليمية واالقتصادية  ،مركز اإلسكندرية للكتاب  ،0991 ،ص .016
 -2حسن ،دمحم إبراهيم ،جغرافية الوطن العريب وحوض البحر املتوسط  ،ص. 336
 -3حسن  ،دمحم إبراهيم  ،اجلغرافية اإلقليمية و االقتصادية ،ص. 013
 -4حسن  ،دمحم إبراهيم  ،جغرافية الوطن العريب والبحر املتوسط ،ص. 336

 -5برجيس ي ،م ، .ترب العامل  ،ترمجة سامي عبود العامر  ،دار املريخ للنشر  ،الرايض 0914 ،م .074 ،
 -6صادق  ،دولت أمحد  ،علي ألبنا  ،أسس اجلغرافيا العامة  ،مكتبة اال جنلو مصرية  ،القاهرة  ،0994 ،ص . 016
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أشــجار الزيتــون الــيت حتتــوي علــى اجلــذور الطويلــة ،وأوراقهــا املغطــاة ابلطبقــة الشــمعية الــيت تســاعدها يف احملافظــة علــى عــدم
فقدان الرطوبة.
 -3األشجار -:
تسود بعض األشجار حوض البحر املتوسط  ،ومتتاز أبوراقهـا القليلـة الصـغرية وسـطحها األملـس النـاعم ،الـذي حيـول
دون فقــدان املــاء بســرعة ،وأتيت أشــجار البلــوط والزيتــون كأحــد أهــم أشــجاره ،وبعــض األشــجار املخروطيــة كــاألرز والســرو،
كما ميتاز أبشجار الفاكهة من كمثرى ،وخوخ ،وتفاح ،ولوز ،وتني ،وكروم ،املنتشرة يف معظم أرجاء احلـوض الغـريب للبحـر
املتوسط (.)1
تنمو شجرة الزيتون إبقليم البحـر املتوسـط يف اجلهـات الـيت ال تتعـرض للصـقيع ،وينـتج الزيتـون الـذي يعصـر زيتـه ويسـود
استعماله بني سكان احلوض الغريب للمتوسط ،وترتكز زراعته ابلضفة الشمالية ،يف سهول األندلس ويف حـوض هنـر الـوادي
الكبري ،وتعتمد مرسيليا على زيته ،كما يزرع يف السفوح اجلبلية املطلة على احلوض ،وتنمـو أشـجار الزيتـون يف جزيـرة مالطـا
اليت تسكنها الروم(.)2
كما انتشرت أشجار الزيتون يف قصبة قوصرة ،حيث عىن هبا املسلمون عناية كبرية أثناء تواجدهم فيها ،ونقلوا إليها
من نصارى صقلية ،وهجروا إليها عدداً من فالحي العرب واألفارقة للعمل ابلزراعة هبا(.)3
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة اجلنوبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجار الزيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون تنتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف لب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاقس ،واملهدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وجب ايــة  ،وتتكــون يف الس ـواحل اجلنوبيــة للمتوســط أس ـواق الزيــت  ،حلاجــة الشــمال املاســة لــه جلودتــه ولــرخص مثنــه وكث ــرة
استخدامه(.)4
احنصــر انتش ــار ش ــجرة الزيتــون يف إقل ــيم احل ــوض الغ ــريب للبحــر املتوس ــط ،وأص ــبحت مدنــه الس ــاحلية مرك ـزا لإلنت ــاج
والتصدير ،خاصة وأن بعض املصادر التارخيية عربت عنها ابحتوائها على غاابت مـن أشـجار الزيتـون ،ويؤكـد البكـري وابـن
حوقل ومؤلف كتاب االستبصار عـن مدينـة صـفاقس أبهنـا "يف وسـط غابـة زيتـون ،وزيتهـا أطيـب مـن كـل زيـت إال الشـريف،

 -1دمحم إبراهيم ،جغرافية الوطن العريب  ،ص . 73
 -2احلمريي الروض املعطار ص . 171

 -3طرفان  ،إبراهيم علي  ،املسلمون يف أورواب العصور الوسطي  ،مؤسسة سجل العرب  ،القاهرة  0944 ،م ،ص .91
 -4عقيل ،دمحم فاتح  ،جغرافية املوارد واإلنتاج  ،منشأة املعارف  ،اإلسكندرية  ،ط ( 3د.ت) ص469 ،
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ومنهــا ميتــار أهــل افريقيــة  ،وحتملــه املراكــب إيل بــالد الــروم  ،وعليــه معــول أهــل صــقلية و أنكبــو ردة "( .)1ومدينــة لبــدة "
أشجار الزيتون هبا كثرية وأن أهلها يستخرجون زيته يف وقته "(.)2
يذكر التجاين أنه عندما فتح عبد هللا بن أيب سرح أفريقية وقتل ملكها وجد أكثر أمواهلم الذهب والفضة ،فضم منهـا
ملـئ أيــدي جنـده وســأهلم "أين لكـم هــذا فجعــل أحـدهم يلــتمس شـيئاً يف األرض حــىت أاته بنـواة الزيتـون فقــال لـه :مــن هــذا
أصبنا هذه األموال"( .)3والنتشار أشجار الزيتون وكثافتها  ،أن اقرتنت بعض مناطق اإلنتاج ابلزيـت ،حيـث عرفـت مدينـة
ابجة ( بباجة الزيتون) ،ألهنا تقع يف وسط غابة كبرية من الزيتون دائـم اخلضـرة( . )4كمـا كانـت شـجرة الزيتـون أول حمصـول
نبايت يستخرج منه الزيـت يف حضـارات الشـرق األوسـط والبحـر املتوسـط القدميـة ،والسـبب الـذي دفـع السـكان هـو الـنقص
الواضــح يف احليـواانت إبقلــيم البحــر املتوســط لقلــة املراعــي ،واحنصــرت مســاحات الســكان يف األوديــة اخلصــبة الضــيقة وســط
سالســل اجلبــال الكثــرية يف احلــوض ،إضــافة إىل ذلــك أن شــجرة الزيتــون تســتطيع أن تســتمر لســنني طويلــة تصــل ق ـرانً مــن
الزمــان ،و ابلتــايل فهــي مصــدرا ممتــاز للغــداء ،وعليــه كــان نطــاق البحــر املتوســط خاصــة احلــوض الغــريب منــه وشــجرة الزيتــون
نطاق جغرايف واحد وحمدد منذ العصور التارخيية ،ومازالت منطقة البحر املتوسط املنتج األول للزيتون  ،خاصـة وأنـه يـدخل
يف االستهالك الغذائي بنسبة كبرية(.)5
ويتفق توزيع أشجار الزيتون مع إقليم البحر املتوسط  ،لدرجـة أن الـبعض يـرى أنـه حيثمـا توجـد شـجرة الزيتـون يتمثـل
مناخ البحر املتوسط واحلوض الغريب الذي هو جزء منه ،ألن خصائص هذا اإلقليم من حرارة مرتفعة يف فصل الشتاء ومطر
شـتوي يتبعــه جفـاف صــيفي تالئـم شــجرة الزيتـون إىل حــد كبـري ،فأصــبح االرتبـاط وثيقــا بينهمـا  ،وتعتــرب املنـاطق الســاحلية
لإلقلــيم منــاطق نباتيــة ،ألهنــا جتمــع مــابني األقــاليم الصــحراوية اجلافــة يف اجلنــوب  ،واألقــاليم املعتدلــة الرطبــة ط ـوال العــام يف
الشمال(.)6
مــن الطبيعــي أن يالئــم منــاخ البحــر املتوســط شــجرة الزيتــون  ،ابعتبارهــا مــن األشــجار املقاومــة للجفــاف بطريقــة أو
أبخــرى ،ودلــك الجتمــاع فصــل اجلفــاف مــع فصــل احلـرارة فتكــون لنفســها جــذورا طويلــة تضــرب يف الرتبــة ألعمــاق بعيــدة،
وك ــذلك تغط ــي أوراقه ــا بطبق ــة مشعي ــة ،واحتوائهـ ـا يف قش ــور مت ــاره عل ــى طبق ــة زيتي ــة ،فضـ ـالً ع ــن ط ــرق أخ ــري لالحتف ــاظ
ابلرطوبة(.)7

 -1أبو عبيدة  ،املسالك واملمالك ج  ، 7ص  ،449ابوالقاسم  ،صورة األرض  ،دار مكتبة احلياة  ،بريوت  ،ط0929 7م ص ،21مؤلف جمهول  ،االستبصار
يف عجائب األمصار ،حتقيق سعد زغلول عبدا حلميد  ،دار اآلفاق العربية  ،بغداد  0914،م ،ص 041

 -2املصدر نفسه ،ص  ، 111براين بلوية قصة مالطا  ،ترمجة مصطفي جودة  ،بريوت لبنان  0949م ،ص .31
 -3التجاين ،أبو دمحم عبد هللا ،رحلة التجاين ،تقدمي حسن حسين عبد الوهاب  ،الدار العربية للكتاب 7111 ،م ،ص. 11
 -4األنصاري  ،مشس الدين أيب عبد هللا  ،خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ( ،د ت)  ،ج، 0ص. 761
 -5رايض  ،دمحم  ،اجلغرافية االقتصادية وجغرافية اإلنتاج احليوي  ،دار النهضة العربية  ،بريوت  ،ط 0994 ، 6م  ،ص .716
 -6حسن  ،دمحم إبراهيم  ،جغرافية الوطن العريب  ،املرجع السابق  ،ص 79

 -7سعودي  ،دمحم  ،الوطن العريب  ،دراسة ملالحمه اجلغرافية  ،دار النهضة العربية  ،بريوت ( ،د.ت) ص .11
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واملتبـع لعمليـة عصـر زيـت الزيتــون طريقتـان  ،أوهلمـا بواسـطة معصـرة ذات لوالــب حيـث يـتم سـحق حبـات الزيتــون يف
طاحونة حتركها احليواانت  ،مثل الطواحني اليت كان يستعملها الرومان قـدميا  .ويطلـق عليهـا اسـم معصـرة  ،ويسـمى الزيـت
الــذي يســتخرج هبــده الطريقــة ( ابملعصــري)  ،ومــا يبقــى بعــد العصــر يســمى (فيثــور)  ،وهــو مــا زال حيتــوي علــى شــي مــن
الزيت .وهناك طريقة أخرى أبسط وهي تتمثل يف غسل حبات الزيتون ابملاء احلار وحتويلها إىل عجينة ،مث وضـعها يف أوان
خمتلفة  ،فيطفوا ا لزيت على السطح ،وميكن مجعه بسهولة  ،وكميات الزيت هبده الطريقة أقل  ،ولكنها أحسن جـودة مـن
األوىل ). (1
وبناء علـى ذلـك ،ازدهـرت مراكـز إنتـاج الزيـت يف منطقـة احلـوض الغـريب للبحـر املتوسـط  ،وتطـورت بعـض موانئـه إىل
مراكـز للتوزيـع ،وبـرزت بعــض اآلليـات التجاريـة املتبعـة يف جتــارة الزيـت  ،وتعتـرب املكاييـل مــن أمههـا  ،إذ كـان الزيـت خيضــع
للكيل قبل عملية البيع وفق ما كان متفـق عليـه مـن قبـل بعـض الفقهـاء ،بشـأن حتديـد آليـة البيـع والشـراء يف احلـوض الغـريب
للبحر املتوسط خالل القرنني الثاين والرابع اهلجـريني /الثـامن والعاشـر امليالديـني ،وهـو مـا أدى إىل ازدهـار حركـة التجـارة يف
اإلقليم أبكمله .
آليات وأدوات جتارة زيت الزيتون
 - 5املكاييل -:
تعتــرب املكاييــل مــن أهــم الوســائل املســتخدمة يف التعامــل التجــاري ابحلــوض الغــريب للبحــر املتوســط ،ألن جتــارة زيــت
الزيتون أحد أهم أشكال الوحدة بني ضفتيه الشمالية واجلنوبية ،فأن تبادل السلع الـيت كـان أمههـا زيـت الزيتـون افـرز نشـاطا
جتارايً قواي خاضع لبعض النظم التجارية ،على الرغم من أن املصادر التارخيية مل تتحدث بشكل واسع عن تلك التنظيمات
املستخدمة يف جتارة زيت الزيتون واملكاييل املتبعة يف ذلك  ،إال أن بعض املعلومات حنصـل عليهـا مـن النتـف الـيت تتحـدث
عنهــا املصــادر مــن أمههــا البكري،واملقدســي ،والقلقشــندى،وحاز الرطــل البغــدادي علــى شــهرة واســعة يف أسـواق جتــارة زيــت
الزيتــون يف احلــوض الغــريب خــالل الق ـرنني الثــاين والرابــع اهلج ـريني،إذ يســهب املقدســي يف حديثــة عــن األرطــال بقولــه" :أمــا
األرطال فكانت بغدادية يف اإلقليم كله"(.)2
قــال اإلمــام أشــهب  :بيــع الزيــت علــى الكيــل إدا عــرف وجــه الزيــت وحنــوه فــال أرى بــه أبســا  ،وأمــا ابلرطــل فــإن كــان
القســط يعــرف كــم فيــه مــن رطــل وال خيتلــف فــال أبس بــه وأن كــان خيتلــف فــال خــري فيــه  ،ألنــه ال يــدري مــا أشــرتى  ،ألن
الكيل فيه معروف والوزن فيه جمهول(.)3

-1برنشفيك روابر اتريخ إفريقية يف العهد احلفصي ،ترمجة محادي الساحلي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت لبنان 0911 ،م،ص.770
 -2أبو عبد هللا دمحم  ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم  ،ط ، 7مطبعة بريل 0991م ،ج ،0ص . 361ـ
 3ابن أنس  ،مالك األصبحي  ،المدونة الكبرى ،رواية  :سحنون بن سعيد  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ( ،د ت)  ،ص. 177
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وع ــدا الفقه ــاء الرط ــل البغ ــدادي أساس ــا لقي ــاس مجي ــع املكايي ــل الداخل ــة يف احلق ــوق الش ــرعية واملع ــامالت الدارج ــة يف
األسواق ،واختلفوا يف تقديره ،فقيل أنـه ( ،)528وقيل ( )528-درمها  ،وقيل ( )539درمهاً مبـا يعـادل ( )196،21
غراماً(.)1
واستخدم القفي ز كوحدة ملكيال الزيت ،وأطلق عليه البكري  ،ابلقفيز القروي نسبة للقريوان  ،وهو يساوي مخسة أرابع
مكاييل قرطبة(.)2
تتفق املصادر على استخدام القفيز كأحد أهم املكاييل املستخدمة يف جتارة الزيت ،إذ يذكر القلقشندى ،أن القفيز
هو ست عشر ويبة ،كل ويبة أثىن عشر مدا قرواي،وهو ما يقارب املد النبوي صلع(.)3
ويؤكد ابن حوقل ،أبن التعامالت التجارية يف جتارة الزيت كانت ابلقفيز عند حديثه عن أسعار الزيت بقوله:
وك ـ ــان سعره رمبا بلغ من ستني قفيزاً بدينار إىل مائ ـ ــة قفيز بدينار .)4( )...

(

واختلفــت املك اييــل خــالل الق ـرنني الثــاين والرابــع اهلج ـريني  /الثــامن العاشــر امليالديــني مــن مدينــة إىل أخــري مــن مــدن
اإلقليم ،أو كما أصطلح يف كل بلد من بلدانه يف املعاملة علـى أرطـال تتفاضـل يف الـزايدة والنقصـان ،فمـثالً قفيـز الزيـت يف
مدن الضفة اجلنوبية للمتوسط  ،يذكر البكري أن قفيز الزيت يساوي مخسة أرابع مكاييل قرطبة( ،)5وهو ما يدل على أن
القفيز كان من املعامالت التجارية املستخدمة يف الضـفة الشـمالية  ،و يصـفه املقدسـي أبنـه سـتون رطـالَ والربـع مثانيـة عشـر
رطالً(.)6
كمــا اســتخدمت يف أس ـواق احلــوض الغــريب للبحــر املتوســط بعــض أن ـواع املكاييــل يف جتــارة زيــت الزيتــون إضــافة إىل
القفيز ،استعمل املطر الذي يسع مخسة أقفزة مـن الزيـت  ،وكـذلك القسـط الـذي يقـدر بنصـف صـ ــاع  ،وهـو مـن املكاييـل
املألوف ــة يف استخدامه لكيل الزيت(.)7
ومن املعامالت التجارية املتبعة أن يباع الزيت ابجلملـة ،وكـان املنـادون وهـم مجاعـة مـن احلمـالون يكيلـون الزيـت عنـدما يـتم
بيعــة ابجلملــة ،إذ يوضــع يف اجل ـرار حيــث تتســع الواحــدة منهــا مائــة ومخســون رط ـالً(.)8ويــتم جتميــع الزيــت يف م ـوانئ املــدن

 -1محودة  ،عبد احلميد حسني ،أسواق القريوان يف عصر األغالبة ،منشورات معهد البحوث والدراسات األفريقية ،القاهرة 7110م ،ص . 60
 -2أبو عبيدة  ،املسا لك واملمالك ص 421

 -3ابوالعباس امحد  ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء  ،دار الباز للنشر ،مكة املكرمة  ،ج  0912 ،1م  ،ص .019
 -4أبو القاسم  ،صورة األرض  ،ص .21
 -5أبو عبيده ،املسالك واملمالك  ،ص .421
 -6أبوعبدهللا  ،أحسن التقاسيم  ،ص .361

 -7محودة  ،عبد احلميد  ،أسواق القريوان يف عصر األغالبة ،ص . 60
 -8الوزان  . ،احلسن ،وصف أفريقيا  ،ترمجة عبد الرمحن محيدة  ،اهليئة املصرية للكتاب  7111 ،م  ،ص .771
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الساحلية اليت تشتهر بتصديره ،متهيدا لنقله من قبل التجار إىل أماكن أخرى  ،حيت أصبحت السفن التجارية تتنقـل بـني
موانئ احلوض الغريب للبحر املتوسط لنقل الزيت ،جلودته ووفرته يف خمتلف مدن اإلقليم .
 - 2وسائل النقل:
شهدت منطقة احلوض الغريب للبحر املتوسط خالل القرنني الثاين والرابع اهلجريني /الثامن العاشر امليالديني  ،حركة
جتارية واسعة النطاق ،إذ كانت السفن أتيت حمملة ابلبضائع من موانئ الضفة الشمالية ابخلشب والقمح والنسيج إىل موانئ
الضفة اجلنوبية  ،اليت كانت سوقا رائجة لتلك املنتجات  ،وترد السفن حمملة ابلزيت لطيبه وجودته ورخص مثنه .ويذكر
جواتياين  ،أن وحدة البحر املتوسط خالل العصور الوسطى  ،أجنزت من خالل حجم اإلحبار اهلائل ،الذي مت يف ذلك
الوقت  .ويصفه أبنه "البحر الذي يتوسط العامل وليس به مد" .كما ورد يف سجالت اجلنيزة ذكر ما ال يزيد عن ستة عشر
نوعا من السفن  ،وست وثالثني نوعا من وسائل النقل التجاري ،وأهم السفن املالحية (القنرب) استخدمها البنادقه يف
القرن العاشر وأطلقوا عليها قمباراي ،يف الوقت الذي يشري فيه اليواننيون واإليطاليون إىل القنرب على أنه الرجل احملارب ،
فأن اجلنيزة عرفتها على إهنا سفينة لنقل البضائع الثقيلة والركاب ،وهناك سفن يطلق عليها أسم (الغراب) ،وهي تسري
مبجاديف أو بدوهنا ،وكانت تستخدم للسفر والنقل وهلا فوائد حربية ومالحية ،ولديها القدرة على اهلرب يف حال تعرضها
هلجوم ،وكذلك فهي أقل تعرضا ألنواء الرايح(. )1
ومن السفن الشائعة يف البحر املتوسط (اخلنزيرة) ،وهي تسمية غريبة لنوع من السفن إال أهنا دلت يف لغة
العصر على مدار العجلة ،وعرفت أيضا ابسم (الدوامة)  ،وأتكد وجودها يف صقلية ،وتونس ،وطرابلس(.)2
ساعد املوقـع اجلغـرايف بعـض مـوانئ الضـفة اجلنوبيـة للمتوسـط ،يف نقـل البضـائع بـني الشـمال واجلنـوب ،والشـرق
والغرب ،فهو يقع يف منتصـف ال طريـق بينهمـا وكـان الوصـول إىل صـقلية منـه سـهال حـىت يف سـفن صـغرية ،وأصـبحت حمطـة
للبضائع خاصة وأن السفن ،مل تكن معتادة على الرحالت الطويلـة مـن الغـرب إىل الشـرق( ،)3إذ كانـت مدينـة املهديـة مرفـأ
للسفن ،من صقلية ،واألندلس ،وغريها(.)4
يســتدل ممــا ســبق ،أن الســفن التجاريــة كانــت تتنقــل بــني م ـوانئ احلــوض الغــريب للبحــر املتوســط  ،وأن التجــار عــادة مــا
يســتأجرون الســفن لنقــل بضــائعهم ،والتجــول هبــا بــني ضــفيت املتوســط  ،إال أن عامــل ال ـريح كــان جيــرب يف أغلــب األحيــان

 -1جواتياين ،دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية  ،ترمجة عطية القوصي  ،وكالة املطبوعات الكويت 0911 ،م ،ص. 702
 -2جواتياين  ،دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية  ،ص. 777
 -3املرجع نفسه  ،ص. 771

 -4البكري املسالك واملمالك  ،ج ، 7ص ، 413احلمريي  ،الروض املعطار  ،ص. 417
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الســفن علــى الســري مشــاال وجنــواب  ،أو ابلعكس.ويــذكر البكــري  ،أن صــفاقس كانــت "حمطــا للســفن يقص ـدها التجــار مــن
اآلفاق ابألموال اجلزيلة البتياع املتاع والزيت"(.)1
كانت وسائل النقل املتمثلة يف السفن التجارية  ،تلعب دورا رئيسيا يف التواصل بني مشال احلوض وجنوبه ،والذي مرده
إىل سهولة االنتقال بني ضفتيه الشمالية واجلنوبية إضافة إىل العوامل الطبيعية واملناخية  ،ومدى مالئمتها إلاتحة املالحة يف
احلــوض الغــريب للمتوســط ،ونشــاط حركــة التنقــل دون التعــرض إىل خمــاطر اإلحبــار ،خاصــة وأن البحــر املتوســط يعــرف أبنــه
البحر الذي ليس له مد ،ويتوسط العامل أبكمله  ،مما يساعد على سهولة املالحة والتواصل بني ضفتيه ،وهو ما يؤكـده ابـن
جبري عند ذكره ملدينة اطرابنش يف جزيرة صقلية بقوله" :مرساها من أحسن املراسي وأوفقهـا للمراكب،ولـذلك يقصـد الـروم
كثريا إليها ،والسيما املقلعون إىل بر العدوة ،فإن بينها وبني تونس مسرية يوم وليلة ،فالسفر منها وإليها ال يتعطل شتاء وال
صــيفا"( ،)2ويضــيف ابــن جبــري ،أن الـريح قــد غــريت املركــب الــذي يتوجهــون بــه إىل بــالد األنــدلس مــن صــقلية إىل جهــة بــر
افريقية(.)3
ويــذكر احلمــوي ،أن مدينــة مســينة جتتمــع هبــا الســفن الكبــار واملســافرون والتجــار مــن بــالد الــروم واإلســالم( ،)4ومدينــة
طربقة اشتهرت بكثرة ورود املراكب والتجار عليها ونزوهلم فيها( ،)5ومدينة املرية كذلك مرسى آمن للسفن األندلسية(.)6
وتدل املعلومات اليت تذكرها املصادر اجلغرافية عن السفن التجارية ووصوهلا إىل موانئ احلـوض الغـريب للبحـر املتوسـط
،على نشاط احلركة التجارية بني اجلانبني .وعليه فـإن وسـائل النقـل والـيت غالبـا مـا تكـون جتاريـة كمـا سـبق الـذكر ،أسـهمت
بشــكل كبــري يف إجيــاد روابــط التواصــل بــني ضــفيت املتوســط ،وتنوعــت حركــة تبــادل الســلع الــيت كــان مــن أمههــا زيــت الزيتــون
خالل القرنني الثاين والرابع اهلجريني /الثامن والعاشر امليالديني الذي اختصـت بـه بعـض مـوانئ احلـوض الغـريب للمتوسـط ،
حىت أهنا اشتهرت بتجارته وتصديره إىل مناطق أخرى  ،استنادا إىل مـا تـذكره املصـادر خـالل تلـك الفـرتة ،حيـث أصـبحت
مدينة صفاقس على سبيل املثال مرفأ للسفن يقصدها التجار يف كل وقت وميناء لتصدير الزيت،و تدل املعلومات على أن
تلك السفن  ،كانت تتنقل بني موانئ احلوض الغريب للمتوسط  ،ألن معظم تلك املوانئ مأمون مـن الـرايح ،وعلـى حسـب
ذكر البكري أن مدينة "جزائر بين مزغين مرساها مأمون من الرايح يقصد إليها أصحاب السفن من أفريقية واألندلس"(،)7

 -1البكري  ،املسالك واملمالك  ،ج ، 7ص . 441

 -2ابن جبري  ،رحلة ابن جبري  ،دار صادر للطباعة والنشر  ،بريوت 0946م  ،ص. 311
 -3املصدر نفسه  ،ص . 301
 -4احلموي  ،ايقوت بن عبد هللا  ،معجم البلدان  ،دار صادر بريوت ج ، 7ص . 119
 -5ابن حوقل  ،أبو القاسم  ،صورة األرض  ،دار مكتبة احلياة  ،بريوت  ،ط0929، 7م ،ص. 24

 -6ابن خلدون  ،عبد الرمحن بن دمحم  ،املقدمة  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت لبنان (،د ت) ص . 713
 -7أبو عبيدة ،املسالك واملمالك ،ج ،7ص. 237
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و"حتـط املراكــب إىل مدينــة طـرابلس لــيال وهنــارا وتـرد عليهــا ابلتجــارة علــى مـر األوقــات والســاعات صـباحا ومســاء ،مــن بلـد
الروم وأرض املغرب بضروب األمتعة"(.)1
ســاعد تقابــل املــدن يف الضــفة الشــمالية واجلنوبيــة علــى تنقــل الســفن التجاريــة بــني مـوانئ احلــوض الغــريب للمتوســط ،
وميكــن أن نستشــهد مبــا ذكــره أبوصــوه يف حديثــه عــن اإلحبــار مشــاال وجنــواب يف حــوض البحــر املتوســط  ،ويف حتديــد مواقيــت
التنقل " أن اجتاه الرايح طوال موسم اإلحبار "إبريل – نوفمرب" يعد من أهم العوامل اليت فرضت نسق التنقل مشال جنوب،
وأن التنقـل واإلحبـار مــن الشـرق إىل الغـرب كــان أقـل بكثـري"( ،)2وهــو مـا يؤكـد علــى التواصـل بـني ضــفيت املتوسـط يف فـرتات
اترخيية سابقة لفرتة الدراسة.
إضافة إىل ذلك  ،جند أن التقابل بني مواين ضفيت احلوض الغريب املتوسط واضحا  ،فمثال موانئ مدن املغرب هلا ما
يقابلها من موانئ مدن األندلس ،متمثال يف مدينة جباية اليت تقابلها مدينة طرطوشة( ،)3كما أن كل ميناء من أرض أفريقية
يقابل ميناء ابألندلس وصقلية ،ومـن ذلـك أنـه مـن مدينـة اجملـوس جبزيـرة شـكيل "الـوطن القبلـي" قـرب قليبيـة كانـت تنطلـق
السفن ابجتاه صقلية ،وكذلك من قصر اجملوس بني سبته وطنجة كانت تنطلق السفن حنو بالد األندلس(. )4
ويذكر القزويين أن جزيرة صقلية وصلها بعض من سكان أفريقية خالل القرن الثاين اهلجري ،ويرجـع ذلـك إىل قـرب
املســافة بــني اجلــانبني( ، )5وأن مدينــة سوســة تقابــل صــقلية ألن هبــا ســند عــال تــرى دورهــا مــن البحــر إدا قصــدها التجــار مــن
صقلية،ومدينة مرسي اخلرز قريبة من سردا نية بينهم حنو جمرأين فقط( ،)6إضافة إىل مدينة طنجة اليت اعتـربت حمطـة للسـفن
اللطاف ألن الريح الشرقية تؤدي فيه(.)7
ويضــيف ابــن خلــدون أبن القــرن الثالــث والربــع اهلج ـريني /التاســع والعاشــر امليالديــني ،أصــبحت فيــه جــزر البحــر
املتوســط مثــل ،مالطــا ،وصــقلية ،وســردينيا حمطــات للســفن التجاريــة ،فــأن العــرب املســلمني أصــبحت أســاطيلهم فيــه جائيــة
وذاهبة من صقلية إىل الرب الكبري املقابل هلا من العدوة الشمالية(.)8

 -1ابن حوقل  ،صورة األرض  ،ص . 27
 -2حممود أمحد  ،دراسات يف اتريخ البحر األبيض املتوسط يف العصر الوسيط  ،منشورات فاليتا مالطا  ، 7111 ،ص. 09
 -3القز ويين ،زكراي بن دمحم ،أاثر البالد وأخبار العباد  ،دار صادر  ،بريوت 0949،م ،ص. 724

 -4ابشا  ،جناة  ،التجارة يف املغرب اإلسالمي من القرن الرابع إىل الثامن للهجرة  ،منشورات اجلامعة التونسية  ،تونس 0924،م ،ص.13
 -5زكراي بن دمحم  ،آاثر البالد وأخبار العباد  ،ص.490
 -6البكري  ،املسالك واملمالك ،ج ،7ص. 201
 -7املصدر نفسه  ،ج ،7ص. 212

 -8عبد الرمحن بن دمحم  ،املقدمة  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت لبنان ( ،د ت)  ،ص. 761
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النظم التجارية املستخدمة يف جتارة زيت الزيتون
 -5األسواق -:
انتش ــرت األسـ ـواق ابحل ــوض الغ ــريب للبح ــر املتوس ــط يف خمتل ــف امل ــدن  ،وظه ــرت االختصاص ــات يف معظ ــم األنش ــطة
التجارية القائمـة خـالل القـرنني الثـاين والرابـع اهلجـريني /الثـامن العاشـر امليالديني.ومبـا أن جتـارة زيـت الزيتـون تعتـرب أحـد أهـم
التعامالت التجارية الرائجة ،إضافة إىل اإلقبال عليها من التجار نتيجة زايدة الطلب يف االستهالك خاصة يف مدن الضـفة
الشمالية للمتوسط خالل فصل الشتاء ،وبناء على ذلك ،ظهرت األسواق املتخصصة يف احلوض الغريب للمتوسط  ،حيث
يســهب ابــن حوقــل يف وصــف أس ـواق بعــض املــدن الشــمالية بقولــه ":فكانــت أس ـواق مدينــة اخلالصــة يف صــقليه هبــا ســوق
الزايتني والصيارفة"(.)1
يذكر اإلدريسي أن مبدينة املرية ابب يسمي ابب الزايتني ويرجـع ذلـك إىل أن معاصـر الزيـت قريبـة مـن تلـك املدينـة
الساحلية اليت تش رف على امليناء  ،ابلتايل يكون الزيت قريب منه حىت يتم نقله بسهولة لتصديره  ،كما كان أبشبيلية ابب
يعرف بباب الزيت ومنه خترج شحنات الزيت لتصديرها(.)2
يــذكر احلمــريي أن مراكــب أهــل أشــبيلية وســائر املــدن الســاحلية مــن بــالد األنــدلس يقلعــون عنهــا وحيطــون هبــا
ب ضروب من البضائع ويقصدها أهل أشبيلية ابلزيت الكثري ويتجهز منها ابلطعام إىل سائر بالد األندلس الساحلية(.)3
كانـ ــت األس ـ ـواق يف احلـ ــوض الغـ ــريب للبحـ ــر املتوسـ ــط تعمـ ــل علـ ــى تنظـ ــيم العمليـ ــة التجاريـ ــة وتسـ ــهيلها ،فظهـ ــرت
التخصصات بينها  ،فكل سوق خيتص بنشاط جتـاري حمـدد يسـتدل عليـه مـن أبـواب املدينـة يف بعـض األحيـان  ،الـيت كـان
من أمهها ،ابب الزايتني وسوق الزايتني .
وبن ــاء عل ــى ذل ــك ،نش ــطت احلرك ــة التجاري ــة خ ــالل الق ـ ـرنني الث ــاين والراب ــع اهلج ـ ـريني  /الث ــامن والعاش ــر امليالدي ــني
،وأصــبحت مـوانئ الضــفة الشــمالية واجلنوبيــة للمتوســط ،أمــاكن لوصــول الســفن التجاريــة احململــة ابلســلع والبضــائع مــن كــل
اجلهات ،وتعدى األمر أن أصبحت تلك املوانئ نتيجة لقرهبا من مراكز اإلنتاج ،يف أغلب األحيان أسواقا يراتدها التجـار
للحصول على الزيت خاصة وأن أسـعاره يف تلـك األمـاكن تكـون رخيصـة ،ومبعـين أخـر أصـبحت األسـواق تعقـد يف املـوانئ
لتبادل البضائع .

 -1أبو القاسم  ،صورة األرض  ،ص .006

 -2أبو عبد هللا دمحم  ،نزهة املشتاق يف اخرتاق األفاق  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،مج  0913، 7م  ،ص . 021
 -3دمحم عبد املنعم  ،الروض املعطار  ،ص .19
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و يذكر البكري  ،أن مدينة صفاقس" كانت حمطاً للسفن يقصدها التجـ ــار من األفاق البتياع املتاع والزيت"(،)1
ومدينة طربقة عامرة لورود التجار إليها" (" ،)2وأن بونه يعمها التجار األندلسيون"(.)3
كــان التبــادل هــو الســمة الرئيســية لتجــارة ضــفيت البحــر املتوســط الــذي أييت زيــت الزيتــون مــن أهــم املنتج ــات
الزراعيــة ،وكــذلك مســتخرجاته مــن الصــابون والشــمع أتيت يف الصــدارة وعليــه امــتألت مـوانئ احلــوض الغــريب مثــل صــفاقس
واملهدية وسوسة واملرية بتصدير الزيت الذي اشتهرت به غاابت الزيتون يف منطقة الساحل ،ومدينـة أشـبيلية الـيت جيتمـع هبـا
الزيت من جبال الشرف ،إذ يعترب زيته من أطيب الزيوت ويتجهز به إىل اآلفاق برا وحبرا(. )4
كما كانت ترد السفن من الضفة الشمالية على املوانئ اجلنوبية للحوض الغريب للمتوسط حمملة ابملواد الرائجة يف اإلقليم
( ،)5أما الواردات فكانت ترتكز على زيت الزيتون كما سبق الذكر من صفاقس فكان التجار الصقليون يقصدون مينائها
مــن أجــل هــذا الغــرض إذ يوصــف أبنــه مينــاء الزيــت( .)6كمــا كانــت سوســة ســوقاً لزيــت الزيتــون وترســانة حبريــة وثيقــة الصــلة
بصقلية(.)7
متيـز البنادقـة واألمـالفيون بصـفة خاصـة يف الــرتدد علـى مـوانئ الضـفة اجلنوبيـة ،ومــن جهـة أخـرى كـان التجـار املســلمني
حيص ــلون عل ــى أدن الس ــفر إىل ص ــقلية ويقوم ــون بنش ــاطاهتم ويع ــودون إىل أوط ــاهنم ،وه ــو م ــا زاد م ــن االهتم ــام ابلعالق ــات
التجاريــة بــني الط ـرفني ،وانتهجــت أمــالفى خاصــة سياســة الصــداقة مــع العــرب املســلمني واســتفادت مــن توســيع مبادالهتــا
التجارية،ففي سنة 218هـ 875 /م كان ابملهدية مواطنني من أمالفي يشتغلون ابلتجارة هبا(. )8وخضعت أسعار الزيت يف
األسواق لوفرة اإلنتاج من عدمه  ،مبعىن أن األسعار ختضع إىل العرض والطلب  ،كما تتأثر بوفرة األمطار وقلتها وظـروف
احلرب أو عدم وصول السفن املتوقع وصوهلا أو وصول سفن غريها (.)9

 -1البكري  ،املسالك واملمالك ج ،7ص  ،449احلمريي  ،الروض املعطار  ،ص . 344
 -2البكري املسالك واملمالك ،ج ،7ص .271
 -3املصدر نفسه  ،ص .202
 -4احلمريي  ،الروض املعطار . 361 ،

 -5بونو  ،سلفا توري  ،العالقات التجارية بني بلدان املغرب وإيطاليا يف العصر الوسيط  ،ترمجة عمر دمحم الباروين  ،جملة البحوث التارخيية  ،العدد األول
0914م ،ص. 307
 -6البكري املسالك واملمالك  ،ج،7ص ، 449مؤلف جمهول  ،االستبصار  ،ص04ـ. 02
 -7ارشيبالد  ،لويس  ،القوي البحرية والتجارية يف البحر املتوسط  ،ترمجة امحد عيسي مكتبة النهضة املصرية  ،القاهرة  ( ،د.ت)  ،ص .713
 -8املرجع نفسه  ،ص. 303

 -9جواتياين  ،دراسات يف التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية  ،ص . 763
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كــان الــبعض يتحايــل علــى التجــار يف حتديــد األســعار ابألسـواق  ،وعلــى ســبيل املثــال أن "أهــل ســرت ال يبتــاعون إال
بســعر قــد اتفق ـوا عليــه ورمبــا نــزل املركــب بســاحلهم مســوقاً ابلزيــت وهــم أحــوج النــاس إليــه ،فيعمــدون إىل الزقــاق الفارغـ ـ ـ ــة
فينفخوهنا ويضعوهنا يف حوانيتهم لريى أهـ ــل املـركب أن الزيت عندهم كثري وابئر"(.)1
تشــري أحــد املصــادر التارخييــة إىل املعاهــدات الــيت عقــدت و تتضــمن بنــوداً جتاريــة تــنص علــى تبــادل الســلع  ،منهــا
املعاهــدة الــيت عقــدت بــني أيب العبــاس بــن إبـراهيم بــن األغلــب وجرجيــوري حــاكم صــقلية ســنة502ه ـ  ،أســهمت يف حتقيــق
الرواج التجاري بني أفريقية وصقلية وأصبح التجار من كل الطرفني يراتدون األسواق للمتاجرة فيها فاستورد األغالبة السكر
من صقلية وصدروا إليها زيت الزيتون (.)2
وبدلك فاألسواق عادة ما تقام ابلقرب من املوانئ لكي يسهل نقل الزيت منهـا إىل السـفن التجاريـة القادمـة واسـتلزم
ذلك إقامة الفنادق إلقامة التجار فيها واليت عادة مـا تكـون إق ـ ــامتها جبـوار األسـواق خاصـة وأن القـرن الرابـع اهلجـري شـهد
نشـ ــاط للتجارة يف احلوض الغريب للبحـر املتوسـط  ،إذ اسـتغىن التجـار األوروبيـني عـن وسـاطة اليهـود بيـنهم وبـني املسـلمني،
فاجتمع النصارى يف داخل املدن اإلسالمية يف منازل وفنادق يستودعون فيها بضائعهم وجتري فيها العمليات التجاريـة ،إذ
أص ــبح الفن ــدق ابإلض ــافة إىل كون ــه مس ــتودع للبض ــائع سوقـ ـ ـ ـاً ي ــزدحم داخله ــا احلـ ـ ــمالون واملرتمج ــون واحملـ ـ ــررون لص ــفقات
البيوعـ ــات الرمسية (.)3
ويعت رب رخص األسعار وطيبة الزيت وجودته يف صفاقس من العناصر األساسية املشجعة على جتارته مـن قبـل جتـار
صــقلية ،يــذكر ابــن حوقــل" وهلــا منــه مــا لــيس بغريهــا مثلــه ،كــان ســعره رمبــا بلــغ مــن ســتني قفيــز بــدينار إىل مائــة قفيــز بــدينار
حسب السنة وريعها"(.)4
وعليــه شــجعت تلــك األســعار ا لتجــار علــى حتــول مدينــة صــفاقس مــن مركـزا لإلنتــاج إىل أحــد أهــم مراكــز التصــدير يف
الضفة اجلنوبية للحـوض الغـريب للمتوسـط ،معتمـدة بـذلك علـى وفـرة اإلنتـاج مـن الزيـت الـذي أيتيهـا مـن غـاابت السـاحل،
وهو ما شجع التجار على النزول هبا وشحن زيتها إىل موانئ الشمال لسد العجز يف االستهالك يف فصل الشتاء ،وهـو مـا
أفــرز شــبكات للتواصــل بــني الشــمال واجلنــوب أساســها تبــادل الســلع ،خاصــة وأن التجــار غالبــا مــا يبيعــون ســلعهم وجتــارهتم
ويفضـلون العـودة إىل بلـداهنم حمملـني ابلبضـائع وهـو مـا يؤكـد علـى أن األسـواق يف احلـوض الغـريب للمتوسـط اعتمـدت علــى
بعــض املعــامالت التجا ريــة الــيت ارتبطــت بتجــارة الزيــت  ،األمــر الــذي أســهم يف بــروز نظــام الشــركة بــني جتــار احلــوض الغــريب
للبحر املتوسط  ،كأحد أهم التنظيمات املستخدمة يف جتارة الزيت يف اإلقليم .

 -1احلمريي  ،الروض املعطار  ،ص  ، 307مؤلف جمهول  ،االستبصار  ،ص . 019
 -2ارشيبالد  ،لويس  ،القوى البحرية  ،ص 024

 -3ابشا  ،جناه سويسي  ،التجارة يف املغرب اإلسالمي ،ص 21
 -4ابن حوقل  ،صورة األرض  ،ص. 21
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 -2الشركة :
الشـركة لغـة :هـي خلــط أحـد املـالني ابآلخـر حبيــث ال ميتـازان عـن بعضـهما  .واصــطالحا :خيتلـف ابخـتالف أنواعهــا
ألن الشــركة تتنــوع إىل شــركة مفاوضــة وعنــان وأبــدان ووجــوه ( . )1وهــي تكــون بــني شخصــني أو أكثــر ،وتكــون ابلتســاوي يف
رأس املــال واألرابح(. )2ويقــال  :اشــرتكنا مبعــىن تشــاركنا  ،وقــد أشــرتك الــرجالن وتشــاركا  ،أو شــارك الرجــل أحــدمها اآلخــر ،
وتشــاركنا يف كــدا وشــركته يف البيــع ،وأشــرك فــالن فــالان يف البيــع إدا أدخلــه مــع نفســه فيــه  ،واملقصــود ابلشــركة  ،الشــركة يف
رقاب األموال على اإلشاعة وأما إن مل تكن رقاب األموال فليست شركة  ،وإمنا هي خلطة  ،فكل شريك خليط وليس كل
خلــيط شـريكا ،واخللطــة أعــم مــن الشــركة  ،وتســتدعي الشــركة أمـواال كبــرية حيــث أن التجــار يعتمــدون علــى البضــائع الــيت
حتتــوي علــى رأس مــال كبــري ،ويســتدعي األمــر التعامــل عــن طريــق شــركة يســلم مبوجبــه صــاحب رأس املــال إىل التــاجر مــاال
يشرتي هبا بضاعة معينة ويكون الربح بينهما ابلتسـاوي ،وسـئل أبـو دمحم عـن رجـل دفـع إىل رجـل مـاال وهـو صـاحب سـفينة
على أن يعمـل يف أي جتـارة شـاء مـن أي بلـد شـاء وحيملـه يف مركبـه ابلكـراء و الـربح بيـنهم ( )3يـذكر اإلمـام سـحنون  ،أنـه
مسع من اإلمام مالك  ،أن الشركة ال جتوز إال على التكافؤ يف األموال  ،وال تصلح الشـركة إال يف املـال  ،والعـني والعمـل ،
وال تصــلح الشــركة ابلــذمم إال أن يك ـون ش ـراؤمها يف ســلعة حاضــرة أو غائبــة إدا حض ـرا مجيعــا الش ـراء ،وكــان أحــدمها محــيالً
ابآلخر .
قال ابن املنذر :أمجع العلماء على جواز الشركة  ،اليت خيرج فيها كل واحد من الشريكني ماال مثل مال صاحبه  ،من
نوعــه دراهــم أو داننــري  ،مث خيلطــاهنم حــىت يصـريا مــاال واحــد بــال متييــز  .علــى أن يبيعــا ويشــرتاي مــا رأاي مــن أنـواع التجــارة ،
وعلى أن ما كان من فصل  ،فهو بينهما بنصفني  ،وما كان من خسارة فهو كذل .
أجاز بن القاسم الشركة ابلطعام من صنف واحد  ،قياسا على جوازها يف الصنف الواحد من الذهب والفضة  ،ومنعها
اإلمام مالك  ،إذ رأى أن األصل هو أن ال يقاس على موضع الرخصة ابإلمجـاع  ،وقيـل أن وجـه كراهيـة مالـك لـدلك ،أن
الشركة تفتقر إىل االستواء يف القيمة ،والبيـع يفتقـر إىل االسـتواء يف الكيـل  ،فـافتقرت الشـركة ابلطعـام مـن صـنف واحـد إىل
استواء القيمة والكيل ،ودلك ال يكاد يوجد  ،فكره مالك دلك ،فهدا هو اختالفهم يف جنس حمل الشركة .

 -1اجلزيري  ،عبد الرمحن  ،الفقه على املذاهب األربعة  ،دار الطباعة ،مصر  ،ط 0917 ، 7م ج،3ص. 13
2

-ابن منظور  ،دمحم بن مكرم  ،لسان العرب  ،دار صادر  ،بريوت  ،مج  ( ، 01د ت )  ،ص  661ـ . 611

 -3شرف الدين  ،ملياء دمحم  ،بعض مال مح أزمة أفريقية االقتصادية يف القرن اخلامس لإلسالم  ،مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية  ،طرابلس 0999م،
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أقسام الشركة :
يرى املالكية أن الشركة تنقسم إىل شـركة  :مفاوضـة  ،وعنـان  ،وجـرب  ،وعمـل وذمـم ،ومضـاربة  .وقـد عـرف بعضـهم
الشــركة املاليــة التجاريــة  ،أبهنــا عبــارة عــن إذن كــل واحــد مــن الشـريكني أو الشــركاء لآلخــر ،يف أن يتصــرف يف مــال ميلكانــه
على أن كال منهما يتصرف لنفسه لآلخر ،فكل من الشريكني يعمل يف مال اآلخر لصاحبه ولنفسـه خبـالف الوكيـل ،فأنـه
يعمل يف مال املوكل للموكل خاصة  ،ويرى فقهاء احلنفية  ،أن الشركة تنقسم إىل قسمني  :شركة ملك  ،وشركة عقود .
أمــا شــركة امللــك ،فهــي أن ميتلــك شخصــان فــأكثر عينــا مــن غــري عقــد الشــركة  ،وتنقســم إىل قســمني  :اختياريــة وإجباريــة
.وشركة العقود هي عبارة عن العقد الواقع بني أثنني فأكثر لالشرتاك يف مال ورحبه  ،أبن يقول أحد الشريكان شاركتك يف
كدا ،ويقول اآلخر قبلت  ،وتنقسم إىل ثالثة أنواع هي  ،املال  ،واألبدان ،والوجـوه  ،ويـرى احلنابلـة إن الشـركة تنقسـم إىل
قسمني  :شركة يف املال  .وشركة يف العقود  .وشركة املال  ،هي اجتماع اثنـني فـأكثر يف اسـتحقاق عـني إبرث أو شـراء أو
هبــة  .أمــا شــركة العقــود فهــي اجتمــاع اثنــني فــأكثر يف التصــرف  ،وقــال الشــافعية إن الشــركة اجلــائزة نــوع واحــد وهــي شــركة
العنان  ،أبن يتعاقد اثنان فأكثر على االشرتاك يف مال لالجتار فيه  ،ويكون الربح بينهما على نسبة أمواهلم (.) 1
يتضح مما سبق  ،أن الشركة كانت أحد التعامالت التجارية يف احلوض الغريب للمتوسط  ،خاصة وأهنا تستوجب
احلصـ ــول عل ـ ــى وس ـ ــيلة النق ـ ــل املتمثل ـ ــة يف الس ـ ــفن ال ـ ــيت تصـ ــعب عل ـ ــى الت ـ ــاجر القي ـ ــام بنق ـ ــل بض ـ ــاعته يف ع ـ ــرض البح ـ ــر .
ســئل اإلمــام ســحنون ( ت 219هـ ـ 811 /م ) ،عــن رجلــني هلمــا ســفينة فــأراد أحــدمها أن حيمــل يف نصــيبه متاعــا ولــيس
لصــاحبه شــيء حيملــه ،فقــال الــذي لــيس لــه شــيء ال أدعــك حتمــل فيهــا شــيئا إال بكـراء ،قــال األخــر أان أمحــل يف حصــيت،
فأجــاب عــن ذلــك بقولــه  :إ ن حيمــل يف نصــيبه وال يقضــي عليــه لشـريكه بك ـراء ،فإمــا أن حيمــل مثــل مــا محــل صــاحبه مــن
الشحنة واملتاع  ،وإال بيع املركب عليهما ( .)2فال جيوز ألي من الشريكني القيام أبي عمل ميس حصـة الشـريك اآلخـر إال
.
بعد موافقة دلك الشريك الصرحية
اخلامتة
من خالل البحث يف موضوع جتارة زيت الزيتون ابحلوض الغريب للبحر املتوسط تبني أن املوقع اجلغرايف أسهم يف
منــو وازدهــار التجــارة بــني ضــفيت املتوســط الشــمالية واجلنوبيــة  ،كمــا شــجعت العوامــل املناخيــة والطبيعيــة املتشــاهبة واملتطابقــة
علـى انتشــار بعــض املزروعــات يف اإلقلـيم الــيت كــان مــن أمههـا أشــجار الزيتــون املنتشــرة بكثافـة يف سـواحله لدرجــة أن أرتــبط
مناخ شجرة الزيتون مبناخ البحر املتوسط .

 - 1الونشريسي  ،املعيار  ،ج ، 1ص . 311

 7ـ يودفيتش  ،أبراهم  ،الشركة والربح يف اإلسالم خالل العصر الوسيط  ،حتقيق  :حممود أمحد أبوصوة  ،منشورات  ،فاليتا مالطا 0999م  3ـ اجلزيري  ،الفقه
على املذاهب األربعة  ،ج ، 3ص 017ـ.001
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وبنــاء علــى دلــك ،شــجعت العوامــل املناخيــة علــى انتشــار أشــجار الزيتــون بكثافــة يف اإلقلــيم ،الــذي أصــبح ميتــاز
ابحتوائـ ه علــى منــتج الزيــت ،وأصــبحت موانئــه مراكــز لتصــديره إيل كــل اجلهــات ،وهــو مــا أســهم يف قــدوم التجــار إىل مـوانئ
احلـوض الغـريب للبحــر املتوسـط ونشــاط احلركـة التجاريــة هبـا ،حـىت أصــبحت وسـائل النقــل املتمثلـة يف الســفن التجاريـة ترسـوا
على كافة موانئه حمملة ابلبضائع من كل اجلهات  ،ومبادلتها بسلعة زيت الزيتون  ،إضـافة إىل دلـك عرفـت منطقـة احلـوض
الغريب للبحر املتوسط العديد من التعامالت التجارية ،فظهرت الشركة يف التجارة يف السلع والبضائع بني التجار يف ضفيت
املتوسط حسب االحتياجات ،وهـو مـا شـجع علـى إقامـة األسـواق التجاريـة الـيت أصـبحت ضـرورية لـرواج السـلع والبضـائع
واستقرارها يف املنطقة .
وبنـاء علــى مـا ســبق فـإ ن التواصـل والتكامــل كــان السـمة القائمــة داخــل احلـوض الغــريب للبحــر املتوسـط خــالل القـرنني
الثـاين والرابــع اهلجـريني  /الثــامن والعاشـر امليالديــني ،إذ كانـت التجــارة الرائجـة بــني موانئـه أساســه ،والعالقـات التجاريــة الــيت
كانت قائمة فيه من أهم مقومات الوحدة بني ضفتيه توحدمها أكثر مما تفرقهما ،وهي من األشـياء املسـكوت عنهـا ومل يـتم
البحث فيها ودراستها ابلشكل املطلوب ،الذي أنمل أن يكون هدا البحث قد ابرز ولو بشكل بسيط أهم مالحمها .
قائمة املصادر واملراجع
أوال  :املصادر :
5ـ اإلدريسي ،أبو عبد هللا دمحم ( ت 118هـ  5513 /م) ،نزهة املشتاق يف اخرتاق األفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،مج ،2
5083م .
2ـ األنصاري ،دمحم بن أيب طالب ( ت 727هـ  5326 /م ) ،خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر( ،د ت) ،ج. 5
3ـ البكري ،أبو عبيدة ،املسالك واملمالك ( ،ت 187هـ 5901 /م ) ،حتقيـق وتقـدمي أدراين فـان ليوفـان وانـذري فـريي ،
الدار العربية للكتاب ،تونس ،ج ،5ج. 2
1ـ التجاين ،أبو دمحم عبد هللا بن امحد (ت 757هـ 5357 /م ) ،رحلة التجاين ،تقدمي حسن حسين عبـد الوهـاب ،الـدار
العلمية للكتاب  2991م .
 1ـ ابـن أنـس  ،م الـك األصـبحي  ،املدونـة الكـربى  ،روايـة  :سـحنون بـن سـعيد  ،دار الكتـب العلميـة  ،بـريوت  ( ،د ت
)ج
6ـ ابن جبري ،رحلة ابن جبري ،دار صادر للطباعة والنشر ،بريوت 5061م .
7ـ ابن حوقل ،أبو القاسم ( ت  389هـ 009 /م ) ،صورة األرض ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،ط5070 ،2م .
 8ـ ابن خلدون ،املقدم ـ ـ ــة ،دار أحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ط2993 ،1م .
)(101

ISSN: 2706-9087

 0ـ ابن منظور ،دمحم بن مكرم  ،لسان العرب  ،دار صادر بريوت ،مج ( 59د ت) .
59ـ احلموي  ،ايقوت بن عبد هللا  ،معجم البلدان  ،دار صادر ،بريوت  ،ج( ،2د ت).
 55ـ احلمـريي دمحم بــن عبـد املــنعم ( ،ت 099هــ5101/م) ،الــروض املعطـار يف خـرب األقطــار ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،
 52ـ
.
مكتبة لبنان ،بريوت 5071م
أبو الفداء ،إمساعيل بن دمحم( ،ت732هـ 5332 /م ) ،تقومي البلدان ،دار صادر بريوت( ،د ت) .
53ـ القز ويين ،زكراي بن دمحم( ،ت682هـ5285 /م) ،آاثر البالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بريوت( ،د ت).
51ـ القلقشندى ،أبو العباس امحد( ،ت 825هـ5129 /م) ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،املؤسسة املصرية العامة،
القاهرة( ،د ت) ،ج. 1
51ـ املقدسي ،أبو عبد هللا دمحم بن امحد (ت387هـ007 /م) ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،مطبعة بريل 5009م،
ط ،2ج. 5
 56ـ ـ مؤل ــف جمه ــول ،االستبص ــار يف عجائ ــب األمص ــار ،حتقي ــق :س ــعد زغل ــول عب ــد احلمي ــد ،دار األف ــاق العربي ــة ،بغ ــداد
5086م .
57ـ الوزان ،احلسن ،وصف أفريقيا ترمجة عبد الرمحن محيدة ،اهليئة املصرية للكتاب 2991م.
 58ـ ـ الونشريس ــي ،امح ــد ب ــن حي ــىي (ت051ه ـ ـ 5198 /م) املعي ــار املع ــرب واجل ــامع املغ ــرب ع ــن فث ــاوي علم ــاء افريقي ــة
واألندلس واملغرب ،حتقيق :دمحم حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت 5085م ،ج.8،0
اثنيا  :املراجع العربية :
5ـ ابشا ،جناة ،التجارة يف املغرب اإلسالمي من القرن الرابـع إيل القـرن الثـامن اهلجـري ،منشـورات اجلامعـة التونسـية ،تـونس
5076م .
 2ـ اجلزيري ،عبد الرمحن  ،الفقه على املذاهب األربعة  ،دار الطباعة  ،مصر ،

ط5012 ، 2م ،ج. 3

3ـ جودة ،جودة حسنني ،جغرافية أورواب اإلقليمية ،دار النهضة العربية ،بريوت ط( ،1د ت).
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،اجلغرافيا املناخية واحليوية ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية5000 ،م.
 1ـ اجلوهري ،يسري ،جغرافية البحر املتوسط ،منشأة املعارف،اإلسكندرية5081 ،م.
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6ـ حسن ،دمحم إبراهيم ،جغرافية الوطن العريب وحوض البحر املتوسط ،جامعة اإلسكندرية ،ج2995 ،2م .
7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،اجلغرافية اإلقليمية واالقتصادية ،مركز اإلسكندرية للكتاب5008 ،م.
8ـ ـ مح ـودة ،عب ــد احلمي ــد ،أس ـواق الق ــريوان يف عص ــر األغالب ــة ،منش ــورات معه ــد البح ــوث والدراس ــات األفريقي ــة ،الق ــاهرة
2995م .
0ـ الديب دمحم حممود ،جغرافية الزراعة ،حتليل يف التنظيم املكاين ،مكتبة االجنلو مصرية ،القاهرة( ،د ت) .
59ـ رايض ،دمحم ،اجلغرافيا االقتصادية وجغرافية اإلنتاج احليوي ،دار النهضة العربية ،بريوت ط5006، 1م .
 55ـ سامل ،السيد عبد العزيز ،اتريخ مدينة املرية اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،بريوت لبنان5060م .
52ـ سعودي دمحم ،الوطن العريب ،دراسة يف مالحمه اجلغرافية ،دار النهضة العربية بريوت( ،د ت) .
53ـ أبومسور ،حسن ،اجلغرافية احليوية والرتبة ،دار املسرية للنشر ،عمان األردن2991،م
 51ـ الشــام ي  ،صــالح الــدين  ،فـؤاد دمحم الصــقار ،جغرافيــة الــوطن العــريب الكبــري ،منشــأة املعــارف  ،اإلســكندرية  ،ط، 2
5072م .
51ـ ـ شــرف الــدين ،مليــاء دمحم ،بعــض مالمــح أزمــة افريقيــة االقتصــادية يف القــرن اخلــامس لإلســالم ،مركــز جهــاد الليبي ــني
للدراسات التارخيية ،طرابلس 5000م .
56ـ صادق ،دولت امحد ،علي ألبنا ،أسس اجلغرافيا العامة ،مكتبة األجنلو مصرية ،القاهرة 5066م .
57ـ أبو صوة،حممود أمحد ،دراسات يف اتريخ البحر املتوسط يف العصر الوسيط ،منشورات فآليتا ،مالطا 2999م .
58ـ الطاليب ،دمحم ،الدولة األغلبية (التاريخ السياسي ) ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت 5081م
50ـ طرفان ،إبراهيم علي ،املسلمون يف أورواب العصور الوسطي ،مؤسسة سجل العرب ،القاهرة 5066م .
29ـ عباس ،قاسم الرائد يف اجلغرافيا ،دار الرائد العريب ن بريوت لبنان  5089،م
25ـ عقيل ،دمحم فاتح ،جغرافية املوارد واإلنتاج ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة الثالثة ( ،د ت) .
اثلثا  :املراجع األجنبية املعربة :
 5ـ برجيس ،ى.م ،.ترب العامل ،ترمجة سامي عبود العامر ،دار املريخ للنشر ،الرايض 5086م.
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 2ـ برنشفيك  ،روابر  ،اتريخ أفريقية يف العهد احلفصي  ،ترمجة محادي الساحلي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت لبنان ،
5088م ،
3ـ بلوية ،براين ،قصة مالطا ،ترمجة  :مصطفى جودة ،بريوت ،لبنان5060 ،م .
 1ـ بونــو  ،ســلفا تــوري ،العالقــات التجاريـة بــني بلــدان املغــرب وايطاليــا يف العصـر الوســيط ترمجــة عمــر دمحم البــاروين ،جملــة
البحوث التارخيية ،العدد األول 5086م ص ص390ـ . 329
 1ـ تيلور ،جرفيت ،اجلغرافية يف القرن العشرين ،ترمجة دمحم سيد غالب ،دمحم مرسي أبو الليل ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
5071م .
 6ـ جواتيـاين س.د ،دراسـات يف التـاريخ اإلســالمي والـنظم اإلسـالمية ،ترمجـة عطيـة القوصـي ،وكالـة املطبوعـات ،الكويــت
5089م .
7ـ لومبارد ،لويس ،اجلغرافية التارخيية للعامل اإلسالمي خالل القرون األربعة األوىل ترمجة عبد الرمحن محيدة ،دار الفكـر( د
ت) .
8ـ ـ لويس،آرشــيبالد ،القــوي البحريــة والتجاريــة يف حــوض البحــر املتوســط (199ـ ـ5599م) ترمجــة أمحــد عيســى ،مكتبــة
النهضة املصرية ،القاهرة( ،د ت) .
 0ـ يودفيتش  ،أبراهم  ،الشركة والربح يف اإلسالم خالل العصر الوسيط  ،حتقيق :حممود أمحد أبوصوة ،منشورات  ،فآليتـا
مالطا 5000م.
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اإلشارات البالغية أليب عبيدة يف كتابه جماز القرآن
د .إبراهيم أمحد أبوغالية
جامعة املرقب كلية اآلداب والعلوم مسالته

املقدمة
احلمد هلل خلق اإلنسان علمه البيان وفضله على سائر خملوقاته ابلعقل والتفكري سبحانه جعل العلم نوراً للقلوب
وحيــاة للنفــوس  ,ومتعــة لــألرواح  ,وحليــة للســان وســبيالً إىل النجــاح وعــوان علــى الرقــي ودلــيالً علــى الكمــال حنمــده علــى
نعمائه ونشكره على فضائله  ,ونصلي ونسلم على أفصح من نطق ابلضاد سيدان دمحم وعلى آله والتابعني وبعد :
فقد اخرتت موضوع اإلشـارات البالغيـة عنـد أيب عبيـدة يف كتابـه جمـاز القـرآن لتوضـيح الـدور املميـز الـذي قـام بـه
أبو عبيدة وقد قسمت حبثي على مقدمة ومبحثني عرضت يف املبحث األول اإلشارات البالغية يف جماز القرآن و خروج
االستفهام واجملاز املرسل ويف املبحث الثاين اجملاز العقلي و اجملاز االستعاري واجملاز ابحلذف والكناية واملشاكلة .
وقد كان أبو عبيدة أحد أعمدة امليدان األديب ،وحنـن إذ نؤكـد ذلـك نشـري إىل روحـه األدبيـة الصـافية ،الـيت جتلـت
يف كتابه جماز القرآن ،كما وضحت سبب اختياري هلذا املوضوع متتبعاً فيه طريقـة أيب عبيـدة يف كتابـه جمـاز القـرآن والـدرس
البالغي فيه وأحكام اجملاز عنده على النحو اآليت -:
املبحث األول  :اإلشارات البالغية يف جماز القرآن.
املطلب األول  :خروج االستفهام .
املطلب الثاين  :اجملاز املرسل .
املبحث الثاين  :اجملاز العقلي .
املطلب األول  :اجملاز االستعاري .
املطلب الثاين  :الكناية .
املطلب الثالث  :اجملاز ابحلذف .
املطلب الرابع  :املشاكلة .
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املبحث األول :
اإلشارات البالغية يف جماز القرآن
خيطــئ كثــري مــن البــاحثني يف الدراســات الفنيــة للقــرآن عنــد وقــوفهم أمــام رؤيــة أيب عبيــدة يف " جمــاز القــرآن " فينفــون عنــه
معرفته للمجاز وسواه من دروس البيان والبالغة وأنه مل يعرف اجملاز الذي هو قسيم احلقيقة مع اعرتافهم أبنه أول من تكلـم
بلفظ اجملاز .
وأنه كان يف تفسريه إىل النظرة اللغوية أقرب.

()1

وبعــد ق ـراءة متأنيــة لكتــاب جمــاز القــرآن أليب عبيــدة جنــد أن هــذا الكــالم يف حاجــة إىل بيــان  ,وأنــه علــى عمومــه بعيــد عــن
الصواب ...
وإذا كان أبو عبيدة مل يـرد مـن كلمـة اجملـاز الـيت جعلهـا عنـواان لكتابـه املعـىن االصـطالحي للمجـاز  ,فـإن هـذا الكـالم لـيس
على عمومه  ,وإمنا هناك خترجيات جمازية عديدة هنج يف بياهنا نفس املنهج الذي هنجه سيبويه والفراء .
وهذه بعض اإلشارات البالغية يف مؤلفه  ,واليت تؤكد صدق ما نقول .
املطلب األول :
خروج االستفهام :
إن مجيع الباحثني واملفسرين للقرآن يف تلك احلقبة املتقدمة وقفوا عند خروج االستفهام عن معناه الوضعي إىل ٍ
معان أخرى
بالغية  ,وأطالوا الوقوف .
وأوهلــم يف هــذا املضــمار أبــو عبيــدة صــاحب جمــاز القــرآن وذلــك يف تفســريه لالســتفهام يف كثــري مــن آايت القــرآن .مــن ذلــك
)(2
قوله تعاىل:إِ َّن الَّ ِذين َك َفرواْ سواء َعلَي ِهم أَأَن َذرتَـهم أَم َمل تُ ِ
نذ ْرُه ْم الَ يُـ ْؤِمنُو َن 
َ ُ ََ ٌ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ
يقــول "هــذا الكــالم هــو إخبــار خــرج خمــرج االســتفهام  ,ولــيس هــذا إال يف ثالثــة مواضــع هــذا أحــدمها ..والثــاين  :ال أابيل
()3
أقبلت أم أدبرت ؟ ..والثالث  :ما أدرى أوليت أم جاء فالن "

 )1راجع يف ذلك بالغة القرآن بني الفن و التاريخ  -فتحي عامر ص , 06وكتاب اإلميان البن تيمية  ⁄ص. 31
 )2سورة البقرة :اآلية (. )4

 (3جماز القرآن – أليب عبيدة  ,حتقيق فؤاد سزكني ,ط , 7مكتبة اخلاجني القاهرة  0921م ج 0صـ.730
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ومن األمور املسلم هبا أن أصل االستفهام  :هو طلب فهم ما هو غـري مفهـوم عنـد املسـتفهم  ,فـإذا اسـتعمل االسـتفهام يف
غري هذا فقد خرج به إىل غري جهته .
وهــذا م ــا فطــن ل ــه أب ــو عبيــدة  ..ف ـرأى أن االســتفهام يف ق ــول ع ــالم الغيــوب َ س ـ َـواءٌ َعلَـ ْـي ِه ْم أَأَنـ ـ َذ ْرتَـ ُه ْم أ َْم َملْ تُن ـ ِـذ ْرُه ْم الَ
يُـ ْؤِمنُو َن إمنا هو إخبار من هللا تعاىل لرسوله عليه السالم أبن الكافرين ال يؤمنون يف حايل إنذاره هلم  ,وترك اإلنذار .
وال ريب أن هذا خرب حمض  ,وإن جاء يف صورة االستفهام

()1

ويف موضع آخر من جماز القرآن نرى أاب عبيدة يذكر ضابطني آخرين جييئ فيهما االستفهام مبعىن اخلرب ,ومها :
أ -بعد ال أابيل
ب -بعد النفي (ما أدرى ) وما أشبهها
وقــد ســبق أن خــروج االســتفهام إىل غـري معنــاه معــدود عنــد علمــاء البالغــة مــن قبــل اجملــاز املرســل الــذي عالقتــه اإلطــالق و
التقييد .
ك الـ اِد َماء )2(جـاءت علـى لفـظ االسـتفهام ,
ـل فِ َيهـا َمـن يُـ ْف ِسـ ُد فِ َيهـا َويَ ْس ِـف ُ
وقد قال أبو عبيـدة يف قولـه تعـاىل   :أ ََجتْ َع ُ

واملالئكــة ال تســتفهم رهبــا  ,ولكــن معنــاه اإلجيــايب  ,أي أنــك ســتفعل  ,و قــال جريــر فأوجــب ومل يســتفهم لعبــد امللــك بــن
مروان :
()3

وأندى العاملني بطون راح

ألستم خري من ركب املطااي

وقـال معلقـا علــى بيـت جريــر يف موضـع آخــر( )4مل يسـتفهم  ,ولــو كـان اسـتفهاما مــا أعطـاه عبــدامللك بـن مــروان مائـة مــن
اإلب ــل برعاهت ــا  ,واحلقيق ــة أن أاب عبي ــدة أص ــاب يف خترجي ــه لبي ــت جري ــر فه ــو ب ــال خ ــالف اس ــتفهام أري ــد من ــه التقري ــر و
اإلجياب ...أي أنتم خري من ركب املطااي ,أما اآلية الكرمية فليس قوله فيها أهنا لإلجياب مبسلم على إطالقه  ,بل الظاهر
((5
من السياق أن االستفهام لإلنكار.

 )1املصدر نفسه ج 0صـ.031
 )2سورة البقرة  :اآلية (. )31
 )3شرح ديوان جرير -اتج الدين شلق  ,دار الكتاب العريب  ,بريوت  0679ھ .
 )4جماز القرآن أليب عبيدة ج , 0ص. 016

 )5اجملاز يف اللغة والقرآن بني اإلجازة واملنع  ,د .عبدالعظيم املطعين ,ط – 0مطبعة حسام القاهرة 0991م ,ج , 0ص. 39
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وهذا ما اختاره دمحم بن جرير الطربي يف أحد أتويالته املأثورة يف توجيه قولـه تعـاىل يف هـذه اآليـة.وقال  ":إ ن املالئكـة الـيت
قالت هذا الكالم استتيبت فتابت " ( )1مث ذكر أتويلني آخرين  :أحدمها  :أنه استفهام حقيقي سألت فيه املالئكة رهبا أن
خيربها عن سر ذلك اجلعل و التأويل .اثنيهما  :أنه استفهام استعظام .
ون اِ
ني ِمن ُد ِ
َّاس َِّ
اخت ُذ ِوين َوأ ِاُمي إِ َهلَْ ِ
لت لِلن ِ
الل
َنت قُ َ
ويف قوله تعاىل   :أَأ َ
َ

)(2

قال  ":هذا ابب تفهيم  ,وليس ابستفهام عن جهل بعلمه  ,وهو خيرج خمرج  " :االستفهام  ,وإمنا يراد به النهي عن ذلك
()3
 ,ويتهدد به.
ويف قوله تعاىل َ :ه ْل يَ ْستَ ِوَاي ِن َمثَالً 

()4

موضعها هنا موضع اإلجياب " أنه ال يستواين  ,وموضع تقرير و
موضع االستفهام  ,ولكن َ
قال  " :وليس موضع هل هنا َ
ختبري أن هذا كله ليس كذلك (.)5
ويف قوله تعاىل  :أَفَ ِسحر َه َذا أ َْم أَنْـتُم الَ تُـب ِ
ص ُرو َن 
ْ ْ
ٌْ
قال  " :ليس ابستفهام بل توعد "

)(6

()7

واألمثلة كثرية يف هذا الباب  ,والذي يهمنا هنا هو امللحظ البالغـي أليب عبيـدة يف خـروج االسـتفهام عـن معنـاه إىل غـرض
آخر سواء أصاب أبو عبيدة يف التخريج أم أخطأ..
املطلب الثاين :
اجملاز املرسل :
ومــن اجملــاز املرســل امل ختلــف العالقــات غــري مــا تقــدم يف خــروج االســتفهام جنــد أاب عبيــدة يف تناولــه لــبعض آايت مــن القــرآن
()8
اها ِأبَيْد
وتفسريه هلا يقول يف قوله تعاىل:واَ َّ
اء بَـنَـ ْيـنَ َ
لس َم َ

 )1جامع البيان  -للطربي  ,حتقيق  ,حممود شاكر و أمحد شاكر  ,دار املعارف القاهرة  -وطبعة دار بريوت 0916م  ,ج , 0ص.041 ,019
 )2سورة املائدة  :اآلية ( . )004

 )3جماز القرآن  ,أليب عبيدة  -ج -0ص. 721
 )4سورة هود  :اآلية (. )76
 )5جماز القرآن ج - 0ص. 721
 )6سورة الطور  :اآلية (. )01

 )7جماز القرآن ج - 0ص. 730
 )8سورة الذارايت  :اآلية (. )62
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أي " بقوة " فهذا جماز مرسل عالقته اآللية أو احمللية ألن اليد آلة القوة وحملها.
()1
ـك  حيـث فسـر التسـبيح ابلصـالة ,
سبَّ ُح لَ َ
ووجه اليد يف موضع آخر أبهنا " اخلرب"  .ومنه توجيهه لقوله تعاىل َ :ونُ َ

فقال  ":نصلي لك  ,نقول قد فرغت من سبحيت أي صاليت "

()2

ونقــول  :جيــوز محــل اللفــظ " نســبح " علــى معنــاه الوضــعي  ,أي نقــول  :ســبحان هللا فلــيس بــالزم أن يكــون جمــازاً  ,وعلــى
القول  :أبنه " الصالة " فهو جماز مرسل عالقته اجلزئية  ,ألن التسبيح جزء من الصالة ...
ومنه قوله تعاىل  :أَ ِرَان منَ ِ
اس َكنَا  وقال  " :علمنا " مث استشهد بقول حطائط بن يعفر :
َ
()3

أرى ما ترين أو خبيال خملداً

أريين جواداً مات هزالً ألنين

فهذا كذلك جماز مرسل عالقته السببية  ,ألن من رأى شـيئاً فقـد علمـه  ,ومثلـه قولـه تعـاىل   :ور ِ
ـيت لَ ُك ْـم
ض ُ
ََ
ا ِإل ْسـالَ َم ِدينَـاً  , )4(قــال " أي اخــرتت لكــم " فهــو جمــاز مرســل عالقتــه  ,إمــا اللزوميــة ألن الرضــا مــالزم لالختيــار _ وإمــا
السببية  ,ألن الرضا سبب يف االختيار .

اء َعلَْي ِه ْم ِم ْد َراراً 
ويف قوله تعاىل َ  :وأ َْر َسلْنَا َّ
الس َم َ

()5

قــال  " :جمــاز الســماء هاهنــا :جمــاز املطــر ,يقــال  :مازلنــا يف مســاء أي مطــر ,ومازلنــا نطــأ الســماء ,أي أثــر املطــر,
()6
وأىن أخذتكم هذه السماء ؟ وجماز أرسلنا أنزلنا وأمطران.
وهنا يكاد أبو عبيدة يقرتب من اجملاز املألوف عند املتأخرين  ...فقد اشتهر عند علمـاء البيـان أن السـماء مبعـىن
املطر جماز مرسل عالقته اجملاورة  ,أمـا أتويلـه  :أرسـلنا أبنزالنـا فهـو جمـاز لغـوي اسـتعاري  ,شـبه فيـه اإلرسـال ابإلنـزال جبـامع
البلوغ يف كل  ,والسر _ وهللا أعلم _ جعل املطر كأنه يسعى إلرواء الناس ونفعهم .
وال يبعد محله على االستعارة املكنية.

()7

 )1جماز القرآن  -ج ,0ص. 021
 )2املصدر نفسه ج ,0ص. 34

)3البيت حلامت الطائي يف كتاب جماين األدب يف حدائق العرب لرزق هللا بن يوسف بن عبد املسيح بن يعقوب شيخو مطبعة األابءاليسوعيني بريوت لبنان
0903ج.712/1
 (4سورة املائدة  :اآلية (.)3
 )5سورة األنعام  :اآلية (. )4

 )6جماز القرآن  -ج , 0ص. 024
 )7اجملاز للمطعين -ج , 0ص. 60
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ص ْرباً  )1(قال  " :أنزل علينا "
ويف قوله تعاىل َ :ربـَّنَا أَفْـ َر ْ
غ َعلَْيـنَا َ

()2

فهو على هذا جماز مرسل عالقته السببية  ,ألن اإلفراغ سبب يف اإلنزال .
وجيوز محله على االستعارة املكنية  ,بتشبه الصرب ابملاء  ,مث حذف املشبه به ورمز له ببعض خواصه وهو "اإلفراغ
" والسر _ وهللا أعلم _ أن الصرب يطهر النفس من أمراض اجلزع و الفرار  ,واملاء يطهر البدن من األدران .
ضو َن أَيْ ِـديَـ ُه ْم  )3(أي ميسـكون أيـديهم عـن اخلـري والصـدقة  ,يقـال  :قـبض فـالن عنـا يـده  ,أي
ويف قوله تعاىل َ  :ويَـ ْقبِ ُ
منعنا.

()4

فاستعمال قبض اليد يف املنع جيوز جعله جمازاً مرسال عالقته السببية  ,فهو قد دخل معنا _هنا_ وجيـوز اعتبـاره
كنايــة عــن صــفة البخــل  ,وجيــوز جعلــه اســتعارة متثيليــة أبن تشــبه هيئــة البخيــل هبيئــة القــابض علــى يديــه  ,يف أن كــال مــن
البخيل  ,والقابض  ,ال يفعالن اخلري .
فءٌ َوَمنَافِ ٌع 
ويف تفسريه لقوله تعاىل   :لَ ُك ْم فِ َيها ِد ْ

()5

قال  " :ما استدفئ به من أوابرها  ,ومنافع سوى ذلك "

()6

وهذا جماز مرسل عالقته اعتبار ما يكون
ع َان ِديَهُ  )7(أي أهل جملسه ( )8وهذا صاحل لنوعني من ألوان البيان البالغي :
ويف تفسري لقوله تعاىل  :فَـلْيَ ْد ُ
أوالً  :اجملاز املرسل الذي عالقته احمللية  ,والثاين  :اجملاز العقلي وذلك إبيقاع الفعل  " :يدعو" على غري ما هو
امتناع دعاء النادي مبعىن املكان .
له  ,والقرينة يف كل ُ
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ . )9(
ومثله قوله تعاىل َ  :و ْ

 )1سورة البقرة  :اآلية (.)711
 )2جماز القرآن  -ج , 0ص. 3
 )3سورة التوبة  :اآلية (.)42

 )4جماز القرآن  -ج , 0ص. 743
 )5سورة النحل :اآلية (.)1
 )6جماز القرآن  -ج , 0ص. 313
 )7سورة العلق  :اآلية (.)02

 )8جماز القرآن  -ج , 0ص. 011
 )9سورة يوسف  :اآلية (. )17
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وقد ملح االستعمال اجملازي فيها كل الرواد  :سيبويه  ,الفراء  ,ابن قتيبة  ,أبو عبيدة

()1

كما أشار أبو عبيدة إىل نوع آخر من اجملـاز املرسـل  ,وهـو خـروج األمـر مـن الطلـب إىل التوعـد والتهديـد ؛ فقـد
()2
ِ
ِ
ري .
قال يف قوله تعاىل   :ا ْع َملُوا َما ش ْئـتُ ْم إِنَّهُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن بَص ٌ
قال  " :مل أيمرهم بعمل الكفر إمنا هو توعد "

()3

وخروج األمر إىل غـري الطلـب _ علـى أي وجـه كـان _ معـدود مـن صـور اجملـاز املرسـل الـذي عالقتـه اإلطـالق و
()4
التقييد _ مثل االستفهام _ وهبذا يكون أبو عبيدة يف جماز القرآن قد مهد للقول هبذا النوع من اجملاز.
املبحث الثاين :
اجملاز االستعاري :
هناك درس بالغي هام يف التوجيه اجملازي نلمسه يف كتاب أيب عبيدة " جماز القرآن " وهو يفسر آايت كثرية من
القرآن الكرمي وهو اجملاز اللغوي االستعاري .
والكتاب حافل هبـذا النـوع مـن الـدرس البالغـي  ,حيـث أشـار إىل عـدة أنـواع مـن االسـتعارة حسـبما اسـتقر عليـه
الوضع عند املتأخرين من الباحثني يف علوم البالغة .
لقد أشار إىل االستعارة التصرحيية بفرعيهـا  :األصـلية و التبعيـة  ,كمـا أومـأ إىل صـور مـن التبعيـة كـالتجوز يف
معــىن الفعــل  ,ويف زمنــه  ,ويف معــىن احلــرف  ,واالســتعارة املكنيــة  ,وصــرح ابسـم الكنايــة  :وهــي كمــا هــو معلــوم فيهــا
جانب احلقيقة وجانب اجملاز .
ولفت األنظار إىل اجملاز ابحلذف  ,وهو _أحياان _ يبني أصل استعمال الكلمة بعد أتويله اجملازي هلا  ..وكثريا
ما يؤيد مذهبه يف العبارة مبأثور كالم العرب  ,ممهداً له بقوله  :والعرب تفعل ذلك  ,مث ميضي يف التمثيـل  ..,وكـذلك نـراه
قد أشار إىل ما عرف ابالستعارة التمثيلية  ,أو اجملاز املركب .
وبذلك ومبا سوف نذكره من األمثلة والنماذج من تفسريه لتلك الصور من صور االستعارة يتجلى لنا :
أوالً  :أن اجملاز عند أيب عبيدة ليس كما يدعي البعض أبنه ليس قسيم احلقيقة وأن هذا القول ليس على عمومه .

 )1اجملاز للمطعين  -ج , 0ص. 66
 )2سورة فصلت  :اآلية (. )61

(3جماز القرآن  -ج  , 7ص. 012
 )4اجملاز للمطعين -ج , 0ص. 61
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اثنياً  :أن اجملاز عرف قبل القرن الرابع ابملعىن االصطالحي الذي عرفه به املتأخرون
اد ُه ْم هللاُ َم َرضاً 
ض فَـ َز َ
يف قوله تعاىل ِ  :يف قُـلُوهبِِ ْم َم َر ْ

(.)1

()2

يفسر أبو عبيدة املرض ابلنفاق والشك  ,وتشبيه النفاق والشك ابملرض استعارة تصرحيية أصلية  .لوقوع التشبيه
بني امسني جامدين  ,واجلامع ما يرتتب على كل من النفاق والشك واملرض من األضرار واملفاسد  ,والقرينـة هـي امتنـاع أن
()3
يكون املرض العضوي للقلب سببا يف وصف صاحبه ابلنفاق.
ِ ِ
ِ ِ
ك ِابل ُْع ْرَوةِ ال ُْوثْـ َقى  )4(يقول " :
سَ
ويف تفسريه لقوله تعاىل   :فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر ِابلطَّاغُوت َويُـ ْؤم ْن ِابهلل فَـ َقد ْ
استَ ْم َ

شبه ابلعرى اليت يتمسك هبا "

() 5

وتفسري أيب عبيدة هنا صريح يف فهم اجملاز واإلشـارة إليـه حيـث أدرك أن اإلميـان احلـق شـبه صـاحبه مبـن ميسـك بعـروة وثقـى
وهي عقدة احلبل  ,ومن كان هذا حاله فهو متثبت مبا استمسك به .
وهذا كما يقول الزخمشري متثيل للمعلوم  ,والنظر واالستدالل ابملشاهد احملسوس حيث يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه
فيحكم اعتقاده  ,والتيقن به.
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلنَا 
ويف تفسريه لقوله تعاىل َ  :ربـَّنَا َوالَ َحتْ ِم ْل َعلَْيـنَا إِ ْ
صراً َك َما َمحَلْتَهُ َعلَى الذ َ
يفسر " اإلصر" ابلثقل.

()6

فقد استعري " الثقل " وهو احلمل املادي لألصر مبعىن التكليف الشاق
وهـو أمــر معنــوي  ...ومســى اإلصــر ,إصـراَ ألنــه أيصــر صــاحبه – أي حيســبه فكأنـه ال يســتقل بــه لثقلــه  ,اســتعري للتكليــف
()7
الشاق من حنو قتل النفس يف التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب و اجللد وغري ذلك.
فهذه استعارة تصرحيية أصلية شبه فيها التكليف الشاق على النفوس ابحلمل الثقيل على احلامل جبامع مـا يرتتـب علـى كـل
من املعاانة واخلطر.
 )1راجع يف هذا  :البحث البالغي للشحات  -ص 71وما بعدها  ,والبيان القرآين – لرجب البيومي  ,ص  703وما بعدها  ,والقرآن والصور البيانية –
لعبدالقادر حسني  -ص . 9

 )2سورة البقرة  :اآلية (. )01
 )3اجملاز للمطعين  -ج , 0ص. 61
 )4سورة البقرة  :اآلية (. )714
 )5جماز القرآن  -ج , 0ص. 29

 )6الكشاف  -ج , 0ص. 312
 )7جماز القرآن  -ج , 0ص. 16
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ِ
ِ
ت ِم َن ا ْحلَ اي 
ِج ال َْميا َ
ِج ا ْحلَ اي م َن ال َُميات َوُختْر ُ
ويف تفسريه لقوله تعاىل ُ  :ختْر ُ

()1

فقد فسر " احلي " ابلطيب  ,و" امليت " " ابخلبيث "
وسـواء كــان رأيــه صـوااب أو غــري صـواب فاالســتدالل بــه علــى إدراك اجملــاز يف األســلوب صــحيح  ,فهــومن قبيــل االســتعارة
()2
التصرحيية األصلية.
ـاب ِ
ِ
ويف تفسريه لقوله تعاىل  :وقَالَـت طَائ َفـةٌ ِمـن أ َْه ِـل ال ِ
ْكتَ ِ
آمنُـوا َو ْجـهَ الناـ َهـا ِر َوا ْك ُف ُـروا
آمنُـوا ِابل ِـذي أنْ َ
ين َ
ْ
ـزل َعلَـى الـذ َ
َ
()3
ِ
آخ َرهُ ل َِعل ُاه ْم يَـ ْرِجعُو َن 
فقد فسر أبو عبيدة " الوجه " ابألول ألن الوجه من أي شيء هو أول ما يري  ,ويعرف به صاحبه فهي استعارة تصرحيية
أصلية .
ومما صح محله من كالمه على االستعارة التمثيلية تفسريه لقوله تعاىل َ  :وُك ْنـتُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِم َن النَّا ِر فَأنْـ َق َذ ُك ْم ِم ْنـ َها
فقد فسر " الشفا " بركبة البئر وحروفها.

()4

وأيضـا يف تفســريه لقولـه تعــاىل  .....:إالا ِحبب ٍـل ِمــن اِ
الل َو َح ْبـ ٍـل ِم َـن النَّـ ِ
ـاس  "فقـد فســر "احلبـل " ابلعهــد  ...قــال  :إال
َْ َ

بعهد من اّلل.

قال األعشى :
جتوَزَها ِحبَال القبيلة
وإذا َ

إليك حباهلا
أخ َذ ْ
ت من األخرى َ ,
َ

()5

واستعمال احلبل يف العهد جماز علي سبيل االستعارة التصرحيية األصلية جبامع االستيثاق يف كل .
ت َعلَي ِه ُم َّ
الذلَّةُ َوال َُم ْس َكنَةُ  ..
ض ِربَ ْ
ويف تفسريه لقوله تعاىل َ  :و ُ

()6

قال  " :الزموا املسكنة " .
 )1سورة آل عمران  :اآلية (. )72
 )2الكشاف  -ج , 0ص. 611
 )3سورة آل عمران  :اآلية (. )27
 )4جماز القرآن  -ج , 0ص. 91

 )5املعاين الكبري يف أبيات املعاين – للدينوري  ,دار الكتب العلمية بريوت  0611ھ –  0916م . 0071 ⁄ 7 .
ويف احلماسة املغربية . 01 ⁄ 0
ويف الزاهر يف معاين كلمات الناس . 791 ⁄ 7
ويف املعجم املفصل يف شواهد العربية .

 (6سورة البقرة  :اآلية . 40
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وعلى ظاهر قوله تكون العبـارة اسـتعارة تصـرحيية تبعيـة  ,وهـذا جـائز فيهـا  ,لكـن األوىل فيهـا أهنـا اسـتعارة مكنيـة  ,شـبهت
فيها املذلة ابخليمة اليت تضرب وحتيط هبم وحتبسهم  ,مث حذف املشبه  ,ورمـز لـه خباصـة مـن خصائصـه  ,ويكـون املعـىن أن
()1
الذلة واملسكنة مالزمان هلم أينما حلوا.
ويف تفسريه لقوله تعاىل   :فَ َذوقُوا ال َْع َذ ِ
اب ِمبَا ُك ْنـتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن
قال  " :جمازه فجربوا وليس من ذوق الفم " ( .)2وعلى هذا تكون االستعارة تبعية

ب ِرحيُ ُك ْم 
ومن االستعارات الصرحية تفسره لقوله تعاىل َ  :وتَ ْذ َه َ
فقد قال  " :تنقطع دولتكم "

()3

()4

ومن صور اجملاز املركب تفسريه لقوله تعاىل  ...:إِالَّ هو ِ
آخ اذ بِنَ ِ
اصيَتِ َها 
َُ
قال  " :إال هي يف قبضته وملكه وسلطانه "

()5

وصف اللفظ هنا واجب السـتحالة إرادة معنـاه اللفظـي يف جانـب هللا فهـو اسـتعارة متثيليـة شـبهت حالـة النفـوس
يف كوهنــا متصــرفة هلل يصــنع هبــا مــا يشــاء  ,هبيئــة قــابض علــى آخــر مــن انصــيته فهــو ال يســتطيع اإلفــالت منــه لتمكنــه مــن
السيطرة عليه وهو من متثيل املعقول ابحملسوس .
ِِ
اهم فَـيـ ْؤ َخ ُذ ِابلنـَّو ِ
اصي َواألَقْ َد ِام  " )6(إال أن
ومثله يف البيان القرآين  ,يف تفسريه لقوله تعاىل  :يُـ ْع َر ُ
يم ُ ْ ُ
ف ال ُْم ْج ِرُمو َن بس َ
َ
هذا آكد من األوىل  ,الختالف املقام " ( )7مع الوفاء ابملعىن .
ويف تفسريه لقوله تعاىل ...  :فَـ َردَّوا أَيْ ِديَـ ُه ْم ِيف أَفْـ َو ِاه ِه ْم 

()8

(1اجملاز للمطعين  -ج  , 0ص. 10
 (2جماز القرآن  -ج , 0ص. 74
(3سورة األنفال  :اآلية . 64

(4جماز القرآن  -ج , 0ص. 762
(5جماز القرآن  -ج , 0ص. 761
 (6سورة الرمحن  :اآلية . 60

(7اآلية األوىل يف حال الدنيا  ,و الثانية يف حال اآلخرة  :يوم ال تكلم نفس .
(8سورة إبراهيم  :اآلية .9
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قال  " :جمازه جماز امل ثل " واملثل  " :ما كرر يف تشبيه حاله حبالة " شبهت فيه حالة الكـامت للحـق مـع وجـوب البيـان حبالـة
الراد يده ممسكا عن النطق  ,وجيوز جعله كناية عن اإلمساك جلواز إرادة املعىن األصلي _ هنا _ ..
وكذلك ذهب أبو عبيدة يف تفسريه لقوله تعاىل  :فَأَتَى هللا بـ ْنـيانَـهم ِمن الْ َقو ِ
اع ِد 
ُُ َ ُْ َ َ
هذا املذهب فقال  " :جمازه املثل والتشبيه "

()1

()2

وهذه داللة صـرحية علـى تذوقـه ألخـص درس مـن دروس البالغـة وعالمـة واضـحة علـى عمـق اسـتعماله للمجـاز يف القـرآن
الكرمي  ...وفيه تقرير و وضـوح علـى تصـويره للمعـىن املـراد  ,ومبالغـة يف تسـيري عملهـم  ,فكـأن هللا – سـبحانه وتعـاىل _
()3
عمد عمداً إىل تقويض ما بنوا .
ك
وحنا نفس املنحى يف تفسريه لقوله تعاىل َ  :والَ َجتْ َع ْل يَ َد َك َمغْلُولَةٌ إِ َىل عُنُ ِق َ

()4

فقال " :جمازه يف موضع قوهلم :ال متسك عما ينبغي لك أن تبذل من احلق ,وهو مثل وتشبيه "
()6
ويف تفسريه لقوله تعاىل َ  :وقَ ِد ْمنَا إِ َىل َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ِل فَ َج َعلْنَاهُ َهبَاء َم ْنـثُوراً 

()5

قال  " :جمازه  :وعمدان إىل ما عملوا "
وقد أخذ الرماين فيما بعد نفس توجيه أيب عبيدة  ,وسلك اآلية يف صور االستعارة مع زايدة يف التحليل

()7

الراي ِ
س ْقنَاهُ  )8(قال فمجازه  ,فسقناه
أما االستعارة يف زمن الفعل نراه يف تفسريه لقوله تعاىل  :أ َْر َس َل اِ َ َ
ح فَـتُث ُ
ري َس َحاابً فَ ُ
جماز فنسوقه  ,والعرب قد تضع فعلنا يف موضع نفعل  ,قال الشاعر :

()9

مين وما يسمعوا من صاحل دفنوا

إن يسمعوا ريبة طاروا هبا فرحاً

 (1سورة النحل  :اآلية . 74

 (2جماز القرآن  -ج , 0ص . 319
 )3اجملاز للمطعين  -ج , 0ص. 13
 )4سورة اإلسراء :اآلية (. )79

 )5جماز القران  -ج , 0ص. 23
 )6سورة الفرقان  :اآلية (. )73
 )7النكت يف إعجاز القرآن – للرماين  ,ضمن ثالثة رسائل يف إعجاز القرآن – حتقيق محد خلف هللا و دمحم زغلول سالم  ,دار املعارف  0941م  ,ص. 14
 )8سورة فاطر  :اآلية (. )9

شراب مؤسسة الرسالة بريوت طبعة7112
 )9البيت لقنعب بن أم صاحب الغطفاين كتاب شرح الشواهد الشعرية اأمات الكتب النحوية حملمد بن دمحم حسن ا
ج761/3
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فاأل صــل " يطــريوا " ووضــع املاضــي موضــع املضــارع اســتعارة يف الفعــل مــن حيــث زمنــه المــن حيــث معنــاه  ,وســره البالغــي
حتقق الوقوع حىت لكائنه حدث فعالً .
ُصـ ْلبَـنَّ ُك ْم ِيف
امـا االسـتعارة يف احلـرف  ,فقـد مهـد هلـا يف توجـه وتفسـري قولـه تعـاىل حكايـة عـن قـول فرعـون للسـحرة َ :وأل َ
()1
وع النَّ ْخ ِل ...
ُج ُذ ِ
قال  " :أي على جذوع النخل و مثل قول الشاعر سويد اليشكري :
مهوا صلبوا العبدي يف جذع خنله

فال عطست شيبان إال أبجدعا.

()2

استعري " يف " ل " على " للداللة على شدة غيظ فرعون من السحرة ملا آمنوا و خـذلوه  ,فكأنـه مـن شـدة صـلبه يـدخلهم
يف جذوع النخل حنقا وتشفيا .
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر  )3(قال أو" يف سفر"
وكذلك أشار إليها يف قوله تعاىل َ  :وإِ ْن ُك ْنـتُ ْم َم ْر َ

()4

فأســتعري " علــى " ل " يف " ألن " علــى " أوىف ابملعــىن امل ـراد _ هنــا _ كمــا كانــت " يف " أو يف ابملعــىن امل ـراد يف آيــة طــه
السابقة .
فالســف ر ســري وتنقــل  ,فكأنــه مطيــة تطــري ابملســافرين فتمــنعهم بعــض التصــرفات يف شــئوهنم  ,فناســب ذلــك ختفيــف الشــرع
عنهم  ,وتيسري التكاليف املطلوبة منهم .
وهنــا وقفــة هامــة إذ ال يقــال  :إن أاب عبيــدة مل يصــرح ابلتجــوز فكيــف تعــدون هــذا مــن ابب اجملــاز واســتعارة احلــروف ؟ ألان
نقول  :إنه رائد مهد هبذا القول للمجاز  ,ومل يصرح  ,ويكفي أنه حلظ أن هذا  ,مبعىن هذا هنا و وذاك مبعىن ذاك.
ومما تقدم يتضح :
أن أاب عبيدة قد استوعب بتلك اإلشارات صورا عدة من االستعارة التصرحيية أصلية وتبعية .
أمــا االســتعارة املكنيــة فقــد أشــار إليهــا يف عــدة مواضــع دفعــة واحـدة  ,أســند فيهــا فعــل اآلدميــني _ وقــد ســبق احلــديث عــن
ذلك  ,وكان مثله مثل الفراء وسيبويه يف ذلك .
ومن جماز ما جاء من لفظ خرب احليوان واملوت على لفظ خرب الناس و قال :

 )1سورة طه  :اآلية (. )20
 )2سويد ابن كاهل اليشكري ( ت  41ھ ) – حتقيق شاكر العاشور  ,سامهت وزارة اإلعالم العراقية يف نشر الطبعة األوىل . 0927
 )3سورة النساء  :اآلية (. )63

 )4جماز القرآن  -ج , 7ص. 76
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الشمس واَلْ َقمر رأَيـتُـهم ِيل س ِ
اجديِ َن 
َح َد َع َ
َ رأَيْ ُ
تأَ
ش َر َك ْوَكباًَ ,و َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ِِ
ني 
وقال   :أَتَـ ْيـنَا طَائع َ

()1

()2

ت َما َه ُؤالَ ِء يَـ ْن ِط ُقو َن 
وقال لألصنام   :لَ َق ْد َعلِ ْم َ

()3

ِ
ودهُ 
ساكِنَ ُك ْم الَ َْحيط َمنَّ ُك ْم ُسلَْي َما ُن َو ُجنُ ُ
وقال َ  :اي أَيْـ َها الن َّْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُوالً 
وقال   :إِ َّن َّ
اد ُك َّل أ ُْولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َو الْبَ َ
وقال ُ  :ك َّل ِيف فَـلَ ِ
ك يَ ْسبَ ُحو َن 

()4

()5

()6

قال أبو عبيدة  " :وجماز هذا جماز املوات ( يعين اجلمادات ) الذي أجري جمرى الناس يف القرآن (")7
فهذا كلها جتري جمري االستعارة املكنية  ,أو أن ذلك جائز فيها .
املطلب ا ألول :اجملاز العقلي :
وكتــاب جمــاز القــرآن أليب عبي ــدة  ,ال خيلــو مــن اإلشــارات الواض ــحة إىل بعــض صــور مــا ع ــرف بعــده ابجملــاز العقل ــي  ,أو
()8
اإلسنادي أو احلكميومن ذلك على سبيل املثال  :يف قوله تعاىل  ....  :والنـَّهار مب ِ
صراً 
َ َ َ ُْ
فقــد قــال فيــه  ":لــه جمــازان  :أحــدمها  :أن العــرب وضــعوا أشــياء مــن كالمهــم يف موضــع الفاعــل  ,واملعــىن أنــه
شـ ٍـة
مفعــول  ,ألنــه ظــرف يفعــل فيــه غــريه ألن النهــار ال يبصــر  ,ولكنــه يبصــر فيــه الــذي ينظــر ,ويف القــرآن الكــرمي ِ يف ِعي َ

رِ
اضيَ ٍة  )9(وإمنا يرضى هبا الذي يعيش فيها..
َ
قال جرير :

 )1سورة يوسف  :اآلية (. )6
 )2سورة فصلت  :اآلية (. )00
 )3سورة األنبياء  :اآلية (. )41
 )4سورة النمل  :اآلية (. )01

 )5سورة اإلسراء  :اآلية (. )02
 )6سورة يس  :اآلية (. )61
 )7جماز القرآن  -ج , 0ص. 00 , 01
 )8سورة يونس  :اآلية (. )42
 )9سورة القارعة  :اآلية (. )2
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()1

ومنت  ,وما ليل املطي بنائم

لقد ملتنا اي أم غيالن يف السرى

والليل ال ينام  ,وإمنا ينام فيه  ,وقال رؤبة الراجز  :فنام ليلي وجتلى مهي

()2

ومنــه حتــول مــدلول األدوات و احلــروف  ...يقــول  :ومــن جمــاز األدوات اللـوايت هلــن معــان يف مواضــع شــىت  ,فتجــيء األداة
تتفق يف بعض تلك املعاين,
ـك
قــال هللا تعـاىل :إِ َّن هللاَ الَ يَ ْستَ ِحي أَ ْن يَ ْ
ض بَـ ْعـ َد ذَلِ َ
ب َمثَالً َما بَـ ُع َ
وضـةٌ فَ َمـا فَـ ْوقَـ َهـا معنـاه فمـا دوهنـا َ واأل َْر َ
ض ِر َ
()3
اها معناه مع ذلك.
َد َح َ
ِ
ِِ
َّم جماز قدامـه و
ومنه  ,االنقالب يف املدلول إىل الضد  ,فقد ينقلب معىن وراء إىل قدام يف قوله تعاىل  :م ْن َوَرائه َج َهن ُ

أمامه  ,يقال إن املوت من ورائك أي قدامك قال :

أتوعدين وراء بين رايح

()4

كذبت لتقصرن يداك دوين

أي قدام بين رايح ( )5وال نزاع يف عد "مبصرا"  ,وصفا للنهار جمازاً عقليا أسند فيه اإلبصار إىل غري ما هو له  " :والعالقة
هي املفعولية وقد أشار إىل هذا أبو عبيدة نفسه حيث قال  " :إن العرب وضعوا أشياء من كالمهم موضـع الفاعـل واملعـىن
أنه مفعول " وكذلك  :يف عيشة راضية  ,وكالمه فيها واضح .
ومن ذلك قوله تعاىل َ :كمثَ ِل ِ
الذي يَـ ْن ِع ُق ِمب ََا الَ يَ ْس َم ُع 
َ

()6

واملعىن على الشاة املنعوق هبـا  ,وحـول علـى

الراعي الذي ينعق ابلشاة ...والعرب تريد الشيء فتحوله إىل شيء من سببه  .يقـول  :اعـرض احلـوض علـى الناقـة  ,وإمنـا
()7
ِ
سا ُن ِم ْن َع َج ٍل 
تعرض الناقة على احلوض ومن ذلك قوله تعاىل ُ  :خل َق ا ِإلنْ َ
يقول  :جمازه جماز خلق العجل من اإلنسان  ,و هو العجلة و العرب تفعل هذا.

 )1ديون جرير شرح دمحم حبيب حتقيق نعمان دمحم أمني طهدار املعارف القاهرة ط 3ص .17
 )2جماز القرآن  -ج , 0ص. 729

 )3أثر القرآن يف تطور النقد األديب  -دمحم زغلول سالم  ,دار املعارف مبصر  ,ص. 61
 )4ديوان جرير ج. 012/3
 )5أثر القرآن يف تطور النقد األديب  -دمحم زغلول سالم  ,ص. 61
 )6سورة البقرة  :اآلية (. )020

 )7جماز القرآن  -ج , 0ص. 43
 )8أثر القرآن يف تطور النقد األديب  -ص. 66 , 63
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ومنه التغري يف الصيغة  :بزايدة يف احلروف كأن يكون مدلول مطر غري مدلول أمطر يف تفسـريه لقولـه تعـاىل :
ِ () 1
الس َماء 
فَأ َْم ِط ْر َعلَْيـنَا ِح َج َارةٌ ِم َن َّ
جمازه  :أن كل شيء من العذاب فهو  :أمطرت ابأللف  ,وإن كان من الرمحة فهو مطرت

()2

ويهــتم أبــو عبيــدة كثــري بصــيغة " أفعــل " يف القــرآن مثــل قولــة تعــاىل َ :و ُهـ َـو أ َْهـ َـو ُن َعلَْيـ ِـه -جمــازة وهــو ( هــني

عليه) ألن أفعل يوضع موضع الفاعل.

()3

املطلب الثاين  :الكناية :
ومل يفت أاب عبيدة أن يصرح ابسم الكناية  ,وخيرج عليها بعض اآلايت القرآنية وإن كان جيمع بينها وبني التشبيه
 ,والرواد حسبهم أن يضعوا منارات على الطريق وما عليهم من شيء إن مل يدركوا كل شعابه وتعرجاته (. )4
ومن إشاراته يف جمازه للكناية :
َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن الْغَـائِ ِط  قـال كنايـة عـن حاجـة ذي الـبطن والغـائط
اء أ َ
ما قاله يف تفسريه لقوله تعاىل   :أ َْو َج َ

الفــيح مــن األرض املنصــوب وهــو أعظــم مــن الـوادي ( )5مث كــرر القــول فيــه يف مــوطن آخــر فقــال " :كنايــة عــن اظهــار لفــظ
()7
()6
ِ
اء 
سَ
قضاء احلاجة يف البطن" وطبق نفس التفسري على قوله تعاىل   :أ َْو الَ َم ْستُ ُم النا َ
فقال  " :كناية عن الغشيان "

()8

ومــا ذهــب إ ليــه يف " الغــائط " أحــد وجــوه جــائزة يف اآليــة الكرميــة  ,ومنهــا اعتبــار الغــائط جمــازا مرســال عالقتــه املكانيــة مــن
تسمية الشيء ابسم حمله الغالب عليه .
كما  :جيوز محل الكالم على حقيقته ألن ما جيب منه الوضوء غائط فعال سواء كان ماء أو غريه.
اما مالمسة النساء فهي ترتدد بني ثالثة احتماالت أحدها ما ذكره أبو عبيدة وهو الكناية عن اجلماع.
والثاين  :أنه جماز ال كناية .
 )1سورة األنفال  :اآلية (. )37
 )2أثر القرآن يف تطور النقد األديب  -ص . 61
 )3املصدر نفسه . 61

 )4اجملاز للمطعين  -ج , 0ص. 411
 )5جماز القرآن  -ج , 0ص. 071
 )6املصدر نفسه  ,ص. 011
 (7سورة املائدة  :اآلية (. )4

 (8جماز القرآن  -ج , 0ص. 011
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والثالث  :أنه حقيقة عند من يرى أن ملس النساء ابليد وحنوها انقض للوضوء ....,
ِ
ِ
اس َهلُ َّن 
اس لَ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم لبَ ٌ
و أبو عبيدة طبق فكرة الكناية على قوله تعاىلُ  :ه َّن لبَ ٌ

()1

فقال  " :كناية و تشبيه " (. )2
ويرى الدكتور عبدالعظيم املطعين  :أن هذا خلط من أيب عبيدة  ,والصحيح عنـده يف اآليـة الكرميـة أن ذلـك تشـبيه بليـغ ال
كناية (. )3
وقال أبو عبيدة يف تفسريه لقوله َ  :ما ميَْلِ ُكو َن ِم ْن قِط ِْم ٍري .)4(
قال  " :هو الفوقة اليت يف النواة "

()5

ومعىن هذا أنه كناية عن شدة افتقارهم وعدم امتالكهم شيئا ولو حقريا .
َّ
ب َك َّف ْي ِـه َعلَـى َمـا أَنْـ َف َـق فِ َيهـا َو ِه َـي َخا ِويَـةٌ
ومن أوضح ما قال يف التخريج الكنائي يف تفسريه لقوله تعاىل   :فَأ ْ
َصبَ َح يُـ َقل ُ
()6
َعلَى ُعر ِ
وش َها 
ُ
قال  " :أي فأصبح اندما  ,والعرب تقول ذلك للنادم  :أصبح فالن يقلب كفيه ندما وتلهفا على ذلك وعلى ما فاته".

()7

فهذا ختريج كنائي واضح  ,ألن تقليب الكفني إمنا هو كناية عن صفة هي الندم والتحسر .
املطلب الثالث :اجملاز ابحلذف :
مل خيل " جماز القرآن " أليب عبيدة من احلديث يف عدة مواضـع عـن اجملـاز ابحلـذف ,فقـد أشـار إىل ذلـك عنـد شـرحه لقولـه
()8
تعاىل يف شأن اليهودَ ... و أُ ْش ِربْوا ِيف قُـلُوهبِِ ُم ال ِْع ْج َل بِ ُك ْف ِرِه ْم 
قال يف تفسريه  " :سقوه حىت غلب عليهم  ,جمازه جماز املختصر ".

 )1سورة البقرة  :اآلية (. )012
 )2جماز القرآن  -ج , 0ص. 27

 )3اجملاز للمطعين  -ج , 0ص. 12
 )4سورة فاطر  :اآلية (. )03
 )5جماز القرآن  -ج ,7ص. 013
 )6سورة الكهف  :اآلية (. )67

 )7جماز القرآن -ج , 0ص. 616
(8سورة البقرة  :اآلية (. )93
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" أشربوا يف قلوهبم حب العجل " ويف القرآن  " :واسأل القرية  :جمازه  ,أهل القرية "

()1

فهذا له – بالغيا – تفسريان  ,إما أن يكون جمازاً عقليا إبيقاع الفعل على ما ليس له يف اآليتني,
وإما أن يكون جمازا مرسال إبطالق احملل وإيرادة احلال  ,والقرينة هي استحالة إشراب العجل من حيث أنه عجل  ,وسؤال
القرية من حيث أهنا قرية .
والســر البالغــي يف كــل منهمــا  :االعتنــاء ببيــان املعــىن امل ـراد  ,ففــي الصــورة األوىل  ,كــأهنم مــن شــدة حــبهم العجــل كــادوا
يضعونه يف قلوهبم بلحمه وعظمه ودمه ....
ويف الصورة الثانية ادعاء إخوة يوسف أن أمر سرقة أخيه " بنيامني " قد اشتهر وذاع حىت كادت القرية وهي مجاد تقربه لو
سئلت عنه ؟.
ع َان ِديَهُ  )2(ذهب نفس املذهب فقال  " :أهل جملسه " ...
ويف تفسريه لقوله تعاىل  :فَـلْيَ ْد ُ
وفيه جماز مرسل أو جمازعقلي ....
وذلك إبقاع الفعل  " :يدعو " على غري ماهو له  ,والقرينة يف كل امتناع دعاء النادي مبعىن املكان.
املطلب الرابع :املشاكلة :
اجملاز ليس داخال يف مفهوم املشاكلة  ,فقد يقع التشاكل بني لفظني  ,وال جمازيف واحد منهما  ,وقد يكون فيها
او يف أحـدمها  ,وهـو هنــا الثـاين  ,جمــاز  ,ولكنـه لـيس شــرطا كمـا قلنــا يف حتقيـق التشـاكل ,والفــرق كبـري بــني وجـود الشــيء
مشروطا ووجوده غري مشروط .
وابعتبار االصل يف املشاكلة  ,وهو عدم توقف وقوعها على اجملاز _ يكـون مـن املسـتبعد أن نـذكر املشـاكلة يف
دراسة تستهدف أصال تتبع صور الدرس البالغي يف مرحلة النشأة على أيـدي الـرواد األولـني _ كـأيب عبيـدة _ ولكنـا رأينـا
أن أاب عبيــدة حــني يتعــرض لــبعض النصــوص واآلايت القرآنيــة الــيت عــدها البالغيــون _ بعــده مــن صــور املشــاكلة _ رأينــاه
يتحسس بذوقه الفين أن يف التعبري خروجا ما عن أصل االستعمال اللغوي  ,فأعمل فكره ليوضح سر ذلك اخلروج ..
وقد سلك أبو عبيدة يف هذا اجملال طريقتني :

(1جماز القرآن  -ج , 0ص. 62
 (2سورة العلق  :اآلية (. )02
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أ -فهو يعمد _أحياان _ يف النص القرآين إىل أتويل اللفـظ الثـاين أتويـال جمـازاي صـارفا معنـاه إىل مـا يتفـق ومـنهج القـرآن
الكرمي من تنزيه هللا سبحانه وتعاىل أن يوصف مبا توصف به احلاداثت وهو القدمي األزيل  ,الذي ليس كمثله شـيء ,
وهذه الطريقة هي الغالبة عليه يف هذا اجملال..
ب -أو يعمد إىل اللفظني معا فيؤوهلما أتويال جمازاي ليستقيم املعىن و أصول االعتقاد ,ويزول اإلشكال .
وهلــذا آثـران أن نعــرض هلــذا اللــون البــديعي لدخولــه هبــذا االعتبــار  ,وكــذلك ابالعتبــار األول يف صــميم الــدرس البالغــي عنــد
دارسي القرآن ومفسريه يف تلك املرحلة من الزمان .
فقد قال يف تفسري قوله تعاىل َ  :وَم َك ُروا َوَم َك َر هللاُ ...
فقال  " :أهلكهم هللا "

()1

()2

فأول املكر الواقع يف جانب هللا _ الستحالة املكر املعروف منه سبحانه  -ابإلهالك فهو جماز مرسل عالقته ما سيكون ,
ألن عاقبة املكر السيء هي العقاب الشديد  -ومنزل العقاب هو هللا .
ِ
ـاس َر ْمحَـةَ ِم َـن
ونراه يف آية أخرى شبيهة هبذه ,يؤول اللفظني أتويال جمازاي فقد وقف أمـام قـول احلـق َ  :وإذاَ أذَقـْنَـا النا َ
()3
ع َم ْكراَ إِ ان ُر ُسلَنَا يَ ْكتُـبُو َن َما متَْ ُكرو َن 
آايتِنَا  ,قُ ِل ا
بَـ ْع ِد َ
َس َر ُ
اللُ أ ْ
س ْتـ ُه ْم إِذَا َهلُ ْم َم ْك َر ِيف َ
ضراً َء َم ا
وهنا يؤول أبو عبيدة املكر ويفسره  ,فاملكر من الناس " جماز املكر ها هنا جماز اجلحود هبا – أي ابلنعمة – والرد هلا "
وفسر املكر من اّلل فقال  " :أي أخذا وعقوبة واستدراجاَ هلم "

()4

وتفسري اللفظني هنا خمتلف  ,فكل منهما أوله مبا يناسبه ويليق به .
سـوا
سُ
ـاه ْم َ ,ك َمـا نَ ُ
ويف موضع آخر يؤول اللفظني أتويال جمازاي متفقا  ,ومن ذلك كالمه يف قوله تعـاىل  :فَـالْيَـ ْو َم نَـ ْن َ
() 5
ِ ِ
ِ
لِ َقـ َ ِ ِ
ـاء يَـ ْـوِم ُك ْم َه ـ َذا  )6(يقــول يف اآليــة
ســا ُك َم َك َمــا نَس ـيتُ ْم ل َقـ َ
ـل الْيَ ـ ْـو َم نَـ ْن َ
ـاء يَــومه ْم َهــذاَ   ..وقولــه ســبحانه َ  :وقيـ َ

 )1سورة آل عمران  :اآلية (. )16
 )2جماز القرآن  -ج , 0ص. 91
 )3سورة يونس  :اآلية (. )70
 )4جماز القرآن  -ج , 0ص. 724
 )5سورة األعراف  :اآلية (. )11
 )6سورة اجلاثية  :اآلية (. )36
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األويل " :جمازه نؤخرهم  ,ونرتكهم كما تركوا أمر رهبم وجحدوا يوم القيـ ـ ـ ـ ـامة ( )1ويقـ ـ ـ ـول يف اآلي ـ ـ ـة الثانيـ ـ ـة " :أن نـرتككم يف
()2
مجلتكم كمـ ـ ـا تركتـ ـم أمرن ـ ـ ـا "...
هـذا قــول أيب عبيــدة يف تفســري املكــر .وهــذا التفســري صـريح يف اإلشــارة إىل أحــد دروس البالغــة! وهــذا شــيء ال
()4
حيتاج إىل توضيح أكثر الن املكر حقيقة :صرف الغري عما يقصده (املاكر) حبيلة ( )3وهذا املعىن ال يليق ابهلل عز وجل
واخلالصــة فــإن أاب عبيــدة ومعــه ســيبويه والف ـراء اجلميــع يؤكــد حضــور الــدرس البالغــي يف الدراســات القرآنيــة ويف
تفسري آي الذكر احلكيم مند القرن الثاين اهلجري ..
وإذا كــان الــدرس البالغــي يف كتــاب ســيبويه عبــارة عــن ومضــات خاطفــة  ,وسـريعة ,فلقــد كــان عنــد الفـراء أكثــر
ظهوراً وعمقا ووفرة  ,وكان عند أيب عبيدة قد طرق مناحي بالغية مل ترد عند سيبويه وال الفراء وال وجه للمقارنة بني الفـراء
وأيب عبيدة وسيبويه الختالف موضوع الدراسة بينهم  ,وإمنا املقارنة بني الفراء وأيب عبيدة الحتاد موضوع الدراسة عندمها ,
وهو القرآن الكرمي وتفسريه .
ويكاد الرجالن يتحدان يف الزمن لضآلة املدة بني وفاتيهما " ثالث سنني " ومع هذا االتفاق فإن أاب عبيدة أومأ
إىل ظواهر بالغية مل ترد عند الفراء كاملشاكلة مثال مع تفوقه على الفراء -أيضا -يف كثرة الصور البالغية اليت أشار إليها .
ونؤكد مرة أخرى أن مفهوم اجملاز عند أيب عبيدة ليس كمـا ادعـى الـبعض أبنـه كـل تعبـري وردت عليـه اآليـة وأدت
به معناها هو جمازها  ,وطريق مرورها إىل املعىن
وأن هذا املفهوم الذي ذكره اإلمام ابن تيمية ( )5ليس علـى عمومـه  ,وإمنـا كـان لـه مفهـوم اثن جتلـى يف كثـري مـن
دروس البالغة كما فهمها املتأخرون بعد ذلك ..وما سبق من صور عديدة يف تفسريه آلايت من القرآن يؤكد ذلك .
اخلامتة
 -5بعد قراءة متأنية لكتاب جماز القرآن أليب عبيدة اتضح لنا خطأ كثري من الباحثني عند وقوفهم أمام رؤية أيب عبيدة يف
اجملاز ونفيهم معرفته للمجاز مع اعرتافهم أبنه أول من تكلم بلفظ اجملاز
 -2فطن أبو عبيدة إىل أن االستفهام قد خيرج عن معناه األصلي إىل معاين أخرى
 -3اشار أبو عبيدة يف كتابه إىل بعض صور ما عرف بعده ابجملاز العقلي أو االسنادي أو احلكمي .
 )1جماز القرآن  -ج , 0ص. 701
 )2املصدر نفسه  -ج , 7ص. 700
 )3املفردات يف غريب القرآن  -للراغب األصفهاين  ,حتقيق دمحم سيد كيالي – القاهرة 0940م  ⁄ص. 620
 )4اجملاز للمطعينج , 0ص. 19

 )5مقدمة يف أصول التفسري واإلميان  -البن تيمية  ,ص46
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 -1صرح أبو عبيدة ابسم الكناية وإن كان جيمع بينها وبني التشبيه و الرواد حسبهم أن يضـعوا منـارات علـى الطريـق ومـا
عليهم من شيء إن مل يدركوا كل شعابه وتعرجاته .
اخلالصةإن أاب عبيدة ومعه سيبويه والفراء اجلميع مؤكدون حضور الدرس البالغي يف الدراسات القرآنية .
إذا كان الدرس البالغي يف كتاب سيبويه عبارة عن ومضات خاطفة وسريعة فلقد كان عند الفراء أكثر ظهوراً وعمقاً ووفرة
وكان عند أيب عبيدة قد طرق مناحي بالغية مل ترد عند سيبويه وال الفراء .
املصادر واملراجع
 -5القرآن الكرمي برواية حفص.
 -2أثر القرآن يف تطور النقد األديب  -حممود زغلول سالم ,دار املعارف مبصر.
-3البحث البالغي  -دمحم عبدالرمحن الشحات  ,اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -1بالغة القرآن بني الفن والتاريخ  -فتحي عامر  ,دار النهضة العربية القاهرة 5071م .
-1البيان القرآين  -رجب البيومي  ,دار النصر للطباعة القاهرة  5075م
-6جامع البيان  -للطربي  ,حتقيق حممود شاكر و أمحد شاكر  ,دار املعارف القاهرة .
 -7اخلصائص البن جين حتقيق عبدالسالم هارون دار الكاتب العريب للطباعة والنشر القاهرة 5068.
 -8ديوان األعشى املطبعة النموذجية  5019القاهرة .
-0ديوان جرير  -اتج الدين شلق  ,دار الكتاب العريب  ,بريوت 5120ھ .
-59ديوان سويد ابـن كاهـل اليشـكري ( ت  69ھ ) – حتقيـق شـاكر العاشـور  ,سـامهت وزارة اإلعـالم العراقيـة يف نشـر
الطبعة األوىل . 5072
 -55الزاهر يف معاين كلمات الناس لألنباري حتقيق حامت صاحل الضامن مؤسسة الرسالة بريوت ط 5ـ 5002م
 - 52القرآن و الصورة البيانية  -عبد القادر حسني ,دار النهضة مصر .
-53كتاب اإلميان  -البن تيمية دار صادر بريوت .
 -51الكشاف  -للزخمشري  ,دار املعرفة بريوت ..
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-51جماز القرآن  -أليب عبيدة ,حتقيق فؤاد سزكني ط  , 2مكتبة اخلاجني القاهرة 5079
 -56اجملاز يف اللغة والقران بني اإلجازة واملنع لـ عبدالعظيم املطعنيط 5مطبعة اإلحسان القاهرة 5081.
 -57املفردات يف غريب القرآن  -للراغب األصفهاين ,حتقيق دمحم سيد كيالين القاهرة 5065م
-58مقدمة يف أصول التفسري لـ ابن تيمية دار مكتبة احلياة بريوت 5089م.
 -50املعاين الكبري يف أبيات املعاين – للدينوري  ,دار الكتب العلمية بريوت.
 -29املعجم املفصل يف شواهد العربيةإمييل بديع يعقوب دار الكتب العلمية ط5006 /م
 -25النكت يف اعجاز القرآن -للرماين  ,ضمن ثالث رسائل يف اعجاز القرآن حتقيق  -دمحم خلف هللا و دمحم زغلول
سالم ,دار املعارف القاهرة  5068م.
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اخلدمة االجتماعية ودورها يف التعامل مع ظاهرة العنف ضد املرأة
د  .بنور ميالد عمر العماري
كلية الرتبية جامعة املرقب

د  .خليفة مصباح اجلندي
كلية الرتبية جامعة مصراتة

ُم َق اِد َمة :

اخلدمة االجتماعية مهنة إنسانية  ،هتتم ابإلسهام اإلجيايب يف توفري اخلدمات على كافة أشكاهلا  ،ملختلف فئات
اجملتمع  ،وفق طرق علمية منظمة  ،ميارسها أخصائيون اجتمـاعيون معـدون إعـداداً علميـاً ومهنيـاً  ،يف إطـار االسـتفادة مـن
كافة املوارد املتاحة يف اجملتمع  ،واليت ميكن إاتحتهـا لتحقيـق التنميـة املسـتدامة أببعادهـا املختلفـة  ،وتتعامـل مـع العديـد مـن
احلــاالت والظـواهر االجتماعيــة الســلبية  ،بغيــة إجيــاد حلــول لإلشــكاالت االجتماعيــة الناجتــة عنهــا  ،والــيت مــن بينهــا ظــاهرة
العنف ضد املرأة  ،اليت ُّ
تعد مـن أبـرز السـلوكيات السـلبية الـيت متـس كيـان اجملتمـع مـن خـالل مـا ينـتج عنهـا مـن آاثر خطـرية
ومدمرة لكيان اجملتمع  ،ممَّا يتطلب مواجهتها والتقليل من حجم اآلاثر املرتتبة عليها  ،وذلك بتعزيـز بـرامج التوعيـة  ،ودعـم
اإلمكاانت املادية والبشرية املؤهلة للتعامل مع قضااي العنف ،وأن تكون املعاجلة شاملة لكافة األبعاد املرتبطة بظاهرة العنف
ضد املرأة نفسياً واجتماعياً وتربوايً وإعالمياً وثقافياً وأمنياً ،وأتخذ بعني االعتبار كل من له صلة بقضية العنف ضد املرأة ،
فمهنــة اخلدمــة االجتماعيــة تــويل اهتمام ـاً خاص ـاً بفئــة النســاء الــيت متثــل نصــف اجملتمــع  ،وأكثــر فئــات اجملتمــع حاجــة إىل
ـث يعـ ُّـد جمــال
خــدمات األخصــائيني االجتمــاعيني  ،وخاصــة يف ظــل التغيـريات العصـرية الــيت أثـَّـرت علــى أوضــاع املـرأة  ،حيـ ُ
رعاية املرأة من أهم ميادين املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية فهي تسعى لتمكني املرأة من التوافق مع البيئة االجتماعيـة
اليت تعيش فيهـا  ،وتعمـل علـي هتيئـة الظـروف املناسـبة الـيت متكنهـا مـن احليـاة الكرميـة يف اجملتمـع  ،فـاملرأة إنسـان لـه احلـق يف
احلياة اآلمنة املطمئنة السعيدة يف مجيع مراحل منوها وتطورها  ،لذا جيب أن تتمتع هبا  ،كما تتمتع هبا فئة الذكور يف اجملتمع
 .لذلك َّ
فإن هذه الدراسة تركز على دوافع العنف ضد املرأة يف اجملتمع العريب عامة واللييب خاصة وتربز بشـكل واضـح أهـم
اآلاثر الناجتة عن هذه الظاهرة من منظور مهنة اخلدمة االجتماعية  ،كما َّ
أن هذه الدراسة تربز ما مت التوصل إليه يف هذا
املوضوع من دراسات سابقة ونظرايت مفسرة لظاهرة العنف .
مشكلة الدراسة:

ُّ
تعد ظاهرة الع نف ضد املرأة من الظواهر العاملية اليت تتخطى كافة احلدود اجلغرافية والثقافيـة والدينيـة  ،والفـوارق
الطبقية  ،فهي ليست ظاهرة حديثة بل تعترب من ضمن الظواهر السلبية اليت عرفتها اجملتمعات البشرية منذ أقدم العصور ،
إالَّ َّ
أن اجلديــد يف األمــر هــو ارتفــاع معــدالهتا وانتشــارها واختاذهــا أشــكاالً وأمناطـاً أخــرى جديــدة مل تكــن معروفــة مــن قبــل يف
بعض هذه اجملتمعات واليت منها اجملتمع اللييب الذي تدل فيه املظاهر العامة والشواهد العملية على ازدايد يف معدالت هذه
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الظاهرة  ،وخاصة يف اآلونة األخرية(  )فقد سـجل يف سـنة 2951م مـا نسـبته (  ) % 26مـن النسـاء تعرضـنا للعنـف ،
مما جعل دولة ليبيا يف املرتبة  27من  511من البلدان اليت تنتشر فيها ظاهرة العنف ضد املرأة ( ، ) 1حيث تواجه فئات
النســاء صــوراً خمتلفــة مــن العنــف مــن جـراء عالقــات القــوة العميقــة اجلــذور الــيت تــدعم خضــوع املـرأة لعــادات وتقاليــد اجملتمــع
املبنيـ ة علــى التقليــل مــن شــأن مكانــة املـرأة يف اجملتمــع  ،...دون االلتفــات إىل متغـريات العصــر الـراهن ومــا فرضــته مــن تبــدل
العالقات القائمة بني األجيال  ،مما جيعل املرأة معرضة لإليذاء اجلسدي أو النفسي من جانـب أوليـاء أمرهـا  ،كمـا أشـارت
العديــد مــن الدراســات الــيت أجريــت علــى ظــاهرة العنــف  ،إىل َّ
أن هــذه الظــاهرة يف تزايــد مســتمر  ،مــن بينهــا الدراســة الــيت
أجراها املكتب اإلحصائي لألمم املتحدة على عشـرة بلـدان مـن أن معظـم فئـات اجملتمـع املتـأثرة مـن هـذه الظـاهرة هـي املـرأة
() 2
على خمتلف شرائحها .
إن ظاهرة العنف ضد املرأة من الظواهر السلبية اليت هتدد كيان اجملتمع بصفة خاصة وأصبح انتشار هذه الظاهرة
أبشكاهلا ومستوايهتا املتنوعة لدرجة جعلـت املـرأة أكثـر فئـات اجملتمـع تعرضـاً للعنـف يف اجملتمـع  .ففـي الوقـت الـراهن ال مي ُّـر
يــوم دون أن نســمع عــن ح ـوادث ضــرب وانتقــام ضــد امل ـرأة  ،علم ـاً َّ
أبن مــا يـُن َشـ ُـر يف وســائل األعــالم ال يغطــي إال بنســبة
( )%59مـن حـوادث العنـف ضـد املـرأة  ،كمـا اتسـمت هـذه الظـاهرة يف اجملتمعـات العربيـة عامـة واجملتمـع الليـيب خاصـة ،
بعـدم وجـود قاعـدة للبيـاانت واإلحصـاءات املوضـحة هلـا ،األمـر الـذي جيعـل مـن الصـعب رصـدها  ،والكشـف عـن منوهـا،
وعدم القدرة على التفسري والتصنيف والتحليل ،فمشكلة العنف ضـد املـرأة تـرتبط بغيـاب الـوعي العـام خبطورهتـا  ،وكـذلك
قلة اإلبالغ عنها يف جمتمع تشكل فيه العادات والتقاليـد حـاجزاً ضـد اإلبـالغ عـن حـاالت اإلسـاءة للمـرأة ،ممَّـا يـؤدي إىل
عدم توافر اإلحصائيات الدقيقة اليت تعرب عن الواقع احلقيقي للمشـكلة  ،ممـَّا َّأدى ابملـرأة إىل وضـع مأسـاوي الزالـت تعيشـه
إىل يومن ــا ه ــذا  ،ويتمث ــل يف القه ــر والغ ــنب والتحي ــز  ،الس ــيما يف غي ــاب العدال ــة االجتماعي ــة وتعط ــل املؤسس ــات األمني ــة
والقضـائية  ،ونظـراً إىل اسـتفحال هـذه الظـاهرة فقـد أصـبحت مـن إحـدى القضـااي الرئيسـة الـيت شـغلت اهتمـام املؤسسـات
واملنظمات احملليـة والدوليـة واملسـئولني واملتخصصـني يف العلـوم اإلنسـانية مـؤخراً ،وخاصـة مهنـة اخلدمـة االجتماعيـة ابعتبارهـا
أحــد املهــن اهلامــة الــيت جيــب تعاملهــا مــع هــذه الظــاهرة س ـواء بدراســة أســباهبا ووصــفها أو ابق ـرتاح آليــات التعامــل معهــا أو
التدخل املهين املباشر معها  ،لذلك كان الدافع الرئيسي لدراسـة هـذا املوضـوع هـو لفـت االنتبـاه إىل خطـورة الظـاهرة علـى
مسـتقبل اجملتمـع وأبنائـه خاصـة يف اآلونـة األخـرية (  )وحتـددت مشـكلة الدراســة فــي بيــان دور مهنـة اخلدمـة االجتماعيــة يف
التعامـل مــع ظـاهرة العنــف ضـد املـرأة مـن خــالل التعـرف علــى مفهـوم العنــف وأنواعـه وأســبابه  ،وآاثره  ،وأهـم األدوار الــيت
يقــوم هبــا األخصــائي االجتمــاعي يف مواجهــة هــذه الظــاهرة  ،ومــن متَّ الوصــول إىل توصــيات ابلشــكل الــذي يعــاجل هــذه
الظاهرة واملشكالت الناجتة عنها ويؤمن لألجيال القادمة حيا ًة كرميةً وغداً أفضل .
( * ) ازدادت وثرية ظاهرة العنف يف اجملتمع اللييب بشكل عام وضد املرأة بشكل خاص وتعطل املؤسسات األمنية والقضائية بعد أحداث ثورة  02فرباير 7100م
(  ) 1منظمة التضامن حلقوق اإلنسان  ،بوابة افريقيا اإلخبارية  ،شبكة املعلومات الدولية .

(  ) 2منشورات صندوق األمم املتحدة للسكان  ،نيويورك  ،الوالايت املتحدة األمريكية  0991 ،م  ،ص . 011
(  ) انتشار احلروب والعنف وتعطل املؤسسات األمنية والقضائية ....
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أمهية الدراسة :
تنبع أمهية هذه الدراسة من مكانة املرأة اليت متثل نصف اجملتمع والنـواة األوىل لصـالحه وصـالح أجيالـه الصـاعدة
ب األَعراَق ) فإن أمهية الدراسة تتمثل يف :
وانطالقاً من قول الشاعر( األ ًُّم َمد َر َسةٌ إذَا أَع َدد َهتا ـ ـ أَع َد َد َ
ت َشعباً طَي َ
إن امل ـرأة هــي الن ـواة األساســية لبنــاء اجملتمــع و َّ
 5ـ َّ
أي هتديــد لكيــان امل ـرأة هــو هتديــد لكيــان األســرة واجملتمــع وهنــا واجــب
أن َّ
محايتها من كل أشكال وأمناط العنف والعمل على مواجهة أسبابه ومعاجلة أاثره .
2ـ كما تكمن أمهية هذه الدراسة فيما حتدثه ظاهرة العنف ضد املرأة من آاثر سلبية على مستقبل اجملتمع وأبنائه وما يرتتب
على ذلك من مشاكل اجتماعية غاية يف اخلطورة  ،وذلك َّ
ألهنا ترتبط حبياة اجملتمع وتطوره .
3ـ ـ َّ
إن التعــرف علــى اآلاثر الس ــلبية الــيت حتــدثها ظ ــاهرة العنــف ضــد امل ـرأة علــى اجملتمــع وم ــن َّمت تفعيــل دور مهنــة اخلدم ــة
االجتماعية يف التعامل معها يسهم يف التخفيف من حدَّهتا وعالجها والوقاية منها وابلتايل تقليل خسائر اجملتمع الناجتة عن
هذه الظاهرة .
 1ـ إثراء اجلانب النظري للخدمة االجتماعيـة بدراسـات علميـة خاصـة يف قضـااي اجتماعيـة مهمـة وهـي قضـية العنـف ضـد
املرأة .
 1ـ كمـا تكمـن أمهيــة هـذه الدراسـة يف الـدعوة إىل تكامــل اجلهـود بـني خمتلـف مكــوانت اجملتمـع الليـيب  ،ومؤسسـاته ومهنــه ،
والتعاون من أجـل تـوفري األمـن واالسـتقرار خاصـة يف هـذه املرحلـة العصـيبة الـيت مي ُّـر هبـا جمتمعنـا لكـي يقـوم ابلتنميـة املطلوبـة
والناجحة .
أهداف الدراسة :
هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضـوء علـى ظـاهرة العنـف ضـد املـرأة  ،و إظهـار قـد ٍر مـن املعلومـات الـيت تعـني يف
التعرف على طبيعة هذه الظاهرة ودوافعها وآاثرها  ،وحتاول إجياد بعـض احللـول  ،والتوصـيات املناسـبة هلـا  ،ويتمثـل هـدفها
الرئيسي يف :
( بيان دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع ظاهرة العنف ضد املرأة ) ويتضمن هذا اهلدف الرئيس جمموعة من
األهداف الفرعية تتمثل يف :
5ـ التعرف على مفهوم وأنواع العنف ضد املرأة .
2ـ الكشف عن دوافع وآاثر ظاهرة العنف ضد املرأة .
3ـ معرفة دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع ظاهرة العنف ضد املرأة .
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1ـ الوصول إىل توصيات عملية تفيد يف التعامل مع املشكلة املطروحة .
تساؤالت الدراسة :
بعد حتديد مشكلة الدراسة وأمهيتها وأهدافها ميكن صياغة تساؤل عام للدراسة يتمثل يف  ( :ما دور اخلدمة
االجتماعية يف التعامل مع ظاهرة العنف ضد املرأة ؟ ) ويف إطار هذا التساؤل العام  ،مثة تساؤالت فرعية وهي :
5ـ ما مفهوم العنف ضد املرأة ؟
2ـ ما هي أنواع ودوافع وآاثر العنف ضد املرأة ؟
3ـ ما األدوار اليت تقوم هبا مهنة اخلدمة االجتماعية عند تعاملها مع ظاهرة العنف ضد املرأة ؟
1ـ ما التوصيات العملية املقرتحة يف هذه الدراسة ؟
نوع الدراسة ومنهجها :
تعد هذه الدراسة منوذج من الدراسات الوصفية التحليلية َّ ،
ُّ
ألن ظاهرة العنف املمارس ضد املرأة ليس من
الغريب تناوهلا فقد تناوهلا عدد كبري من الباحثني والدارسني يف كثري من هيئات اجملتمعات األخرى  ،فاملرأة
ومشاكلها هي حمط اهتمام معظم الباحثني احلقوقيني واستخدم الباحث يف هذه الدراسة املن هج الوصفي التحليلي
 ،الذي يسعى الكتشاف الواقع ابلصورة اليت هو عليها من خالل مجع املعلومات والبياانت واحلقائق وتفسريها ،
واعتمد الباحث يف احلصول على هذه املعلومات واحلقائق من املصادر املكتبية  ،املتمثلة يف املراجع والرسائل العلمية
والدورايت احملكمة واملواقع االلكرتونية .
ِ
املفس رة ملوضوع الدراسة :
النظرايت ا
ملحة للدارس أو الباحث ،
ليست النظرية من كماليات الدراسة أو البحث العلميني بقدر ما هي ضرورة َّ
فهي متثل" إطار فكري يفس ر حقائق علمية ويضعها يف نسق علمي مرتابط "( ) 1كما َّ
أهن ا "جمموعة من املفاهيم
مكونة قضـااي نظـرية هتتـم بشـرح قوانني ظاهرة اجتماعية معينة متت مالحظتها بشكل
املرتابطة بشكل متناسق َّ ،
منتظم " ( ، ) 2وابلرغم من تعدُّد النظرايت اليت ميكن أن تساعد يف توجيه الباحث يف هذه الدراسة إالَّ أنَّه اختار
نظرية األنساق االجتماعية ونظرية الضغط البيئي  ،ابعتبارمها أكثر النظرايت مالئمة ملوضوعها .
1ـ نظرية األنساق االجتماعية :
إن نظري ــة األنس ــاق االجتماعي ــة مـ ــن النظ ـ ـرايت ال ــيت ب ــدأت أتخـ ــذ مكاهن ــا يف الدراس ــات واألحب ــاث يف العلـ ــوم
االجتماعيــة وتقــوم الفكــرة األساســية فيهــا علــى َّ
أن اجملتمــع عبــارة عــن جمموعــة مــن األنســاق الفرعيــة  ،ولــه حــدود مــع البيئــة
( )1أمحد زكي بدوي  ،معجم العلوم االجتماعية  ،مكتبة لبنان  ،بريوت  ،ب ت  ،ص 676
( )2معن خليل  ،نظرايت معاصرة يف علم االجتماع  ،عمان  ،دار الشروق  0992 ،م  ،ص 09
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اخلارجية  ،كما َّ
أن له مقومات داخليـة تسـاعده علـى القيـام بوظائفـه احليويـة الـيت متكنـه مـن االسـتقرار واالسـتمرار والبقـاء ،
ومن هذا املنطلق َّ
فإن أي خلل يواجه أي نسق من هذه األنساق فإنَّـه ابلضـرورة يـنعكس بشـكل سـليب علـى بقيـة األنسـاق
األخــرى املتفاعلــة مــع هــذا النســق ( )1؛ ابلتــايل فـ َّ
ـإن ذلــك ينطبــق علــى جمتمــع الدراســة احلاليــة ( فئــة اإلانث ) فــاملرأة داخــل
اجملتمع تعترب نواة اجملتمع فبدوهنا ينقرض اجلنس البشرى فهي أساس اجملتمع وبناؤه  ،ومتثل نسق مـن أنسـاق اجملتمـع الكبـري،
الذي له مقومات داخلية وتتمثل يف مقومني مها:
مقومات بشرية تتمثل يف األفراد واجلماعات اليت تقوم ابلسلوك العنفي ضد املرأة  ،والذي تنعكس آاثره السلبية
على اجملتمع ككل  ،فهم حيتاجون إىل تدخل وقائي أو عالجي من قبل اجلهات املسئولة يف الدولة للحـد مـن هـذا السـلوك
وانعكاساته السلبية.
املقومات املادي ة للمجتمع املتمثلة يف األماكن واإلدارات واهليئات واملنظمات والتخصصات اليت هتتم ابملرأة والـيت
جيب أن تقوم بدورها بشكل فعال على أرض الواقع.
إن هــذه املقومــات عنــدما حيــدث بينهــا تفاعــل بشــكل بنـ ٍ
َّ
ـاء يــؤدي إىل قيــام كـ ُّـل مقــوم منهــا بــدوره ممـَّـا ُميكــن مــن
معاجلــة انعكاسـ ات ظــاهرة العنــف ضــد املـرأة والوقايــة منهــا يف املســتقبل  ،بــذلك حيــدث مــا يعــرف ابلتســاند الــوظيفي الــذي
تشري إليه نظرية األنساق االجتماعية بني أنساق اجملتمع .
2ـ نظرية الضغط البيئي:
وتـرى هـذه النظريـة َّ
أن الضـغوط البيئيـة املختلفـة سـواء أكانـت حـروب أم فوضـى أم ازدحامـاً و ضوضـاء أم تلـواثً
التحمـلَّ ،
فإهنـا سـوف تـؤدي إىل انفجـار
وغريهـا مـن ضـغوط البيئـة الفيزيقيـة ،إذا زادت علـى مقـدار قـدرة اإلنسـان علـى ُّ
اإلنسان وقيامه أبعمال العنف ،ومن الطبيعي أن يوجه هذا العنف للضعفاء ويف ُم َقدمتهم النساء واألطفال ،ويف ضوء هذه
النظرية ف َّ
ـإن ازدايد ضـغوط البيئـة االجتماعيـة ،مثـل :نقـص الـدخل  ،والبطالـة  ،واخلالفـات الزوجيـة  ،والتضـخم ميكـن أن
تؤدي إىل زايدة العنف ضد املرأة  )2(.وهذا ما حيدث اليوم يف اجملتمع اللييب .
املوجه هلا  ،ومن بينها دراسة ( كلثم على
وهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت أبوضاع املرأة وظاهرة العنف َّ
( )3
موجـه ضـد املـرأة  ،والـذكور يف األسـرة هـم مـن
الغـارب  2997 ،م ) حيـث َّ
توصـلت الدراسـة إىل وجـود ظـاهرة عنـف َّ
ميارسون العنف ضد املرأة  ،وكان الضرب أكثر أمناط العنف شيوعياً ،مع ظهور حاالت ُّ
تعد حترش جنسي  ،وسلبية املرأة
) (1حسني حسن سليمان وآخرون  ،املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة  ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر

والتوزيع  ،بريوت ،

لبنان  7111 ،م  ،ص 62
( )2دمحم سيد فهمي  ،اجتاهات الشباب اجلامعي حنو ظاهرة العنف ضد املرأة  ،القاهرة ،جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،كلية
االجتماعية  ،جامعة حلوان،العدد اخلامس ،أكتوبر  ،ص . 021

( )3كلثم على الغامن  ،العنف ضد املرأة  ،جامعة قطر  7112 ،م .
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يف مواجهة العنف الواقع عليها ،وجلوؤها إىل الصمت بسبب اخلوف من الفضيحة وشعورها ابلعار ،وضعف دور األجهزة
األمنية يف مواجهة العنف ضد املرأة .
توصـلت دراسـة (سـامية حسـن السـاعايت  1997،م )(  ) 1إىل َّ
أن الـرتاث الثقـايف ومـا حيتويـه مـن عـادات
كمـا َّ
وتقاليد تقلل من فاعلية األدوار اليت تقوم هبا املرأة وتسهم يف إاثرة العنف ضدها ،ومن انحية أخرى أوضحت الدراسة أن
العنف ضد الزوجات من قبل أزواجهن من أكثر أشكال العنف انتشاراً ضد النساء .
وأشارت دراسة (رمزيه عباس اإلرايين  2991 ،م )(  ) 2إىل وجود مورواثت قبليـة يف اجملتمـع اليمـين هتمـش أدوار
املـرأة ومسـؤولياهتا يف األسـرة وهـو مـا يعـرف ابلعنـف املعنـوي ضـد املـرأة مثـل وضـع الصـعوابت والعراقيـل أمـام عمـل املـرأة ،
وعدم مشاركة املـرأة ابلـرأي يف األمـور احلياتيـة يف األسـرة ،هـذا إىل جانـب توجيـه السـباب والشـتائم واإلهـاانت هلـا ،حـىت يف
بعض املواقف اليت ال تستدعي ذلك .
وتوصلت دراسة ( دمحم سيد فهمي  5008 ،م ) ( )3إىل أمهية الـدور الـذي يقـوم بـه األخصـائي االجتمـاعي يف
حتديد عوامل العنف وأسبابه ومظاهره واجتاهاته إىل جانب استخدام النماذج والنظرايت احلديثة يف عالج العنف ضد املرأة
مثل مناذج العالج األسري والعالج السلوكي والعالج املعريف .
كمـا توصـلت دراسـة (  5006 ، Millenderم ) ( )4إىل َّ
أن العنـف األسـري ضـد املـرأة ال يقتصـر علـى
النساء الفقريات من الطبقة الوسطى فقط  ،بل ميتد إىل الفئات الغنية أيضاً  ،كما أوضحت أن العنـف املـادي ضـد املـرأة
هو الذي مييز الطبقة الوسطى  ،يف حني العنف املعنوي هو الذي ينتشر بني الفئات الغنية .
مفهوم العنف ضد املرأة وأنواعه وأسبابه وآاثره :

أوالً  :مفهوم العنف :
هنـاك صـعوبة يف وضـع تعريـف حمـدَّد للعنـف  ،وذلـك لتعـدُّد األبعـاد واملتغـريات الـيت تشـملها ظـاهرة العنـف ،
فـالعنف مصـطلح ثقـايف ابلدرجـة األوىل ،فمـا يع ُّـد عنفـاً يف ثقافـة معينـة قـد ال يع ُّـد كـذلك يف ثقافـة أخـرى  ) 5( .ويعـرف
( )6
نف به وعليه ُعنفاً أخذ بشدة وبقوة فهو عنيف.
ف بضم العني ُع َ
العن ُ
املعجم الوجيز ُ :

( )1سامية حسن الساعايت  ،وقاية املرأة من العنف وحقوق اإلنسان  ،اجلمعية املصرية حلل الصراعات األسرية واالجتماعية ،مؤمتر وقاية املرأة والطفل من العنف،

القاهرة 1997 ،م .

(  )2رمزيه عباس اإلرايين  ،العنف ضد املرأة  ،ورقة عمل ُم َقدَّمة يف مؤمتر حقوق املرأة يف العامل العريب  ،صنعاء  ،اليمن  7111 ،م .
(  )3دمحم سيد فهمي  ،اجتاهات الشباب اجلامعي حنو ظاهرة العنف ضد املرأة  ،مرجع سابق  ،ص

) 4 ( Millender Audrey (1996): Rethinking Domestic Violence, London, Rutledge Published.

( )5ضحى عبد الغفار املغازي  ،العنف األسري  ،املؤمتر العلمي السادس  ،القاهرة  ، 1993 ،ص .037
( )6إبراهيم مذكور  ،املعجم الوجيز  ،جممع اللغة العربية  ،القاهرة  1995 ،م  ،ص . 632
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موجــه ضــد امل ـرأة  ،صــادر مــن الرجــل أومــن اجملتمــع  ،يقــوم علــى القــوة والشــدَّة
ـف ضــد املـرأة  :هــو ســلوك أو فعــل َّ
العنـ ُ
ُ
واإلكراه يتسم بدرجات متفاوتة من التمييز واالضطهاد والقهر والعدوانية انجم عن عالقات القوة غـري املتكافئـة بـني الرجـل
() 1
واملرأة يف اجملتمع واألسرة على السواء والذي يتخذ أشكاالً نفسية وجسدية متنوعة يف األضرار ابملرأة .
اثنياً :أنواع العنف :
ف ضد املرأة نوعاً واحداً كما هو شائع يف ثقافتنا ،بل أنواع نوجزها يف اآليت:
العن ُ
ليس ُ
 - 1العنف اجلسدي :
كل سلوك عدواين يهدف إىل إيذاء جسم الضحية وإحلاق الضـرر هبـا سـواء كـان ابلضـرب أو التعـذيب ابلكـي
واحلرق أو شد الشعر أو الرمي والقذف من مكان آلخرُّ .
ف اجلسدي من أشد أنواع العنف وأكثرها شيوعاً ضـد
العن ُ
ويعد ُ
املرأة  ،ويرتاوح من أبسط أشكال الضرب إىل أخطرها الذي يتسبب برتك آاثر وتشوهات على جسد الضحية و يسبب هلا
آالماً جسدية ونفسية .
 -2العنف اجلنسي :
السلوك الذي يتمثل ابسـتغالل الضـحية جنسـياً سـواءً أكانـت قاصـرة أم ابلغـة  ،ابلغصـب ولـيس ابلرضـا ،بصـورة
احملرمات اجلنسية الشاذة.
اعتداء دون رضاء املرأة ،سواء املتزوجة أو غري املتزوجة كاالغتصاب والتحرش واإلرغام على َّ
 -3العنف النفسي :
مسمى الدين
حماربة الضحية معنوايً وحماولة إيذائها وإذالهلا نفسياً إبجياد امل َعنف لنفسه األعذار كأن تكون حتت َّ
ُ
أو الســلطة أو غريهــا  ،ويتجســد ابحلــبس وتقييــد احلريــة  ،والطــرد واهلجــر ،...وكــذلك إذالهلــا وإشــعارها ابلدونيــة أو الشــتم
والتحقري واهتامها ابجلنون الذي يؤدي إىل قتل الطاقات العقلية واإلصابة أبمراض نفسـية مثـل االكتئـاب والقلـق واالنكفـاء
على الذات.
-4العنف اللفظي:
وتكــون األلفــاظ اجلارحــة هــي الوســيلة الــيت يســتخدم هــا املعنَــف ضــد ضــحيته مبــا يــؤدي إىل إيــذاء مشــاعرها مثــل
الســب أو الشــتم أو أي كــالم يتضــمن التج ـريح ،أو وصــف الضــحية بصــفات مزري ــة تشــعرها ابإلهانــة أو إنقــاص قيمته ــا

(  )1إبراهيم هبلوي  ،العنف ضد املرأة منشور على املوقع www.alnoor.se/article
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() 1
املوجه ضد املرأة ابألسرة (أب ،زوج ،أخ  ،ابن ) ..كما هو شائع ،بـل هنالـك مصـادر
االعتبارية .وال ينحصر العنف َّ
أخرى .

 -5العنف اجملتمعي
العنــف املمــارس مــن قبــل اجملتمــع ضــد امل ـرأة  ،النــاجم عــن مــورواثت األع ـراف والتقاليــد االجتماعيــة
ويقصــد بــه ُ
والتفســري اخلــاطئ للــدين الــذي يســوغ أو يعطــي احلــق بشــرعية ممارســة العنــف ضــد املـرأة وتقييــد حريتهــا  ،وممارســات تنتهــك
حقوق املرأة كاالختطاف واالغتصاب والتعدي اجلنسي واملضايقة اجلنسية واستغالل املرأة العاملة وتفـاوت األجـور واالجتـار
ابلنساء وإجبارهن على البغاء والتسول واستغالل املرأة ألعمال إجرامية أو إرهابية .
 -6العنف املؤسسي
ف املمارس يف املؤسسات احلكوميـة وغـري احلكوميـة متمـثال يف القـوانني والتعليمـات والتشـريعات واألوامـر
العن ُ
هو ُ
والنصوص اليت تتبىن التمييز ،يف الدوائر احلكومية بني الرجل واملرأة وإعطاء األولوية للرجـال يف الوظـائف احلكوميـة وحرمـان
املرأة من مناصب السلطة والنفوذ  ،وسوء معاملة املعتقالت  ،وعدم رعاية األرامل واملطلقات وعـدم حتسـني صـورة املـرأة يف
()2
اإلعالم وطرح قضاايها ومعاجلتها  ،وعدم تفعيل القوانني والتشريعات حلمايتها و إعطائها حقوقها.
اثلثاً  :أسباب العنف ضد املرأة :
تتزايـد مشـكالت العنـف بشـكل ملحـوظ يف اجملتمعـات مجيعهـا ألسـباب متباينـة  ،بعضـها اجتمـاعي متعلـق
ابلظروف االجتماعية ،وبعضها ثقايف متعلق ابلعادات والقيم السائدة يف اجملتمع ومنها ما يتعلق ابلظروف االقتصادية اليت
مير هبا اجملتمع  ،والعنف ضد املـرأة يعـود لعـدة أسـباب قـد جيتمـع عـدد منهـا يف الوقـت نفسـه وتتشـابك ممَّـا يـؤدي إىل أذيَّـة
ُّ
املرأة بشكل أكرب وأعنف سواء من الناحية النفسية أو اجلسمية وترجع أسباب العنف ضد املرأة إىل :
1ـ الدوافع االجتماعيةَّ :
إن العوامل االجتماعية من أبرز الـدوافع الرتكـاب العنـف ضـد املـرأة وتشـمل العوامـل االجتماعيـة
تدين مستوى التعليم وتفشي اجلهل بني أفراد اجملتمع وابلتايل سـهولة التـأثري يف املعتقـدات اخلاطئـة املتعلقـة ابلقـيم واألخـالق
اليت تنتشر يف اجملتمع والبيئة احمليطة  ،إىل جانب تبـين وجهـات النظـر الداعيـة إىل فـرض قـوة الرجـل والـيت تظهـر علـى شـكل
العنف اجلسدي واجلنسي على ٍ
حد سواء ضد املرأة .
2ـ الدوافع النفسيةَّ :
إن العوامل النفسية اليت تشكلت يف شخصيات مرتكيب العنف ضد املرأة يف الصغر تؤثر بشكل كبري
تعرض مرتكب العنـف لإليـذاء
يف سلوكياهتم واليت تظهر على شكل سلوك عدائي يف الكرب ومن أبرز هذه العوامل النفسية ُّ
(  ) 1شبكة املعلومات الدولية . www . mawdoo3.c0m ،
))2

ليلى دمحم علي مرح  ،العنف ضد املرأة يف اجملتمع اللييب وعالقته ابلتخلف االجتماعي  ،رسالة ماجستري  ،غري منشورة  ،جامعة طرابلس  ،ليبيا ،

 7119م .
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أبي شكل من األشكال يف طفولته أو وجـوده يف بيئـة أسـرية تنتشـر هبـا حـاالت تعنيـف األبـوين أو اعتـداء األب علـى األم
()1
أبي شكل من األشكال إىل جانب اضطراابت الشخصية اليت قد تؤدي إىل خلق شخصية معادية للمجتمع.
3ـ الدوافع االقتصادية :تع ُّـد العوامـل االقتصـادية مـن أكثـر دوافـع العنـف ضـد املـرأة الـيت تشـهدها عـدَّة جمتمعـات يف وقتنـا
احلـايل  ،والسـبب يف ذلـك يعــود إىل الضـغوطات االقتصـادية الـيت تعــاين منهـا شـرحية واسـعة مــن اجملتمـع  ،وتـدين املســتوايت
املعيشية وتفشي البطالة والفقر حيث تشكل هذه األسباب اجملتمعة ضغوطات نفسية كبرية على معيلي األسرة اليت تتصادم
()2
يف كثري من األحيان مع نزعة املرأة االستهالكية.
1ـ الدوافع الثقافية اخلاطئة :يسود كثري مـن اجملتمعـات ثقافـات خاطئـة تصـور للرجـل علـى أنَّـه صـاحب الصـالحية واألمـر
والنهــي بغــض النظــر عــن صــحة أو خطـٍإ مــا يصــدره مــن ســلوكيات اجتــاه الفئــات الضــعيفة ( النســاء واألطفــال ) ممـَّـا جيعلهــا

عرضة للعنف  ،وكذلك ضعف الوازع الديين وعدم االلتزام ابلتعاليم الدينية واألخالقية  ،والتمسك ابلعـادات والتقاليـد الـيت
()3
تقلل من قدر ومكانة املرأة يف اجملتمع.

2ـ التنشئة االجتماعية اخلاطئةَّ :
إن التفرقة اليت تقوم هبا األسرة يف معاملة أطفاهلا والتمييز بني الذكور واإلانث يف التعامـل
 ،حيث تغرس يف نفسية الطفل الذكر بذور العنف حنو املرأة فيشب كارهاً هلا حمتقراً َّإايها على أنَّه ذو أفضـلية عنهـا  ،كمـا
تغرس يف األنثى الشعور ابالضطهاد والتمييز وعدم قدرهتا على التنشئة بشكل صحيح  ،وكذلك العادات والتقاليد الصارمة
وخاصة يف املناطق الريفية تفرض على املرأة سلوكيات وتصرفات صارمة يف معاملتها االجتماعية وممارسة حقوقها.
رابعاً  :آاثر العنف ضد املرأة :
يسبب العنف ضد املرأة أاثراً خطرية ال تقتصر على املرأة فقط بـل متت ُّـد لتشـمل أسـرهتا احمليطـة واجملتمـع ومـن أبـرز
اآلاثر املرتتبة على العنف ضد املرأة ما يلي:
1ـ ـ اآلاثر الصــحية :املتضــرر األول مــن العنــف ضــد املـرأة هــو املـرأة نفســها  ،وتتــأثر املـرأة مبشــاكل صــحية مثــل اإلصــاابت
اخلطــرية والكــدمات واجلــروح الــيت قــد تــؤدي إىل اضــطراابت داخليــة وبعــض املشــاكل يف اجلهــاز اهلضــمي والتــأثري يف احلركــة
وتدين مستوى الصحة العامة وقد تؤدي بعض حاالت العنف إىل الوفاة .

(  )1العنف املمارس ضد املرأة  ،منظمة الصحة العاملية  7104 ،م  ،شبكة املعلومات الدولية .
(  ) 2بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤثرة على جرائم العنف األسري ضد املرأة  ،مركز النظم العاملية  ،شبكة املعلومات الدولية .

(  ) 3عائض بن سعد الشهراين  ،اخلدمة االجتماعية وظاهرة العنف األسري  ،حبث مقدم ملؤمتر األسرة  ،اجلمعية السعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية ،
الرايض  7111 ،م  ،ص . 00
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2ـ اآلاثر النفسية :يرتتب على العنف عدد من املشاكل النفسية مثـل االكتئـاب احلـاد واالضـطراب النفسـي والـيت قـد تقـود
الضحية إىل حماوالت االنتحار نتيجة للضغط النفسي الكبري الـذي تقـع حتتـه  ،كمـا ميكـن أن تسـبب مشـاكل مثـل إدمـان
شرب املسكرات والتدخني وإدمان املخدرات األمر الذي ينعكس على صحة املرأة النفسية يف مراحل ُمتَـ َقدمة.
3ـ اآلاثر االجتماعية :املرأة عضو فاعل يف اجملتمع َّ ،
متر به ينعكس على أسرهتا وحميطها اجملتمعـي بشـكل كبـري
فإن كل ما ُّ

العنف ضد املرأة االضطراابت األسرية اليت بدورها تنعكس على األطفال بشكل كبري وقد تـؤدي
ومن املشاكل اليت يسببها ُ
إىل إصابتهم بعدم االستقرار النفسي والعاطفي وهـو مـا يـؤثر يف سـلوكياهتم اجملتمعيـة يف مراحـل ُمتَـ َقدمـة مـن العمـر ،وكـذلك
تفكك الروابط االجتماعية بني أفراد اجملتمع  ،ممَّا يؤدي إىل عدم استقراره وازدايد نسبة املشاكل االجتماعية فيه .

1ـ ـ اآلاثر االقتصــادية :يشــكل العنــف ضــد املـرأة عائقـاً كب ـرياً أمــام ممارســة دورهــا الفاعــل يف اجملتمــع فعنــد تعرضهــا للعنــف
تنطــوي امل ـرأة علــى نفســها األمــر الــذي حيـ ُّـد مــن مشــاركتها كعضــو فاعــل يف اجملتمــع وحيرمهــا مــن اســتثمار قــدراهتا يف الــدفع

االقتصادي للمجتمع كما يُكبد العنف ضد املرأة األسرة أعباء اقتصادية إضـافية نتيجـة للعالجـات الصـحية الـيت ختضـع هلـا
()1
الضحية.
مكانة املرأة يف اإلسالم :
جــاء اإلســالم معــززاً للقيمــة اإلنســانية للم ـرأة ومكانتهــا االجتماعيــة وحقوقهــا وواجباهتــا والــيت متثلــت مــن خــالل
التصور اإلسالمي لإلنسان ذكراً كان أم أنثى ( )2فقد عاجل اإلسالم مسألة القيمة اإلنسانية من خالل نقد ما سـاد اجملتمـع
اجلاهلي من ظواهر التغلب والقهر وإهانة املرأة واالعتداء علـى حقوقهـا اإلنسـانية  ،وأذاهـا وحرماهنـا مـن اإلرث  ،فـدعا إىل
التوجيه احملكم والعمل الصـاحل الـذي يبعـث يف اجلنسـني ذكـوراً وإاناثً روح الفضـيلة والتعـاون  ،وأق َّـر عـدم التفرقـة بـني الـذكور
واإلانث مــن حيثيــة التكامــل القائمــة بينهمــا والــيت َّأدت إىل تفــرع اجملموعــات اإلنســانية عنهمــا مع ـاً لقولــه تعــاىل َ :أيَيـُّ َهــا
ـاس إ َّان َخلَقنَــا ُكم مــن ذَ َكـ ٍر َوأُنثَــى َو َج َعلنَــا ُكم ُش ُـعوابً َوقَـبَآئـ َـل لتَـ َعـ َـارفُوا إ َّن أَك َـرَم ُكم عنـ َـد هللا أَتـ َقــا ُكم ( )3وأرسـى ركــائز عــدم
النَّ ُ
ٍ
ـث منـ ُه َمـا
َّاس اتـَّ ُقوا َربَّ ُكم الَّذي َخلَ َق ُكـم مـن نـَّفـس َواح َـدة َو َخلَ َـق منـ َهـا َزو َج َهـا َوبَ َ
التفرقة بينهما يف قوله تعاىل َ :أيَيـُّ َها الن ُ
ر َجــاالً َكثـرياً َون َســاءً ( )4وبــذلك بــني إنســانية املـرأة وقيمهــا خلقيـاً علــى أســاس خلــق آدم مــن تـراب وخلــق حـواء مــن نفســه
وضــلعه وتكــوين النــوع اإلنســاين منهمــا  ،وقــد كفــل اإلســالم للمـرأة مكانتهــا االجتماعيــة  ،وقــد قــدَّم هلــا احلمايــة مبنعهــا عــن
العدو الذي ميكن أن ينتقم من اإلسالم يف شخصها َّ
حق التعليم وحثها عليـه
أقر هلا َّ
ومكنها من حقها يف امللكية واإلرث و َّ
ضـ ُـهم أَوليَــآءُ بـَعـ ٍ
ـض
ـات بـَع ُ
وذلــك لتــتمكن مــن االش ـرتاك يف الــدعوة إىل الــدين الصــحيح لقولــه تعــاىل َ :وال ُمؤمنُــو َن َوال ُمؤمنَـ ُ
َأي ُمُرو َن ابل َمعُروف َويـَنـ َهو َن َعن ال ُمن َكر ( )5وذلك مـن واقـع التكليـف لكـل فـرد يف اجملتمـع اإلنسـاين وال فـرق فيـه بـني ذكـر
( )1دمحم عاليون  ،العنف ضد املرأة  ،شبكة املعلومات الدولية .
( ) 2متاضر حسون  ،أتثري عمل املرأة على متاسك األسرة يف اجملتمع العريب  ،املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب  ،الرايض  0999 ،م  ،ص. 31
( )3سورة احلجرات  ،اآلية 03
( )4سورة النساء اآلية 0
()5سورة التوبة اآلية 20
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وأنثى انطالقاً من مبدأ التعاون واالنسجام والتكامل بني أفراد اجملتمع  ،بينما يكون االختالف بينهما راجع ملا للنوعني من
اختالف طبيعي يف اخللقة حفاظاً على اخلصائص األنثوية للمرأة .
اخلدمة االجتماعية ودورها يف التعامل مع ظاهرة العنف ضد املرأة :

أوالً  :مفهوم اخلدمة االجتماعية :

تعمــل مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة يف مؤسســات اجتماعيــة هتــدف إىل تــوفري أســاليب احليــاة الســليمة ألفـراد اجملتمــع
دون متييز  ،وتتعامل مع العديد من احلاالت والظواهر االجتماعية السلبية بغية إجياد حلول لإلشكاالت االجتماعية الناجتة
عنهــا مــن ابب َّ
ـتم الوصــول إليــه مــن خــالل إتبــاع طــرق علميــة
أن اخلدمــة االجتماعيــة هلــا هــدف إنســاين يُعــىن ابإلنســان ويـ ُّ
منظمــة ميارســها أخصــائيون اجتمــاعيون معــدون إعــداداً علميـاً ومهنيـاً ميــنحهم املقــدرة علــى تقــدمي خــدمات عالجيــة ووقائيــة
وإمنائية تساعد علـى تلبيـة ومقابلـة احتياجـات اإلنسـان كفـرد أوالً وكعضـو يف مجاعـة أو جمتمـع اثنيـاً  ،وكـذلك التوصـل إىل
()1
تغيريات إجيابية يف سلوكيات اجملتمع ومشكالته وظواهره االجتماعية.
عرف اخلدمة االجتماعية َّ
أبهنا  " :مهنة تعمل يف ميدان املشكالت االجتماعية لتمكني أفراد اجملتمـع مـن مواجهـة هـذه
وتُ َّ
املشكالت مواجهة فعالة تصل إىل حد التغلب أو التخفيف من حدة آاثرها  ،وتعتمد املهنة على ممارسـة أنـواع خمتلفـة مـن
املوجه ملساعدة العمالء من خالل عمليات علمية مدروسة  ،ومتارس املهنـة مـن خـالل مؤسسـات بعضـها
أساليب التدخل َّ
()2
متارس اخلدمة االجتماعية كوظيفة أساسية وبعضها اثنوية وهلذه املهنة أهداف وقائية وعالجية وإمنائية ".
اثنياً  :إعداد األخصائي االجتماعي للعمل يف جمال رعاية املرأة :
لكي يتمكن األخصائي االجتماعي من أداء دوره بكفاءة وكفاية يف جمال رعاية املـرأة ومحايتهـا البُّـد أن يتـوفر لـه
ُّ
حد من املعلومات واخلربات واملهارة اليت ميكن إجيازها فيما يلي:
توجـه هلـا العنايـة
5ـ اإلميان أبمهية املرأة فهي نصف اجملتمع والركيزة األوىل لألسرة  ،ولعمليـة التنشـئة االجتماعيـة  ،ينبغـي أن َّ
واالهتمام يف برامج التنمية .
2ـ ـ التعـ َّـرف علــى صــور التفاعــل يف اجملتمــع لتمييــز صــورة التفاعــل غــري الســليمة وخاصــة الدافعــة إىل العنــف والتعـ َّـرف علــى
أسباهبا وعلى نوع املشاكل اليت يعاين منها اجملتمع .
املوجه لسلوك أفراد اجملتمع وخاصة تلـك الـيت حت ُّ
ـط مـن قـدر
3ـ دراسة العادات والتقاليد والرتاث االجتماعي ككل والعنصر َّ
املرأة ممَّا جيعلها عرضة للعنف .

(  ) 1وفاء عبد الرمحن  ،دور اخلدمة االجتماعية يف رعاية األطفال  ،مكتبة امللك فهد الوطنية  ،الرايض  0671 ،هـ  ،ص. 71
( ) 2عبد الفتاح عثمان وآخرون  ،مقدمة يف اخلدمة االجتماعية  ،مكتبة األجنلو املصرية  ، 0996 ،ص . 96
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 1ـ دراســة األســاليب احلديثــة للرتبيــة والتنشــئة االجتماعيــة الســليمة الــيت ال يتولــد عنهــا العنــف يف املســتقبل بــني أفـراد اجملتمــع
على خمتلف فئاهتم .
1ـ اإلملام ابلقوانني املتعلقة ابألحوال املدنية مثل
أـ قانون األحوال الشخصية.
ب ـ قوانني الضمان االجتماعي واملساعدات االقتصادية والتأمينات االجتماعية . ..
 6ـ معرفة حقوق أفراد اجملتمع وخاصة حقوق املرأة وفق الشرائع الدينية والقوانني واملواثيق الدولية واالتفاقيات .
اثلثاً  :أهداف اخلدمة االجتماعية عند تعاملها مع ظاهرة العنف ضد املرأة :
تسعى مهنة اخلدمة االجت ماعية عند تعاملها مع ظاهرة العنف ضد املرأة إىل حتقيق جمموعة من األهداف تتمثل يف :
التعرف علـى املنـاطق احملتملـة ملعوقـات األداء االجتمـاعي الـيت تـؤدي إىل حـدوث
1ـ األهداف الوقائية :وتكون من خالل َّ
مشكالت اجتماعية  ،كمشكلة العنف وخاصة ضد املرأة وذلك ملنع ظهورها مستقبالً أو التقليل منها كلَّما أمكن ذلك .
 2ـ األهــداف العالجيــة :وتكــون مــن خــالل املســامهة يف معاجلــة اآلاثر الناجتــة عــن ظــاهرة العنــف  ،وحــل املشــكالت الــيت
تعاين منها املرأة  ،لتقوية واستعادة قدراهتا على األداء االجتماعي السليم .
 3ـ األهــداف التنمويـة :وفيهــا تقـوم مهنــة اخلدمـة االجتماعيــة إبحـداث تغيـريات يف الـنظم واألوضــاع االجتماعيـة الســيئة ،
واليت تقلل من قدر ومكانة املرأة يف اجملتمع وحتسينها مبا يؤدي إىل تنمية قـدرات املـرأة علـى حتمـل أعبـاء احليـاة يف اجملتمـع ،
ومبا يتماشى مع متطلبات العصر.
رابعاً  :أدوار األخصائي االجتماعي يف التعامل مع مشكالت املرأة :
يقوم األخصائي االجتماعي مبجموعة من األدوار املهنية للتعامل مع مشكالت املرأة يف اجملتمع ومن أمهها :
1ـ دور األخصائي االجتماعي كمعاجل :نعين بذلك َّ
أن األخصائي االجتماعي مسئول عن دراسة كل ما يواجه املرأة مـن
مشــكالت يف خمتلــف مراحــل حياهتــا وخاصــة مشــكلة العنــف  ،كمــا يعمــل علــي حتديــد وتقــدير أهــم العوامــل املتســببة يف
إحداث هذه املشكالت  ،كما يسعي للتوصل إيل إجياد حلول ملواجهة هـذه املشـكالت والتغلـب عليهـا يف ضـوء مـا ميلكـه
من مهارات وخربات.
 2ـ دور األخصائي االجتماعي كمساعد :ويقصد هبا مساعدة املرأة على اكتشـاف كـل مـا لـديها مـن إمكانيـات اجيابيـة ،
والتعرف علـى جوانـب القـوة الذاتيـة ممَّـا يسـاعد علـى إشـباع احتياجاهتـا وحتقيـق احليـاة الكرميـة هلـا  ،كمـا يتضـمن هـذا الـدور
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التعرف على مصادر اخلـدمات الـيت ميكـن أن تسـهم يف إشـباع احتياجـات املـرأة مثـل املسـاعدات االقتصـادية
املساعدة يف ُّ
ف علي خدمات اإلرشاد الزوجي.
و ُّ
التعر ُ
ٍ
 3ـ دور األخصائي االجتماعي ِ
حيث يساعد األخصائي االجتماعي املرأة على فهم نفسها ،
ومرشد:
وموضح
كمفس ٍر
ٍ
ُ
ا

كمــا يســاعد أف ـراد اجملتمــع علــى فهــم اجتاهــات ومشــاعر كــل مــنهم حيــال األخــر  ،وحيــاول توضــيح وتفســري اجلوانــب غــري
املعــروف وغــري املفهــوم يف ســلوك أفـراد اجملتمــع  ،ممـَّـا يســاعد علــى إجيــاد التواصــل االجتمــاعي ويــدعم ويقــوي عالقــات أف ـراد
اجملتمع وحتقيق وحدته.

1ـ دور األخصائي االجتماعي كوسيط :ويتضـمن التوسـط بـني أحـد أفـراد اجملتمـع وبـني ابقـي أفـراده حـىت يـتمكن مـن فهـم
احتياجاته وحقوقه  ،كما يتضمن التوسط بني فئة النساء وبني ابقي املؤسسات واألجهزة املوجودة ابجملتمع للحصول علـى
اخلــدمات الــيت تشــبع احتياجــات امل ـرأة ،والــدفاع عــن مصــاحلها داخــل اجملتمــع الــذي تعــيش فيــه مثــل :اخلــدمات الصــحية
والتعليمية والرتوحيية.
خامساً :اسرتاتيجيات تعامل األخصائي االجتماعي مع ظاهرة العنف ضد املرأة :
1ـ اسرتاتيجية العالج التعليمي :
أـ تنمية إدراك ووعي اجملتمع مبخاطر انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة وأتثريها على متاسك واستقرار اجملتمع .
ب ـ تقوية ومتكني املرأة اليت وقع عليها العنف حلل مشكالهتا.
ج ـ تعلـيم أوليـاء األمـور طـرق التنشـئة االجتماعيـة السـليمة وأسـاليب املعاملـة الوالديـة املعتدلـة ومهـارات حـل املشـكلة دون
اللجوء إىل العنف .
2ـ اسرتاتيجية ضبط االنفعال:
هذه االسرتاتيجية تتعامل مع مشاعر اخلوف والقلق والتوتر  ،وخاصة للمرأة اليت تعرضت للعنف .

()1

3ـ اسرتاتيجية التفاعل اجلماعي:
تســاهم يف إجيــاد تعــاون بــني مجاعــة النســاء الــاليت تعرضــن للعنــف مــن خــالل تــدعيم مشــاركتهن يف األنشــطة اجلماعيــة ،ممـَّـا
يرتتــب عليــه تــدعيم عالقــاهتن بــبعض  ،وابلتــايل توســيع دائــرة عالقــتهن مــع غــريهن مــن النســاء لتخفيــف آاثر ظــاهرة العنــف
عليهن .

(  ) 1أجمد دمحم املفيت وآخرون  ،تصور مهين للممارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية للتعامل مع النساء ضحااي العنف  ،شبكة املعلومات الدولية .
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1ـ اسرتاتيجية اإلقناع :
أـ تسهيل عملية االتصال وتنمية ثقافة احلوار بني أفراد األسرة واجملتمع .
ب ـ تعديل اجتاهات اجملتمع حنو املرأة وعدم هتميشها يف مجيع مناشط احلياة وذلك يف ضوء تعاليم الدين اإلسالمي.
2ـ اسرتاتيجية القوة:
تركز هده االسرتاتيجية على دعم ثقة املرأة يف نفسها  ،ويف قدرهتا على التعاون بشكل فعال مع املشكالت اليت تواجهها ،
()1
وذلك من خالل زايدة قدراهتا على العمل إبجيابية مع املشكالت اليت تواجهها داخل األسرة واجملتمع.
6ـ اسرتاتيجية تعديل السلوك ويتم ذلك من خالل :
أ  -بناء االتصاالت اجملتمعية وتوضيح املعايري واحلدود املنظمة للحياة يف اجملتمع وتغيـري القـيم املشـجعة علـى العنـف خاصـة
ضد املرأة  ،ومنع آاثر التغريات اجملتمعية اليت تدفع األفراد إىل ممارسة العنف فيما بينهم أو تقليلها.
ب  -حماولة التأثري يف سلوك العنف وتغيري االجتاهات والنظرة السلبية للمرأة  ،من خالل املشاركة يف النشاطات والندوات،
وما يرتبط بذلك من اسرتاتيجيات تعديل االجتاهات السلبية
ج  -التعلم عن طريق أداء الدور وتعديل السلوكيات اخلاطئة واكتسـاب سـلوكيات جديـدة تسـاعد علـى الوصـول إىل ح ٍـل
فعال ملشكلة العنف ضد املرأة
1ـ اسرتاتيجية التوجيه واإلرشاد :
ويتم من خالهلا :
أـ تقدمي استشارات اجتماعية وأسرية ونفسية ألفراد اجملتمع  ،خاصة الذين ينتمون إىل أوساط ينتشر فيها العنف
ب ـ العمـل علـى تعلـيم النسـاء واألطفـال علـى تطـوير خطـط لألمـان هلـم مـن العنـف داخـل البيئـات الـيت يتواجـدون فيهـا
وخارجها.
ج ـ تقوية الوازع الديين والرتبية الصحيحة وأتكيد ثقافة احلوار بني أفراد اجملتمع ذكوراً وإاناث دون متييز .
د ـ توجيه األفراد واألسر إىل املهنيني املتخصصني وخاصة األخصائيني االجتماعيني يف املؤسسات املختلفة ،ليحصلوا من
خالهلا على اخلدمات املختلفة ودعم قدراهتم حلل مشكالهتم والتكيُّف مع الظروف البيئة احمليطة هبم .
(  )1املرجع السابق .
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8ـ اسرتاتيجية البناء املعريف :
وهتدف هذه االسرتاتيجية إىل تنمية معارف املرأة  ،وخاصة اليت تعرضت للعنف ابملشكالت اليت تواجهها وبكيفية التعامل
()1
املوجه إليها ومعرفة حقوقها.
مع العنف َّ
نتائج الدراسة :

 5ـ متثل ظاهرة العنف ضد املـرأة احلـرب الـيت تزعـزع أمـن واسـتقرار اجملتمعـات َّ
ألهنـا تسـتهدف املـرأة الـيت متثـل نصـف اجملتمـع
والنواة األوىل واألساسية الستمراره .
2ـ َّ
إن نسبة ظاهرة العنـف ضـد املـرأة يف تزايـد مسـتمر وفـق مـا أشـارت إليـه الدراسـات والبحـوث امليدانيـة الـيت أجريـت علـى
هذه الظاهرة سواء على املستوى احمللي أو العاملي .
 1ـ لظاهرة العنف ضد املرأة العديد من األسباب والدوافع واآلاثر السلبية سواء على مسـتوى الفـرد أو اجملتمـع  ،ممَّـا جيعلهـا
من أخطر املشكالت االجتماعية اليت تواجه اجملتمع وتؤثر على مستقبل أبنائه .
 1ـ يقاس تقدم وحتضر اجملتمعات اإلنسانية مبدى احرتامها حلقوق أفرادها وخاصة املرأة فاجملتمعـات الـيت تسـود فيهـا ظـاهرة
العنف ضد املرأة هي أقل حتضراً .
 6ـ تؤدي ظاهرة العنف ضد املرأة إىل انعدام روح اجلماعة يف األسرة واجملتمع  ،والتفكك األسري وضعف الروابط اجملتمعية
بــني أبنــاء اجملتمــع الواحــد وانعــدام التمســك ابلقــيم الدينيــة واالجتماعيــة الســائدة يف اجملتمــع ذات املقاصــد اإلنســانية واخللقيــة
الرفيعة .
 7ـ َّ
إن السياســات وال ـربامج الــيت تقتصــر أهــدافها علــى معاجلــة آاثر ظــاهرة العنــف ضــد امل ـرأة فقــط دون مكافحــة أســباهبا
فعالة وكافية يف احلد من هذه الظاهرة .
بشكل جذري والوقاية منها لن تكون َّ
 8ـ تؤكـد الظـروف واألوضـاع االجتماعيـة السـائدة يف اجملتمـع أمهيـة احلاجـة إىل تفعيـل الـدور الـذي يقـوم بـه املتخصصـون
االجتماعيون يف مؤسسات الرعاية االجتماعية وخاصة اليت تعمل يف جمـال محايـة املـرأة ومعاجلـة مشـكالهتا والـيت مـن أمههـا
ظاهرة العنف .
 0ـ تستخدم اخلدمة االجتماعية يف جمال احلد من ظـاهرة العنـف ضـد املـرأة والوقايـة منهـا طرقـاً علميـة ميارسـها متخصصـون
معدون إعداداً علمياً ومهنياً وفنياً للتعامل مع الفئات املستفيدة  ،كأفراد أو كأعضاء يف مجاعة أو جمتمع وظيفي .

(  )1اندية عبد العزيز حجازي  ،مشكالت املرأة املعنفة يف اجملتمع السعودي  ،شبكة املعلومات الدولية .
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التوصيات :
5ـ العمل على توفري قاعدة معلومات وبياانت عن ظاهرة العنف ضد املرأة يف اجملتمـع ،مبـا يسـهل مجـع البيـاانت وتصـنيفها
وحتليلها ونشرها.
 2ـ القضـاء علـى الضـغوط احملفـزة علـى خلـق العنـف يف اجملتمـع مثـل الفقـر ،والبطالـة  ،وعـدم املسـاواة  ،وضـرورة االهتمـام
بربامج الرعاية املختلفة لألسرة وبصفة خاصة اخلدمات االقتصادية واالجتماعية والصحية وخدمات اإلسكان ،حىت تتمكن
األسرة من حتقيق االستقرار والطمأنينة ألفرادها ،وتقوم بوظائفها املختلفة يف التنشئة االجتماعية والرعاية والتوجيه لألبناء مبا
حيقق استقرار وتقدم اجملتمع .
3ـ العمل على وضع سياسة اجتماعية ملواجهة ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف ضد املرأة بصفة خاصة ،على أن تشارك
يف وضع هذه السياسة وتنفيذها ،املؤسسات اجملتمعية سواء أكانت حكومية أم أهلية .
1ـ العمل على إنشاء مؤسسات إيوائية لرعاية ضحااي العنف من النساء واألطفال على أن تزود بربامج الرعاية االجتماعية
والتأهيل النفسي لضحااي العنف الستعادة ثقتهم أبنفسهم والعمل على إدماجهم يف جمتمعاهتم .
1ـ حتديد آليات للتنسيق بني املؤسسـات احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين الـيت تتعامـل مـع قضـااي العنـف ضـد املـرأة ،مبـا
يُسهم يف تبادل اخلربات واخلدمات  ،وكذلك تبادل قواعد وإجراءات التعامل اليت تسـتخدم مـع هـذه الظـاهرة وتوحيـدها .
6ـ ضـرورة تبـين مؤسسـات محايـة املـرأة حمليـاً وإقليمـاً ودوليـاً  ،والـدعوة إلعـداد وتنظـيم املـؤمترات والنـدوات للتصـدي لظـاهرة
توجه الدعوة جلميع الباحثني واملؤسسات واملهن املتخصصة للمشاركة فيه  ،هبدف التوصل إىل
العنف ضد املرأة  ،على أن َّ
آليات مناسبة ملواجهة هذا العنف وعالجه أو احلد منه قدر اإلمكان .
 -7عدم التمييز يف معاملة وتنشئة األطفال ككل  ،وعدم تفضيل الذكور عن اإلانث حيث مازالـت االجتاهـات الوالديـة
حتبذ الذكور عن اإلانث .
 -8إعادة النظر يف املناهج الدراسية  ،لتخليصها مـن االجتاهـات التقليديـة السـلبية اخلاطئـة الـيت اسـتطاعت الثقافـة القبليـة
تكريسها حنو املرأة وإضافة اجتاهات اجيابية تدعم عالقات التساوي واملشاركة بني الرجل واملرأة يف اجملتمع .
 -0التنشئة االجتماعية السليمة للفتيات منذ الصغر ،وتوعيتهن حبقوقهن القانونية واالجتماعية والسياسية ،وفق وجهة نظر
إسالمية صحيحة عن طريق احملاضرات والندوات .
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 -59العمل بشكل جاد وحقيقي ملنح املرأة حقوقها االجتماعية والسياسية والقانونية  ،وتغيـري نظـرة اجملتمـع الدونيـة للمـرأة
 ،وإعالء شأهنا ومكانتها يف اجملتمع  ،فتقدم األمم والدول يقاس بتحضرها ورقيها مبدى احرتامها للمرأة ومتكينهـا مـن نيـل
حقوقها .
55ـ العمل على تفعيل دور وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي يف توعية أفراد اجملتمع خبطورة مشكلة العنف عامـة وضـد
املرأة خاصةً على أمن واستقرار اجملتمع .
52ـ العمل على تنمية قدرات املتخصصني االجتماعيني ومعارفهم والتخصصات املهنية األخـرى الـيت تعمـل يف جمـال رعايـة
املرأة ،هبـدف إكسـاهبم املهـارات حـىت َّ
يتمكنـوا مـن دراسـة ظـاهرة العنـف  ،ومعرفـة مسـبباهتا ،وكيفيـة التعامـل معهـا ،ووضـع
اخلطط لعالجها .
53ـ جترمي العنف ضد املرأة والعمل على تدعيم نظام العدالة القضائية يف اجملتمع عن
طريق تقدمي مرتكيب جرائم العنف ضد املرأة مجيعهم إىل العدالة  ،وضمان حماسـبتهم عـن طريـق إجـراءات وجـزاءات جنائيـة
ومدنية وإدارية ومهنية مناسبة .
املراجع واملصادر
 5ـ القرآن الكرمي .
 2ـ إبراهيم مذكور  ،املعجم الوجيز  ،القاهرة  ،جممع اللغة العربية  1995 ،م .
 3ـ أ ب ت ث ج  ،العنف املمارس ضد املرأة  ،منظمة الصحة العاملية 2956 ،م .
 1ـ ابراهيم هبلوي  ،العنف ضد املرأة  ،منشور على املوقع www. Alnoo.se /article
 1ـ أمحد زكي بدوي  ،معجم العلوم االجتماعية  ،مكتبة لبنان بريوت ،ب ت .
 6ـ أجمــد دمحم املفــيت وآخــرون  ،تصــور مهــين للممارســة العامــة يف اخلدمــة االجتماعيــة للتعامــل مــع النســاء ضــحااي العنــف ،
شبكة املعلومات الدولية .
 7ـ بعــض العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية املــؤثرة علــى ج ـرائم العنــف األســري ضــد امل ـرأة  ،مركــز الــنظم العامليــة  ،شــبكة
املعلومات الدولية .
 8ـ متاضـر حسـون  ،أتثـري عمـل املـرأة علـى متاسـك األسـرة يف اجملتمـع العـريب  ،املركـز العـريب للدراسـات األمنيـة والتـدريب ،
الرايض  5000 ،م  ،ص39
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 0ـ حسني حسن سليمان وآخرون  ،املمارسة العامـة يف اخلدمـة االجتماعيـة مـع الفـرد واألسـرة املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات
والنشر والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان  2991 ،م .
59ـ رمزيه عباس اإلرايين  ،العنف ضد املرأة  ،ورقة عمل ُم َق َّدمـة يف مـؤمتر حقـوق املـرأة يف العـامل العـريب  ،صـنعاء ـ الـيمن ،
 2991م .
55ـ سامية حسن الساعايت  ،وقاية املرأة من العنف وحقوق اإلنسـان ،القـاهرة ،اجلمعيـة املصـرية حلـل الصـراعات األسـرية
واالجتماعية ،مؤمتر وقاية املرأة والطفل من العنف القاهرة  1997 ،م .
52ـ ضحى عبد الغفار املغازي ،العنف األسري  ،املؤمتر العلمي السادس  ،القاهرة1993 ،م.
 53ـ عــائض بــن ســعد الشــهراين  ،اخلدمــة االجتماعيــة وظــاهرة العنــف األســري  ،حبــث ُم َقــدَّم مل ـؤمتر األســرة  ،اجلمعيــة
السعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية  ،الرايض 2998 ،م.
51ـ عبد الفتاح عثمان وآخرون ُ ،م َقدمة يف اخلدمة االجتماعية  ،مكتبة األجنلو املصرية 5001 ،م .
 51ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ــادل الشـ ـ ـ ـ ــرجيب  ،العن ـ ـ ـ ــف ض ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـرأة  ،رس ـ ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ـ ــتري  ،منشـ ـ ـ ـ ــورة  ،ش ـ ـ ـ ــبكة املعلوم ـ ـ ـ ــات الدوليـ ـ ـ ـ ــة ،
www.almotamar.net/news/.htm
 56ـ كلثم على الغارب  ،العنف ضد املرأة  ،جامعة قطر  ،دولة قطر 2007 ،م.
 57ـ ليلــى دمحم علــى مــرح  ،العنــف ضــد امل ـرأة يف اجملتمــع الليــيب وعالقتــه ابلتخلــف االجتمــاعي  ،رســالة ماجســتري  ،غــري
منشورة  ،جامعة طرابلس  ،ليبيا  2956 ،م .
 58ـ دمحم سـيد فهمـي ،اجتاهـات الشـباب اجلـامعي حنـو ظـاهرة العنـف ضـد املـرأة  ،القـاهرة ،جملـة دراسـات يف اخلدمـة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،العدد اخلامس ،أكتوبر 1998 ،م .
50ـ دمحم عاليون  ،العنف ضد املرأة  ،شبكة املعلومات الدولية .
 29ـ معن خليل  ،نظرايت معاصرة يف علم االجتماع  ،عمان  ،دار الشرق 5007 ،م .
 25ـ منشورات صندوق األمم املتحدة للسكان ،نيويورك  ،الوالايت املتحدة األمريكية5001،م.
 22ـ منظمة التضامن حلقوق اإلنسان  ،بوابة افريقيا اإلخبارية  ،شبكة املعلومات الدولية .
23ـ اندية عبد العزيز حجازي  ،مشكالت املرأة املعنفة يف اجملتمع السعودي  ،شبكة املعلومات الدولية .

)(143

ISSN: 2706-9087

94- Millender Audrey (1996): Rethinking Domestic Violence, London, Rutledge
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دور العمل التطوعي يف تعزيز املواطنة لدى طالب اجلامعات الليبية
د .أسامة عمر بن شعبان.

د .عمران مسعود البوعيشي .أ .الفاتح عبدالسالم االعور

كلية اآلداب والعلوم قصر االخيار

املعهد العايل للمهن الشاملة السبيعة

كلية العلوم االجتماعية جامعة الزيتوتة

املقدمة:
يشكل العمل التطوعي جوهر معظم اجملتمعات احليوية  ،حيث أن تقدم األمـ ــم وختلفها يف الوقت الراهن يقاس مبدى
اهتمامها ابلعمل التطوعي ،على اعتبار أن مؤسسات اجملتمع من أهم املنظمات اليت تقوم خبدمة اجملتمع ،من خالل
االعمال اليت تقوم هبا لتعزيز املواطنة  ،وحتقيق البناء السليم للمجتمعات ،ومواكبة كل املتغريات املعاصرة واملسامهة يف
التنمية املستدامة جملتمع املعرفة.
إن تعقد احلياة االجتماعية وتطور الظروف املعاشية والتغريات االجتماعية واالقتصادية واألمنية متلي علينا أوضاعاً
وظروفاً جديدة تقف احلكومات أحياانً عاجزة عن جماراهتا  ،مما يستدعي تضافر كافة جهود اجملتمع الرمسية و الشعبية
ملواجهة هذا الواقع من خالل العمل التطوعي الفاعل ملساندة للنظام الرمسي خصوصاً وأن اهليئات التطوعية مفضلة على
اهليئات الرمسية يف غالبية اجملتمعات املتقدمة .
وقد أثبتت التجارب يف بعض البلدان إبن بعض األجهزة الرمسية ال تستطيع وحدها حتقيق كافة غاايت وخطط ومشاريع
التنمية  ،دون املشاركة التطوعية الفعالة للمواطنني واجلمعيات األهلية اليت ميكنها اإلسهام بدور فاعل يف عمليات التنمية
البشرية واالقتصادية نظراً ملرونتها وسرعة اختاذ القرار فيها  ،وهلذا اهتمت الدول احلديثة هبذا اجلانب ملعاجلة مشاكل العصر
والتغلب على كثري من الظروف الطارئة (.)1
ويتمثل دور اجلامعة يف تشجيع الطالب على االخنراط يف جمتمعاهتم سياسيا واجتماعياً وأكساهبم مهارات توظيف ذات
قيمة ،فيكون لديهم اتصال أفضل مع اجملتمعات واملشاركة اجملتمعية ،مما يساعدهم على إحداث التغيري من خالل الوعي
العاملي أبمهية العمل التطوعي واحرتام التنوع ،وهناك الكثري من األدلة تشري اىل أن التعليم اجلامعي يغرس صفات املواطنة
النشطة يف خرجييه  ،ألهنم أكثر عرضة للتصويت ويتطوعون ابنتظام مما ينتج عنه االهتمام ابلقضااي االجتماعية العاملية اليت
جتعلهم مواطنني نشطني(. )2
وبذلك تعد املواطنة يف مفهومها هي الشعور ابالنتماء للوطن وهي اجملال الذي جيمع أبناء البلد الواحد  ،من خالل
التزامهم أبداء واجباهتم جتاه وطنهم  ،ويكتسبها الفرد بعد أن يتشبع بروح املواطنة  ،وهذا هو هدف كل جمتمع ،ومن أجل
 -1محيد خليل الشاجيي ( ،)7112العمل التطوعي أمهيته معوقاته وعوامل جناحه ،جامعة الرايض ،السعودية ،ص.36
(2017). Active Citizenship: The Role higher Education, p6, available at:
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ذلك تتدخل خمتلف املؤسسات الرمسية وغري الرمسية كاملؤسسات الرتبوية ومؤسسات اجملتمع املدين ومبختلف الوسائل
املمكنة.
ومن خالل العمل التطوعي تربز أمهية اجلامعة يف تعزيز املواطنة لدى طالهبا ،حيث إهنا تقدم برامج علمية وأكادميية
وأنشطة ثقافية واجتماعية ،تساعد على تعزيز املواطنة مما يودي إىل تقوية الروابط بني أبناء الوطن الواحد ،واحملافظة على
ممتلكاته ومقدراته والنهوض ابجملتمع وجعله جمتمعاً يضم أفراداً يتمتعون مبستوى عال من الوالء واالنتماء إليه.
مشكلة الدراسة:
تعرضت ليبيا يف الفرتة األخرية لكثري من التحدايت السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية اليت فرضت نفسها
على اجملتمع اللييب بكل قطاعاته  ،وقد الحظ الباحثان ضعف الشعور ابالنتماء للوطن واملسؤولية جتاهه وانتشار السلبية
والالمباالة ،واختالف التوجهات وغياب روح الفرقة وعدم املشاركة والتعاون بني بعض طالب اجلامعات الليبية  ،مما بني
للباحثان ضرورة مواجهة هذه التحدايت ابجلهد املتواصل والعمل التطوعي من قبل الشباب  ،وخاصة طالب اجلامعات
لبث روح الوالء واالنتماء للوطن والتماسك داخل اجملتمع اللييب واملشاركة اإلجيابية والفاعلة يف التكيف مع املستجدات
احمللية والعاملية.
إن العمل التطوعي ركيزة أساسية يف بناء اجملتمع ونشر التماسك االجتماعي بني املواطنني ،وذلك لرفع ورقي والنهوض
ابجملتمع  ،ابإلضافة إىل دوره يف تدعيم الشعور ابملواطنة واالنتماء لدى أفراد اجملتمع  ،كما أنه أمراً مهماً لبناء مواطنة
نشطة تشارك يف حل مشكالت البالد ،كما يقلل من آراء املواطنني السائدة حول تقصري احلكومة واملعاانة االجتماعية.
وهذا ما اشار إليه فهيجل  Hegelيف دراسة مفادها أن القطاع التطوعي له أمهية كبرية يف دعم مشاركة املواطن
املباشرة ،وأن حتقيق املشاركة املدنية يف قضية بعينها يتم من خالل خدمة املنظمات التطوعية والسيما لألشخاص اليت ال
ميكن أن تسمع أصواهتم بطريقة أخرى.
ومبا أن موضوع دراستنا يتحدث عن دور العمل التطوعي يف تعزيز املواطنة فقد اختار الباحثان منوذجا جلامعة طرابلس
وجامعة بنغازي من اجلامعات الناشطة بليبيا وإلبراز ملؤشرات العمل التطوعي وإسهاماهتا يف ترسيخ قيم املواطنة ،وذلك من
خالل حتليل بعض الوقائع اخلاصة هبا.
ومبا أن طالب اجلامعة هم الفئة األكثر تعرضاً للتطوع واملشاركة اجملتمعية على خمتلف األصعدة ،فإن هذه الدراسة،
َتعرف واقع العمل التطوعي داخل اجلامعات من حيث األداء والفعالية ،والكشف عن اجتاهات الطالب حول العمل
التطوعي ودوره يف تعزيز املواطنة هلم  ،وقد هدفت الدراسة احلالية اإلجابة عن االسئلة التالية:
 )5ما مفهوم العمل التطوعي؟
 )2ما األسس النظرية للمواطنة ؟
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 )3ما واقع العمل التطوعي يف اجلامعات الليبية؟
 )1ما الدور املقرتح للعمل التطوعي يف تعزيز املواطنة لدى طالب اجلامعات الليبية؟
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف التايل:
 -5من املمكن أن تساهم هذه الدراسة يف إثراء الفكر الذي يسود األوساط العلمية ،حول دور العمل التطوعي يف
تعزيز املواطنة.
 -2إن مشاركة طالب اجلامعة يف عملية التطوع تساعدهم على اشباع حاجاهتم ومواجهة املشكالت اليت تعرتضهم،
مما يساعدهم ذلك على النمو والتقدم.
 -3يُتوقع أن تفيد صانعي القرار يف توجيه املعنيني ابلعملية الرتبوية لتهيئة بيئة تعليمية نشطة مما يساعد يف تنمية
حب الوطن والوالء له.
 -1رمبا تُشكل الدراسة احلالية نواة ألحباث اخرى يف جمال العمل التطوعي ،واالستفادة منها يف تنمية اجملتمع والرقي
به.
 -1قد تفيد هذه الدراسة يف تقدمي تصور مقرتح للعمل التطوعي لتعزيز املواطنة لطالب اجلامعات.
منهج الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي ،والذي يهتم بوصف الظاهرة موضوع الدراسة من خالل األطر النظرية
للعمل التطوعي واملواطنة  ،والدراسات السابقة يف هذا اجملال .وقد تناولت الدراسة أربعة حماور رئيسة متثلت يف اآليت:
أوالً -مفهوم العمل التطوعي
اثنياً -األسس النظرية للمواطنة
اثلثاً -واقع العمل التطوعي يف اجلامعات الليبية
رابعاً -املقرتحات والتوصيات
أوالً -العمل التطوعي وأمهيته:
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 مفهوم العمل التطوعي :
العمل التطوعي هو حمور اهتمام واضعي السياسات ونشطاء اجملتمع ،ودائماً ما يبحث املنظرون االجتماعيون عن
وسائل إلحياء مشاركة املواطنني يف العمل التطوعي من أجل خدمة اجملتمع ،وينظرون إليها كأداة مهمة لتجديد املواطنة
الفاعلة ،على الرغم من أمهيتها االجتماعية للمشاركة اجملتمعية ،وغالباً ما يُنظر إىل املواطنة النشطة على أهنا فردية ،وتركز
على تصرفات الفرد ،إال أنه يف اآلونة األخرية عاد النقاش إىل الرتكيز على اجملتمع ككل والدميقراطية كعملية مجاعية ،والقول
إن املواطنة الفاعلة والسيما إذا اُريد حتقيقها من خالل العمل التطوعي سواء أكانت فردية أو مجاعية ،هو واحد من حيث
أنه مسؤولية اجلميع (.)1
 تعريفات العمل التطوعي:
يـُعرف التطوع يف اللغة أبنه " :ما تربع به الشخص من ذاته مما ال يلزمه فرضه"( .)2ويسمى التطوع نفالً وانفلة
وجتمع على نوافل ،والنفل ابلسكون الزايدة ومسيت النوافل يف العبادات ألهنا زايدة على الفرائض ،ومسيت صالة التطوع
ألهنا زايدة على الفرض وزايدة يف األجر والثواب (.)3
فتطوع يعين تطوع يف كذا أو حتمله طوعاً ،واملتطوع هو الذي يفعل الشي تربعاً من نفسه واالستطاعة القدرة على الشيء
ع َخيـًرا فَـ ُه َو َخيـٌر لَّهُ " سورة البقرة االية.581 ،
قال تعاىل "فَ َمن تَطََّو َ
واملتطوع هو شخص يقدم العون دون أن ينتظر أجراً أو مكافأة ،بل يتم ذلك مبحض إرداته أو اختياره (.)4
وهناك من يُنظر إىل العمل التطوعي على أنه "إسهام الفرد أو اجلماعة يف إجناز عمل خارج نطاق أعماهلم اليت يتقاضون
عليها أجر ،وتعود ابخلري والنفع على جمتمعهم  ،وتشعرهم ابلرضا وذلك بكل رغبة وطواعية وتلقائية" (.)5
فالتطوع هو" :أي نشاط ُمينح فيه الوقت حبرية لصاحل شخص أو مجاعة أو منظمة أخرى" ويُنظر إىل التطوع على أنه
شكل من أشكال املواطنة النشطة ،وداعم هلا ،ومقياس لفاعلية املواطنة النشطة داخل اجملتمع (. )6

1- Brown Kevin and Others (2003) . Active Citizenship and the Secondary School Experience, Community
Participation Rates of Australian Youth, Research Report, P10.
 - 2ابن منظور ،االمام ( .)0914لسان العرب ،دار بريوت للطابعة النشر ،بريوت.

 - 3النهاية يف غريب االثر ،ابب النون مع الفاء -نفل.
4- Davies, M (2000). The Blackwell Encyclopedia of Social Work, Blackwell Publishers, UK, P367

 - 5دمحم عرفة( .)7110العمل التطوعي واألمن يف الوطن العريب ،جملة التعان ،ع ،13ص.333

6- Wilson, John (2000). 'Volunteering', Annual Review of Sociology, P 215
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ويعرف قاموس اخلدمة االجتماعية التطوع  :أبنه "توظيف واستغالل األفراد واجلماعات غري مدفوعي األجر يف تقدمي
خدمات إنسانية خارج إطار املؤسسات احلكومية (. )1
والعمل التطوعي كذلك هو" :عمل غري رحبي ،ال يقدم أجر معلوم وهو غري مهين ،يقوم به األفراد من أجل مساعدة
وتنمية حياة اآلخرين داخل جمتمعاهتم أو اجملتمعات البشرية بصفة عامة" (. )2
فالعمل التطوعي هو بذل جهد إرادي يقوم على العديد من الصفات مثل املهارة واخلربة  ،ويتم عن رغبة واختيار  ،من
أجل القيام بعمل ديين اجتماعي خدمي  ،له عائد على تنمية املهارات  ،ويتم ذلك دون انتظار أي مقابل مادي  ،فهو
تطوع  ،ألن الشخص الذي يفعل اخلري إمنا يفعله لوجه هللا ،مبيناً من خالل عمله صورة اإلنسانية  ،وحب اخلري هلل وحب
الوطن موكداً على التعاون مع الناس وبناء العالقات االجتماعية من أجل الصاحل العام لكل البشرية(.)3
ومن هنا جند أن العمل التطوعي له فوائد كثرية لكافة اجملتمعات اإلنسانية  ،وهو سنة رابنية خاصة أن األغلبية تنظر إىل
العمل اجلماعي التطوعي على أنه األصل يف احلياة (.)4
فالتطوع هو أحد أهم العناصر املهمة يف املواطنة النشطة لكونه يعود ابلفائدة على املتطوعني أنفسهم  ،وقد بينت
املفوضية األوروبية أب ن هناك بعض الدول أصبحت تنظر إىل التطوع كأداة ملعاجلة املشكالت وتقدمي اخلدمات للدولة،
وهذا يؤدي إىل زايدة الطلب على هذه اخلدمات ،ومع ذلك جيب أال حيل املتطوعني حمل العمال املدفوعني ،ومن خالل
ا لتطوع ميكن أن يشارك اجلميع ويصبحون مسامهني يف بناء اجملتمع ،مع اكتساب مهارات وخربات جديدة من شاهنا أن
جتعلهم أكثر قابلية للتوظيف ،وتكون ذات قيمة طويلة األمد ،وهذا معىن املواطنة اليت تتم من خالل العمل التطوعي ،واليت
تعترب من أقوى مصادر الطاقة البشرية املتجددة اليت ميكن من خالهلا أن تشرق حياة الناس(.)5
ومما سبق يتبني لنا أن العمل التطوعي هو اجلهد الذي يقوم به شخص معني أو جمموعة أفراد ،هبدف تقدمي
املساعدات واخلدمات اليت حيتاجها اجملتمع واإلنسانية كافة  ،دون أي مقابل للجهد والعمل الذي يقومون به ،من أجل
حتقيق التنمية املستدامة ،وصقل املهارات وتلبية احتياجات األفراد واحتياجات جمتمعاهتم.

 - 1أمحد شفيق السكري ( .)7111قاموس اخلدمة االجتماعية ،دار املعرفة اجلامعية االسكندرية ،مصر ،ص.141
 - 2دمحم هشام أبوالقمبز(. )7112جدد شبابك ابلتطوع ،فلسطني ،غزة ، ،ص.2

 - 3منصور الرفاعي (. )7112العمل االجتماعي تطوع عطاء ،مركز الكتاب ،القاهرة ،ص.02
 - 4أبراهيم الفقي ( .)7101العمل اجلماعي ،الراية للنشر ،القاهرة ،ص. 1
5- Anna Maria Darmanin (2012) Active citizenship for a better European society.
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 أمهية العمل التطوعي:
أتيت أمهيته من خالل دوره يف تعزيز العمل احلكومي ،وتعزيزه لصاحل الفرد واجملتمع على حد سواء وذلك عن طريق رفع
مستوى اخلدمات املقدمة ابإلضافة إىل توفري خدمات قد يصعب على اإلدارة احلكومية تقدميها بسبب مرونة املنظمات
التطوعية وقدرهتا على احلركة السريعة ،حيث يلعب العمل التطوعي دوراً مهماً يف جلب اخلربات واملهارات من خارج البالد
عن طريق منظمات مهتمة ابلعمل التطوعي واملشاركة يف امللتقيات واملؤمترات لتحقيق تبادل اخلربات مما يؤدي إىل حتقيق
التنمية البشرية اليت من شأهنا أن تنقل اجملتمع من حالة التخلف إىل حالة التقدم .
أما ابلنسبة للمجتمع فإن أمهيته تتضح يف إظهار الصورة اإلنسانية للمجتمع وتعزيز الروابط والعالقات االجتماعية اليت
تساعد على تعزيز املواطنة وتنمية الروح اإلنسانية وحتفيزها على العمل اجلماعي اخلريي  ،الذي يعزز تكافل األفراد يف أي
جمتمع من اجملتمعات  ،واحملافظة على السالم االجتماعي  ،وتوفري املوارد البشرية للعمل التطوعي  ،واملسامهة يف حل
املشكالت اليت تواجه اجملتمع ،وتشجيع قيم االنتماء والوطنية لدى أفراد اجملتمع (. )1
وقد أثبتت التجارب أن بعض األجهزة الرمسية ال تستطيع وحدها حتقيق كافة غاايت وخطط ومشاريع التنمية ،دون
املشاركة التطوعية للمواطنني واجلمعيات األهلية اليت ميكنها اإلسهام بدور فاعل يف عمليات التنمية نظراً ملرونتها وسرعة
اختاذ القرار فيها وهلذا اه تمت الدول احلديثة هبذا اجلانب ملعاجلة مشاكل العصر والتغلب على كثري من الظروف الطارئة يف
منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بني القطاع احلكومي ومؤسسات اجملتمع املدين(.)2
وتتمثل أمهية التطوع ابلنسبة للمتطوع يف إقامة عالقات جديدة  ،وتعلم العمل اجلماعي واكتساب خربات جديدة ،
واخلروج من التمركز حول الذات واالنفتاح على اآلخرين واستثمار الوقت وتنمية املهارات الشخصية  ،وتعزيز الثقة ابلنفس
وتربيته لنفسه على التواد مع اآلخرين ،واستثمار أوقات الفراغ وزايدة اخلربة يف كل اجملاالت اليت تطوع فيها(.)3
وقد الحظ الباحثان من خالل ما مت عرضه أن العمل التطوعي هو تعبري عن إجيابية وحيوية األفراد  ،فهو يقوي
الروابط بني أفراد اجملتمع ويساعد يف بناء عالقات للتواصل بني اجملتمع واملنظمات احمللية  ،ويساعد كذلك الفرد يف معرفة
نفسه وجمتمعه مما ينتج عنه عالقات اجتماعية فعالة  ،وهو بذلك يعترب ركيزة أساسية للمشاركة اجملتمعية وأمهيته تكمن يف
حتقيق التنمية ومواجهة القضااي االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت هتم اجملتمع ككل.

 - 1عثما ن رشدي ( .)7103الرايدة والعمل التطوعي ،عمان ،الراية للشر والتوزيع ،اململكة االردنية اهلامشية ،ص.074
 - 2محيد خليل الشاجيي ( ,)7112العمل التطوعي أمهيته معوقاته وعوامل جناحه ،ورقة عمل ،مرجع سابق.

 - 3إسالم الغزويل( .)7101جمتمعات النور،إشراقة الشباب يف عامل متغري،القاهرة ،دار مسا للنشر ،ص.040
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 أنواع العمل التطوعي:
ميكن أن منيز بني نوعني :
األول -العمل التطوعي الفردي :وهو عمل أو سلوك اجتماعي يقوم به الفرد من تلقاء نفسه ،وبرغبة منه وبدون أي عائد
مادي ،ويقوم على اعتبارات أخالقية وإنسانية واجتماعية أو دينية  ،مثل على ذلك  :تعليم األفراد القراءة والكتابة  ،أو
التربع ابملال للجمعيات اخلريية.
الثاين -العمل التطوعي املؤسسي:
وهو أكثر تنظيماً وتقدماً من العمل التطوعي الفردي وله أتثري أوسع يف اجملتمع  ،ويتضمن املؤسسات األهلية و
اجلمعيات اليت تساهم يف كل األعمال التطوعية اليت ختدم اجملتمع (.)1
فالعمل املؤسسي يُسهم يف مجع اجلهود والطاقات االجتماعية املبعثرة فقد ال يستطيع متطوع أن يقدم عمالً حمدداً يف
سياق عمليات حمو األمية ،ولكنه يستطيع التربع ابملال  ،مما تستطيع من خالله املؤسسات االجتماعية أن جتعل من
اجلهود املبعثرة ذات أثر فعال يف اجملتمع .
 أهداف العمل التطوعي:
إن اهلدف األساسي للعمل التطوعي هو تقدمي خدمة إنسانية لتحقيق التنمية املستدامة  ،وتتمثل أهدافه بشكل أكثر
(. )2
وضوحاً يف التايل
 -5الرتكيز على كل إنسان حيتاج إىل عون أو مساعدة ،إضافة إىل املعوق واملريض واملتشرد والضعيف واملدمن،
وغريهم ممن هم حباجة إىل مساعدة واهتمام.
 -2مساعدة األفراد واجلماعات واجملتمعات ملواجهة كل املشكالت اليت تعرتضها ،من أجل الوصول إىل االكتفاء
الذايت والفعالية االجتماعية.
 -3تفعيل كل الطاقات واالمكاانت املوجودة يف اجملتمع ،والعمل معها لتحقيق املساواة والعدالة يف اجملتمع.
 -1املسامهة يف حل ومعاجلة االختالل االقتصادي واإلنساين واالجتماعي .
 -1البحث والتقصي عن املشكالت وإبداء االقرتاحات الالزمة لتفاديها أو إجياد احللول املناسبة ملعاجلتها.

 - 1ملياء حسن عبدهللا( .)7109العمل التطوعي يف جمال اخلدمة االجتماعية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،جامعة حلوان،ص.026
 - 2عثما ن رشدي ( .)7103الرايدة والعمل التطوعي ،مرجع سابق ،ص.062
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 معوقات العمل التطوعي:
تواجه برامج العمل التطوعي العديد من العقبات اليت حتد من انتشارها وحتد من فاعليته وتتمثل يف اآليت (:)1
أ -معوقات تتعلق ابملتطوع منها:
 اجلهل أبمهية العمل التطوعي. مرونة العمل التطوعي تساعد على التسيب واالستهتار. االستفادة الشخصية من االعمال اخلريية وهو ما يتعارض مع طبيعة العمل التطوعي املبىن على إخالص النية هلل. تعارض وقت املتطوع مع وقت الدراسة مما يفوت عليه فرص املشاركة يف االعمال التطوعية. عزوف املتطوعني عن التطوع نتيجة لبعد مؤسسات التطوع عن أماكن سكنهم.ب -معوقات تتعلق ابجملتمع وهي:
 ضعف األجهزة املتخصصة للتشجيع على التطوع وتنظيمه يف اجملتمع. غياب اهليئات الالزمة لتدريب وأتهيل املتطوعني. الشعور ابالغرتاب بني قطاعات اجملتمع مما ينتج عنه ضعف اإلحساس ابالنتماء والذي يعترب من أهم احلوافزللجهود التطوعية.
 تعقد اإلجراءات التنظيمية جتاه السماح للمتطوعني مبمارسة أنشطتهم وتعدد وجهات اإلشراف. ضعف الثقة بني مؤسسات اجملتمع املدين والدولة. تدين مستوى الربامج االعالمية اليت تدعم أمهية الوعي ابلعمل التطوعي يف التنمية اجملتمعية لكافة قطاعاتاجملتمع.

 - 1عبداحلميد العقرابن ( .) 7114العمل التطوعي بدور الرعاية االجتماعية مبدينة طرابلس ،رسالة ماجيسرت غري منشورة ،كلية االداب جامعة طرابلس ،ليبيا،
ص.41
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 إجيابيات وآاثر العمل التطوعي:
للعمل التطوعي إجيابيات ومكاسب يستفيد منها الفرد املتطوع واجملتمع وميكن إجياز بعضها يف اآليت (. )1
 -5حيقق التطوع راحة نفسية وسعادة معنوية من خالل االخنراط يف العمل التطوعي.
 -2من خالل العمل التطوعي يكتسب اإلنسان احليوية والنشاط ويزيد من قواه الشخصية وينمي القدرات
واملهارات  ،مما يساعده على النمو االجتماعي املتكامل.
 -3العمل التطوعي يساعد املتطوع يف نيل حمبة الناس وكسب قلوهبم.
 -1املشاركة يف األنشطة التطوعية تساعد يف إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية للمتطوع مثل احلاجة إىل النجاح
والتقدم واحلاجة إىل االنتماء وحب الوطن والعمل على حتقيق تطلعات اجملتمع.
 -1يؤدي التطوع إىل بناء عالقات إنسانية مع أهل اخلري ،ويقوي النسيج االجتماعي للمجتمع.
أما اآلاثر العمل التطوعي على املتطوع تتمثل يف االيت:
 -5الرضا عن الذات :حيث يرفع العمل التطوعي ملستوى الدافعية للعمل ويزيد من محاس املتطوع ،وخيفف من
النظرة العدائية جتاه اآلخرين ،وميده ابألمل والتفاؤل.
وق ُش َّح
 -2هتذيب الشخصية :فهو يرفع عنها عقلية الشح إىل عقلية الوفرة ،فقد قال هللا تعاىلَ " :وَمن يُ َ
ك ُه ُم ال ُمفل ُحو َن" ،سورة احلشر أية (.)0
نـَفسه فَأُولَئ َ
ُ -3حيد من النزعة الفردية :فينمي احلس االجتماعي ،وجيعل اجملتمع أكثر ثقة أببنائه.
 -1خيفف من الشعور ابليأس واإلحباط :حيث ُحيد من النزعة املادية لدى أفراده ،وجيعل القيمة األساسية هي
رضا هللا من خالل التواصل والرضا الذايت.
فالعمل التطوعي جيعل الطالب يشعر ابحليوية و النشاط ألنه متصل ابجلانب اإلجيايب لإلنسان ابعتبار أن حب اخلري
هو أساس احلياة ،وهو بذلك حيقق التنمية البشرية ويساعد على حتقيق الذات وحب العمل لوجه هللا ،حيث قال هللا
قال ذَ َّرةٍ َخيـًرا يـََرهُ ".سورة الزلزلة أية (.)7
تعاىل" :فَ َمن يـَع َمل مث َ

 - 1عثما ن رشدي ( .)7103الرايدة والعمل التطوعي ،مرجع سابق.011 -016 ،
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ومن أهم اآلاثر اليت يرتكها العمل التطوعي على طالب اجلامعات ،املشاركة يف مؤسسات اجملتمع املدين  ،ويكونوا
أكثر إلتزاماً ابلقضااي اليت تواجه جمتمعاهتم والتعرف على الثقافات املختلفة وبناء عالقات سوية والعمل بروح الفريق الواحد
 ،لذلك يكون أتثريها إجيايب فيصبح لديهم مهارات يف القيادة  ،وحل النزعات والتفكري النقدي والثقة ابلنفس.
اثنياً -مفهوم املواطنة ومؤشراهتا وأبعادها:
وميكن توضيحها كما يلى:

 مـفـهـوم الـمواطـنة:

لقد بدأ مصطلح املواطنة يف عصر املدينة اليواننية ،ومنذ ذلك الوقت تطـور بزيـادة املشاركة الدميقراطية أو املشاركة
النشطة يف مجاعة أو جمتمع " "Communityتتضمن الوالء لدولة وتقوم علي فكرة االنتماء ،وهي بذلك تعين
العضوية النشطة يف جمتمع سياسي وفق جمموعة من احلقوق واملسؤوليات اليت حيددها الدستور(.)1
أما استخدام مصطلح الـ ـ ــمواطنة النشطة " " Active Citizenshipفأنه  :يؤكد على عدم التشجيع على
االعتماد على دولة الرفاهية والتوجه حنو العمل التطوعي بدالً من املشاركة السياسية ويكون فيه دور اجملتمع املدين فعاالً
وشريكاً يف السلطة من أجل التنمية.
فقد استخدام مفهوم املواطنة النشطة يف أوراب من أجل تضييق الفجوة بني املواطن واحلكومة وتعزيز التماسك
االجتماعي ،واملواطنة النشطة هي اليت ترتكز على التصويت واملشاركة يف احلكم احمللي واخلدمات العامة واملواطنة هتتم
إبعادة النظر يف العالقة بني املواطنني والدولة مما يؤدي إىل زايدة الثقة بني املواطن والدولة (.)2
فاملواطنة النشطة مسؤولية املواطن والفرد ووفائه ابحلقوق الفردية لكي يؤدى إىل تطوير احلياة العامة مما يقضي تعزيز قيم
التضامن والتآزر واملشاركة وتعزيز العمل التطوعي .
وتعرفها " "Katrine Pedersonأبهنا " :مشاركة املواطنني ف ـ ــي صياغة السياسات اليت هلا أتثري يف حياهتم واليت
تطالب ابملسؤولية االجتماعية من أجل محاية اجلماهري وخدمة الصاحل العام"(. )3
ويري بوتنام ( )Putnamأن املواطنة هي  :عملية مرتبطة بقوة املشاركة املدنية ،وأهنا تلعب دوراً حامساً يف بناء رأس
املال االجتماعي  ،وأن السعي لتحقيق األهداف املشرتكة يوفر وسيلة كتجزئة املعاملة ابملثل مما يساعد على خلق شبكات
العمل اليت ترتكز على القيم املشرتكة وترفع

 - 1مصطفى قاسم ( .)7114التعليم واملواطنة ،القاهرة ،مركز القاهرة للدراسات حقوق االنسان ،ص.19
 - 2سارة البلتاجي ( .)7104األمن االجتماعي واالقتصادي واملواطنة النشطة يف اجملتمع املصري ،بريوت ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،ص.37
3- Katrine Risgard Pedersen ( 2006). Mobilizing Poor People for Active . Citizenship, United Nations
Development, Programme Oslo Governance Centre, p.9
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من مستوايت الثقة وتعمل على زايدة التعاون االجتماعي بني الناس(.)1
أما ) )Hoskinsفريى  :أهنا املشاركة يف اجملتمع املدين واحمللي واحلياة السياسية اليت تتميز ابالحرتام املتبادل ونبذ
العنف ومبا يتفق مع حقوق اإلنسان والدميقراطية(.)2
وهي تعين بذلك أبهنا مجلة املفاهيم واملبادئ وأشكال الفهم ومنظومة القيم واالجتاهات والعادات واملهارات الالزمة
للمواطنة ابعتبارها عالقة حقوقية بني الفرد واجملتمع والدولة  ،فهي العضوية الدميقراطية الواعية (.)3
طويال فال يوجد تعريف واحد
ومفهوم املواطنة أمر ابلغ األمهية ومعقد  ،ألنه متصل ابهلوية الوطنية وحيمل تقليداً اترخياً ً
كبريا ابختالف اجملتمعات وأنظمتها،
عاملي للمواطنة  ،ألن املعتقدات حول ما تنطوي عليه املواطنة النشطة ختتلف اختالفًا ً
فاملفوض ية األوروبية لألحباث حول التعلم مدى احلياة تعرفها أبهنا " املشاركة يف اجملتمع املدين أو احلياة السياسية ،اليت
تتميز ابالحرتام املتبادل ومبا يتفق مع حقوق اإلنسان والدميقراطية".
وملعرفة حقوق اإلنسان واملسؤوليات جيب أن تسري جنباً إىل جنب مع املهارات العملية ،مثل التفكري النقدي والقدرة
على البحث ،والدعوة ،ومهارات النقاش ،واالستماع الفعال ،وحل املشكالت ،واملواقف والقيم مثل :االستقاللية والعدالة
االجتماعية أو املساواة بني اجلنسني ،وذلك لتطوير املواطنة(.)4
ومن هنا يتضح معىن املواطنة ابملشاركة اإلجيابية يف اجملتمع احمللي واملدين ويف احلياة السياسية  ،والقيام ابلعمل التطوعي
الذي يؤدي إيل تعزيز التماسك االجتماعي والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تنمية املواطن وحتقيق أكرب قدر من
االنتماء للوطن والعمل من أجل محايته ،وهبذا يكون أكثر فعالية من خالل العمل التطوعي يف مؤسسات اجملتمع اليت
هتدف بطبيعة احلال إىل إحداث التنمية اليت تتطلع إليها كل األمم وعلى كافة املستوايت .
 مـؤشـرات الـمـواطنـة:

()5

حدد املسح االجتماعي األورويب سنة  2992مؤشرات املواطنة يف اآليت:

& 1- Roberet Putnam ( 2000). Bowling Alone, the Collapse and Reviual of American Community, (N.Y., simon
Schuster
2- Bryony Hoskins, et al ( 2006) Measuring Active Citizenship in Urope, European commission, Directorate
General Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen,p8.
 - 3طارق عبدالرءوف عامر(.)7100املواطنة والرتبية الوطنية اجتاهات عاملية وعربية ،القاهرة ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،ص.03
4- Karakatsani (2013). Higher Education, Participation and Active learning in Greece, Cunningham. (ed.) Identities
and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges. London, p.197.
 - 5سارة البلتاجي :مرجع سابق ،ص.36
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 االحتجاج والتغري االجتماعي :ويشمل جمموعة من املؤشرات الفرعية مثل العمل مع مؤسسة أو منظمة غريحكومية ،واملشاركة يف التظاهرات املشروعة والتربع ابملال يف منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات واملؤسسات
البيئية والنقابية.
 احلياة اجملتمعية :يتمثل يف جمموعة من املؤشرات الفرعية منها ،املساعدة غري املنظمة يف اجملتمع والعضوية واملشاركةوالعمل التطوعي يف املنظمات الدينية واملؤسسات الرايضية والثقافية والرتفيهية وأخرى اجتماعية.
 القيم الدميقراطية :هي حقوق املهاجرين مثل قانون منع التمييز يف جمال العمل وقانون منع الكراهية العنصريةوقانون التصويت واالقرتاع  ،وأمهية تنمية الرأي املستقل للمواطن والعمل بفاعلية يف منظمة تطوعية ،وأمهية أن
يكون املواطن انشطاً سياسياً واجتماعياً وثقافياً.
 التمثيل الدميقراطي :يتضمن هذا اجملال جمموعة مؤشرات منها العضوية واملشاركة والتربع ابلدم والعمل التطوعي يفاألحزاب السياسية واملشاركة واإلقبال على التصويت احمللي والعاملي ودعم مشاركة املرأة يف الربملان لتحقيق املساواة
يف احلياة السياسية يف اجملتمع .
ويري "  : " Crellأن املواطنة ميكن تقسيمها إىل نوعني من املؤشرات ومها(:)1
 مؤشرات على املستوى الشخصي :مثل املعرفة ،واملهارات والقدرات ،واملواقف والقيم. مؤشرات على املستوى اجملتمعي :وتشمل املشاركة يف اجملتمع املدين واحلياة اجملتمعية واملشاركة السياسية. أبـ ـعـاد الـمـواطـنـة:
ميكن توضيح أبعاد املواطنة يف التايل.)2( :
 -5املشاركة يف احلياة السياسية :مثل التصويت والعضوية يف األحزاب واالنتخاابت ومشاركة املرأة يف
االنتخاابت.
 -2املشاركة يف اجملتمع املدين :وتشمل املشاركة يف املنظمات احلقوقية والبيئية النقابية واملشاركة يف العمل
اجملتمعي واألنشطة والتظاهرات واالحتجاج.

1- Crell (2006)European Commission, Directorate General JRC, Joint Research Centre, for Research Lifelong
Learning, Domains For Active Citizenship Indicator Development, (Draft) Working Document,p13.
2- Bryony Hoskins et al ( 2006). Measuring Active Citizenship in Urope., Op. Cit, pp.10 – 13.
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 -3املشاركة يف احلياة اجملتمعية :املشاركة يف املنظمات الثقافية واالجتماعية والعمل التطوعي والعضوية يف
املنظمات واملؤسسات املدنية.
 -1البعد التقييمي :وهي أساس ممارسة املواطنة وهو مزيج من مؤشرات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
واالعرتاف أبمهية حقوق اإلنسان والتفاهم بني الثقافات والتنوع الثقايف.
 عـناصـر الـمواطـنة:
ميكن حتديد عناصر املواطنة فيما يلي:

1

أ .تدعيم العمل التطوعي :العمل التطوعي جيعل من الطالب مواطنني فعالني ،فمعظم اجلمعيات اخلريية
والنوادي تعتمد على املتطوعني ،وهذا بدوره يعزز مهارات املواطنة اليت متكن اخلرجيني من املسامهة يف
احلياة العامة ،وعلى التعليم اجلامعي أن يلعب دوراً يف دعم التطوع حىت يستطيع مجيع الطالب
املشاركة وتطوير املهارات االساسية.
ب .تدعيم املشاركة الدميقراطية  :يتمتع املواطنون النشطون ابملهارات واملعرفة للمشاركة يف احلياة السياسية،
مما يساعدهم يف التعامل مع العمليات الدميقراطية على املستوى احمللي والوطين ويكون للتعليم العايل
دوراً هاماً ومهماً لتوطيد قيم املشاركة الطالبية .
ج .تدعيم التنمية البيئية املستدامة  :إن تصرفات املواطنني اليوم تؤثر على مواطين الغد ويلعب التعليم
العايل دوراً يف تطوير املواطنني الذين يتفهمون البيئة الطبيعية ما جيعلهم يتصرفون على حنو مستدام
ويكونون طالابً وطنيني يفهمون حتدايت االستدامة اليت تواجه اجملتمع.
د .تدعيم املشاركة اجملتمعية  :وهي أن املواطنني النشطني يعملون مع جمتمعاهتم ويسامهون يف حل
املشكالت بفعالية ومهارة فاملشاركة تساعد الطالب على االخنراط بفعالية مع اجملتمع وفهم
احتياجاته.
ه .تدعيم املواطنة العاملية  :يعلم املواطنون الفاعلون أن املواطنة ال تتوقف يف البيت وأن اإلجراءات اليت
حتدث على املستوى احمللي هلا أتثريات دولية ،والتعليم العايل له دور فعال يف تنمية الطالب كمواطنني
عامليني لديهم املعرفة والفهم واملهارات ذات الصلة والقيم لتلبية متطلبات العوملة والعمل ألحداث
التغيري املنشود يف اجملتمع .

1- Karakatsani. Op. Cit. p.7
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و .تدعيم التفكري والتطوير :دائماً ما يتمتع املواطنون النشطون ابلقدرة على التفكري الذايت وتنمية
الشخصية ،ويتأملون يف جتارهبم ولديهم القدرة على اكتشاف قيمهم ونقاط القوة والضعف من أجل
ترمجة هذه الصفات الشخصية إىل أصول ملموسة ألنفسهم واجملتمع.
اثلثاً -واقع العمل التطوعي يف تعزيز املواطنة
وميكن توضيح هذا الواقع يف التايل:
 دور العمل التطوعي يف تعزيز املواطنة عاملياً:
يُشكل النشاط التطوعي جوهر كل اجملتمعات احليوية والشاملة ،ويتميز العمل التطوعي يف مجيع أحناء العامل بنشاط
جدير ابالهتمام ،وقد أقر جملس األمم املتحدة واالحتاد األورويب أبمهية االستدامة للعمل التطوعي يف عموم السكان ،وقد
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام ( )2995السنة الدولية للمتطوعني هبدف زايدة االعرتاف والتيسري والتواصل
والرتويج للتطوع ،وكذلك تسليط الضوء على إجنازات املاليني من املتطوعني يف مجيع أحناء العامل ،ويف عام  ،2959نشرت
مديرية التعليم العام والثقافة يف االحتاد األورويب نتائجها حول التطوع داخل االحتاد األورويب ،وأوضحت أن هناك عالقة
واضحة وإجيابية بني مستوايت التعليم وامليل إىل التطوع ،يف غالبية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وهم أكثر املتطوعني
()1
نشاطًا"
وبوجود برامج للعمل التطوعي يقوم هبا الطالب تتناسب مع مستوايهتم العلمية ،فينشأ الطالب وهو ميارس األعمال
التطوعية ،ويتم تطويع نفسه للقيام هبذه األعمال فينمو معها االنتماء الوطين ،ويسهم بذلك يف احملافظة على مقدرات
اجملتمع وممتلكات الغري ،ويكون فعال يف جمتمعة من خالل املشاركة اإلجيابية يف األعمال التطوعية اليت تتم داخل اجلامعة،
مثل املشاركة يف الربامج الثقافية من خالل اإلذاعة اجلامعية ،وكذلك املبادرات اليت متتد اىل خارج اجلامعة مثل زايرة األيتام
واملعاقني ،والتواصل مع اجلمعيات اخلريية واملشاركة يف أعماهلا اليت تودي إىل تعزيز املواطنة بشكل فعال(.)2
وتقدر نسبة الذين ينخرطون يف العمل التطوعي يف مجيع أحناء االحتاد األورويب أكثر من599مليون شخص ،مثل
الرايضة والثقافة والنوادي ابعتبارها األكثر شعبية وتشري اللجنة االقتصادية االجتماعية األوروبية إىل أن :النشاط التطوعي
مرتبط ارتباطًا وثي ًقا ابملواطنة  ،فاملواطنني يشاركون يف حياة اجملتمع ليس من خالل املشاركة السياسية فقط ،ولكن أيضا من
خالل املشاركة االجتماعية ،وعن طريق العمل من أجل اجملتمع ميكنهم املساعدة يف تشكيل عمل اجملتمع ،الذي يعطي
الناس شعوراً ابالنتماء إىل اجملتمع ،مما جيعل النشاط التطوعي من أفضل األمثلة على املشاركة .والعمل التطوعي لديه
العديد من الفوائد ،منها تعزيز التطور الشخصي ،التضامن والتفاهم املتبادل ،فضالً عن وجود قيمة اقتصادية ،ففي
1- Association of Irish Universities(2010). A Student Guide to Volunteering access a database of case studies and
resources go to: www.campusengage.ie.
 - 2عثما ن رشدي (.)7103الرايدة والعمل التطوعي ،مرجع سابق ،ص.717
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استطالع رأى للربملان األورويب عن العمل التطوعي يف سنةُ ،2955وجد أن  %31من املستطلعني قالوا إن أهم دور هلم،
هو احلفاظ على تعزيز التماسك االجتماعي ،وتطوير املهارات االجتماعية ،فضالً عن اكتساب وتبادل اخلربات(.)1
ف إن النشاط التطوعي متنوع األعمال ويشمل العمل مع األطفال والشباب والبيئة ،واإلرشاد والتوجيه والعمل يف
الربامج اخلريية ،واملسامهة على شبكة اإلنرتنت ومساعدات املنظمات الدينية والنوادي الرايضية ،وكثري من هذه األعمال تتم
داخل اجلامعات ،فعلى سبيل املثال يقدم الطالب اجلهد والوقت بدون مقابل يف مساعدة دعم اجلمعيات والفرق الرايضية،
والعمل كضباط نقابة ،والتوجيه ومبادرات جناح الطالب املدعومة من األصدقاء وزمالئهم  ،ومن خالل األايم املفتوحة
 Open Daysتقدم اجلامعات دورات وفرص للتطوع ،فتنمية مهارات املواطنة من خالل التطوع مفيد للفرد واجملتمع ،
عن طريق العمل مع املنظمات اليت ختدم اجملتمع  ،سواءٌ أكانت مجعيات خريية أم هيئات القطاع العام  ،وكل متطوع
مهما يف تطوير
يستطيع تطوير فهمه للمنظمات غري الرحبية  ،حيث تشري الدراسات إىل أن التطوع الطاليب يلعب دوراً ً
اجملتمع ويساعد يف عملية التواصل االجتماعي للطالب خارج اجلامعة.
فاخلرجيني الذين تطوعوا يف اجلامعة هم أكثر عرض ة للتطوع يف احلياة مقارنة مع أقراهنم الذين مل يتطوعوا أثناء دراستهم
اجلامعية  ،فالعمل التطوعي يعزز الذات وحيسن العالقات األسرية ويشجع على حياة أفضل وتوظيف أسرع بسبب اخلربة
اليت يتحصل عليها املتطوعني من خالل العمل مع منظمات خمتلفة(.)2
ويتشكل العمل التط وعي من خالل التوجهات الفردية والرتتيبات اهليكلية ،وقد أبرزت املصلحة الذاتية الفردية لتحفيز
املتطوعني دوافع الطالب اجلامعيني للتطوع ،وأهنا تتشكل من خالل الظروف اليت حتدد قيمة العمل التطوعي ،حيث وجد
الباحثون أن السياقات اليت يُعترب فيها العمل التطوعي معياراً اجتماعياً  ،وأن الطالب مييلون إىل التطوع مبعدالت أعلى يف
كثري من الدول الغربية مثل ،الوالايت املتحدة االمريكية وكندا واسرتاليا ،حيث إن التطوع شرط استيفاء معايري القبول
ابملعاهد والكليات .ففي اهلند معظم املعلمون يوصون أبن يشارك الطالب يف األنشطة التطوعية بصورة ابرزة من خالل
املؤسسات الدينية فهي اليت حتفز الطالب على التطوع يف اجملتمع (.)3
 دور العمل التطوعي يف تعزيز املواطنة يف اجلامعات الليبية:
أن العمل التطوعي يف ليبيا قدمي النشأة ،حيث يستند العمل التطوعي على مبادئ وقيم الدين اإلسالمي والعادات
والتقاليد االجتماعية ،وقد كان سكان القرية يتعاونون مع بعضهم أايم احلرث واحلصاد ،ونظام الوقف الذي كان له دور يف

1- Anna Maria Darmanin (2012). Active citizenship for a better European society,pp10-11.
2- National Union of Students (2017) . Active Citizenship: The Role higher Education, ,Op, cit, p9
3- Toorjo Ghose, Meenaz Kassam (2012). Motivations to Volunteer Among College Students in India, International
Society for Third-Sector Research and the Johns Hopins University.p30
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تفعيل ثقافة التعاون والعمل التطوعي ،وتشري املصادر التارخيية إىل أن العهد العثماين الثاين هو بداية التكوين التنظيمي
()1
للعمل التطوعي يف ليبيا.
ففي حقبة احلكم االيطايل كان العمل األهلي عبارة عن مؤسسات متمثلة يف الزوااي واملساجد اليت هتتم بتدريس علوم
الدين وحفظ القران الكرمي وتقدمي اخلدمات االجتماعية ،مث برزت النخبة الثقافية واالجتماعية والسياسية اليت سامهت يف
تنامي العمل األهلي واالهتمام ابألنشطة اخلريية املختلفة(. )2
ويف خالل فرتة االستقالل سنة 5015م شهدت ليبيا منواً يف العمل التطوعي ،حيث كفل الدستور حق املواطنني يف
تكوين اجلمعيات األهلية اليت هتتم ابجملتمع املدين(.)3
ويف سنة 5077م  ،مت إلغاء اجلمعيات األهلية لتحل حملها اجلمعيات اخلريية  ،اليت من أبرزها مجعية القذايف لألعمال
اخلريية  ،ومجعية واعتصموا  ،إال أن دورمها مل يكون له أتثري ملموس على اجملتمع اللييب وذلك بسبب تبعيتها املباشرة
للدولة(.)4
ومن مت تسارعت وترية العمل التطوعي وتنوعت أنشطته ودوره متمثلة يف رعاية أسر املفقودين وتقدمي يد العون
للنازحني جراء احلرب احلالية بعد ثورة  57فرباير عام  ، 2955وهذا بدوره أدى إىل تشكيل منظمات اجملتمع املدين واليت
وصل عددها ما بني  5099-5899منظمة ومجعية  ،إال أن دورها ملا يكن فعاالً وذلك بسبب هيمنة الدولة والتبعية
التمويلية واغتيال القيادات  ،مما يفرض على اجملتمع املدين مهمة ليست ابلسهلة تتمثل يف القضاء على االقتتال والتناحر
وحماربة الفساد من خالل األعمال التطوعية اليت هتدف إىل التنمية املستدامة إذ تشري اإلحصاءات إىل أن عدد اجلمعيات
األهلية يف تنامي ،خاصة يف مدينة طربق .فقد بدأ واضحاً ازدايد عدد املتطوعني حيث وصل عددها يف سنة  2953إىل
ما يزيد عن  519مجعية أهلية(.)5
حيث قامت جامعة بنغازي حبملة تطوعية ،لتنظيف اجلامعة من العوائق وخملفات آاثر احلرب اليت مل تقف منذ قيام
ثورة 57فربير 2955وذلك بسبب النزاعات القبلية والتدخالت السياسية اخلارجية وفتح الطريق أمام الطلبة  ،حيث كان
لالحتاد العام للطلبة دور مهم يف توعية الطالب للمشاركة يف هذه احلملة  ،وتعترب هذه احلملة هى األكرب لنظافة جامعة
بنغازي مبشاركة الطلبة وشبيبة اهلالل األمحر وشباب الكشافة ،وأتيت هذه احلملة من منطلق املسؤولية االجتماعية وحرصاً
على خدمة طالب ا جلامعة من خالل املشارك يف األعمال التطوعية اليت هتدف إىل تنمية القيم اإلنسانية وتعزيز مبدأ
املواطنة واملشاركة يف بناء اجملتمع.
 - 1دمحم طريش( )7101العمل االهلي يف ليبيا بني املاضي واحلاضر وأفاق املستقبل،املنتدى اللييب ،ع ،0ص .011
 - 2دمحم شحاتة وأصل( .)7107اجلمعيات األهلية والتنمية يف اجملتمع اللييب ،دراسة ميدانية ،اجمللة العربية لعلم االجتماع ،ع ،9ص031
 - 3سامل العادي ،وأخرون( .)7103التنظي السياسي للحكم يف ليبيا ،وزارة الثقافة واجملتمع املدين ،طرابلس ،ص.12
 - 4دمحم علي عزالدين (.)7103التنمية املعاقة يف ليبيا ،وزارة الثقافة واجملتمع املدين ،طرابلس ،ص.012

 - 5دمحم واصل ( .)7104العمل التطوعي يف ليبيا دراسة م يدنية على عينة من املتطوعني وغري املتطوعني يف مدينة طربق ،جامعة القاهرة ،مركز البحوث
والدراسات االجتماعية ،ع ،02اجمللة العربية لعلم االجتماع ،ص.079
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وكذلك من أهم األعمال التطوعية اليت قام هبا مكتب اإلدارة االنتخابية يف احلملة التوعوية اليت استهدفت طالب
جامعة طرابلس من موقع كلية اهلندسة  ،حيث مت توزيع املطوايت التوضيحية على الطالب كافة ،لتوضيح كيفية املشاركة
ُ
يف العملية االنتخابية  ،هبدف نشر التوعية االنتخابية بني الطالب حتديداً وأقدم عدد من طلبة اجلامعة على التطوع
ملساعدة موظفي مكتب اإلدارة االنتخابية يف توسيع احلملة اليت القت انتباهاً كبرياً من الطلبة الذين توافدوا لطرح
استفساراهتم(.)1
ومن بني األنشطة اليت قام هبا االحتاد العام لطلبة ليبيا جبامعة طرابلس ،مبشاركة اجمللس األعلى للمصاحلة  -يف إطار
العمل التطوعي  -العمل على حتقيق املصاحلة الوطنية بني أبناء الشعب اللييب وحبضور عدد من طلبة وطالبات جامعة
طرابلس ،وقد أكد املشاركون على ضرورة توحيد الصف وأن يلعب الطالب دوراً مهماً يف بناء الدولة الليبية .وخالل
برانمج الشهر املفتوح وهو برانمج تدرييب صيفي ،يقوم به احتاد طلبة جامعة طرابلس داخل اجلامعة ويتميز ابألعمال
التطوعية يف خمتلف اجملاالت ،ويهدف النشاط لتقويض الفجوة بني الطالب ومتطلبات سوق العمل ،من خالل الدورات
اليت تقام يف هذا احلدث يف شىت اجملاالت والتخصصات  ،ودعم الطالب ابملهارات الالزمة وحتفيز العمل اإلبداعي الشبايب
داخل اجلامعة ودعم الشباب ملثل هذه األفكار التطوعية البناءة اليت تفيد الصاحل العام ،وتعمل على تعزيز روح االنتماء
للوطن واحملافظة عليه (.)2
ويف إطار العمل التطوعي أقام املكتب اإلعالمي جبامعة طرابلس ،احتفالية إحياء لليوم العاملي للتطوع حتت شعار
"وطين يناديين" الذي يصادف اخلامس من شهر ديسمرب من كل عام ،وأوضح مدير مكتب اإلعالم جبامعة طرابلس أبن
جامعة طرابلس تسهم يف تعميق وترسيخ القواعد األساسية يف جماالت العمل اخلريي واإلنساين ضمن املبادئ اليت أتسس
عليها العمل التطوعي املتعارف عليه حملياً وعربياً وعاملياً.
وتقوم جامعة طرابلس بتكرمي طلبتها الذين بذلوا جهودا مكثفة يف التطوع مما يؤكد ذلك على أمهية اخلدمة العامة
التطوعية ،ودورها ىف تعزيز وتنمية اجملتمع(.)3
وهتدف جامعة طرابلس األهلية إىل بناء شخصية متزنة ومتكاملة للطالب  ،ليصبحوا قادة املستقبل املتمسكني ابملبادئ
الدينية والقيم الثقافية واالجتماعية األصيلة ،وقادرين على التفاعل والتنافس اإلجيايب يف اجملتمع احمللي ،ودعم التطوع من
أجل توفري بيئة جامعية جاذبة للطالب من خالل التكامل بني العملية التعليمية وجمموعة واسعة من األنشطة الرتفيهية
والربامج واخلدمات عالية اجلودة  ،من أجل إشغال أوقات فراغ الطالب مبا هو مفيد  ،وتنمية مهاراهتم وصقل مواهبهم
وحثهم على اإلبداع واالبتكار والتميز ،ليكونوا مؤهلني لبناء جمتمعهم بفاعلية.
 - 1املبادرات التطوعية لرابطة خرجيي جامعة طرابلس ( )7101عني على املستقبل ،ليبيا.
Accessed on:(6-1-2019) Website: alumni.uot.edu.ly
 - 2احتاد طلبة ليبيا ( )7102الشهر املفتوح ،جامعة طرابلس.
Accessed on:(6-1-2019) Website: https://www.218tv.net
 - 3املكتب االعالمي جبامعة طرابلس ( )7106اليوم العاملي للتطوع،جامعة طرابلس.
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حيث يقوم مكتب النشاط الطاليب ابجلامعة مبجموعة من األنشطة اليت تؤدي إىل تعزيز املواطنة ،من خالل تنمية
املشاركة اجملتمعية والعمل بروح الفريق ،والتعبري عن الوالء واالنتماء للوطن وتعزيز املهارات احلياتية والقيادية والثقة ابلنفس
وغرس روح املبادرة ،والشعور ابملسؤولية لدى الطالب واستثمار أوقات الفراغ لدى الطالب ابألعمال التطوعية ،وإجياد بيئة
خصبة لإلبداع واالبتكار واكتشاف قدراته ومواهبه وتنميتها ،وربط األنشطة اليت ميارسها الطالب ابملواد العلمية اليت
يدرسها وترمجتها إىل أفعال وسلوكيات إجيابية لتوظيفها لصاحل اجملتمع(.)1
مما سبق يتضح  :أن العمل التطوعي هو أهم عنصر من عناصر مؤسسات اجملتمع املدين يف تعزيز املواطنة  ،وعلى
اجلامعات أن تكون علـى اتصـال دائم ومستمر مع قطاعات اجملتمع ومؤسساته كافة ،وهذا االتصــال والتفـاعــل ال يتــم
بشكـلــه الصحيــح إال عن طـريق املشاركة يف األعمال التطوعية واالحتفاالت السنويـة الوطنيـة والدينية ،ونشـر ثقافـة العمل
التطوعي بني أبناء اجملتمع ،لتحقق التنمية املستدامة.
وكذلك فإن معظم املؤسسات واملنظمات العاملية تؤكد على الدور الفعال للطالب يف تنمية اجملتمع من خالل العمل
التطوعي ،فييجب أن نعمل جبد حلماية وتعزيز روح املشاركة التطوعية ،فالنشاط الطاليب يولد قدراً هائالً من النوااي احلسنة
بني اجلامعة واجملتمع األوسع ،مما يعمل على تنمية روح العمل اجلماعي الذي يهدف إىل تعزيز قيم املواطنة يف اجملتمع .
رابعاً :الدور املقرتح للعمل التطوعي يف تعزيز املواطنة يف اجلامعات الليبية:
مت وضع مقرتحات لدور العمل التطوعي يف تعزيز املواطنة يف اجلامعات الليبية من خالل وصف وحتليل واقع اجلامعات
الليبية ،واليت ميكن حتديدها يف النقاط التالية:
 )5ضرورة تنظيم العمل التطوعي بني طلبة اجلامعة ،حبيث يكون أكثر فاعلية وذلك نتيجة ملا متر به ليبيا من عدم
استقرار بسبب الصراعات والتوجهات السياسية والنزعات القبلية.
 )2على اجلامعة توفري اإلمكاانت الالزمة لتقوم بدورها جتاه العمل التطوعي من أجل دعم املسرية الوطنية واالهتمام
ابلقضااي اليت هتم اجملتمع وقضااي السالم والتنمية الشاملة.
 )3العمل على دمج الطلبة النشطاء يف االعمال التطوعية مع غريهم من الطلبة الغري مهتمني ابلتطوع لتجسيد
فكرة العمل التطوعي لديهم ،وتشجيعهم على العمل التطوعي.
 )1للعمل التطوعي أمهية كبرية وفوائد متعددة للفرد واجملتمع من خالل إسهاماته يف التنمية اجملتمعية  ،وعلى
اجلامعات اختاد سياسات من أجل تفعيل ثقافة العمل التطوعي واالرتقاء مبستوى أداءها.

 - 1هيثم عجاج ( )7101مكتب النشاط الطاليب ،جامعة طرابلس االهلية ،ليبياhttp://www.utripoli.edu.ly.
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 )1على اجلامعة تفعيل مكتب خدمة اجملتمع ،وتوفري قاعدة بياانت ملصادر وجماالت العمل التطوعي داخل
اجلامعات الليبية ،من أجل التعريف ابألنشطة التطوعية اليت تقوم هبا .
 )6اعداد املناهج الدراسية بطريقة توضح فيها أمهية العمل التطوعي يف تعزيز املواطنة مما حتفز الطلبة على املشاركة
يف خمتلف االعمال التطوعية .
 )7تنشيط دور مكتب النشاط الطاليب واملكتب االعالمي ،وربطه ابجلامعات العربية والدولية واملؤسسات العاملية،
اليت هلا ابع طويل يف تعزيز املواطنة من خالل العمل التطوعي .
 )8إ جراء البحوث العلمية والورش التدريبية لتعريف أبمهية العمل التطوعي يف تنمية اجملتمع والرتكيز على أمهية
املشاركة التطوعية ودورها يف بناء العالقات اإلنسانية واليت هتدف إىل حتقيق االنتماء واملواطنة يف اجملتمع اللييب .
املراجع:
 -5القرآن الكرمي .
 -2ابراهيم الفقي ،العمل اجلماعي ،الراية للنشر ،القاهرة.2959،
 -3ابن منظور ،االمام ،لسان العرب ،دار بريوت للطابعة النشر ،بريوت.5016،
 -1أحتاد طلبة ليبيا  ،الشهر املفتوح ،جامعة طرابلس.2957
Accessed on:(6-1-2019) Website: https://www.218tv.net
 -1أمحد شفيق السكري ،قاموس اخلدمة االجتماعية واخلدمات االجتماعية ،دار املعرفة اجلامعية
االسكندرية،مصر.2999
 -6إسالم الغزويل ،جمتمعات النور ،إشراقة الشباب يف عامل متغري ،دار مسا ،القاهرة.2958،
 -7جامعة طرابلس ،دليل جامعة طرابلس ،الدليل للطباعة،ليبيا.2959،
 -8محيد خليل الشاجيي ،العمل التطوعي أمهيته معوقاته وعوامل جناحه ،ورقة عمل ،جامعة الرايض ،اململكة العربية
السعودية.2997،
 -0سارة البلتاجي ،االمن االجتماعي واالقتصادي واملواطنة النشطة يف اجملتمع املصري ،بريوت ،املركز العريب
لألحباث ودراسة السياسات.2956 ،
 -59سامل العادي ،وأخرون ،التنظيم السياسي للحكم يف ليبيا ،وزارة الثقافة واجملتمع املدين ،طرابلس.2953 ،
 -55املبادرات التطوعية لرابطة خرجيي جامعة طرابلس ،عني على املستقبل ،ليبيا Accessed .2958 ،
on:(6-1-2019) Website: alumni.uot.edu.ly
 -52املكتب االعالمي جبامعة طرابلس  ،اليوم العاملي للتطوع  ،جامعة طرابلسAccessed .2951 ،
on:(29-12-2018) Website: https://lana-news.ly
 -53النهاية يف غريب االثر ،ابب النون مع الفاء -نفل.
)(163

ISSN: 2706-9087

 -51طارق عبدالرؤوف عامر ،املواطنة والرتبية الوطنية اجتاهات عاملية وعربية ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة،
.2955،
 -51عبداحلميد العقرابن ،العمل التطوعي بدور الرعاية االجتماعية مبدينة طرابلس ،رسالة ماجيسرت غري منشورة ،
كلية اآلداب جامعة طرابلس ،ليبيا.2996 ،
 -56عثمان رشدي ،الرايدة والعمل التطوعي ،عمان ،الراية للشر والتوزيع ،االردن.2953 ،
 -57ملياء حسن عبدهللا  ،العمل التطوعي يف جمال اخلدمة االجتماعية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،جامعة حلوان،
.2950
 -58دمحم شحاتة وأصل ،اجلمعيات األهلية والتنمية يف اجملتمع اللييب ،دراسة ميدانية ،اجمللة العربية لعلم االجتماع ،ع
.2952 ،0
 -50دمحم طريش  ،العمل االهلي يف ليبيا بني املاضي واحلاضر وأفاق املستقبل ،املنتدى اللييب.2959،
 -29دمحم عرفة  ،العمل التطوعي واالمن يف الوطن العريب،جملة التعان.2995،
 -25دمحم عزالدين  ،التنمية املعاقة يف ليبيا ،وزارة الثقافة واجملتمع املدين  ،طرابلس . 2953 ،
 -22دمحم هشام أبوالقمبز ،جدد شبابك ابلتطوع ،فلسطني ،غزة ،صيد الفوائد.2997،
 -23دمحم واصل  ،العمل التطوعي يف ليبيا دراسة ميدنية على عينة من املتطوعني وغري املتطوعني يف مدينة طربق،
جامعة القاهرة ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،ع ،57اجمللة العربية لعلم االجتماع.2956 ،
 -21منصور الرفاعي ،العمل االجتماعي تطوع عطاء ،مركز الكتاب ،القاهرة.2997 ،
 -21هناء دمحم النابلسي ،دور الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي واملشاركة السياسية ،دار جمدالوي للنشر التوزيع،
عمان.2009،
 -26هيثم عجاج  ،مكتب النشاط الطاليب ،جامعة طرابلس االهلية ،ليبيا. 2958،
http://www.utripoli.edu.ly
Foreign References:
25- Anna Maria Darmanin (2012) Active citizenship for a better European society.
26- Association of Irish Universities(2010) A Student Guide to Volunteering access a
database of case studies and resources go to: www.campusengage.ie
27- Berown Kevin(2003) and Others: Active Citizenship and the Secondary School
Experience، Community Participation Rates of Australian Youth، Research Report.
28- Bryony Hoskins et al( 2006) Easuring Active Citizenship in Urope، European
commission، Directorate General Joint Research Centre، Institute for the Protection and
Security of the Citizen.
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29- Bryony Hoskins(2007) Measuring Active Citizenship A Comparison of Current
Development in International Surveys، Center for Research on Lifelong Learning
30- Davies،M (2000).The Blackwell Encyclopedia of Social Work، Blackwell
Publishers.uk
31- Karakatsani،D (2013) 'Higher Education، Participation and Active learning in
Greece، in P. Cunningham (ed.) Identities and Citizenship Education: Controversy،
crisis and challenges. London.
32- Katrine Risgard Pedersen( 2006) Mobilizing Poor People for Active . Citizenship،
United Nations Development، Programme Oslo Governance Centre
.
33- National Union of Students(2017).Active Citizenship: The Role higher Education،
p6، available at:wwwguildheac.uk
34- National Union of Students(2017).Active Citizenship: The Role higher Education.
35- Roberet Putnam،( 2000) Bowling Alone، the Collapse and Reviual of American
Community، (N.Y.، simon & Schuster)
36- Toorjo Ghose، Meenaz Kassam(2012)Motivations to Volunteer Among College
Students in India ،International Society for Third-Sector Research and the Johns Hopins
University.
37-Wilson، John (2000) 'Volunteering'، Annual Review of Sociology
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إعالل امسي املكان والزمان وختصيصهما
د .بناصر دمحم الفيتوري
كل ي ــة اآلداب والعل ــوم مبسالته /قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.

املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،محدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على أشرف خلقه وخامت أنبيائه
دمحم وعلى آله وصحبه ومن هنج هنجه وسار على هداه إىل يوم الدين ،وبعد...
فإن هذا البحث سيتناول -إن شاء هللا تعاىل -إعالل امسي املكان والزمان وختصيصهما ،وحيتوي هذا البحث على
مبحثني ،وهي على النحو اآليت:
املبحث األول :إعالل امسي املكان والزمان.
املبحث الثاين :ختصيص اسم املكان.
املبحث األول :إعالل امسي املكان والزمان

امسا املكان والزمان اتبعان للفعل الذي اشتقا منه من حيث التصحيح واإلعالل فيسرى عليهما ما يسرى على
الفعل الذي يلتقيان معه يف االشتقاق ،قال الشيخ الرضي ":اعلم أهنم كانوا بنوا أمساء الزمان واملكان على املضارع،
فكسروا العني فيما مضارعه مكسور العني ،وفتحوها فيما مضارعه مفتوحها ،وإمنا مل يضموها فيما مضارعه مضمومها،
حنو :يقتل وينصر؛ ألنه مل أيت يف الكالم يف غري هذا الباب مفعُل إال اندرا ،كمكرم ومعون ،فلم حيملوا ما أدى إليه قياس
مفعل ومفعل ،وكان الفتح أخف فحمل عليه"(.)5
كالمهم على بناء اندر يف غري هذا البابُ ،
وعدل إىل أحد اللفظنيَ :
وعلى هذا القياس يكون اسم املكان والزمان من األفعال  :وقف ،وسار ،ومضارعها ،يقف ،ويسري ،موقف
ومسري ،ابإلعالل ،وكسر العني يف الفعل واالسم ،وكذلك الفعل إذا كان مضموم العني أو مفتوحها ،مثل عاد ،وانم،
ومضارعها :يعود وينام ،واألصل فيها :يعود ،وينوم ،فالفعل يعود وقع فيه إعالل بنقل ضمة الواو إىل احلرف الصحيح
الساكن قبله ،والفعل ينام وقع فيه إعالل ابلنقل والقلب ،حيث نقلت الفتحة من حرف الواو إىل حرف النون قبلها مث
قلبت ألفاً لسكوهنا وانفتاح ما قبلها ،واسم الزمان واملكان منها :معاد ،ومنام ،واألصل فيها :مع َود ومنـ َوم ،وقع فيها إعالل
ابلنقل والقلب كأفعاهلا متاما(.)2
وأما الفعل الثالثي الناقص فإن صيغيت الزمان واملكان أتيت معلة على وزن مفعل (بفتح العني) مثل :مرمى،
وملهى ،ومسعى ،ومل خيرج عن ذلك سوى مأوي ،جاءت على وزن مفعل (بكسر العني) خلروجه عن العموم ،فقد
خصصه العرب مبربض اإلبل فقط ( ، )3وأما مأقي العني فقال عنه اجلوهري ":ومأقى العني لغة يف مؤق العني ،وهو فعلى،
( )0شرح الشافية .017/0

( )7ينظر :شرح املفصل البن يعيش .633/1
( )3الصحاح :مادة أوى .090/4
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وليس مبفعل؛ ألن امليم من نفس الكلمة ،وإمنا زيد يف آخره الياء لإلحلاق ،فلم جيدوا له نظرياً يلحقونه به ،ألن فعلى
(بكسر الالم) اندر ال أخت هلا ،فأحلق مبفعل"(.)5
وقد جاء املفيأة مصححة رغم توافر شرط وجوب اإلعالل فيها ،وهو فتح الياء وسكون احلرف الصحيح قبلها،
وقياسها مفاءة ،وجيوز فيها فتح الياء وضمها( ،)2للمكان الذي ال تطلع عليه الشمس ،ونقل صاحب اللسان وصاحب
التهذيب عن الليث قوله ":املفيؤة :هى املقنؤة ،من الفيء ،وقال غريه :يقال :مقنأة ومقنؤة للمكان الذي ال تطلع عليه
( )3
ومفعلة (بفتح امليم مع فتح العني أو
مفعلة ُ
الشمس ،ومل أمسع مفيؤة (ابلفاء) لغري الليث"  ،وذكر ابن قتيبة مقنأة يف ابب َ
ضمها) للمكان الذي ال تطلع عليه الشمس ،ومل يذكر مفيأة( ، )1ومثله يف ديوان األدب للفارايب ( ،)1وقال الشيخ
الرضي ":واملشرقة واملفيأة من ذوات الزوائد ،إذ مها موضعان للتشرق والتفيؤ فيشذان من هذا الوجه أيضا ،وهلذا مل تعل
املفيأة ،أو ألنه مل يُذهب هبا مذهب الفعل" (.)6
وقد جاء مدين ،ومرمي ،ومكوزة على وزن مفعل (بفتح العني وسكون ما قبلها) ابلتصحيح ،وقياسها عند
النحاة :مدان ،ومرام ومكازة ،لتوفر شرط وجوب اإلعالل فيها ،فمدين :هي مدينة قوم نيب هللا شعيب ذكرها ايقوت
احلموي يف معجم البلدان) ، (7وذكرها كثري عزة يف قوله:
ِ
العذاب قعودا
ُرهبـا ُن مديَ َن والذي َـن عهدتُـ ُه ْـم يبكو َن ِم ْن حذ ِر
)(8
ِ
وسجـودا
لو يسمعو َن كما ُ
مسعت َ
كالمها َخـ ـ ُّـروا ل َع َّـزةَ ُرَّكعاً ُ
ومرمي قال عنها الفيومي :اسم أعجمي وزنه مفعل ،وبناؤه قليل ،وميمه زائدة ،وال جيوز أن تكون أصلية لفقد
فعيل يف األبنية العربية ،ونقل الصاغاين عن أيب عمرو قوله :مرمي مفعل ،من رام يرمي ،وهذا يقتضى أن يكون عربياً"),(9
وقد ذكره اجلوهري) (10وابن منظور) (11هبذا الوزن ،وذكر كل من اخلضري يف حاشيته على شرح ابن عقيل والصبان يف

( )0املصدر السابق :مادة مأق .301/6

( )7ينظر :شرح الشافية للرضي  ،013/0والقاموس احمليط للفريوز آابدي مادة :فيأ .76/0
( )3اللسان :مادة فيأ  ،764/00والتهذيب :مادة فاء .7200/3
( )6ينظر :أدب الكاتب ص.327
( )1ينظر :ديوان األدب .049/6
( )4شرح الشافية .013/0

) (7ينظر :معجم البلدان  22،21/1مادة رمي

وجدت َم ِزي َدا
عزةَ ما
حب َّ
ُ
علم ل َْو أ ََر ْد ُ
ت ِزَاي َدةً ِيف ِا
) (8البيتان من الكامل ،وقبلهما قوله :هللاُ يَ ُ
ِ
ِ
َامهُ َم اساً َوخيَْلُ ُد أَ ْن يَـ َراك ُخلودا
والبيت الذي بعدمها قوله:
ت يُن َ
ش ُر أَ ْن متََ َّ
واملي ُ
ْ
س عظ َ
ومها يف الديوان ص ،660املقاصد النحوية  ،641/6وشرح ابن عقيل  ،319-311/7وشرح األمشوين ،67/6وإعراب القرآن وبيانه حملي الدين
الدرويش ،710/7والبيت الثاين يف املعجم املفصل  ،719/7واخلصائص  ،72/0 ،719/7والدر املصون ،197 /7واللسان :مادة كلم .011/03
) (9املصباح املنري :مادة رمي .742/0
) (10الصحاح :مادة رمي .710/1

) (11لسان العرب :مادة رمي .711/4
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حاشيته على شرح األمشوين أن امليم يف مدين ومرمي حرف أصلي ،وأن وزنه فعلل ال مفعل( ، )1فرمبا اعتقد كل
منهما أنه اسم أعجمي يقاس على لفظه وليس به حروف زايدة.
ومكوزة :أعرايب دخل البصرة ،ذكره الندمي يف الفهرست ،وهو أبو احلصني اهلجمي ،وامسه العالء بن بكر

بن عبد رب بن مسحل(.)2

وقد علل الشيخ الرضي احلكم بزايدة امليم يف مرمي ومدين أن وزهنما مفعل وليس فعيل بقوله ":فيحكم
بزايدة ماال خيرج الزنة عن األوزان املشهورة إذا قدر زائداً كميم مرمي ،فإنك لو حكمت بزايدهتا بقيت الزنة مفعال،
وليست خبارجة عن األوزان ،ولو قدرت الياء زائدة بقيت الزنة فعيال ،وهى خارجة عن األوزان"(.)3

كما ورد عن العرب عدد من أمساء املكان اليت جاءت مصححة ومل يقع فيها إعالل مع توافر شرط وجوب
اإلعالل فيها نذكر منها :موزع ،وموزن ،وموكل ،وموهب ،وموهبة ،وموقق ،وموظب ،وموقع وموقعة ،ومورق.
واملالحظ على مجيع هذه األمساء أهنا قد ابتدأت مبيم مفتوحة بعدها واو ساكنة مع فتح احلرف الذي يلي الواو
مفعل أو مفعلة بزايدة اتء التأنيث وهذا بياهنا:
فيها ،وهى على وزن َ
 -5موزع :بفتح الزاي ،موضع ابليمن(.)4
 -2موزن :بفتح امليم وسكون الواو وفتح الزاي ،وتل موزن :بلد قدمي بني رأس عني وسروج ،وبينه وبني رأس عني حنو
عشرة أميال ،قيل:إن جالينوس كان به ،وفتحه عياض بن غنم سنة 57هـ صلحا) ،)5قال فيه كثري:
()6
ابلسلِ ِ
صراً َم َ ِ
يح ر ِاه ٍ
يط ذُ َاب َهلَا
ب مبَْوَز َن َرَّوى َّ
كأَنـَّ ُه ُم قَ ْ
صاب ُ
وقال آخر يهجو أهل تل موزن:
ِ
ص ُر
بتَل َم َ
ـوزن أقوام هلم َخطَـ ـ ُر لو مل يكن يف حواشي جودهم ق َ
قت أكلهم ثـ اـم النج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ فـال عيـن وال أثـ ـ ُـر
يعاشــرونك حىت ذُ َ

()7

) (1ينظر :حاشية اخلضري على ابن عقيل  ،716/7وحاشية الصبان على األمشوين .370/6
2

الفهرست للندمي ص ،13وإنباه الرواة للقفطي .071/6

3

شرح الرضى على الشافية .397-390/7

4

معجم البلدان  770/1ابب امليم.

5

معجم البلدان  770/1ابب امليم.

6

البيت من الطويل ،وهو يف الديوان ص ،29واللسان :ماديت وزن  ،711/01وقصر  ،001/07والصحاح مادة :وزن  ،017/4ومعجم البلدان 770/1

7

البيتان من البسيط ،ومها دون نسبة يف معجم البلدان  ،61/7ابب امليم.

ابب امليم ،واملعجم املفصل  .60/4وديوان األدب .776/3
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 -3موكل :بفتح الكاف وهو من قوهلم :رجل وكل ،إذا كان ضعيفا ،وهو موضع ابليمن ،ذكره لبيد 1يف شعره ،فقال
يصف مر الليايل اليت تذهب بكل الناس:
ْب أَبْـ َرَهةَ الذي أَلْ َف ْيـنَــهُ قد َكا َن ُخلِا َد فَـ ْو ِق غُ ْرفَ ِة َم ْوَك ِل
وغَلَ َْ

2

 -1موهبة :حصن ابليمن قرب صنعاء  ،3وجاء يف اللسان ":املوهبة غدير ماء صغري ،وقيل نقرة يف اجلبل يستنقع فيها
املاء  ،4قال الشاعر:
5
ْت لَنا ِمن ِ
ولَُف ِ
وك أطيب ،لو ب َذل ِ
ماء َم ْو َهبَ ٍة َعلى َمخْ ِر
ْ
َُ َ
َ
 -1موقق :قرية جلرم يف أجأ أحد جبلي طي ،وقيل ماء لبىن عمرو بن الغوث صار لبىن مشجى ،قال زيد اخليل:
موقق بعدكم  -بين َمشَ َجىَ -خطيةً وحوافرا
وحنن َمألان جو َ
 -6موظب :بفتح الظاء ،وهو من واظبت على الشيء إذا الزمته ،وداومت عليه :اسم موضع  ،7قال خداش بن زهري:
8
ت علي ُكم أ ِ
َوع ُد ِوين ِ
ْوام قِ ْردا َن َم ْوظَبَا
َ
وعلالُـوا ِ َيب األ َْر َ
ض واألَق َ
َك َذبْ ُ َ ْ
6

 -7موقع وموقعة :موقع موضع ،وذو املوقعة جبل ملعدن بىن سليم.9
 -8مورق :اسم موضع ذكره ايقوت ومل يبني موضعه ، 10وأما قول األعشى:
ت َع َ ِ ٍ
ور ُق
أنت إِ ْن َد َام ْ
فَ َما َ
قبل َس َ
اسا َوَم َ
ليك خبَالد َ
كما ملْ ُخيَل ْد ُ
أراد ساسان ملك الفرس ومورق ملك الروم.

11

 1معجم البلدان  999/5باب الميم.
 2البيت من الكامل ،وهو يف الديوان ص ،13واملعجم املفصل ،160/4ومعجم البلدان  ،772/1ابب امليم ،واللسان :مادة وكل  ،723/01والصحاح :مادة
وكل  ،310/0والتهذيب :مادة وكل .3962/6
 3معجم البلدان  771/1ابب امليم.
 4اللسان :مادة وهب .977/15
 5البيت من الكامل ،وهو يف مجهرة اللغة :مادة بوه ،337/0واللسان مادة :وهب  .711/01واملعجم املفصل  ،134/3واالشتقاق ص ،326واملقاصد
النحوية  ،16/6والدرر  ،792/1وشرح عمدة احلافظ  ،246/7وشرح األمشوين  ،64/3واهلمع .016/7

6

البيت من الطويل ،وهو يف الديوان ص ،004ومعجم البلدان  772-774/1ابب امليم.

7

معجم البلدان  771/1ابب امليم ،والصحاح مادة :وظب .369/0

8

البيت من الطويل ،املعىن :عليكم يب ،وهبجائي إذا كنتم يف سفر فاقطعوا األرض بذكري ،وأنشدوا القوم هجائي اي قردان موظب ،وهو يعىن قوما يف القلة

واحلقارة كقردان موظب ،والبيت يف املعجم املفصل  ،074/0ومعجم البلدان  ،771/1ابب امليم ،والصحاح والتهذيب مادة :وظب  ،3903/6واللسان يف
املواد :أرض  ،12/0وكذب  ،61/03ووظب  .739/01وإصالح املنطق ص .793والنوادر يف اللغة ألىب زيد ص.021
 9معجم البلدان  991/5باب الميم.
 10املصدر السابق  770/1ابب امليم.
11

البيت من الطويل ،وهو يف الديوان ص ، 001تقدمي :مهدي دمحم انصر الدين ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل 0612هـ 0912م .ومعجم البلدان

 770/1ابب امليم ،واملعجم املفصل  ،110/1وفيه يروى :

فأصحبت قد ودعت ما كان قد مضى وقبل ــي ما مات ابن ساسان مورق
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كل هذه األمساء وما جاء على نسقها حكم عليه أكثر العلماء ابلشذوذ والندرة ،قال ابن قتيبة ":وما كان فاء
الفعل منه واواً ،مثل :وعد ،وورد ،ووضع فإن مفعال منه مكسور ،امساً كان أو مصدراً ،حنو :املوعد واملورد ،واملوضع
واملوقع ،إال أحرفاً جاءت اندرة" ،1ذكر منها :مورق ،وموهب ،وموكل ،أمساء لرجال أو أماكن ،وموحد معدول عن واحد،
قال الشيخ الرضى ":وقد جاء على مفعل ( ابلفتح) من املثال بعض أمساء ليست مبصادر وال أمكنة مبنية على الفعل،
كموحد يف العدد ،واملوهبة للغدير من املاء ،وأما موظب يف اسم مكان ،وموهب ،وموألة ،وموكل ،ومورق ،يف أعالم رجال
معينني فمنقوالت من املبين على الفعل ،وفيها العدل"  ،2وقال يف موضع آخر ":ألن األعالم كثرياً ما تغري إىل خالف ما
جيب أن تكون الكلمة عليه تنبيها على خروجها عن وضعها األصلي كموهب وموظب".3
وقد عقد ابن جين يف كتابه اخلصائص ابابً حتت عنوان :اختصاص األعالم مبا ال يكون مثله يف األجناس ،ذكر
فيه أعالماً من املثال الواوي جاءت ابلفتح؛ منها :موظب ومورق ،وموهب.4
وقال سيبويه ":وموحد فتحوه ،إذا كان امساً موضوعاً ،ليس مبصدر وال مكان ،وإمنا هو معدول عن واحد ،كما أن عمر
معدول عن عامر ،فشبهوه هبــذه األمســاء ،وكذلك حنـو :موهب ،وكموهب مـوألة اســم رجل ،ومــورق.،
وهو اسم"  ،5فاألعالم كثرياً ما ختالف يف صيغها قوانني الصرف اليت وضعها العلماء؛ ألن العلم يتعرف بغري
واسطة ،وأقل القرائن تكفي لتعيينه ،فهو االسم اخلاص الذي ال أخص منه  ،6فقد خرجت األعالم عن شياع األجناس إىل
خصوصها أبنفسها ،ال حبرف وال بوزن يفيد التعريف فيها؛ ألن األعالم كثرياً ما تغري على خالف ما جيب أن تكون
الكلمة عليه ،إشارة إىل خروجها عن قياسها األصلي عند علماء العربية ،وقال ابن جين يف سر صناعة اإلعراب ":واألعالم
قد حيتمل فيها ما ال حيتمل يف غريها ،وذلك من وجهني أحدمها الصيغة ،واآلخر اإلعراب.
ومكوزة ،ومزيَد وموأَلة ( فيمن أخذه من وألت) ،ومعد
أما الصيغة فنحو قوهلم :موظَبَ ،
ومورق ،هتلَل ،وحمبَبَ ،
معدى؛ ألن مفعل مما المه معتلة ال يوجد إال يف حرف واحد ،وهو مأوى اإلبل.
يكرب ،كان ينبغي أن يكون َ
يد ،من ز ٍ
وأما اإلعراب فنحو قوهلم يف احلكاية ملن قال :مررت بز ٍ
يد؟ وملن قال ضربت أاب بكر ،من أاب بكر؟ ،ألن الكىن
جترى جمرى األعالم".7

1

أدب الكاتب ص.341

2

شرح الشافية .014 ،011/0

3

املصدر السابق .060/3

7

سر صناعة اإلعراب البن جين.046/0

 4ينظر :اخلصائص .37،33/3
 5الكتاب  947/9بوالق 78/4 ،هارون.
 6ينظر :شرح املفصل البن يعيش .93/0
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وقال سيبويه ":وقد جاء يف االسم مشتقاً للعالمة ،ال ملعىن سوى ذا ،على األصل ،وذلك حنو :مكوزة ومزيد ،وإمنا جاء
هذا كما جاء هتلل حيث كان امساً وكما قالوا :حيوة ،وشبهوا هذا ملورق وموهب ،حيث أجروه على األصل ،إذ كان
مشتقا للعالمة ،وليس هذا مبطرد يف مزيد ومكوزة".1
فكل هذه األمساء واألعالم قد خرجت من اإلعالل إىل التصحيح؛ ألن اإلعالل ليس بشرط فيها ،لعدم
ارتباطها ابألفعال ،بل إن بعض األفعال اليت بُنيت على أمساء جامدة ،وليس هلا أفعال ثالثية معتلة جتري عليها يف
اإلعالل ،جاز فيها التصحيح حنو :استنوق وما شاهبه.
املبحث الثاين :ختصيص اسم املكان
اسم املكان املشتق ليس مقصوراً على موضع خاص أو بقعة معينة ،فداللته املعنوية مرتبطة ابلفعل فكل مكان
ميكن أن يقع فيه ذلك الفعل الذي يالقيه يف االشتقاق يكون اسم املكان وعاء له وموضعاً الحتوائه ،وكذلك اسم الزمان،
قال اجلاربردى  ":هي األمساء املوضوعة للزمان واملكان ابعتبار وقوع الفعل مطلقاً ،أي من غري تقييد مبكان أو زمان ،فإذا
قلت :خمرج ،فمعناه موضع اخلروج املطلق ،أو زمان اخلروج املطلق " ،2وقد ورد عن العرب عدد من أمساء املكان اليت
خرجت يف دالالهتا املعنوية من التعميم إىل التخصيص ،ومن الشيوع إىل التحديد ،وكان هذا اخلروج يف تلك األلفاظ غالباً
ما يكون مصحوابً بتغري يف بنية الكلمة وحركات حروفها ،وذكر سيبويه أن املسجد (بكسر اجليم) هو اسم البيت املقام
مسجد (بفتح اجليم) ،وكذلك املقربة
للصالة ،وال يقصد به موضع اجلبهة أثناء السجود ،إذ لو كان املقصود ذلك لقيلَ :
(بضم الراء) ليست امساً لكل ما يقرب فيه ،فال يقال ملدفن شخص واحد :مقربة ،فموضع الفعل مقرب (بفتح الباء) كما
املشرقة (بضم الراء) اسم ملوضع خاص ،وليست لكل موضع يتشرق فيه من األرض ،ومثل
يقتضيه القياس ،ومن ذلك ُ
املشربة (بضم الراء) ليست امساً لكل موضع يشرب فيه ،وإمنا هو اسم هلا كالغرفة ،ومن ذلك أيضا املسربة ،فهو
ذلك ُ
الشعر املمدود يف الصدر ويف السرة ،مبنزلة املشرفة ،وليس مصدراً وال موضعاً للفعل ،وإمنا هو اسم خمط الشعر املمدود يف
الصدر"  ، 3وجاء يف جمموعة الشافية  ":وأما ما جاء على مفعلة ابلضم فأمساء غري جارية على الفعل ،ولكنها مبنزلة قارورة
وشبهها ...يراد هبا أهنا موضوعة لذلك ومتخذة له ،فإذا قالوا :املقربة (ابلفتح) أرادوا مكان الفعل ،وإذا ضموا أرادوا البقعة
اليت من شأهنا أن يقرب فيها ،أي :اليت هي متخذة لذلك ،وكذا املشرقة املوضع الذي تشرق فيه الشمس املهيأ ،واملشربة
كذلك ،ألهنا املوضع املهيأ للشرب ،واملتهيأ ألن يشرب ماء السماء قبل غريه الرتفاعه ،فهذه األشياء مل يذهب هبا مذهب
الفعل لثبات مفهوماهتا ،فجعلوا خروج صيغتها عن صيغ ما هو اجلاري على الفعل دليال على اختالف معانيها".4

 1الكتاب 814/9بوالق و 853/4هارون.
 2جمموعة الشافية . 21/0
3

ينظر :الكتاب  761/7بوالق ،و 90-91/6هارون ،وشرح الشافية للرضي .016-013/0

4

جمموعة الشافية .27/0
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قال اجلوهري ":قالوا  :دخلوا موحد موحد ،وفالن ابن مورق ،وموكل اسم رجل أو موضع ،وموهب اسم رجل،
وموزن موضع ،هذا مساع ،والقياس فيه الكسر" ،1وقال الشيخ الرضي ":وقد جاء على مفعل (ابلفتح) من املثال بعض
أمساء ليست مبصادر وال أمكنه مبنية على الفعل ،كموحد من العدد ،واملوهبة للغدير من املاء ،وأما موظب يف اسم املكان،
وموهب ،وموألة ،وموكل ،ومورق يف أعالم رجال معينني فمنقوالت على املبىن على الفعل" ، 2قال سيبويه ":وجييء املفعل
امساً كما جاء يف املسجد واملنكب ،وذلك :املطبخ واملربد ،وكل هذه األبنية تقع امساً لليت ذكران من هذه الفصول ،ال
ملصدر وال ملوضع فعل " ، 3وجاءت عبارة الشيخ الرضى توضح ذلك بقوله ":املطبخ واملربد (بكسر امليم فيهما)  :امسان
ملوضعني خاصني ،بل املطبخ بيت يطبخ فيه األشياء معمول له ،واملربد حمبس اإلبل أو موضع جيعل فيه التمر"  ،4ويقول
أيضا ":فكل ما جاء على مفعل (بكسر العني) مما مضارعه يفعل (ابلضم) فهو شاذ من وجه ،وكذا مفعلة (ابلتاء مع فتح
العني) ،وكذا مفعل (بكسر امليم وفتح العني ) ،ومفعلة كاملظنة أشذ ،ومفعلة (بضم العني) كاملقربة أشذ ،إذ قياس املوضع
إما فتح العني أو كسرها ،وكذا كل ما جاء من يفعل (املكسور العني) على مفعل (ابلفتح ) شاذ من وجه ،وكذا مفعلة
(ابلتاء مع كسر العني) ،ومفعلة (بفتحها) أشذ" ،وخيتم عبارته مستدركاً على كل ما سبق بقوله  ":لكن كل ما ثبت
اختصاصه ببعض األشياء دون بعض ،وخروجه عن طريقة الفعل فهو العذر يف خروجه عن القياس ".5
وقد تصرف العرب يف أمساء املكان واستعملوها إلفادة معان ودالالت خاصة أخرجتها عن عمومها الذي
وضعت له يف أصل اللغة ،وميكن أن نذكر بعض هذه املعاين والدالالت:
 -5ختصيص اسم املكان ببعض املواضع ،نظراً ملا تتميز به تلك املواضع عن غريها بكثرة وقوع الفعل فيها حنو :املسجد،
واملطبخ ،واملربد ،فاملسجد املعد للصالة يتميز عن غريه من األمكنة بكثرة السجود فيه ،وهو ما دفع أهل اللغة إىل
ختصيص اسم له ،وكذا املطبخ املعد إلعداد املأكوالت املختلفة ،يتميز من غريه بكثرة عملية الطبخ فيه ،وكذلك املربد وما
شاهبه.
 -2إدخال اتء التأنيث على اسم املكان لغرض التخصيص واملبالغة بكثرة حدوث الفعل ،وليدل اسم املكان على أن له
شأانً يف نفسه 6خيتلف عن غريه ،حنو :املقربة ،واملدرسة ،واملزرعة ،واملصبغة ،واملطبعة  ، ...فهذه األمساء وحنوها تطلق على
أماكن خمصوصة ،ودخلت عليها اتء التأنيث إلفادة كثرة وقوع الفعل فيها ،فاملزرعة اسم ملكان خمصوص ،إذ ال يقال

1

الصحاح :مادة وعد .020/7

2

شرح الشافية .014-011/0

3

الكتاب  761/7بوالق ،و 97/6هارون.

4

شرح الشافية .016/0

 5املصدر السابق .011/0
 6ينظر :مجموعة الشافية . 98/1
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ملوضع زرع نبتة واحدة مزرعة ،بل يقال له :مزرع على القياس ،وكذا املدرسة ،فإهنا بناية خمصوصة هلذا الغرض ،وال يقال
ملكان حصول الفعل مرة واحدة مدرسة ،بل يقال له :مدرساً ،وكذا بقية األمساء ،ومنها املقربة اليت نص عليها سيبويه.1
 -3قصر اسم املكان على بعض مدلوله ،فمثال :املأوى (بفتح الواو) يطلق على كل مكان ميكن أن يلجأ إليه ويستقر
فيه ،واملأوي (بكسر الواو) خاص مبا أتوي إليه اإلبل فقط.2
 -1استعمال بعض أمساء املكان استعماال جمازايً مثل املسربة ،وهو الشعر املهدول يف الصدر ويف السرة 3وهو اسم شعر
الصدر املتسرب ،ووجه اجملاز فيه تسمية احلال ابسم احملل ،وهذا ال ضابط له ،فهو يعتمد على املتكلم وقدرته البالغية يف
التعبري .
 -1استعمال بعض أمساء املكان أعالماً لبعض املناطق والقرى والبلدات واألودية واجلبال والرجال ،وهي بذلك خترج عن
سياقها وداللتها اليت كانت تدل عليها ،وتصبح يف عداد األمساء اجلامدة مثل :احمللة :بلدة مبصر تشتهر بصناعة الغزل
والنسيج ،واملرسى واملنزه :مدينتان تونسيتان ،واملربد :سوق البصرة ،ومسقط :مدينة بعمان ،واملغرب :الدولة العربية
املعروفة.
مصادر البحث:
 -5أدب الكاتب البن قتيبة ،حتقيق :على فاعور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل5198هـ5088 ،م.
 -2االشتقاق البن دريد ،حتقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ابلقاهرة.
 -3إصالح املنطق البن السكيت ،حتقيق :أمحد دمحم شاكر وعبد السالم هارون ،دار املعارف ابلقاهرة ،الطبعة الرابعة
5087م.
 -1إعراب القرآن وبيانه حملي الدين الدرويش ،دار اليمامة ودار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة الثامنة 5122هـ 2995م.
 -1إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ،حتقيق :دمحم أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر ابلقاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية
بريوت ،الطبعة األوىل 5196هـ 5086م.
 -6هتذيب اللغة لألزهري ،حتقيق:د .رايض زكي قاسم ،دار املعرفة ببريوت ،الطبعة األوىل 5122هـ 2995م.
 -7مجهرة اللغة البن دريد  ،دار صادر ببريوت.
 -8حاشية اخلضري على ابن عقيل ،دار إحياء الكتب العربية.
 -0حاشية الصبان على شرح األمشوين  ،دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البايب احلليب وشركاه ابلقاهرة.
 -59اخلصائص أليب الفتح عثمان بن جين ،حتقيق دمحم على النجار ،دار الكتب املصرية ،الطبعة الثانية 5375هـ،
5012م .
1

ينظر :الكتاب  761/7بوالق ،و 90-91/6هارون.

 2ينظر :الصحاح :مادة أوى .090/4
 3ينظر :الكتاب 947/9بوالق 71/4 ،هارون
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 -55الدر املصون يف علم الكتاب املكنون للسمني احلليب ،حتقيق :على دمحم عوض وآخرون ،دار الكتب العلمية ببريوت،
الطبعة األوىل 5151هـ5001 ،م.
 -52الدرر اللوامع على مهع اهلوامع ألمحد بن األمني الشنقيطي ،حتقيق :عبد العال سامل مكرم ،عامل الكتب ابلقاهرة
5125هـ2995 ،م.
 -53ديوان األدب إلسحاق بن إبراهيم الفارايب ،حتقيق :أمحد خمتار عمر وإبراهيم أنيس ،مؤسسة دار الشعب ابلقاهرة،
الطبعة األوىل 5121هـ2993 ،م.
 -51ديوان األعشى ميمون بن قيس ،تقدمي :مهدي دمحم انصر الدين ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل
5197هـ 5087م.
 -51ديوان خداش بن زهري العامري ص ،17حتقيق :د .حيىي اجلبوري ،جممع اللغة العربية بدمشق5196 ،هـ،
5086م.
 -56ديوان زيد اخليل ،حتقيق :د .أمحد خمتار عمر ،دار املأمون للرياث ،بريوت ،الطبعة األوىل 5198هـ5088 ،م.
 -57ديوان كثري ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الثقافة ببريوت ،الطبعة األوىل5075م.
 -58ديوان لبيد ،حتقيق :محدو طماس ،دار املعرفة بريوت الطبعة األوىل 5121هـ 2991 -م.
 -50سر صناعة اإلعراب البن جين ،حتقيق :دمحم حسن دمحم وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل
5125هـ 2999م.
 -29شرح ابن عقيل ،ومعه كتاب منحة اجلليل حملمد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة التجارية الكربى ابلقاهرة ،الطبعة
الرابعة عشرة 5381هـ 5061م.
 -25شرح األمشوين ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احلليب وشركاه ،ابلقاهرة.
 -22شرح شافية ابن احلاجب للشيخ للرضي ،حتقيق :دمحم حمي الدين عبد احلميد وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت
5192هـ5082 ،م.
 -23شرح املفصل البن يعيش ،حتقيق:د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل
5122هـ2995،م.
 -21شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ البن مالك ،حتقيق :عدانن عبد الرمحن الدوري ،مطبعة العاين ببغداد
5307هـ5077،م.
 -21الصحاح للجوهري ،حتقيق :د.إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل 5129هـ5000 ،م.
 -26الفهرست للندمي الوراق ،دار املسرية.
 -27القاموس احمليط للفريوز آابدي ،دار اجليل ،بريوت.
 -28الكتاب لسيبويه ،حتقيق عبد السالم دمحم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة األوىل 5155هـ5005 ،م .وطبعة
بوالق ،املطبعة الكربى األمريية ،بوالق مصر ،الطبعة األوىل 5357هـ .
 -20لسان العرب البن منظور ،دار صادر ببريوت ،الطبعة األوىل 2999م.
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 -39جمموعة الشافية من علمي الصرف واخلط ،وحتتوى على منت الشافية وشرحها للجاربردي وحاشية اجلاربردي البن
مجاعة ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة الثالثة 5191هـ5081 ،م.
 -35املصباح املنري للفيومي  ،نشره مصطفى البايب احلليب ابلقاهرة.
 -32معجم البلدان للياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت 5300هـ 5070م.
 -33املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية ،د.إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة
األوىل5157هـ5006،م.
 -31املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية للعيىن على حاشية اخلزانة للبغدادي ،دار صادر ببريوت.
 -31النوادر يف اللغة أليب زيد األنصاري ،حتقيق :د.دمحم عبد القادر أمحد ،منشورات جامعة الفاتح.
 -36مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع جلالل الدين السيوطى ،مطبعة اخلاجني ابلقاهرة ،الطبعة األوىل 5327هـ.
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ǺȈǸǴǠǸǳ¦ ǂǜǻ ƨȀƳÂ ǺǷ ƨȈǷȐǇȍ¦ ƨȈƥǂƬǳ¦ ¨®ƢǷ ǆȇ°ƾƫ Ȇǧ ǶȈǴǠƬǳ¦ ©ƢȈǼǬƫ ¿¦ƾƼƬǇ¦ Ǟǫ¦Â
.ǂƥƢǏ ƾǸƸǷ ƾǸƸǷ¦ ƨȇ±Ȃǧ.¢
. °ƢȈƻȋ¦ ǂǐǫ / ¿ȂǴǠǳ¦Â §¦®ȉ¦ ƨȈǴǰƥ ǆǨǼǳ¦ ǶǴǟÂ ƨȈƥǂƬǳ¦ Ƕǈǫ
ƤǫǂǸǳ¦ ƨǠǷƢƳ


:ƨǷƾǬǷ
ǽ®¦ǂǧ¢ ¨ƾǟƢǈǷ ǽƢšÂ ǾǷƾǬƫÂ ǞǸƬĐ¦ °Ȃǘƫ ǽƢš ¨ŚƦǯ ©ƢȈǳÂƚǈǷ ƨȈƥŗǳ¦ ȄǴǟ µǂǧ ƾǫ ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ ȆǸǴǠǳ¦ ¿ƾǬƬǳ¦ À¤
©ȏƢĐ¦ ǽǀǿ śƥ ǺǷÂ ©ȏƢĐ¦ ŕǋ Ŀ ǶȀȀƳ¦Ȃƫ Ŗǳ¦ ǲǯƢǌŭ¦ ǲū ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦ ¾Ƣů Ŀ ¿ƾǬƬǳ¦ ¦ǀǿ ǞǷ ǦȈǰƬǳ¦ ȄǴǟ
ǆȇ°ƾƬǳ¦ ƨȈǴǸǟ ƪƸƦǏ¢ Ǯǳǀǳ Ƣǿ®¦ȂǷ ƪǟȂǼƫÂ Ƣǿ¦ȂƬŰÂ ƨȈǇ¦°ƾǳ¦ ƲǿƢǼŭ¦ ƨǠȈƦǗ ©ŚǤƫ Ǯǳǀǳ ƨƴȈƬǻ ǶȈǴǠƬǳ¦Â ƨȈƥŗǳ¦ ¾Ƣů
ƨưȇƾū¦ ƨȈǸǴǠǳ¦ ǲƟƢǇȂǳ¦ ǞȈǸŝ ƨǻƢǠƬǇȏ¦ ń¤ «ƢƬŢ ƢĔ¢ ƢǸǯ śǇ°ƾŭ¦ ǺǷ ƨȈǳƢǟ ©¦ ƢǨǯ ń¤ «ƢƬŢ ¨ƾǬǠǷÂ ƨƦǠǏ ƨȈǴǸǟ
ȄǴǟ ǶƟƢǬǳ¦ ȆǜǨǴǳ¦ ¬ǂǌǳ¦ ®ǂů ǆȇ°ƾƬǳ¦ ƨȈǴǸǟ Ŀ ȆǨǰȇ ƾǠȇ ǶǴǧ ¿ȂǴǠǳ¦Â »°ƢǠŭ¦ ¸¦Ȃǻ¢ Ƥǈǯ ȄǴǟ śǸǴǠƬŭ¦ ¨ƾǟƢǈǷ Ŀ
¨°ȂƦǈǳƢǯ ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦ ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦ ǲƟƢǇȂǳ¦ ¿¦ƾƼƬǇ¦ Ǯǳǀǯ ǶǴǠƬŭ¦ ƤǻƢƳ ǺǷ °ƢȀǜƬǇȏ¦Â ǚǨū¦Â ²°ƾŭ¦ ƤǻƢƳ ǺǷ ƢǬǳȍ¦
ÅƢǷƾǬƫÂ Å¦°Ȃǘƫ ǂưǯ¢ ƨȈǸȈǴǠƫ ǲƟƢǇÂÂ ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦ ǲƟƢǇȂǳƢƥ ƨǻƢǠƬǇȏ¦ ƤǴǘƬƫ ƨȈǴǸǠǳ¦ ǽǀǿ ƪƸƦǏ¢ ǲƥ °Ȃǐǳ¦Â ¿ȂǇǂǳ¦Â
.ƨưȇƾū¦ ǲƟƢǇȂǳ¦ ǺǷ ƢǿŚǣÂ ȆǸȈǴǠƬǳ¦ §ȂǇƢū¦Â ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦ ©ȏȉ¦Â ƨȈƟǂŭ¦ ƨǟ¦¯ȍ¦Â ƨǯǂƸƬŭ¦Â ƨƬƥƢưǳ¦ ¿Ȑǧȋ¦ ¨ǄȀƳƘǯ

(76 :¿1993 ļ¦ǂǐŭ¦)

ȆǇ°ƾŭ¦ §ƢƬǰǳ¦ ȄǴǟ Â¢ ƨȈƴȀǼŭ¦ ®¦Ȃŭ¦ ȄǴǟ ǂǐƬǬƫ ȏ ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦ ƨȈǴǸǠǳ¦ ÀƘƥ" ¿ȂȈǳ¦ ǶȈǴǠƬǳ¦Â ƨȈƥŗǳ¦ ȂȈǏƢǐƬƻ¦ ǂǬȇÂ
ƢǸǼǳ¦ Ǟǧ® Ŀ ƨǳƢǠǨǳ¦ ©¦ǂƯƚŭ¦Â ©ƢȈǻƢǰǷȍ¦Â ňƢǠŭƢƥ ƨȈǼǣ ¨ƾȇƾǟ ƨǟȂǼƬǷ Å¦®¦ȂǷ ǲǸǌƫ ƪƸƦǏ¢ ǲƥ ƨƥȂƬǰŭ¦ ƨǸǴǰǳ¦ Â¢

Ŀ ÃŐǯ ƨȈŷ¢ ǺǷ ƢŮ Ƣŭ ǶǴǠƬǳ¦Â ǶȈǴǠƬǳ¦ ©ƢȈǴǸǟ Ŀ ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦ ǲƟƢǇȂǳ¦ ¿¦ƾƼƬǇ¦ ¨°ÂǂǓ ÀÂǂȇÂ ¾ƢǸƬǯȏ¦ ȂŴ ǲǷƢǌǳ¦
ǂƯ¢ ǺǷ ƢŮ Ƣŭ ȆǷƢǜǼǳ¦ ŚǤǳ¦ ǶǴǠƬǳ¦ ©ƢȈǴǸǟ Ŀ Ǯǳǀǯ ƪǷƾƼƬǇ¦Â ȆǷƢǜǼǳ¦ ǶȈǴǠƬǳ¦ ǾƳ¦Ȃƫ Ŗǳ¦ ǲǯƢǌŭ¦ ǺǷ Śưǰǳ¦ ƨŪƢǠǷ
ǺǰŻ ǲƟƢǇÂ ƪƸƦǏ¢ ƮȈŞ Ǯǳ¯ ǺǷ ƾǠƥ¢ ń¤ ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦ ÃƾǠƫÂ ©ƢǷȂǴǠǷÂ »°ƢǠǷ ǺǷ ǾǷƾǬȇ ƢŠ ƤǳƢǘǳ¦ ȄǴǟ ŚƦǯ

."¿ƢǠǳ¦ Ä¢ǂǳ¦ ǂȇȂǼƫÂ ǾȈƳȂƬǳ¦Â ǦȈǬưƬǴǳ ƨǧ®Ƣǿ ƲǷ¦ǂƥ ǺǷ ǾǷƾǬƫ ƢǷ ǪȇǂǗ Ǻǟ ǾǴǯƢǌǷ ǲƷÂ ǞǸƬĐ¦ ¿ƾǬƫ Ŀ ƢȀǼǷ ¨®ƢǨƬǇȏ¦

(23 :¿2001 ¸ÂƢǘǷ)

ƨȇƢǼǠǳ¦ ǺǷ ÅƢȈǧƢǯ ÅƢǜƷ ǲǼƫ Ń ƢĔ¢ ȏ¤ ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦ ƨȈǴǸǠǳ¦ ¬Ƣų¤ Ŀ ŚƦǰǳ¦ Ƣǿ°Â®Â ÃŐǰǳ¦ ƢȀƬȈŷ¢ ȄǴǟ ƨȇȂƥŗǳ¦ ©ƢȈǼǬƬǳ¦ À¤
ƨǇ¦°ƾǳ¦ Ŀ ƨȈǷȐǇȍ¦ ƨȈƥŗǳ¦ Ƥǻ¦ȂƳ ǲǫ¢ ǲưŤ ¯¤" Ãǂƻȋ¦ Ƥǻ¦ȂŪ¦ ń¤ ²ƢȈǬǳƢƥ ƨȈǷȐǇȍ¦ ƨȈƥŗǳ¦ ǆȇ°ƾƫ Ŀ ƮƸƦǳ¦Â
°ȂǷ¢ ǲƟƢǇȂǳ¦ ǽǀǿ À¢Â ƨȈǸȈǴǠƫ ǲƟƢǇÂ ń¤ «ƢƬŢ ȏ ƨȈǷȐǇȍ¦ ƨȈƥŗǳ¦ À¢ Ƙǘƻ ¸Ƣǌȇ ƢǷ ń¤ ǞƳǂȇ Ǯǳ¯ ǲǠǳÂ ƮƸƦǳ¦Â
ƪƸǼǳ¦ ǺǷ ¿ȐǇȍ¦ ǦǫȂŠ ÅƢƦǳƢǣ °Ƣǰǧȋ¦ ǮǴƫ ¶ƢƦƫ°¦ ń¤ ŚǐǬƬǳ¦ ¦ǀǿ ®ȂǠȇ ƢŠ° Â¢ ƨȈǷȐǇȍ¦ ¬Âǂǳ¦ ǞǷ ľƢǼƬƫ ƨưȇƾƷ
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والتصوير والتماثيل ،أو يعود إىل طبيعة املسائل الدينية األساسية اجملردة ،ومن الصعب إبرازها يف صور حمسوسة ،أو ختوف
انشئ عند البعض من اخلوض يف مثل هذه األمور"( .يونس ،وآخرون5000 ،م)511 :
مشكلة البحث:
يشهد العامل تطوراً متسارعاً يف خمتلف ميادين احلياة ،السيما امليدان العلمي والتكنولوجي ،خاصة بعد مرور
عقدين من األلفية الثالثة دخلت فيها اآللة جمال الرتبية والتعليم ،وأثبتت أمهيتها ودورها الفاعل يف العملية التعليمية
والرتبوية ،وهذا األمر يتوقف على مدى توظيف هذه التقنيات يف اجملال الرتبوي والتعليمي يف املؤسسات التعليمية من
خالل "املعلم" القادر على استخدام هذه التقنيات؛ وقد أصبح للمعلم أدواراً جديدة يقوم هبا تربوايً تتناسب وتتوافق مع ما
جاءت به التكنولوجيا من أنظمة ومعايري وتنظيمات وقواعد معلوماتية حديثة" ،وقد أصبح إدارايً وخمططاً لعملية التعلم اليت
يكون فيها املتعلم فعاالً ونشطاً؛ ولكن دور املعلم يف ظل هذا التطور العلمي يستوجب االهتمام إبعداده ليكون قادراً على
تنظيم التعلم بشكل عام واستخدام التقنيات احلديثة يف عملية التدريس"( .القال ،وصيام2997 ،م)3 :
"لقد ارتبط اسم التكنولوجيا ابلصناعات وملدة طويلة قبل أن يدخل هذا املفهوم جمال الرتبية والتعليم ،إذ كانت
تقنيات التعليم مقتصرة على الرسوم واجملسمات واملخططات البيانية ،وغريها ،..وما إن دخلت التكنولوجيا جمال الرتبية
والتعليم حىت ارتبطت مبفهوم استخدام اآلالت واألجهزة ،وأصبح مستخدماً يف بعض املواد منها الفيزايء والكيمياء
واجلغرافيا والعلوم أكثر من غريها."..
(عبد هللا ،والسويدي5009 ،م)529 :

ويف ضوء ما سبق ،ومن خالل ما تقدمه تقنيات التعليم من فوائد كثرية السيما يف تدريس الرتبية اإلسالمية بشكل
خاص؛ فإنه البد من استخدام تقنيات التعليم يف تدريس هذه املادة ،إذ يكاد خيلو تدريس هذه املادة من مجيع وسائل
التعليم ،وعدم رغبة املعلمني يف استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية يف تدريسهم هلذه املادة ،لعدم اقتناع بعضهم
ابستخدامها أو بعدم معرفتهم هبا .وقد جاء اإلحساس هبذه املشكلة من خالل ما سبق ذكره يف هذا اجملال ،وميكن حتديد
املشكلة ابلتساؤل الرئيسي التايل:
ـ (ما واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية مبرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر املعلمني
مبنطقة القره بوللي؟).
أمهية البحث:
يكتسب هذا البحث أمهيته من أمهية موضوعه ،يف أنه حياول إلقاء الضوء على استخدام تقنيات التعليم يف تدريس
الرتبية اإلسالمية ،وتكمن أمهيته يف التايل:
 5ـ يتناول البحث جانباً مهماً من جوانب تدريس الرتبية اإلسالمية ،وهو استخدام التقنيات التعليمية يف تدريسها.
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 2ـ االستفادة من نتائج هذا البحث يف توجيه نظر املسؤولني يف الرتبية والتعليم ابملنطقة ،ووضعهم يف صورة الصعوابت
واملعيقات اليت حتول دون استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،وابلتايل احلد منها.
 3ـ ندرة البحوث والدراسات بشكل عام اليت تتناول موضوع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية
على مستوى منطقة القره بوللي.
 1ـ يساهم هذا البحث يف إاتحة الفرصة واجملال ملزيد من البحوث حول هذا املوضوع ،وليستفيد منه الباحثون وطلبة
اجلامعات.
أهداف البحث:
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 5ـ التعرف على واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ،من وجهة نظر املعلمني ،مبنطقة القره
بوللي.
 2ـ الكشف على أهم الصعوابت اليت حتد من استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر
املعلمني ،مبنطقة القره بوللي.
تساؤالت البحث:
جييب البحث عن التساؤالت التالية:
 5ـ ما واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ،من وجهة نظر املعلمني ،مبنطقة القره بوللي؟.
 2ـ ما الصعوابت اليت حتد من استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر املعلمني ،مبنطقة
القره بوللي؟.
حدود البحث:
تكمن حدود البحث يف اآليت:
ـ احلدود املوضوعية  :يقتصر هذا البحث على موضوع استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،وأهم
الصعوابت اليت حتد من استخدامها.
ـ احلدود البشرية :تقتصر عينة البحث على معلمي ومعلمات مادة الرتبية اإلسالمية.
ـ احلدود املكانية :ينحصر البحث ضمن مدارس مرحلة التعليم األساسي مبنطقة القره بوللي.
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ـ احلدود الزمنية :مت إجراء هذا البحث خالل العام الدراسي 2958م ـ 2950م.
مصطلحات البحث:

ـ تقنيات التعليم :ويقصد هبا السبورة ،وأجهزة اإلسقاط ،والسبورة الضوئية ،والدايسكوب ،واإلبيسكوب ،والسينما،
والتلفزيون ،والدارة املغلقة ،واآلالت التعليمية ،واحلاسبات اإللكرتونية ،واإلنرتنت.

(تعريف إجرائي).

ـ مادة الرتبية اإلسالمية :وهي إحدى املواد اليت يدرسها التالميذ مبرحلة التعليم األساسي ،واملتمثلة يف (القرآن الكرمي
"حفظاً ،وتالوة" ـ السنة النبوية املطهرة ـ العقائد ـ العبادات ـ السرية واملوضوعات العامة) ،وهي معتمدة من قبل وزارة التعليم
(تعريف إجرائي).
الليبية.

ـ مرحلة التعليم األساسي :وهي املرحلة األوىل من السلم التعليمي يف ليبيا ،تبدأ من الصف األول االبتدائي وتنتهي
ابلصف التاسع ،إلزامية ،مد هتا تسع سنوات ،الشق األول منها "ابتدائي" ست سنوات ،والشق الثاين "إعدادي" ثالث
سنوات( .تعريف إجرائي).

ـ منطقة القره بوللي :هي منطقة ساحلية مطلة على البحر املتوسط ،تقع شرق العاصمة "طرابلس" ،وهي ضاحية من
ضواحيها ،تبعد عنها حبوايل ( )69كم تقريباً( .تعريف إجرائي).
اإلطار النظري:
دعا املربون إىل استخدام الوسائل التوضيحية املعينة يف عملية التدريس ،ملا هلا من أمهية ابلغة وأتثري مباشر على
حواس املتعلم ،فهي تؤدي وظيفتها ابعتبارها منافذ للعلم وقنوات للمعرفة ،وتزداد أمهية استخدامها بشكل خاص يف
تدريس مادة الرتبية اإلسالمية بفروعها املختلفة ،وأن هذا االستخدام له مسوغاته وأساليبه وأهدافه..
 مفهوم الوسائل التعليمية( ،تقنيات التعليم):
"هي كل طريق أو أداة علمية أو فنية ،مادية أو لغوية ،يستعني هبا املعلم على إيصال املعلومات واملهارات ونقلها،
وتكوين وجهات نظر لدى املتعلمني أو تصحيحها"(.الزحيلي)586 :5082 ،
وتسمى وسائل إيضاح ،وأحياانً وسائل معينة ،أو وسائل االتصال التعليمي ،لذلك فإن مجيع األدوات واملواد
واألجهزة التعليمية والطرق املختلفة اليت يستخدمها املعلم خبربة ومهارة يف املواقف التعليمية لنقل احملتوى التعليمي أو
الوصول إليه ،جبهد أقل ،ووقت أقصر ،وتعلم أفضل؛ ميكن أن يدخل ضمن مفهوم الوسائل التعليمية.
كما تعرف تقنيات التعليم أبهنا ":تطبيق ملبادئ ونظرايت التعلم عملياً يف الواقع الفعلي مليدان التعليم ،مبعىن أهنا
تفاعل منظم بني كل من العنصر البشري يف العملية التعليمية ،واملعدات واألجهزة التعليمية ،واملواد التعليمية هبدف حتقيق
أهداف تعليمية حمددة ،أو حل مشكالت التعليم"(.صربي5123 ،هـ)269 :
وتعرفها الرابطة األمريكية لالتصاالت الرتبوية والتكنولوجيا؛أبهنا "علم يبحث يف النظرية والتطبيق اخلاصة بتصميم
العمليات واملصادر وتطويرها ،واستخدامها وإدارهتا وتقوميها ،من أجل التعلم"( .سامل5127 ،هـ)219 ،
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 أنواع التقنيات التعليمية:
هناك الكثري من التقنيات التعليمية اليت يستطيع املعلم اختيارها من أجل توضيح املادة العلمية ،وتسهيل فهمها على
التالميذ ،ومنها:

 1ـ" األفالم التعليمية:

ميكن ملعلم الرتبية اإلسالمية أن يوظفها يف املوقف التعليمي ،كأن تكون متعلقة بقصة خلق أو أدب من اآلداب
اإلسالمية ،فيعرضها على طلبته ويناقشهم فيها ليستخرج منها األدب اإلسالمي الرفيع ،وجيين الثمار والفوائد املرتتبة خالل
العرض( ".العزيزي)217 :5006 ،
 2ـ "املصورات اجلغرافية:

وهي مفيدة يف دروس السرية والغزوات ،حيث ميكن أن يتبني من خالهلا املتعلم األماكن اليت جرت فيها الغزوات
واملواقع احلربية ،واليت كانت مهد الرسالة احملمدية ونزول الوحي ،وعاش فيها أبطال اإلسالم ،وللمصور اجلغرايف واملواقع
احلربية أمهيته يف أعمال وطقوس احلج ومناسكه ،فهي ال تتضح يف أذهان التالميذ إال إذا ارتبطت مبا يدل عليها ،وكذلك
احلال ابلنسبة للغزوات ومواضيع اهلجرة.

 3ـ الوسائل السمعية والبصرية:

وهي الوسائل اليت تشرتك فيها حاسة السمع والبصر ،كالتسجيالت والتلفزيون الرتبوي ،ومبا أن األطفال مييلون
عموماً إىل اإليقاع اجلماعي املنسجم؛ وإىل التالوة اجلماعية ،ويف ميلهم إىل اإلنشاد والرتتيل وتكراره عدة مرات ،فإن هنا
تبدو أمهية الذي ُحيت َذى به يف التالوة ،إضافة إىل أن هناك ضعفاً ملموساً عند بعض معلمي الرتبية اإلسالمية غري
املتخصصني يف تالوة القرآن الكرمي ،وهو ما أشار إليه املشرفون وأكدوا على ضرورة إتقان التسجيالت الصوتية ملشاهري
القراء ،وهلا فائدة كبرية يف تعليم القرآن الكرمي"(.يونس ،وآخرون5000 ،م)215 :

 1ـ التلفزيون الرتبوي:

إذ يعد التلفزيون الرتب وي من الوسائل التعليمية يف الوقت احلاضر ،وله دور ال ينكر يف إحتاف أمساع الطلبة
وأنظارهم ابملعلومات املفيدة .ومبا أن التلفزيون الرتبوي من الوسائل اإلعالمية املتميزة ،فقد أصبحت وسائل اإلعالم من
ضرورايت احلياة االجتماعية ،ملعرفة آخر األحداث اجلارية يف اجملتمعات ،واالطالع على منجزات العقل البشري ،إذ أهنا
أصبحت أداة تثقيفية وتوجيهية ،ووسيلة للكسب املادي ،فضالً عن أتثريها يف كافة جوانب الفرد ،وقد سخرت الرتبية هذه
الوسائل يف خدمة الطالب ،ففي إمكانه مساع شروح جذابة حديثة ملختلف املواد الدراسية ،فضالً عن إكساب الطلبة
اجتاهات نفسية حممودة حنو املدرسة واجملتمع ،عن طريق الصحافة املدرسية"( .حبري ،وحبيب5081 ،م)61 :
ـ ـ أمهية استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية:
تقدم تقنيات التعليم فوائد كثرية للتدريس ،وال سيما يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ،فاستخدامها مهم يف
التعليم ،ومؤشر هام من مؤشرات جودة التعليم ..ونظراً هلذه األمهية ،فقد كان البد من االهتمام بتطويرها وإنتاجها وتطوير
أداء املعلم ومهاراته جتاهها"،أصبح موضوع التقنيات التعليمية حيتل مكاانً متقدماً يف اهلرم الرتبوي ،وحيظى ابهتمام الباحثني
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واملهتمني ابلرتبية والتعليم ،ومن هلم عالقة هبا ،وخاصة خالل العقود الثالثة األخرية ،فانصبت اجلهود على تسهيل طرق
وأساليب واسرتاتيجيات التعليم لكوهنا املفتاح األنسب لرفع مستوى الطالب التعليمي ،وحلقة الوصل بني األهداف الرتبوية
والتقومي ،وتعد حجر الزاوية لوضع اخلطط الرتبوية ضمن اإلمكانيات املتوافرة واملتاحة".
(القبايل2993 ،م)50 :

وتظهر أمهية استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،يف اجلوانب التالية:
 )5تستخدم مثريات متنوعة يف طبيعتها (بصرية ،مسعية ،حسية.)... ،
 )2ختدم تقنيات التعليم مجيع موضوعات مادة الرتبية اإلسالمية.
 )3توفري الوقت واجلهد على كل من املعلم واملتعلم.
 )1تشويق املتعلمني وإاثرة اهتمامهم ملوضوعات الدراسة ،مما يساعد يف نشوء االجتاهات حنو مادة الرتبية اإلسالمية،
ويعمل على دفع الدارسني للتعلم بشكل خالق ومبدع.
 ) 1تقوية الفهم لدى الطالب ،وذلك بتبسيط املادة التعليمية ،وتوصيلها أبكثر من حاسة إليهم ،مما جيعلها أكثر بقاء
ووضوحاً يف أذهاهنم.
 )6إاثرة دافعية الطالب وتشويقهم لدراسة الرتبية اإلسالمية ،وحتفيزهم على املشاركة والتفاعل مع املواقف التعليمية ،وال
سيما إذا استخدمت تقنيات التعليم املربمج ،واحلقائب التعليمية ،واحلاسب التعليمي ،واأللعاب واحملاكاة ،والتعليم املصغر.
 )7تقدم تقنيات التعليم للطالب متهيداً للموضوع الذي يدرسه ،وجتعله يعيش فيه ،وال سيما إذا كان املوضوع بعيداً عن
واقعه ،أو ال يستطيع تصوره ،كاألماكن املقدسة ألداء فريضة احلج ،وكاملصورات واخلرائط يف تدريس السرية والغزوات يف
أحناء اجلزيرة العربية.
 ) 8تؤدي إىل استثارة اهتمام التالميذ ،وإشباع حاجاهتم للتعلم ،فال شك أن تقنيات التعليم املختلفة اليت تصور زايرة
املساجد وقرب الرسول واحلج والعمرة ،واألفالم التعليمية الدينية؛ تقدم خربات متنوعة منها منها ما حيقق أهدافه ويثري
اهتمامه.
 ) 0تؤدي إىل عدم الوقوع يف اللفظية ،والتقارب بني معاين األلفاظ يف ذهن املعلم والطالب ،كمفهوم الزايرة واحلج،
واإلحرام واحلرم.
 ) 59تساعد التقنيات التعليمية على فهم مبادئ التعلم وتطبيقها وتنميتها ،ألهنا تسهم يف إاثرة دوافع التعلم أبنواعها
املختلفة ،كالدافع املعريف ،وحب االستطالع ،ودافع التنافس ،ودافع اإلجناز والتحصيل ،وتسهم أيضاً يف مراعاة الفروق
الفردية بني املتعلمني إذا ما صممت مسايرة ملراحل النمو ،حبيث تعرض عليهم وتكون مناسبة هلم مجيعاً ،وتفيد أيضاً يف
خلق مبدأ االستعداد للتعلم والعزم عليه ،وتنميته يف املتعلمني ،ألن عرض وسائل تعليمية عن األماكن املقدسة ،على سبيل
املثال ،ألداء مناسك احلج ،ورؤية احلرم املكي ،والكعبة املشرفة ،وعرفات ومزدلفة واملشعر احلرام ،والناس يؤدون هذه
املناسك؛ لَيُـ َقوي اإلرادة والنية على الوصول إىل تلك األماكن وأداء احلج أو العمرة ،ابإلضافة إىل تنمية حب االستطالع
إىل معرفة األحكام الشرعية املتعلقة هبذه املناسك ،وكذلك فإن رؤية فيلم سينمائي أو تلفزيوين عن الغزوات واملعارك
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اإلسالمية املشهورة ،كالقادسية وحطني والريموك؛ لَيُـ َقوي أيضاً يف نفس املتعلم حب اجلهاد والدفاع عن الدين والوطن
والعرض ،ويدفعه ملباشرة ذلك إذا دعت احلاجة( .".الرفاعي2953 ،م 36 :ـ )37
ـ ـ تطبيق تقنيات التعليم يف تدريس فروع مادة الرتبية اإلسالمية:
تدل الشواهد على أن تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ال خيتلف عن تدريس أي مادة أخرى ،فاستخدام التقنيات
التعليمية يف التدريس ال خيتلف بني مادة وأخرى ،بل إن استخدامها يف تدريس فروع الرتبية اإلسالمية أجدى وأوىل من
غريها .إن استخدام تلك التقنيات مهم وضروري يف تدريس القرآن الكرمي والعبادات والسرية النبوية املطهرة وغريها من
فروع الرتبية اإلسالمية ،وال يقل أمهية عن استخدامها يف أي مادة تعليمية أخرى .ويذكر (الرفاعي) مجلة من التطبيقات
أبرزها ما يلي:

أوالً تدريس القرآن الكرمي:

من أهم تقنيات التعليم يف جمال تدريس الرتبية اإلسالمية؛ التسجيالت الصوتية اليت تقدم أمنوذجاً جيداً لألداء
القرآين ،مع رخص مثنها وانتشارها وسهولة استخدامها ،وتستخدم يف حصص التالوة والتفسري ،رغم أنه ال يغين عن تالوة
املعلم ،وميكن استخدامه عدة مرات ،كلما رغب الطالب بسماعها كان له ذلك ،فهي تنمي عند الطالب مهارة االستماع
والنقد ،فعند االنتهاء من االستماع إىل التسجيل؛ يستمع املعلم إىل آراء تالميذه وتعليقهم على القراءة ،ومدى إفادهتم
منها ،وميكن استخدام صورة طبيعية ومناظر خمتلفة ،تدل على خملوقات هللا وعنايته ،ونظام الكون ،وتطور اجلنني وغري
ذ لك ،وتقرن ابملشاهد احلسية ومظاهر عظمة هللا يف الطبيعة والكون واإلنسان ،مثل أجهزة الدوران والتنفس واهلضم
واألعصاب ،وميكن استخدام لوحات كتب عليها النص القرآين ،وبطاقات كتبت عليها الكلمات اجلديدة يف النص ،أو
شفافيات للسبورة الضوئية.

اثنياً تدريس احلديث النبوي الشريف:

ميكن استخدام تقنيات التعليم السابقة اليت استخدمناها يف القرآن الكرمي نفسها ،وذلك بعرض ما يتناسب مع
احلديث ،كتسجيل احملاورة اليت أجريت بني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجربيل عليه السالم حينما جاء يسأله عن اإلسالم واإلميان
واإلحسان وعالمات الساعة ،فضالً عن الكتب واملراجع اليت تتعلق بكتب احلديث ومصطلحاته ،واتريخ السنة ،ولوحات
وبطاقات وشفافيات.

اثلثاً تدريس العبادات:

إن تقنيات التعليم يف العبادات هلا فائدة كبرية وأسرع يف إيصال املعلومات إىل ذهن املتعلم ،فهي حترك مشاعره حنو
التطبيق وااللتزام والعمل هبا ،ألهنا تعتمد على انحيتني :األوىل منها معرفة أحكام العبادات ،والثانية كيفية أدائها والقيام
هبا.
مثال ذلك :نعرض صورة عن الوضوء والصالة ،وتستخدم البوصلة لتحديد جهة القبلة ،وقد نعرض فيلماً عن احلج وكيفية
أداء املناسك ،من اإلحرام وخلع املخيط ،وارتداء لباس اإلحرام ،مث التلبية والتكبري ،والطواف والسعي والوقوف بعرفات
ورمي اجلمرات...
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وميكن عرض فيلم عن الصلوات وصالة اجلمعة ،والعيدين واجلنائز ...وميكن استخدام لقطات لتصوير الساجدين
والراكعني ،والوضوء ،وحركات اجلسم ،وميكن عرض صورة تعرب عن أصحاب الفيل ،وجيشهم يتساقط أمام قدرة هللا الذي
أرسل عليهم طرياً أاببيل ،لرتميهم ابحلجارة القاتلة...

رابعاً تدريس العقائد:
تقوم تقنيات التعليم يف العقيدة ،إبحضار بعض الصور أو األفالم عن الكون واحلياة واإلنسان ،أو جبهاز املذايع أو
الرائي ،ففي الصورة ،مثالً ،نبني ما يف جسم اإلنسان من تناسق وكيف تعمل أجهزة الدوران والتنفس واهلضم وغريها دون
أن تتوقف ،فهي دليل على قدرة اخلالق وعظمته وحده.
وميكن استخدام املذايع أو الرائي للداللة على أن عدم الرؤية أو السمع ليس دليالً على عدم الوجود ،فنحن ال نسمع
األصوات الكثرية املوجودة يف الغرفة ،رغم أن املذايع يثبتها وجيعلنا نسمعها ،وكذلك ال نرى الصور املبثوثة يف الغرفة رغم
أن الرائي يثبتها ،وابلتايل عدم قدرتنا على مشاهدة اخلالق حبواسنا ليس دليالً على عدم وجوده .كما ميكن عرض صور
ملخلوقات هللا ،فمثالً ،صورة انقة ترضع وليدها ،وأم حتنو على طفلها ،وحيواانت ترعى العشب ،لنغرس يف نفوس الطالب
أن هللا أرحم الرامحني.
خامساً تدريس السرية والرتاجم واملوضوعات اإلسالمية العامة:

قد يكون بعرض أفالم ملعارك وغزوات ،أو لطرق اتبعتها قوافل اإلمدادات ،وميكن رسم خمططات وخرائط
وجمسمات ملعارك أو بالد فتحها املسلمون مثل موقعة بدر واخلندق وأحد ،أو الطريق الذي تبعه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف اهلجرة.
وأيضاً استخدام الوسائل سابقة الذكر بعرض فيلم سينمائي أو صور فوتوغرافية تظهر صورتني متناقضتني؛ فمثالً ،نعرض
فيلماً عن أكلة الراب ،وصفاهتم من جشع وطمع ،ويف املقابل صورة الفقر الشديد للناس الذين وقعوا يف حبال املرابني ،وقد
يكون فيلماً لقرية أو بستان أو مدينة أو ريف أو بدو أو حضارة أو جمتمع".
(الرفاعي2953 ،م 19 :ـ )12

ـ تقنيات التعليم امل شرتكة يف تدريس الرتبية اإلسالمية واملواد األخرى:
تتنوع التقنيات التعليمية ،املستخدمة يف التدريس بشكل عام ،سواء كان يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،أو غريها من
املواد األخرى ،غري أن هناك بعض املعلمني تنقصهم اخلربة والدراية واجلدية يف استخدام تلك التقنيات ،فيتحججون بعدم
توفر الوسائل التعليمية اخلاصة بكل مادة تعليمية؛ انهيك عن الوسائل التعليمية املتعلقة ابلرتبية اإلسالمية ،فيعتقدون أن
الوسيلة التعليمية اليت وضعت وصممت لتدريس مادة اجلغرافيا ،مثالً ،ال تصلح لتدريس غريها من املواد األخرى ،يف
الوقت الذي أثبتت فيه العديد من الدراسات؛ صالحية التقنيات التعليمية املتوفرة يف املدارس ملعظم فروع العلم واملعرفة
للتالميذ.
"تتوفر يف املدارس وسائل كثرية للمواد األخرى ،مثل العلوم والتاريخ والرايضيات واجلغرافيا ،إال أنه ميكن يف الوقت
نفسه استخدامها يف تدريس فروع الرتبية اإلسالمية ،وكلما كان معلم الرتبية اإلسالمية جاداً وحريصاً على إفادة تالميذه؛
كان أكثر متكناً من التعرف على هذه الوسائل ،واكتشاف ما ميكن االستفادة منه يف مادته؛ فهناك األفالم الثابتة
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واملتحركة ،اليت حتتوي أشياء تتضمن الداللة على قدرة هللا وعظمته يف تصريف هذا الكون ،ودقته يف تنظيمه ...ففي
املعمل اخلاص مبادة العلوم ،أجزاء تشبيهية جلسم اإلنسان ،ميكن أن يستفيد منها املعلم حني التعرض للنصوص اليت تبني
قدرة هللا يف خلق اإلنسان ،واخلرائط املتوافرة يف معمل اجلغرافيا ،ميكن أن يستفيد منها املعلم ،يف بيان األمكنة واملواقع
اإلسالمية ،وهذه بعض األمثلة على ذلك:
ـ عند تدريس صالة الكسوف واخلسوف ،ميكن االستفادة من جهاز الكسوف واخلسوف املتوفرة يف معمل مادة اجلغرافيا
إليضاح هذه الظاهرة.
ـ عند تدريس املواقيت واهلجرة النبوية ،ميكن االستفادة من اخلرائط املتوافرة يف املدرسة للجغرافيا أو التاريخ.
ـ عند تدريس سورة الزلزلة ،مثالً ،ميكن االستفادة من األفالم والصور املتوافرة عن الزالزل والرباكني ،يف ماديت العلوم
واجلغرافيا.
ـ عند تدريس سورة الواقعة ،ميكن االستفادة من األفالم اليت تبني كيفية نزول املطر ،وكيفية تكوين األشجار والنبااتت،
وتكوينات الفحم احلجري ،يف معامل ماديت اجلغرافيا والعلوم.
ـ عند تدريس سورة التني ،ميكن االستفادة من األجزاء التشبيهية جلسم اإلنسان :كاملعدة والكلى والقلب وغريها ،إليضاح
قدرة هللا سبحانه ،يف خلق اإلنسان يف أحسن تقومي.
ـ عند تدريس املقادير يف األنصبة ،ميكن استخدام املكاييل واملوازين وغريها ،املتوافرة يف معمل الرايضيات"(.موقع تكنولوجيا
التعليم)

ـ أهم الصعوابت اليت حتول دون استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس الرتبية اإلسالمية:
على الرغم من األمهية الكبرية اليت تتمتع هبا تقنيات التعليم يف التدريس ،وال سيما الرتبية اإلسالمية ،إال أن هناك
عدة عوامل حتد من استخدام تلك التقنيات ،سواء كان مصدر تلك الصعوابت املعلم أو املدرسة أو البيئة ،فهي يف جمملها
تقف حائالً أمام استخدامها يف العملية التعليمية ،خاصة يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،وأظهرت بعض الدراسات أن
العوامل وال صعوابت اليت تعيق استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية عديدة ومتنوعة ،وتتمثل يف اآليت:
 5ـ "عدم توفر التقنيات التعليمية نفسها.
 2ـ انعدام املساعدة الفنية والتدريب املسبق على استخدامها.
 3ـ ثقل العبء الدراسي.
 1ـ كثافة الصفوف املدرسية.
 1ـ النظرة اجلزئية اليت ينظر فيها إىل التقنيات التعليمية على أهنا جمرد أجهزة وأدوات.
 6ـ عدم قدرة املعلم على التخلص من استعمال األسلوب اللفظي يف التدريس ،أو البعد عن الطريقة التقليدية املتكررة
حبكم العادة...
 7ـ اخلوف من املبادأة أو حماولة املشاركة يف جتارب جديدة رائدة"( .عبد هللا5000 ،م)31 :
 8ـ عدم التعاون الوثيق والكايف بني مؤسسات اجملتمع املختلفة واملؤسسة الرتبوية.
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 0ـ عدم رغبة معلمي الرتبية اإلسالمية يف استخدام التقنيات التعليمية ،ظناً من بعضهم حبرمتها ،ومن بعضهم اآلخر بعدم
املعرفة فيها وخلو الكتب منها.
ـ ـ الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات موضوع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،من حيث واقع
استخدامها ،أو من الصعوابت اليت حتد من استخدام تلك التقنيات ،ومن هذه الدراسات ما يلي:
ـ دراسة عبد هللا ،والسويدي (0990م):
أجريت هذه ال دراسة يف قطر ،حول اجتاهات معلمي العلوم الشرعية مبراحل التعليم العام ،حنو استخدام وسائل حديثة
يف التدريس ،جبامعة قطر ،وتوصلت الدراسة إىل أن اجتاهات املعلمني ضعيفة وأقل من املتوسط عند حتليل نتائج العينة،
وكان أصحاب املؤهالت العليا أقل إمياانً يف اجتاهاهتم حنو استخدام تقنيات التعليم ،مبعىن أهنم أكثر سلبية.
(عبدهللا ،والسويدي5005 ،م))18 :

ـ دراسة عبد العزيز (0999م):
عنوان الدراسة "اإلنرتنت يف التعليم ،مشروع املدرسة اإللكرتونية" ،استطلعت الدراسة آراء املعلمني حول إمكانية
استخدام الشبكة العنكبوتية يف العملية التعليمية ،وتوصلت إىل أن ( )%79من املعلمني يؤيدون استخدام احلاسب داخل
الفصل ،وهذا يدل على الوعي يف أمهية توظيف التقنية يف التعليم ،وأن ( )%05.0من املعلمني يشجعون على استخدام
احلاسب يف العملية التعليمية خارج الصف ،وأن ( )%86من املعلمني يعتقدون أن التعامل مع احلاسب اآليل صعب ،وأن
( )%71من الطالب يؤيدون استخدام احلاسب داخل الصف ،وأن ( )%79.0من الطالب يؤيدون استخدام احلاسب
خارج الصف( .عبد العزيز5000 ،م)593 :
ـ دراسة طوالبة (7111م):
عنوان الدراسة "تقنيات التعليم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي" هتدف هذه الدراسة إىل معرفة تقنيات التعليم يف كل
من الكتاب والسنة وكتاابت بعض علماء املسلمني ،من خالل حتليل حمتواها يف ضوء مفهوم تقنيات التعليم وأنواعها
املختلفة ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وكشفت الدراسة عن أنواع الوسائل املستخدمة يف كل من القرآن الكرمي،
واحلديث النبوي الشريف ،وكتاابت بعض علماء املسلمني ،كاملشاهدة الواقعية ،واخلربات ،والتجربة ،وضرب األمثال،
وتوصلت النتائج إىل التأكيد على ضرورة اهتمام املربني املسلمني برتاث اإلسالم ،وأبمهية استخدام الوسائل يف العملية
التعليمية(.طوالبة2999 ،م)552 :
ـ دراسة اهلديب (7110م):
أجريت هذه الدراسة جبامعة دمشق ،وقد هدفت إىل معرفة صعوابت استخدام تقنيات التعليم يف كلية الرتبية جبامعة
دمشق من وجهة نظر طالب الكلية ومشريف التقاانت واجتاهاهتم حنوها ،وقد أعد الباحث استبياانً وزع على ( )519طالباً
)(185

ISSN: 2706-9087

عشوائياً ،وأظهرت النتائج صعوابت يف استخدام تقنيات التعليم من وجهة نظر املشرفني ،وأن طلبة كلية الرتبية ينزعون إىل
اإلجيابية يف اجتاهاهتم حول أمهية استخدام الوسائل التعليمية(.اهلديب2995 ،م)255 :
ـ دراسة اجلالد (7113م):

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام املصحف امللون يف تعلم الطلبة ألحكام التالوة والتجويد،
مقارنة ابملصحف العادي ،كما هدفت إىل معرفة اجتاهات الطلبة حنو استخدام املصحف امللون ،واختبار حتصيل نظري،
واختبار حتصيلي شفوي ،واستبيان اجتاهات ،طبقت على عينة مكونة من ( )535طالباً وطالبة من الصف التاسع
األساسي يف األردن ،وكانت أبرز النتائج تشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة يف مادة التالوة
والتجويد ،تعزى إىل طريقة التعلم لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما توجد فروق دالة إحصائياً بني حتصيل الطلبة على االختبار
الشفوي والنظري( .اجلالد2993 ،م)15 :
ـ دراسة الرفاعي (7103م):

عنوان الدراسة "واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية يف مدارس حمافظة دمشق من وجهة نظر
املعلمني" ،هدفت الدراسة إىل حتديد استخدام تقنيات التعليم ملادة الرتبية اإلسالمية ،والصعوابت اليت تواجهها ،وقد
أسفرت نتائج الدراسة عن عدم استخدام املعلمني مطلقاً لبعض تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ،ووجود
صعوابت تتعلق ابستخدام تقنيات التعليم يف املدارس( .الرفاعي2953 ،م)39 :
ـ تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ،يتبني أن معظمها قد تناول بشكل عام اجتاهات املعلمني حنو
استخدام تقنيات التعليم يف الرتبية اإلسالمية وفروعها املختلفة ،وأسفرت معظم نتائجها عن أمهية استخدام تقنيات التعليم
يف التدريس ،ابإلضافة إىل وجود عدة صعوابت تواجه استخدام التقنيات التعليمية يف التدريس ،وقد مت استخدام املنهج
الوصفي يف مجيع الدراسات السابقة ابستثناء دراسة اجلالد (2993م) فقد استخدم فيها املنهج التجرييب ،كما يتضح
أيضاً أن مجيع الدراسات السابقة أجريت يف بيئات خمتلفة عن البيئة الليبية ،وقد امتدت بني عامي (5005م ـ
2953م).
وميكن االستفادة من ا لدراسات السابقة يف التعرف إىل بعض اجلوانب اليت تعيق توظيف تقنيات التعليم يف العملية
التعليمية ،إضافة إىل االستفادة منها يف بناء أداة الدراسة احلالية واألساليب اإلحصائية املتبعة فيها وتفسري النتائج.
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة؛ يف أهنا تتناول الكشف عن حتديد واقع استخدام تقنيات التعليم يف
تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ،مبنطقة القره بوللي ،وهي بيئة حملية مل ُجيَر فيها هذا النوع من الدراسات على حسب علم
الباحثة.
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ـ الدراسة امليدانية:
اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي ،ألنه املنهج املناسب لطبيعة البحث وأهدافه" ،وهو املنهج الذي
يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنة وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس ،كما هي دون تدخل من الباحث يف
جمرايهتا ،ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها وحيللها"(.جابر5007 ،م)536 :
ـ جمتمع البحث وعينته:
أتلف اجملتمع األصلي من معلمي ومعلمات مادة الرتبية اإلسالمية مبرحلة التعليم األساسي مبنطقة القره بوللي،
والبالغ عددهم ( )61معلماً ومعلمة ،حبسب إحصائية مكتب تعليم القره بوللي للعام الدراسي 2958م ـ 2950م.
وقد اعتمدت الباحثة طريقة العينة العشوائية البسيطة يف اختيار عينة البحث ،نظراً ألن جمتمع البحث متجانس
ومعروف وحمدد ،حيث بلغ اجملموع الكلي للعينة ( )19معلماً ومعلمة ،يشكلون ( ،)% 76.0مت توزيع عدد ( )19ورقة
استبيان على أفراد العينة من جمتمع معلمي ومعلمات مادة الرتبية اإلسالمية مبرحلة التعليم األساسي ابلقره بوللي ،اسرتجع
منها عدد ( )18ورقة استبيان ،ومت استبعاد عدد ( )92ورقيت استبيان لعدم صالحيتهما للتحليل اإلحصائي ،وابلتايل فإن
الصاحل منها ألغراض التحليل اإلحصائي بلغ ( )16ورقة استبيان ،يشكلون ( )%79.8من جمموع اجملتمع األصلي.
واجلدول التايل يبني التحليل الوصفي للبياانت األولية لعينة البحث:
اجلدول ( )1يبني حتليل البياانت الوصفية ألفراد العينة
املتغري

وصف املتغري

اجلنس
املؤهل العلمي

سنوات اخلربة

التكرار

النسبة %

ذكور

56

31.8

إانث

39

61.2

معهد املعلمني

28

69.0

مؤهل جامعي

58

30.5

أقل من  1سنوات

59

25.7

من  1إىل  59سنوات 56

31.8

29

13.1

 55سنة فما فوق

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

5.61

9.18

5.30

9.10

2.22

9.70

من اجلدول السابق الذي يوضح التحليل الوصفي للبياانت األولية ألفراد العينة ،يتبني أن عدد اإلانث تفوق
على عدد الذكور ،حيث بلغ عددهن ( )39معلمة وبنسبة مئوية ( ،)%61.2بينما بلغ عدد الذكور ( )56معلماً،
وبنسبة مئوية ( ،)%31.8وحسب متغري اجلنس فإن املتوسط احلسايب قدر بـ ( ،)5.61واالحنراف املعياري بـ (.)9.18
أما عن املؤهل العلمي فقد بلغ عدد محلة مؤهل املعلمني أعلى نسبة وهي ( )%69.0حيث كان عددهم ( )28معلماً
ومعلمة ،ويليهم محلة املؤهل اجلامعي بـ ( )58معلماً ومعلمة ،وبنسبة ( ،)%30.5وقد بلغ املتوسط احلسايب حسب
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املؤهل العلمي ( ،)5.30أما االحنراف املعياري فكان ( .)9.10وفيما خيص سنوات اخلربة ألفراد العينة؛ كان هناك
( )59من املعلمني واملعلمات ترتاوح خربهتم من سنة إىل مخس سنوات ،وذلك بنسبة قدرت بـ ( ،)%25.7أما الذين
ترتاوح خربهتم من مخس سنوات إىل عشر بلغ عددهم ( )56معلماً ومعلمة ،بنسبة ( ،)%31.8أما العشرون ()29
اآلخرون فكانت خربهتم تفوق إحدى عشر سنة ،وكانت نسبتهم ( ،)%13.1وقد كان املتوسط العام لسنوات اخلربة
( ،)2.22أما االحنراف املعياري فبلغ (.)9.70
ـ بناء أداة البحث:
لإلجابة على تساؤالت البحث ،استخدم يف البحث االستبيان كأداة جلمع البياانت واملعلومات ،والذي مت بناؤه
من قبل الباحثة وهو موجه إىل معلمي ومعلمات مادة الرتبية اإلسالمية مبرحلة التعليم األساسي ،فهو "وسيلة للحصول
على إجاابت عدد من األسئلة احملددة واملكتوبة اليت ترسل عادة إىل العينة بطريقة ما ،ويطلب من تلك العينة اإلجابة عنها
كتابة"( .سعيد5087 ،م)28 :

وقد مت بناء االستبيان وفق اخلطوات اآلتية:

ـ إعداد الصورة األولية لالستبيان.
ـ حتديد املوضوعات األساسية والرئيسية اليت يتضمنها كل جمال ،واليت تدور حول فقرات االستبيان.
ـ حتكيم االستبيان.
ـ تعديل فقرات االستبيان وإعدادها بصورهتا النهائية.
ـ صدق االستبيان:
بعد عرض االستبيان على جلنة من احملكمني ،مت حذف ما اقرتحت اللجنة حذفه ،وتعديل ما رأت تعديله،
وابلتايل مت التحقق من صدق األداة.
ـ ثبات االستبيان:
يقصد بثبات االستبيان" :بقاء عالمة الفرد إذا أخذ االستبيان نفسه مرات عدة يف نفس الظروف"
(أبو النصر2991 ،م)583 :

مت تقدير معامل ثبات االستبيان على أفراد العينة االستطالعية وقوامها ( )29من معلمي ومعلمات الرتبية
اإلسالمية ،وذلك ابستخدام طريقة التجزئة النصفية ،حيث اعتمدت الباحثة على جتزئة فقرات االستبيان إىل نصفني
(زوجية ـ فردية) ،ومن مث حساب عالقة االرتباط بينهما ،ابستخدام معامل ارتباط (بريسون) ،حيث بلغ معامل ثبات
االستبيان ( ،)9.83وهي نسبة جيدة تدل على صحة األداة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على تساؤالت البحث.
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ـ ـ نتائج البحث وتفسريها:
أوالً اإلجابة عن التساؤل البحثي األول:
والذي ينص على( :ما واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ،من وجهة نظر املعلمني،
مبنطقة القره بوللي؟).
ويبني اجلدول التايل البياانت اإلحصائية اآلتية:
اجلدول ( )2يبني النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة عن واقع استخدام
التقنيات التعليمية يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسطات احلسابية

رقم

الفقرة

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

نعم

النسبة%

ال

النسبة%

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

5

أخطط مسبقاً الستخدام تقنيات التعليم يف تدريس 11
املادة.

23.0

35

76.5

5.76

9.13

6

2

أحدد األهداف التعليمية اليت حيققها استخدام تقنيات 90
التعليم.

50.6

37

89.1

5.89

9.19

1

3

أقوم بتجريب تقنيات التعليم قبل استخدامها.

10

25.7

36

78.3

5.78

9.12

1

1

أحدد تكلفة استخدام تقنيات التعليم.

23

19.9

23

19.9

5.19

9.15

0

1

أقوم بتوظيف جهاز احلاسوب يف حتقيق أهداف الدرس12 .

26.5

34

73.0

5.71

9.11

7

6

أراعي وقت ومكان استخدام تقنيات التعليم.

27

18.7

19

15.3

5.15

9.19

59

7

تتوفر ابملدرسة وسائل من البيئة احمللية ختدم تدريس مادة 05
الرتبية اإلسالمية.

59.0

41

80.5

5.80

9.35

3

8

تفتقر املدرسة إىل وجود مركز مناسب ملصادر التعلم.

32

60.6

14

39.1

5.39

9.17

55

0

كفاية وسائل اإليضاح املستخدمة يف توصيل املعلومات19 .

15.3

27

18.7

5.10

9.19

8

59

األبنية املدرسية جمهزة الستخدام تقنيات التعليم.

02

91.3

44

01.7

5.06

9.25

5

55

أعتمد يف تدريسي للمادة على األسلوب اللفظي (دون 45
استخدام وسائل).

07.8

01

92.2

5.92

9.51

52

52

03

96.1

43

03.1

5.03

9.21

2

استخدم تقنيات التعليم بشكل مستمر ابلتعليم الصفي.

من خالل اجلدول السابق يتبني أن الفقرة ( )59واليت تنص على (األبنية املدرسية جمهزة الستخدام تقنيات
التعليم) قد جاءت يف الرتتيب األول ،أبعلى متوسط حسايب إذ بلغ ( )5.06واحنراف معياري ( ،)9.25حيث أجاب
( )11من أفراد العينة بـ (ال) وبنسبة مئوية ( ،)%01.7وأن ( )2منهم قد أجااب بـ (نعم) وبنسبة مئوية ( ،)%1.3ويدل
ذلك على أن األبنية ا ملدرسية مبنطقة البحث تفتقر إىل التجهيزات اخلاصة بتقنيات التعليم اليت حيتاجها معلمو الرتبية
اإلسالمية الستخدامها يف التدريس .وأتيت الفقرة ( )52يف الرتتيب الثاين بتوسط وقدره ( )5.03واحنراف معياري
( ،)9.21والفقرة هي(:استخدم تقنيات التعليم بشكل مستمر ابلتعليم الصفي) ،حيث أجاب ( )13من املفحوصني بـ
(ال) وبنسبة مئوية ( ،)%03.1بينما ( )3منهم أجابوا بـ (نعم) وكانت نسبتهم ( ،)%6.1مما يدل على أن غالبية
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املعلمني من أفراد العينة ال يستخدمون تقنيات التعليم بشكل مستمر يف تعليمهم الصفي ،ولعل ذلك يرجع إىل عدم
اقتناعهم التام ابستخدامها يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية .مث أتيت الفقرة ( )7يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب
( )5.80واحنراف معياري ( ،)9.35وتنص هذه الفقرة على(:تتوفر ابملدرسة وسائل من البيئة احمللية ختدم تدريس مادة
الرتبية اإلسالمية) ،فقد أجاب ( )15من أفراد العينة بـ (ال) ونسبتهم ( ،)%80.5و( )1أجابوا بـ (نعم) وكانت نسبتهم
( ،)% 59.0وهذا مؤشر واضح على أن املدارس ابملنطقة تفتقر بشكل كبري إىل وجود وسائل من البيئة احمللية ختدم
تدريس مادة الرتبية اإلسالمية ،وقد يكون سبب ذلك عدم اهتمام املسؤولني بقطاع التعليم ابملنطقة ومدراء املدارس بضرورة
توفري تلك الوسائل الستخدامها يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية .أما عن الفقرة ( )2وهي (:أحدد األهداف التعليمية
اليت حيققها استخدام تقنيات التعليم) ،فقد جاءت يف الرتتيب الرابع ،مبتوسط وقدره ( )5.89واحنراف معياري ()9.19
حيث أجاب بـ (ال) ( )37من أفراد العينة وبنسبة ( ،)%89.1يف حني أجاب ( )0منهم بـ (نعم) وبنسبة (،)%50.6
ويشري ذلك إىل أن معظم معلمي مادة الرتبية اإلسالمية ابملنطقة ال يقومون يتحديد األهداف التعليمية اليت حيققها
استخدام تقنيات التعليم .وتليها يف الرتتيب اخلامس الفقرة ( ،)3وهي(أقوم بتجريب تقنيات التعليم قبل استخدامها)،
مبتوسط حسايب ( )5.78وابحنراف معياري ( ،)9.12حيث أجاب ( )36من أفراد العينة بـ (ال) بنسبة (،)%71.3
بينما أجاب ( )59منهم بـ (نعم) وبنسبة ( ،)%25.7مما يدل على أن معظم معلمي مادة الرتبية اإلسالمية ال يقومون
بتجريب تقنيات التعليم قبل استخدامها ،ودليل أيضاً على عدم جديتهم يف استخدامها لتدريس املادة ،يف حال جربت أو
مل جترب .وأتيت الفقرة ( )5يف الرتتيب السادس وهي(:أخطط مسبقاً الستخدام تقنيات التعليم يف تدريس املادة) ،وذلك
مبتوسط حسايب ( )5.76واحنراف معياري ( ،)9.13حيث أجاب على هذه الفقرة ( )31من أفراد العينة بـ (ال) وبنسبة
مئوية ( ،)%76.5بينما أجاب بـ (نعم) ( )55وبنسبة ( ،)%23.0مما يشري إىل أن معظم معلمي مادة الرتبية اإلسالمية
ال خيططون مسبقاً الستخدام تقنيات التعليم يف تدريسهم املادة ،وهذا يؤكد على أن معلمي املادة ال يعريون اهتماماً
ال ستخدام تقنيات التعليم أو حىت التخطيط املسبق الستخدامها .أما الرتتيب السابع للفقرات فكان من نصيب الفقرة
( )1وهي(أقوم بتوظيف جهاز احلاسوب يف حتقيق أهداف الدرس) ،فقد كان متوسطها احلسايب ( )5.71أما احنرافها
املعياري فكان ( ،)9.11حيث أجاب بـ (ال) ( )31معلماً من أفراد العينة ،بنسبة مئوية قدرت ( ،)%73.0وعدد
( )52أجابوا بـ (نعم) وكانت نسبتهم ( ،)%26.5مما يشري إىل عدم توظيف احلاسوب كتقنية من تقنيات التعليم لدى
الغالبية العظمى من معلمي املادة لتحقيق أهداف الدرس ،ولعل السبب يعود إىل عدم قناعة أو معرفة معلمي مادة الرتبية
اإلسالمية أبمهية تقنيات التعليم يف تدريس املادة ،وأن لديهم اجتاهات سلبية حنو استخدامها وتوظيفها .وأتيت الفقرة ()0
وهي (:كفاية وسائل اإليضاح املستخدمة يف توصيل املعلومات) ابلرتتيب الثامن ،مبتوسط حسايب ( )5.10واحنراف
معياري ( ،)9.19وقد أجاب ( )27من أفراد العينة بـ (ال) ونسبتهم ( ،)%18.7يف حني أجاب ( )50منهم بـ ( نعم)
وبنسبة ( ،)%15.3مما يشري إىل أن معظم معلمي مادة الرتبية اإلسالمية مبنطقة القره بوللي ،يعتقدون أن وسائل اإليضاح
املستخدمة يف توصيل املعلومات؛ ال تتمتع ابلكفاية الالزمة .وجاءت يف الرتتيب التاسع ،الفقرة ( )1واليت تنص على:
(أحدد تكلفة استخدام تقنيات التعليم) ،فكان متوسطها العام ( )5.19واحنرافها املعياري ( ،)9.19حيث متت اإلجابة
عنها بـ (نعم) و (ال) ،بنسبة ( )%19لكل منهما ،مما يشري إىل أن بعض أفراد العينة يقومون بتحديد تكلفة استخدام
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تقنيات التعليم ،وبعضهم اآلخر ال يفعل ذلك ،ولعل هذا التذبذب يشري إىل عدم قناعة ومعرفة معلمي املادة ابستخدام
تلك التقنيات .ويف الرتتيب العاشر أتيت الفقرة ( )6وهي(:أراعي وقت ومكان استخدام تقنيات التعليم) ،مبتوسط حسايب
وقدره ( )5.15واحنراف معياري ( ،)9.19فقد أجاب ( )27من أفراد العينة بـ (نعم) وبنسبة ( ،)%16.7يف حني
أجاب بـ (ال) ( )50معلماً ونسبتهم ( ،)%15.3مما يشري إىل أن معظم معلمي املادة يراعون وقت ومكان استخدام
تقنيات التعليم .وأتيت يف املرتبة ما قبل األخرية؛ أي الرتتيب احلادي عشر ،الفقرة ( )8وهي (:تفتقر املدرسة إىل وجود
مركز مناسب ملصادر التعلم) ،حيث بلغ متوسطها احلسايب ( )5.39واحنرافها املعياري ( ،)9.17إذ أجاب بـ (نعم)
( )32من أفراد العينة ،وبنسبة ()%60.6بينما أجاب بـ (ال) ( )51منهم ،ونسبتهم ( ،)%39.1مما يشري إىل أن معظم
معلمي الرتبية اإلسالمية ابلقره بوللي يرون أن مدارس املنطقة تفتقر إىل وجود مراكز مناسبة ملصادر التعلم يعني هؤالء
املعلمني على القيام بدورهم التعليمي والرتبوي ابستخدام تقنيات التعليم .وأتيت يف املرتبة األخرية الفقرة ()55
وهي(:أعتمد يف تدريسي للمادة على األسلوب اللفظي (دون استخدام وسائل) ،وذلك مبتوسط بلغ ( ،)5.92واحنراف
معياري ( ،)9.51إذ أجاب ( )11من أفراد العينة بـ (نعم) بنسبة مئوية وقدرها ( ،)%07.8وواحد فقط أجاب بـ (ال)
وبنسبة مئوية ( ،)%2.2مما يشري إىل أن املعلمني الذين يدرسون مادة الرتبية اإلسالمية ابملنطقة ،يعتمدون يف تدريسهم
للمادة على الطريقة التقليدية املبنية على اللفظية واحلفظ واالستظهار ،بدون استخدام يذكر ألي وسيلة تعليمية ،وقد
يكون سبب ذلك عدم معرفتهم ابستخدام تلك التقنيات يف تدريس املادة ،وقناعتهم أبهنا مضيعة للوقت.
وقد اتفقت هذه النتيجة خبصوص االجتاهات السلبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية حنو استخدام التقنيات التعليمية
يف تدريسهم للمادة؛ مع نتائج دراسة عبد هللا ،والسويدي (5005م) ،ومع نتائج دراسة طوالبة (2999م) خبصوص
ضرورة اهتمام املربني املسلمني ابستخدام الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية ،كما اتفقت أيضاً مع ما جاء من نتائج يف
دراسة الرفاعي (2953م) خبصوص عدم استخدام املعلمني مطلقاً لبعض تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية،
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عبد العزيز (5000م) ،وذلك فيما خيص أتييد املعلمني استخدام احلاسب
اآليل وتوظيفه يف التعليم الصفي.
اثنياً اإلجابة عن التساؤل البحثي الثاين:
والذي ينص على( :ما الصعوابت اليت حتد من استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية من
وجهة نظر املعلمني ،مبنطقة القره بوللي؟).
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اجلدول ( )3يبني النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول الصعوابت اليت
حتد من استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسطات احلسابية

رقم

الفقر
ة

الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

نعم

النس
بة

%

ال

النس
بة

%

املتوسط االحنراف
احلسايب

املعياري

الرتتي
ب

مل يتم أتهيلي بشكل ٍ
كاف الستخدام تقنيات 5.31 31.8 16 61.2 30
التعليم خالل سنوات دراسيت.

9.18

1

2

ليس لدي معرفة ابستخدامات احلاسب اآليل يف 5.39 39.1 14 60.6 32
التدريس.

9.17

7

3

ال توجد دورات تدريبية أثناء اخلدمة يف جمال 5.57 57.1 08 82.6 38
استخدام تقنيات التعليم يف التدريس.

9.38

59

1

عدم اقتناعي أبمهية تقنيات التعليم يف تدريس 5.32 32.6 15 67.1 31
مادة الرتبية اإلسالمية.

9.17

6

1

استخدامي لتقنيات التعليم يوفر عملية إهناء 5.11 16.1 26 13.1 20
املنهج يف وقته احملدد.

9.19

2

6

عدم وجود فين لصيانة وتشغيل األجهزة التعليمية5.21 23.0 11 76.5 35 .

9.13

8

7

ال تتوفر أجهزة وتقنيات التعليم ابلعدد الكايف 5.31 31.8 16 61.2 30
للطلبة.

9.18

1

8

صعوبة نقل بعض تقنيات التعليم إىل الفصول 5.53 53.9 06 87.9 40
الدراسية.

9.31

55

0

عدم وجود تنسيق بني املعلمني الستخدام تقنيات 5.30 30.5 18 69.0 28
التعليم املتوفرة.
وقت احلصة غري ٍ
كاف الستخدام تقنيات التعليم 5.29 50.6 09 89.1 37

9.10

3

9.19

0

55

ال تؤكد إدارة املدرسة على ضرورة استخدام 5.53 53.9 06 87.9 40
تقنيات التعليم يف التدريس وال تشجع عليها.

9.31

55

52

توفر املدرسة تقنيات التعليم اخلاصة مبادة الرتبية 5.80 80.5 41 59.0 05
اإلسالمية.

9.35

5

5

59

يف التدريس.
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يتبني من اجلدول السابق ،أن هناك صعوابت تواجه معلمي مادة الرتبية اإلسالمية ،يف استخدام تقنيات التعليم
عند تدريسهم للمادة ،وحسب ما تظهره األرقام يف اجلدول السابق ،فإن الفقرة ( )52جاءت ابلرتتيب األول يف قائمة
الصعوابت اليت تواجه املعلمني من وجهة نظرهم ،وهذه الفقرة تنص على(:توفر املدرسة تقنيات التعليم اخلاصة مبادة الرتبية
اإلسالمية) ،حيث بلغ املتوسط احلسايب ( )5.80واالحنراف املعياري ( ،)9.35فمن خالل إجاابت أفراد العينة تبني أن
( )15منهم أجابوا بـ (ال) بنسبة مئوية وقدرها ( ،)%80.5أما من أجابوا بـ (نعم) فكانوا فقط ( ،)1ونسبتهم املئوية
( ،)% 59.0مما يشري إىل أن معظم أفراد العينة يرون أن مدارس املنطقة ال توفر تقنيات التعليم اخلاصة مبادة الرتبية
اإلسالمية .كما تبني من إجاابت أفراد العينة عن الفقرة ( )1اليت جاءت ابلرتتيب الثاين وهي(استخدامي لتقنيات التعليم
يوفر عملية إهناء املنهج يف وقته احملدد) ،أن متوسطها احلسايب كان ( )5.11واحنرافها املعياري ( )9.19حيث أن ()26
منهم قد أجابوا بـ (ال) وبنسبة ( ،)%16.1وأن ( )29قد أجابوا بـ (نعم) وبنسبة مئوية قدرها ( ،)%13.1مما يشري إىل
أن معظم معلمي املادة يعتقدون أن استخدامهم لتقنيات التعليم يف تدريسهم ،يعيق عملية إهناء املنهج وتضيع عليهم
الوقت احملدد إلهنائه .وأتيت الفقرة ( )0يف الرتتيب الثالث وهي (:عدم وجود تنسيق بني املعلمني الستخدام تقنيات التعليم
املتوفرة) ،حيث بلغ املتوسط احلسايب ( ،)5.30أما االحنراف املعياري فكان ( ،)9.10إذ أجاب بـ (نعم) ( )28من أفراد
العينة ،وبنسبة ( ،)%69.0يف حني أجاب بـ (ال) ( )58منهم ،وبنسبة ( ،)%30.5وهذا يشري إىل أن أغلب معلمي
مادة الرتبية اإلسالمية يواجهون صعوبة يف استخدام تقنيات التعليم املتوفرة ابملدرسة ،لعدم وجود تنسيق بينهم ،مما يعيقهم
وحيد من استخدامهم لتلك التقنيات .وأتيت الفقراتن ( )5و ( )7يف الرتتيب الرابع ،حيث بلغ املتوسط احلسايب لكل
منهما ( )5.31واالحنراف املعياري ( ،)9.18إذ كانت اإلجابة بـ (نعم) لكل من الفقرتني ( )39بنسبة مئوية قدرها
( ،)%61.2أما اإلجابة بـ (ال) فكانت لـ ( )56أيضاً لكل من الفقرتني ،وبنسبة ( ،)%31.8وقد نصت الفقرة ()5
على(:مل يتم أتهيلي بشكل ٍ
كاف الستخدام تقنيات التعليم خالل سنوات دراسيت) ،وهذا يشري إىل أن معظم معلمي مادة
الرتبية اإلسالمية يرون أن عدم أتهيلهم قبل اخلدمة ،أي أثناء الدراسة ،حول استخدام تقنيات التعليم ،يشكل عائقاً وحيد
من استخدامهم هلا ،لقلة خربهتم وعدم اكتساهبم املهارة أثناء اخلدمة .أما الفقرة ( )7فقد نصت على(:ال تتوفر أجهزة
وتقنيات التعليم ابلعدد الكايف للطلبة) ،وهذا يشري إىل أن معظم معلمي الرتبية اإلسالمية يرون أن عدم توفر أجهزة
وتقنيات تعليمية ابلعدد الكايف للطلبة ،يشكل صعوبة ،تعيق استخدام تلك التقنيات يف تدريسهم للمادة .وأتيت يف
الرتتيب السادس ،الفقرة ( )1وهي (:عدم اقتناعي أبمهية تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية) ،حيث كان
متوسطها احلسايب ( )5.32واحنرافها املعياري ( ،)9.17إذ أجاب ( )35من أفراد العينة بـ (نعم) وكانت نسبتهم
( ،)%67.1أما من أجابوا بـ (ال) فكانوا ( )51ونسبتهم ( ،)%32.6ويؤكد ذلك على أن معظم معلمي الرتبية
اإل سالمية ابملنطقة غري مقتنعني ابألمهية اليت تقدمها التقنيات التعليمية يف تدريس املادة ،وهم يعتقدون أن ال طائل من
استخدامها ،وأن هذه املادة ال حتتاج إىل استخدام أي وسيلة تعليمية ،وقد يكمن السبب أيضاً يف النظرة اجلزئية اليت ينظر
فيها إىل التقنيات التعليمية على أهنا جمرد أجهزة وأدوات ،أو ظناً من بعض املعلمني حبرمتها أو عدم املعرفة هبا ،وهذا مؤشر
واضح على أن ذلك ميثل عائقاً حيد من استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية .وأتيت الفقرة ( )2يف
الرتتيب السابع ،وهي(:ليس لدي معرفة ابستخدامات احلاسب اآليل يف التدريس) ،مبتوسط حسايب ( )5.39واحنراف
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معياري ( ،)9.17حيث أجاب ( )32من أفراد العينة بـ (نعم) ،ونسبتهم ( ،)%60.6و ( )51كانت إجاابهتم بـ (ال)
ونسبتهم ( ،)% 39.1ويشري ذلك إىل أن مثة صعوبة جيدها معلمو مادة الرتبية اإلسالمية يف حماولة استخدام التقنيات
التعليمية ،ومنها استخدام احلاسب اآليل يف التدريس ،فهم يرون أن عدم معرفتهم وإملامهم ابستخدام هذه التقنية ،يعيقهم
عن حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية اليت يسعون إليها عند تدريسهم للمادة ،وابلتايل فهم حيتاجون إىل التأهيل والتدريب
لتجاوز مثل هذه الصعوابت .ويف الرتتيب الثامن ،أتيت الفقرة ( )6وتنص على(:عدم وجود فين لصيانة وتشغيل األجهزة
التعليمية) ،مبتوسط حسايب وقدره ( )5.21وابحنراف معياري ( ،)9.13فقد أجاب عن هذه الفقرة بـ (نعم) ()31
معلماً ،وبنسبة مئوية قدرها ( ،)%76.5أما الذين أجابوا بـ (ال) فكانوا ( )55معلماً ،وكانت نسبتهم املئوية
( ،)%23.0مما يؤكد على أن معظم معلمي املادة يرون يف عدم توفر فين صيانة وتشغيل األجهزة التعليمية؛ عائقاً هلم حيد
من استخدامهم هلذه التقنيات ،مما يتسبب يف أتخر إصالحها إذا أصاهبا خلل ما ،وما يرتتب عليه من أتخر يف املنهج،
وصعوبة االستيعاب من قبل بعض الطالب ،ووقوع املعلم يف بعض املواقف احملرجة أثناء استخدامها يف حال أصاهبا خلل
مفاجيء ،وابلتايل فإن معلم املادة يعزف عن استخدام هذه األجهزة .وأتيت الفقرة ( )59يف الرتتيب التاسع،وهي(:وقت
احلصة غري ٍ
كاف الستخدام تقنيات التعليم يف التدريس) ،مبتوسط حسايب ( )5.29واحنراف معياري ( ،)9.19حيث
أجاب ( )37من أفراد العينة بـ (نعم) وبنسبة مئوية ( ،)%89.1بينما أجاب بـ (ال) ( )0معلمني ،وكانت نسبتهم املئوية
( ،)% 50.6وتبني هذه النتيجة جتنب معلمي املادة وابتعادهم عن استخدام التقنيات التعليمية يف التدريس ،فهم يعتقدون
أن ا لوعاء الزمين املخصص للحصة الواحدة ال يكفي الستخدام تلك التقنيات ،ومن وجهة نظرهم فإهنا تعرقل سري الدرس
وتربك الوقت الزمين املخصص ،وقد يكون ثقل العبء الدراسي على املعلم ،وهذا االعتقاد من قبل معلمي املادة يعد من
الصعوابت والعوائق اليت حتد من استخدامهم للتقنيات التعليمية يف تدريسهم .وأتيت يف الرتتيب ما قبل األخري ،الفقرة
( ،)3وهي(:ال توجد دورات تدريبية أثناء اخلدمة يف جمال استخدام تقنيات التعليم يف التدريس) ،حيث كان متوسطها
احلسايب ( ،)5.57واحنرافها املعياري ( ،)9.38إذ أجاب عنها بـ (نعم) ( )38معلماً ،وبنسبة مئوية (،)%82.6
وأجاب عنها بـ (ال) ( )8معلمني ،ونسبتهم ( ،)%57.1وتدل هذه النتيجة على أن معظم معلمي الرتبية اإلسالمية
ابلقره بوللي ،حيتاجون إىل دورات تدريبية يف جمال التقنيات التعليمية ،حتسن من مستوى أدائهم التدريسي ،وجتعلهم
ميتلكون مهارة يف استخدامها أثناء التدريس ،وقد يكون السبب يف عدم وجود تلك الدورات التدريبية ،القصور الناتج من
املسؤولني بقطاع التعليم ابملنطقة ،وضعف التواصل بينهم وبني مدراء املدارس لتذليل مثل هذه الصعوابت اليت يعانيها معلم
مادة الرتبية اإلسالمية .ويف الرتتيب األخري أتيت الفقراتن ( )8و ( ،)55حيث بلغ املتوسط احلسايب لكل منهما ()5.53
واالحنراف املعياري ( ،)9.31إذ كانت اإلجابة بـ (نعم) لكل من الفقرتني ( )19معلماً ،بنسبة مئوية قدرها ( ،)%87أما
اإلجابة بـ (ال) فكانت لـ ( )6من املعلمني ،أيضاً لكل من الفقرتني ،وبنسبة ( ،)%53وقد نصت الفقرة ( )8على(:
صعوبة نقل بعض تقنيات التعليم إىل الفصول الدراسية) ،وتشري هذه النتيجة إىل أن مثة صعوابت يواجهها معظم املعلمني،
تتعلق بعدم إمكانية نقل بعض األجهزة التعليمية إىل الفصول الدراسية ،كالسبورة الضوئية ،ومناذج اجملسمات واللوحات
الكهرابئية ،وغريها من التقنيات التعليمية اليت حيتاجها معلم الرتبية اإلسالمية لتحقيق األهداف التعليمية والرتبوية من
الدرس ،وقد تكون الفصول نفسها غري صاحلة الستخدام بعض تلك التقنيات ،الفتقار الفصول لبعض األساسيات
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كالتحكم ابإلضاءة ،أو املوصالت الكهرابئية احلائطية ،وغريها .أما الفقرة ( )55فقد نصت على(:ال تؤكد إدارة املدرسة
على ضرورة استخدام تقنيات التعليم يف التدريس وال تشجع عليها) ،ويشري ذلك إىل أن معظم معلمي مادة الرتبية
اإلسالمية ،يعتقدون من وجهة نظرهم ،أن اإلدارات املدرسية التابعني هلا ،ال حتثهم وال تؤكد عليهم بضرورة استخدام
التقنيات التعليمية يف تدريسهم للمادة ،بل وال تشجع املعلمني على ذلك ،وهي من الصعوابت الناجتة عن تقصري إدارة
املدرسة يف حث معلم الرتبية اإلسالمية وحتفيزه وتشجيعه على استخدام تقنيات التعليم.
وقد اتفقت هذه النتيجة فيما يتعلق ابلصعوابت اليت تعيق استخدام تقنيات التعليم؛ مع نتائج دراسة عبد
العزيز ( 5000م) ،خبصوص اعتقاد املعلمني أبن التعامل مع احلاسب اآليل صعب .وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة طوالبة
( 2999م) يف احلث على ضرورة اهتمام املربني املسلمني ابستخدام الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية ،كما اتفقت
أيضاً مع ما جاء من نتائج يف دراسة الرفاعي (2953م) خبصوص وجود صعوابت تتعلق ابستخدام تقنيات التعليم يف
املدارس.
ـ ـ ملخص النتائج:
بعد أن قامت الباحثة بعرض البياانت وتفسريها وحتليلها ،توصلت إىل النتائج التالية:

أوالً :فيما يتعلق بواقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،مبنطقة القره بوللي ،من وجهة نظر املعلمني:

 5ـ إن األبنية املدرسية يف معظمها مبنطقة القره بوللي ،تفتقر إىل التجهيزات اخلاصة بتقنيات التعليم اليت حيتاجها معلمو
الرتبية اإلسالمية.
 2ـ عزوف معلمي الرتبية اإلسالمية وعدم اقتناعهم ابستخدام تقنيات التعليم بشكل مستمر يف تعليمهم الصفي.
 3ـ عدم اهتمام مدراء املدارس واملسؤولني بقطاع التعليم ابملنطقة ،بضرورة توفري وسائل تعليمية من البيئة احمللية ،ومركز
مناسب ملصادر التعلم ،خيدم تدريس مصادر التعلم ،خيدم تدريس مادة الرتبية اإلسالمية.
 1ـ إن املعلمني الذين يدرسون مادة الرتبية اإلسالمية مبدارس املنطقة ،يعتمدون يف تدريسهم على الطريقة التقليدية ،املبنية
على اللفظية ،دون استخدام يذكر ألي وسيلة تعليمية.

اثنياً :فيما يتعلق ابلصعوابت اليت حتد من استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر املعلمني:

 5ـ من أهم الصعوابت اليت تواجه معلم الرتبية اإلسالمية؛ أن املدرسة ال توفر تقنيات التعليم اخلاصة بتدريس مادة الرتبية
اإلسالمية.
 2ـ إن معلمي مادة الرتبية اإلسالمية يرون يف استخدامهم لتقنيات التعليم ،يعيق عملية إهناء املنهج يف الوقت احملدد.
 3ـ يواجه معلمو الرتبية اإلسالمية ابملنطقة صعوابت تتعلق ابستخدامهم للتقنيات التعليمية ،ومنها احلاسب اآليل.
 1ـ تفتقر مدارس املنطقة إىل وجود فنيي صيانة وتشغيل لألجهزة التعليمية اليت حيتاجها معلم الرتبية اإلسالمية ،مما يعيق
املعلم على حتقيق أهدافه التعليمية والرتبوية.
 1ـ ال توجد دورات تدريبية ملعلمي مادة الرتبية اإلسالمية أثناء اخلدمة ،يف جمال استخدامهم لتقنيات التعليم يف التدريس،
مما يشكل عائقاً أمامهم حيول دون حتقيق أهداف املنهج تربوايً وتعليمياً.
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 6ـ إن معلمي الرتبية اإلسالمية ،ال يلقون تشجيعاً أو أتكيداً أو حتفيزاً من اإلدارات املدرسية التابعني هلا ،على ضرورة
استخدام تقنيات التعليم يف تدريسهم للمادة ،وهذه من الصعوابت اليت يواجهها املعلمون.
التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث ،تقدم الباحثة جمموعة من التوصيات فيما يتعلق ابستخدام تقنيات
التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية:
ـ ضرورة جتهيز الغرف الصفية الستخدام الوسائل التعليمية.
ـ أتمني وتكثيف الدورات التدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية ،الستخدام تقنيات التعليم يف التدريس.
ـ ختصيص قاعات خاصة ابلعروض التلفزيونية والسينمائية يف كل مدرسة.
ـ ختصيص وسائل تعليمية ختدم مادة الرتبية اإلسالمية ،أسوة ابملواد الدراسية األخرى.
ـ دمج التكنولوجيا يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية.
ـ ضرورة وجود فين لصيانة وتشغيل األجهزة التعليمية بكل مدرسة.
ـ ضرورة توفري وسائل من البيئة احمللية ،بداخل كل مدرسة ،ختدم تدريس مادة الرتبية اإلسالمية.
املراجع:
 5ـ أبو النصر ،مدحت (2991م) :قواعد ومراحل البحث العلمي يف كتابة البحوث العلمية ،عامل الكتب ،القاهرة.
 2ـ حبري ،مىن يوسف ،وعايف حممود (5081م) :املنهج والكتاب املدرسي ،مطبعة جامعة بغداد.
 3ـ جابر ،جابر عبد احلميد (5007م) :مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 1ـ اجلالد ،ماجد (2993م) :أثر املصحف امللون يف تعلم أحكام التالوة والتجويد واجتاهات الطلبة حنوه ،دراسة جتريبية،
جملة أحباث الريموك ،اجمللد ( ،)50العدد آب (أغسطس) ،السعودية.
 1ـ الرفاعي ،ماجد (2953م) :واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية يف مدارس احللقة الثانية
من التعليم األساسي يف حمافظة دمشق من وجهة نظر املعلمني ،جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس ،اجمللد
( ،)55العدد ( ،)2دمشق.
 6ـ الزحيلي ،دمحم (5082م) :طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ،منشورات جامعة دمشق ،كلية الرتبية ،سوراي.
 7ـ سامل ،أمحد (5127هـ) :وسائل تكنولوجيا التعليم ،الطبعة الثانية ،مكتبة الرشيد ،الرايض.
 8ـ سعيد ،أبو طالب (5087م) :االستبيان يف البحوث الرتبوية والنفسية ،اجمللة العربية للبحوث الرتبوية ( ،)5املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس.
 0ـ صربي ،ماهر إمساعيل (5123هـ) :املوسوعة العربية ملصطلحات الرتبية وتكنولوجيا التعليم ،مكتبة الرشيد ،الرايض.
 59ـ طوالبة ،دمحم عبد الرمحن ( 2999م) :تقنيات التعليم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي ،جملة جامعة امللك عبد العزيز
للعلوم الرتبوية ،السعودية.
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 55ـ عبد هللا ،زايد مصطفى (5000م) :أثر استخدام احلاسوب يف إتقان أحكام التالوة والتجويد لدى عينة أردنية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة آل البيت ،عمان.
 52عبد هللا ،حممود ،وضحى السويدي (5005م) :اجتاهات معلمي ومعلمات العلوم الشرعية مبراحل التعليم العام حنو
استخدام الوسائل التعليمية ،جامعة قطر ،كلية الرتبية ،الدوحة.
 53ـ عبد العزيز ،سلطان (5000م) :تكنولوجيا التعليم يف تطوير املواقف التعليمية ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع بريوت.
 51ـ العزيزي ،عزت خليل ،وآخرون (5006م) :منهاج وأساليب تدريس الرتبية اإلسالمية ،مؤسسة مديداش ،واشنطن.
 51ـ القبايل ،حيي (2993م) :املرجع الشامل يف الوسائل التعليمية ،دار الطريق للنشر والتوزيع ،عمان.
 56ـ القال ،فخر الدين ،ودمحم وحيد صيام ( 2997م):تقنيات التعليم ،الطبعة اخلامسة ،منشورات جامعة دمشق "ابن
حيان" ،دمشق.
 57ـ املصرايت ،عبد القادر (5003م) :املعلم والوسائل التعليمية ،منشورات اجلامعة املفتوحة ،طرابلس.
 58ـ مطاوع ،إبراهيم عصمت (2995م) :الوسائل التعليمية ،الطبعة الثانية ،مكتبة النهضة ،مصر.
 50ـ اهلديب ،غسان (2995م) :صعوابت استخدام تقنيات التعليم من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية ومشريف التقاانت
جبامعة دمشق واجتاهاهتم حنوها ،جملة جامعة دمشق ،العدد ( ،)57اجمللد (.)3
 29ـ يونس ،فتحي علي ،وآخرون (5000م) :الرتبية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة ،عامل الكتب ،القاهرة.
 25ـ موقع تكنولوجيا التعليم.

)(197

ISSN: 2706-9087

مجاليات الفنون العربية اإلسالمية وأثرها على الفنون الغربية احلديثة
د.حسني ميالد أبوشعالة
قسم الرتبية الفنية/كلية الرتبية
جا معة املرقب

املقدمة :
احتلت الفنون اإلسالمية والتزال مكانة مرموقة بني الطرز الفنية اليت عرفتها احلضارة اإلنسانية عامة  ،فقد استطاعت
تلك الفنون اليت انتشرت يف بقاع وأقطار عديدة من أقصى الشرق إىل أقصى الغرب أن حتقق لنفسها طرازاً فريداً بني
خمتلف الفنون ،ولقد ظل الفن اإلسالمي ميال إبشعاعاته أرجاء العامل أربعة عشر قرانً  ،عاش خالهلا فناً متميزاً يف شكله
وجوهره ،ينبثق من رحاب املساجد النابعة ابألميان واحلياة وترتسم زخارفه وتسطع توريقاته وظهر ذلك جليا يف األبواب
واملشربيات والقباب ويف اخلطوط املتألقة .
ومع بداية القرن العشرين قد حدثت سلسلة من التمردات على الفن التقليدي  ،وكانت ابريس يف بداية هذا القرن
ملتقى الفنانني من كل صوب يراتدوهنا ملمارسة التمرد على تقاليد الفن الواقعي ( هبنسي  ،5088،ص  ،) 299واجته
الفنانون الغربيون إىل االقتباس من الفنون العربية اإلسالمية  ،ويؤكد "جون ديوي " " يف مطلع القرن العشرين كان اجلانب
األكرب من االنتاج الفين قد وقع حتت أتثري الفنون الشرقية " (حافظ ،5082،ص . )59
الشك أن حماولة التعرف على مجاليات الفنون اإلسالمية  ،حماولة حافلة ابلصعاب وذلك االمتداد الرقعة اجلغرافية
الشاسعة  ،وسكنتها شعوب لكل منها عاداهتا الفنية اخلاصة وابعادها اجلمالية املميزة ،وعلى الرغم من وجود التباين بني
خمتلف البالد واملذاهب اليت نشأ فيها  ،ففي الفن اإلسالمي نلمس خصائص مجالية توحد بني الدول العربية واقطار أخرى
،رمبا ساهم يف امتزاج هذه الشعوب وتناسقها عامل اجلوار وعامل التجارة اليت نشأت بينهم منذ القدم  ،مما قرب
مفاهيمهم فكان االنسان املسلم يعرب دائماً من خالل الفن وعالقته ابلطبيعة والكون  ،حيث نسعى من هذا البحث يف
الرؤية اجلمالية اليت تربط العناصر املكونة للعمل الفين فيما بينها ومدي أتثري الفن اإلسالمي على الفن الغريب احلديث .
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مشكلة البحث :
إن الرؤية اجلديدة جلماليات الفنون اإلسالمية اليت قدمها فنانو الغرب يف العصر احلديث بداية من الرومانسية ،تتطلب
منا تتبعاً للفن اإلسالمي يف الفكر االوريب الذي تشكلت من خالله مفاهيم الغرب من هذه الفنون وموقفها منها وتقيمه
هلا  ،مث إعادة اكتشافها واالحساس بضرورة التحاور معها .
تساؤالت البحث :
حياول الباحث يف هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية :
 – 5ما البعد التارخيي يف عالقة الشرق والغرب ؟
 – 2ما ابرز اخلصائص العامة للفنون اإلسالمية ؟
 – 3ما أتثري الفنون اإلسالمية على الفن الغريب احلديث ؟
أهداف البحث :
تتحدد أهداف البحث فيما يلي :
 إ براز مجاليات الفنون اإلسالمية من خالل النظر والتحليل لبعض النماذج املعربة عن فن التصوير  ،وذلك دون التقيدابلرتتيب التارخيي واملدارس الفنية املختلفة  ،بل إعطاء األمهية األوىل لتلك السمات املميزة واليت كان هلا من األصالة ما
جعلها تستمر لتوثر يف مسار الفن احلديث .
 يسعى إىل تقدمي رؤية معاصرة جلانب من الفن اإلسالمي اليت قام يف معضله على االنتقال ما بني الرتاث الفين الذياستقر وبني املكوانت اجلمالية اجلديدة اليت يطرحها خيال الفنان  ،ويطبق ذلك على الرؤية اليت قدمها فنانو أوراب بداية من
القرن التاسع عشر مستلهمني بعض مجاليات الفنون اإلسالمية .
 ا لقاء الضوء على مجاليات الفنون اإلسالمية  ،ومدى أتثريها على الفنانني الغربني واملسامهة يف تطور الفن احلديث .أمهية البحث :

 -5يساهم هذا البحث يف إثراء املكتبة العربية االسالمية .
 -2يوضح هذا البحث العالقة بني الفن الغريب ابلفن االسالمي .
 - 3يؤكد هذا البحث على غىن الفنون االسالمية ابلقيم اجلمالية.
 – 1يساهم هذا البحث يف نشر الثقافة الفنية االسالمية ومجالياهتا.

املصطلحات :
اجلماليات  :امل قصود هبا هي جمموعة السمات اليت يتحقق من خالهلا االنسجام الكلي أو الوحدة يف العمل الفين،
فاجلمال يف أبسط تعريفاته هو االنسجام .
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الرؤية اجلمالية  :يقصد هبا إدراك العالقات اليت هتز مشاعر االنسان وتؤثر فيها وحيس بسعادة حني يستمتع هبا .
منهجية البحث :
يستخدم الباحث يف معرفة االجابة عن التساؤالت املنهج الوصفي وأسلوب التحليل يف تناول املوضوع خالل احملاور
التالية :
 البعد التارخيي يف عالقة الشرق ابلغرب . ظهور أتثري الفن االسالمي يف التصوير الغريب . البنية اجلمالية للفنون االسالمية . -أثر الفنون االسالمية على بعض الفنانني يف أوراب .

أوال – البعد التارخيي يف عالقة الشرق ابلغرب :

يف بداية هذا البحث نسرد البعد التارخيي للعالقات اليت أثرت يف انتشار هذه الفنون اليت شكلت أحد وسائل
التبادل املعريف واحلضاري بينهما ،ابتدءآ من فرتة ازدهار التجارة القدمية والفتوحات اإلسالمية حىت نصل إىل النتاج الفين
والتأثريات اإلسالمية املعمارية والفنية اليت انتقلت للفنون الغربية .
 طرق التجارة :مثلت التجارة أحد وسائل التواصل املهمة بني الشعوب منذ القدم ،فهي ليس كوسيلة تبادل السلع فقط بل كالوسيلة
للتبادل املعريف واحلضاري  ،وقد كان للدول اإلسالمية نظرا ملوقعها اجلغرايف حيث متر عليها طرق القوافل وحلقة وصل بني
اجلنوب والشمال  ،كذلك الطرق البحرية واليت ازدهرت عرب البحر املتوسط والبحر األمحر يف العهد الروماين .
 الفتوحات اإلسالمية :فقد وصلت الفتوحات إىل اطراف البحر املتوسط حىت شواطئ األطلسي وكان هلا أثرها الواضح يف تلك العالقات يف
ابعادها السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية  ،وكان احتالل العرب لصقلية مث ابوليا وكالبراي استمر الضغط العريب على
إيطاليا مما كان له أثره يف اجلوانب احلضارية والثقافية  ،ففي صقلية ظهر الطابع العريب يف مجيع مناحي احلياة فأنشاء
القصور على الطراز العريب اإلسالمي تتوسطها احلدائق مزدانة ابلنافورات والزينات العربية وأطلقوا عليها أمساء عربية ومازال
بعضها ابقي إىل يومنا هذا .
كذلك ازدهرت حضارة العرب يف أسبانيا وبلغت أوجها ،وظل الفن اإلسالمي على قوته يصبغ ويشكل ما وجد يف
البالد املفتوحة من فنون وتؤثر على الفن اجلرماين والفن األوريب حىت عصر النهضة  ،ومن األعمال العربية الباقية يف أسبانيا
حىت اآلن تلك اآلاثر احملتفظة بطابعها العريب قصر احلمراء واجلامع الكبري يف قرطبة واخلريالدا وهوبرج لرصد النجوم
واألفالك .
)(200

ISSN: 2706-9087

اثنيا – ظهور أتثري الفن اإلسالمي يف التصوير الغريب :
لقد اتصل الغرب ابلفن اإلسالمي يف مرحلة ما قبل عصر النهضة سواء عن طريق التجارة أو احلروب أو االحتالل
الثقايف  ،فقد ظهرت هذه التأثريات وبشكل أوضح بداية من القرون الوسطى وعصر النهضة ومرورا مبرحلة الباروك وصوال
إىل املدرسة الرومانسية ،حيث استعملت احلروف العربية للزخرفة يف التصوير اإليطايل قبل النهضة حينما رسم "جيوتو "
صورة املسيح عليه السالم يف لوحة "بعث الزروس "وعلى كتفه األمين زخارف من اخلط الكويف  ،حيث نقل فن التصوير
من فن رمزي إىل فن وجداين يعتمد على األحاسيس واجلمال كما ربط بني فن التصوير وبني الكون والطبيعة والعواطف
البشرية ( جودة ) 23.كما كان "فرا أجنيليكوا"و "فراليبوليي " مغرمان هبذا النوع من الزخارف  ،فإن هذا التأثري قد اختذا
يف كل مرحلة شكال خمتلفا تبعا حلاجتها اجلمالية اليت حتدد ما يؤخذ عن الفن الشرقي من أشكال ورموز وقيم مجالية
تكوينية  ،ففي عصر النهضة مل يؤثر الفن اإلسالمي يف البناء التكويين للعمل الفين وموضوعاته  ،بل كان جمرد تلميح
إبيقاع شكلي وذلك مثل دخول اخلط العريب والزخارف يف تصوير بعض املوضوعات التارخيية يف خمتلف مدارس النهضة
إال أن التأثريات اإلسالمية يف الفن الغريب قد ظهرت بشكل واضح يف بداية عصر النهضة وقد استعمل األوربيون اآلنية
اإلسالمية املنحوتة من الزجاج الصخري حلفظ اآلاثر املقدسة .
كما شاعت يف إيطاليا زخرفة الثياب ابخلط العريب ،وكان املسيحيون يلفون املخلفات املقدسة يف معظم الكنائس يف
قطع من النسيج اإلسالمي ،كما استهوى الفنانون رسم السجاد اإلسالمي وظهر يف رسومهم منذ بداية القرن الرابع عشر
حتت عرش السيدة العذراء وحتت اقدام القسيسني او فوق املناضد او اغطية اجلدران .
وعند املدرسة الرومنتيكية ( الرومنسية ) دخلت العالقة بني حضاريت الشرق والغرب مرحلة جديدة من تطورها
التارخيي ،وشهدت تبادل ثقافياً يف عملية أتثري وأتثر متبادل ،فقد عاشت أوراب يف تلك الفرتة أحداث اترخيية واجتماعية
ولعل من أمهها الثورة الفرنسية عام  5780م ويف وسط هذا التغيري تظهر الرومانسية بقيمتها الغربية اليت عربت عن هذه
احلالة اليت تعيشها أوراب ،حيث اتصفت بنزعة احلزن وفلسفة أساسها الشك وعدم االطمئنان وترعب إىل تعويض الناس
عما ينشدونه من عمق وأصالة وإنسانية ،فكانت املؤثرات اليت ظهرت يف الفن التشكيلي الروماين مأخوذة موضوعاهتم من
مواقف تصوير األسواق الشرقية يف القاهرة واجلزائر وغريها ،ولقت الزخرفة اإلسالمية إعجاب من املواطن العادي وارتدى
النعال العريب املزخرف  ،وقد شغف "رمربانت " ابلصور اليت مصدرها البالد االسالمية ،فقد كان يف حوزته جمموعة من
رسوم "املنمنمات " وكذلك "ديالكروا " فقد كان مغرمنا بعامل الشرق فكانت اعماله تصور حياة العرب يف املغرب العريب
واجلزائر حيث متثل لوحة نساء اجلزائر مثاال جيد للفكر اجلمايل الرومانسي فهي تستفيد من املنمنمات االسالمية من
حيث الصورة اجلمالية والتشكيلية مع اختالف املقاييس اهلندسية وحساب علم املنظور اليت متيز اللوحة التشكيلية االوربية ،
وقد استفاد من روحية الفضاء اليت قدمها الفن االسالمي يف منمنماته  ،ووجدان الروح الزخرفية للفنون اإلسالمية قد
امتزجت يف أعمال " جوجان" الرمزية ونرى الزخارف والتكوينات اإلسالمية قد استخدمها "ماتيس "رائد املدرسة الوحشية
ونشاهد املدرسة التكعيبية اليت انتقلت اىل اجلواهر اهلندسية لألشكال الطبيعية(.حسين ، 2956،ص.)59
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– البنية اجلمالية للفنون اإلسالمية :
البنية اجلمالية للفنون اإلسالمية ال تقوم على الطرح املباشر للعناصر ،بل تقوم على الكشف عن احلضور الروحي
لتلك العناصر ،فهي ليس بنية تعتمد على الكثافة املادية واملكانية احملسوسة بل هي بنية البد فهمها عن طريق إيقاعها غري
املرئي أو احملسوس ،فالفن اإلسالمي ال حياكي االشكال املرئية بل إنه حيملها معىن جديداً يستمده من اخليال اإلنساين
،فقد وضع الفنان عناصر عمله الفين من ألوان وأشكال ومنمنمات وخطوط بطريقة ال جتعلنا ندركها وحدها بل هي كيان
واحد مبجموعها ،هذا ما دعا ( كاندنسكي ) لكي يطلق على التكوين يف الفن الشرقي صفة " التكوين السيمفوين "معرفاً
اايه أبنه "تكوين معقد الوزن والنغمة يتكون من أشكال متنوعة أخضعت بصورة او أبخرى لشكل رئيسي لعله يكون
عصياً على الفهم يف ظاهره ،وهو لذلك السبب ذو قيمة ابطنة قوية " .
من هنا سوف نتعرض لبعض السمات املميزة للتكوين يف الفن االسالمي وخاصة تلك اليت اتضحت فيها االستجابة
اجلمالية للمفاهيم الروحية للحضارة االسالمية ،ألن هذه السمات هي اليت ميزت التكوين يف الفن االسالمي ومنحته
خصوصية ليكون من أهم املثريات اليت غريت اجتاه الفن يف العصر احلديث .
 السمات املميزة للفن اإلسالمي : – 5إثراء اللوحة ابلعناصر ،فالرسوم العربية اإلسالمية غنية بعناصرها فهي حتوي يف الغالب عدة مواقف وعناصرها متأل
كل جزء يف اللوحة وإن اضطر إىل رسم عناصر صغرية  ،ليتمكن من إجياد مساحات تسع كل عناصر موضوعاته ،وهي ما
يطلق عليها اسم " املنمنمات " حبيث متيز الرسم االسالمي ابملنمنمات الغنية بعناصرها.
 – 2متيز الرسم العريب االسالمي ابلطابع العريب املتمثل يف مالمح الوجوه من انوف طويلة وحلي سوداء واملالبس
الفضفاضة واغطية الراس من العمامات ،وكذلك اهتموا برسم اخليول العربية ( امحد .)563،
 – 3العزوف عن الرسوم اآل دمية  ،حيث ابتعد الفنان العريب املسلم عن التمثيل الواقعي  ،حيث رسم الشكل االدمي
بشكل حمور أمهل فيه مراعاة النسب التشرحيية للجسم االنساين ،فالفنون الغربية االسالمية هي فنون إنسانية عامة وليست
فنون خاصة كغريها من الفنون اليت ابرزت رجال الدين واالابطرة واالمراء .
 - 1االعتماد على البعدين األول والثاين يف رسوم الفنان العريب املسلم البعد عن إبراز العمق وعن التكتل  ،وبذلك جند
أن العناصر ال يظهر فيها جتسيم وبذلك ظهرت رسم الشخصيات مسطحة ال عمق هبا .
 – 1ارتباط الفنان العريب املسلم ابلطبيعة ،فقد ارتبط الفنان ابرضه وبيئته فرسم االشجار والنبات واجلبال والبحار والرمال
واحليواانت املختلفة اليت تعيش يف هذه االرض والطيور اليت أستأنسها كالطيور اجلارحة واستخدمها يف الصيد ،كل هذه
العناصر اليت تزخر هبا البيئة العربية كانت حماور رئيسية يف رسوم الفنان وال تكاد لوحة واحدة ختلو منها .
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 - 6مل يؤكد الفنان املسلم على إبراز الظل والنور  ،فالعمل دائما مضيء كانه صورة يف وضح النهار  ،واذا حاول ان
يرسم العمل ليال يكون العمل بنفس االضاءة املتعارف عليها بينما يضع أشكال النجوم والقمر .
 - 7متيز الفن االسالمي ابلطابع الزخريف الثري كما استخدم االلوان الزاهية والرباقة حيث مل يستخدم درجات للون
الواحد بل فضل استخدام اللون الصايف ،وزخرف الثياب وطياهتا على هيئة رسوم هندسية وصور حيواانت وزهور واحياان
رسوم لربوج وأهلة وترسم احياان طبقات الثياب على شكل امواج متكسرة .
 – 8قد عرب الفنان على اشكال البيوت والصخور يف خلفية العمل ويكتفي إببرازها يف شكل خطوط بسيطة ،كما لو
كان يعرب عن خط االرض اليت تنتظم عليه االشخاص خبط رفيع او مسيك وميكن التعبري عن هذا اخلط بواسطة أرضية من
التفريعات الورقية واالعشاب اخلفيفة .
-

أثر الفنون االسالمية على بعض الفنانني يف أوراب -:

خلق إنسان العصر احلديث قوى اجتماعية جديدة استقلت بنفسها لتتصدى له وهتدده ،فالفقر واألزمات
وأجهزة القمع واحلروب تشكل مجيعها قوى إنسانية انفلت عقاهلا ،وأصبح ال ميكن دفع أذاها بواسطة التقدم التكنولوجي
وحده ولكن عن طريق مبادرة إنسانية  ،وحىت تعرب هذه املبادرة عن نفسها ابألبداع الفين ،كان البد من ربط الصلة بني
اجلديد وأبشكال التعبري السابقة على حتويل الفن جملرد صنعة مهمتها النقل وحماكاة النماذج القدمية .
فقد كان الرتاث الفين للفنان االوريب يكاد يقتصر على فنون عصر النهضة والقرنني التاليني له ابإلضافة اىل بعض
اآلاثر الرومانية  ،وبذلك مل يكن بوسع هذا الفنان أن يستجيب ألي فن آخر ،مع ظهور الفن احلديث أصبح هناك تقييم
آخر للفنون  ،فقد أتثر الفن احلديث ابلفنون البدائية واالفريقية وفنون احلضارات القدمية  ،حيث قام الفن احلديث ابلثورة
على الفن االوريب املتمثل يف التقاليد اإلغريقية والرومانية مث تقاليد عصر النهضة وكان من عوامل الثورة اكتشافه للفنون
وحتاوره معها كجزء من الوعي االوريب اجلديد هبذه الفنون .
من هنا دخلت الفنون االفريقية واالسالمية إىل أعمال كبار الفنانني ،فقد انتشر الفن االفريقي بداية من 5096م
حيث مثل نقطة انطالق لتحرك جديد يف الفن احلديث بفضل "ماتيس "واجليل الالحق له ،سنتناول بعض من الفنانني
املتأثرين ابلفن االسالمي -:
 اببلو بيكاسو :احد الفنانني التشكيليني يف القرن العشرين وقد يكون اكثرهم شهرة  ،فقد ابدع خالل حياته عدداً كبرياً من االعمال
الفنية حىت قيل ان بيكاسو هو أبو الفن احلديث  ،وينسب إليه فضل أتسيس املدرسة التكعيبية يقول على اخلط العريب "
إن أقصى نقطة اردت الوصول إليها يف فن التصوير  ،وجدت اخلط العريب قد سبقين إليها منذ زمن بعيد "ومن الطبيعي أن
تصدر هذه الشهادة من بيكاسو ألنه نشأ يف إسبانيا حامالً معه بذرة األجداد شانه شأن "سلفادور دايل " و"خوان مريو
" اللذان يفتخران بنسبهما للحضارة العربية  ،هناك مؤلفون اختصوا ابلكتابة عن حياة بيكاسو مثل "زرقوس " "وكاسو"
اللذان أشارا إىل قرابة بيكاسو للعرب ،ومن املؤكد أنه تغذى بصراي على الفن االسالمي وأاثره املوجودة يف بالد االندلس ،
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فكان أتثري الفن اإلسالمي واضح لديه خاصة يف التسطيح فكانت رسومه مرتبطة ابلشكل االنساين حمافظ على أسلوبه
املتأخر على جتنب تصوير العمق بل سعى اىل تبسيط اجلسم االنساين بتصوير مجيع جوانبه مرة واحدة(حسين 2956،
،ص ،) 592ومن انحية أخرى ألنه أحد فناين العصر احلديث املتمردين على الفن السائد يف أوراب والذي كان يقوم على
احملاكاة ،فكان من الطبيعي إن الفن التشكيلي التجريدي اإلسالمي مصدر إهلام أو على األقل حمل تقدير من بيكاسو .
ولنا أن نلمح تلك الروح يف أعمال بيكاسو والتكعيبية واليت جندها يف مبادئ الزخرفة اإلسالمية  ،خاصة اهلندسية
منها واليت حتتاج اىل حساابت معينة حىت يف تكرارها  ،وهو ما حاول واهتم التكعيبيون بتحقيقه يف تلك املدرسة بل أكدوا
الوصول اليه ،ومما يؤكد رغبة بيكاسو يف حتريف األشكال وابعادها عن اصوهلا ما حوله يف تغري معامل لوحة الفنان الفرنسي
"أوجني ديالكروا " لوحة "نساء اجلزائر " يف عام 5832م بعد زايرته للجزائر  ،ولعله كان يف ذلك يسعى اىل اعادة
املوضوعات العربية اىل أسلوب الفن العريب كما يعتقد "زرقوس " فخالل عامي 5011- 5011م كانت لوحة "نساء
اجلزائر " موضوعة الذي كرره 51مخسة عشر مره وكان يقول "ليست هي بعد "( هبنسي . ) 297، 5083،
بيدا أن بيكاسو مل يقف عند هذا احلد من التفاعل مع الفن االندلسي اإلسالمي فنجده بدأ يضيف أشكاالً من
الواقع اىل تلك املساحات اهلندسية ولكنه مل يتخلى عن قيم أو حساابت األرابيسك الدقيقة يف أعماله بل وضع الوجه
االنساين أو اجلسد عموماً أبشكال بعيدة عن الواقع ،وأهتم كثرياً يف مراحل حياته الفنية مبلء الفراغ والتسطيح كما فعل
الفنان املسلم ،حيث التسطيح والتجريد يف العنصر البشري والزخرفة اهلندسية املتكررة اليت مألت خلفية اللوحة .
وأيد ذلك "دولوري " بقوله " إن الفن التكعييب وخباصة فن بيكاسو يؤكد الربهان على وحدة أوصره مع الفن الشرقي
اإلسالمي "( حسين ، 2956،ص ،) 592ففي لوحة "ابنتة ابلوما " فقد استغل بيكاسو الزخرفة النباتية يف ملء اخللفية
 ،ويف لوحة "امرأة ورجل "اليت تكاد ان تكون جزء من لوحة "تطريز مصري إسالمي " ،وكذلك نالحظ تشابه بني اعماله
اخلزفية واالعمال اخلزفية اليت نراها يف أطباق الفن االسالمي  ،ويف لوحة "آنسات أفينيون " أتكيدا أتثري الفن اإلسالمي
كان واضحاً على بيكاسو .

لوحة " نساء اجلزائر "

لوحة "آنسات أفينيون "
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 فيكتور فازاريلي :اجته فازاريلي إىل الفن اإلسالمي بكل ثقل من خالل فن اخلداع البصري ،فأستغل الفن اإلسالمي كفن االرابسك
والفسيفساء والنجمة اإلسالمية  ،حيث التكرار وأهتم ابلرتكيبات اهلندسية والدوائر ولقد ركز يف تشكيالته احلديثة على
حروف الكتابة ،واختذ للحصول على تبادل يف الدرجات اللونية بني الشكل واالرضية وتدرجات األلوان بني الفاتح
والغامق  ،وكان من أكثر فناين القرن العشرين متيزاً ابلقدرة على احللم حيث كانت حياته كلها عبارة عن حماولة جلعل الفن
مبثابة كنز تنهل فيه البشرية كلها  ،وقد استفاد من الفن اإلسالمي واستخدم أبسط األشكال اهلندسية األساسية عند
الفنان املسلم  ،وهي الدائرة واملربع واملعني واملضلعات اهلندسية "االطباق النجمية " ،وبدأ يعيد صياغتها من خالل الثراء
اللوين والتناغم يف امللمس وتغريها  ،كذلك استخدم يف أعماله املطبوعة مالمح الفلسفة اليت اتبعها الفنان املسلم من حيث
اعتماده على اخلطوط السوداء والبنية اليت حتدد األشكال وتعطي هلا أتثرياً منظورايً وكذلك تعامل مع فكرة ما ابستخدام
العناصر اهلندسية اليت تضيف للعمل املنظور احلركي(حسين ، 2956،ص. ) 270-278
كما استوحى "فيكتور فازاريلي" هندسة الرتكيب والبناء من اخلط العريب ،حيث استفاد من طريقة تكرار األشكال املتشاهبة
اليت تصنع من جتاورها عند جتمعها أمام العني حساً خمادعاً يكاد يوشك على احلركة ويوشك على السكون يف آن واحد
"ومن هذا الرتدد والسكون نشأة فكرة االيهام ابخلداع البصري اليت قدمها وطورها يف اجتاهات عديدة ،على الرغم من أن
بناءها قائم على اصل هندسي اثبت هو املربع املتحول إىل دائرة أو الدائرة املتحولة إىل مربع  ،وهي نفس فكرة بناء
الشكل يف اخلط العريب اهلندسي " (حسن ،5008.ص، ) 292

لوحة احلمار الوحشي (زبرا )

أشكال ختدع البصر معتمدة على النظام اهلندسي
 -هنري ماتيس :

ماتيس فنان فرنسي كان زعيم ألول حركة فنية ظهرت يف القرن العشرين وهي "الوحشية " ،وهو اكثر الفنانني الذين
استفادوا من الفن اإلسالمي وفتح به آفاق جديدة لرؤيته حيث " أخذ غىن جوهر األشكال ومنطق أتليف الزخارف
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والفنون اإلسالمية ليضيف اىل جتربته بل لتاريخ الفن احلديث رؤية جديدة "(عبدالفتاح ،5081.ص ،) 292وكان اكثر
الفنانني اصالة فهو سيد األلوان واخلطوط االنسيابية .
زار ماتيس سنة 5093م معرض للفن اإلسالمي اقيم يف متحف اللوفر بباريس فقال " لقد كان هذا املعرض درساً
عميقاً يل علمين النقاوة واالنسجام "( هبنسي  ) 212، 5083،وقد اشار الفن احلديث اىل أن ماتيس مل ينسى هذا
املعرض ابداً ومن خالله أستيقظ فيه عشق للشرق والفن العريب اإلسالمي  ،وقد استخدم األسلوب الزخريف على طريق فن
االرابسك االسالمي  ،وكان معظم رسوماته عبارة عن نساء يف أوضاع جلسات هادئة وميال الفراغ احمليط بزخارف من
الزهور واالوراق  ،ويف عم 5098م حتول حنو استلهام الفنون االسالمية وخاصة فن السجاد واملنسوجات واصبحت
رسومه شبه مسطحة خاصة االشخاص وحمددة خبطوط خارجية بسيطة وكثرية االحنناءات ترتدي مالبس مليئة ابلزخارف
القريبة من الزخرفة اإلسالمية واحلوائك تزخرف بزخرفة هندسية مستوحيات من اخلط العريب  ،فقام يف عام 5055م-
 5052م بزايرة مراكش حيث مكث فيها عدة شهور ورسم العديد من املوضوعات اليت استحضرها من البيئية املغربية
حيث رسم فتاة مغربية صغرية جالسة على سطح منزل يف مدينة طنجة يف لوحة "زهرة يف شرفة السطح 5052م " تعكس
ولع ماتيس ابملالبس العربية واأللوان الرباقة اليت وجدها ابملغرب  ،وفيها اكد انطباعه على اللون وللشكل املسطح والرقش
العريب  ،وقد أثرت هذه الرحلة على أعماله فظهرت فيها ستائر وسجاد ونساء  ،ويف لوحة " املراكشيني " و "املصور
واملوديل " تعترب من اروع أعماله واستخدم فيها الواانً قوية وعنيفة التأثري من االسود والرمادي يتباين معهما االصفر ،ولقد
قال عنه "سامبا "إن املوضوعات الرائعة اليت استحضرها ماتيس من املغرب أكدت انسياقه للون احلي والشكل املسطح
والرقش العريب ولعناصر الفن العريب الذي دعم فنيته حسب اعرتافه "(  (107، 1956، Escholleurوهناك من يرى
أن ماتيس أسس االجتاه االنطباعي بعد زايرته للمغرب العريب ،وان رواد هذه املدرسة وضعوا اللبنات االوىل بعد ان كانوا يف
البلدان العربية اإلسالمية ،واكثر من مرة أكد ماتيس أن أفكاره
اليت ظهرت يف رسومه أخذها من الشرق الذي زاره واطلع على فنه عن قرب  ،ومن املنمنمات املوجودة يف
املكتبة الوطنية ورسومات اخلزف احملفوظ يف املتحف الوطين للرسوم اخلزفية بباريس  ،ويف عام  5057استقر ماتيس يف
فرنسا وكان ال ميارس إال املوضوعات ذات الطابع العريب  ،وقد أكثر من تصوير الوصيفات واجته اىل رسم املناظر الداخلية
للمنازل مبا حتتويه من أاثث أو نساء أو طبيعة ساكنة استخدم زخارف املنسوجات واملزاهر املستمدة من الفن اإلسالمي .
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لوحة "زهرة يف شرفة السطح 1912م "

لوحة "انفذة فندق فيال دي فرانس بطنجة "
 -بول كيلي :

فنان أملاين مزدوج التعبري موسيقار عازف كمان ورسام ،أسس مع "كاندنسكي" و" فرانز مارك" مجاعة " الفارس
األزرق " وكان لبول كيلي دور املبادرة يف دعوة رأس التجريد يف ابريس  ،قادت هذه اجلماعة بصيفة غري مباشرة لتأسيس
أشهر مدرسة فنية هي "الباوهاوس " على يد املعماري "غروبيوس " واملصور" ليونيل فيننغر" وذلك عام 5050م ،
أستدعى بعد سنوات كاندنسكي وبول كيلي لتدريس فن الزجاج املعشق اىل جانب كريشرت "ديكور املسرح "وإيتني  ،مث
أغلقت املدرسة واحرقت لوحات أساتذهتا بعد عام بتهمة " الفن الفاسد " وطرد بول كيلي بسبب داينته اليهودية فأضطر
للجوء اىل سويسرا ليطلب اجلنسية  ،واصبح يعرف أبنه فنان سويسري أكثر منه أملاين .
توجه الفنان األملاين بول كيلي اىل تونس عام 5051م بعد أتثره ابعمال الفنان "هنري ماتيس " والفنان الروسي "
كاندنسكي " اللذين كشفا له عن سحر الوطن العريب والفن اإلسالمي ليتوقف يف مدينة القريوان لكي يستمتع ابحلضارة
االسالمية ليصبح امام أسوار القريوان مث يسجل يف يومياته عن تلك الرحلة " وان أصداء ذلك كان عميق يف نفسي " ،
ولقد كان هلذه الرحلة أثراً كبرياً يف تعامله مع األلوان ،وانعكس ذلك يف لوحاته اليت رمسها بعد ذلك اليت وضع إثنائها
اخلطوط العريضة لنظريته حول قوة االلوان وأتثريها .

لوحة " تبني اتثري الفن اإلسالمي "

لوحة " من احلروف العربية "
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 فاسيلي كاندنسكي :أبتعد الفنان الروسي كاندنسكي بفرشاته عن متثيل الواقع وختطى مظاهر األشياء ،فأنتقل من الظاهر اىل الباطن أو
من ظاهر الشيء اىل عمقه الروحي  ،ففعل ذلك من خالل اخلطوط واأللوان واألشكال اليت استثمرها أساساً يف اعماله
الفنية .
إن سحر الشرق ومشال أ فريقيا والفن اإلسالمي بصماهتم كانت واضحة على أعمال كاندنسكي حيث جذبه قوة
األلوان والشمس واألساطري والزخرفة والعمارة والبهارات والتوابل املتنوعة وازايء النساء والرجال ،فقد حاول كاندنسكي
استنباط جوهر هذا العامل والتشبع بسحره على أرض الواقع فزار تونس عام 5091م ومصر وسوراي وتركيا  ،حيث شد
انتباه كاندنسكي يف الشرق جتليات الفن اإلسالمي أبلوانه الصافية وإيقاعاته وتشكيالته اهلندسية وحطوطه وتلويناته املبهرة
وزخارفه ومعماره وأيضاً األلوان الدافئة والشفافية  ،فوجد يف الفن االسالمي كل ما يشبع رغبته واهتمامه  ،واالطالع على
أعمال الفنان يؤكد اتثره ابلفن اإلسالمي  ،ففي لوحة " احلياة ابأللوان 5097م " تقف على زخارف وألوان مستوحاة من
دفء الشرق ورسم الشخصيات العربية اإلسالمية  ،حيث رسم النساء يرتدين احلجاب والرجال ابلزي العريب وأيضاً يبدوا
أتثري املنمنمة اإلسالمية واضحة على اللوحة وابخلصوص يف اختيار األلوان واخلطوط والشخوص  ،ويف عمله احملفور على
اخلشب " عصفوران5097م "تتجلى فيه خطية مستوحاه من روحية اخلط والزخرفة اإلسالمية ،وتطور األمر يف لوحة "
رفوف 5020م "اليت استثمر فيها بعض اخلطوط اإلسالمية .

النتائج :
 -5وجود أتثريات الفن االسالمية يف بعض أعمال الفنانني وخاصة يف أعمال الفنان بيكاسو كاندنسكي  ,بول
كيلي وغريهم من الفنانني .
 -2قابلية الرؤية اإلسالمية يف التصوير لالستلهام من قبل التجارب التصورية املعاصرة ،ابلنظر إىل احلرية الكبرية يف
التعبري اليت تتمتع هبا الفنون االسالمية .
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 -3ظهور الدور اهلام الذي قامت به الفنون اإلسالمية يف تقدمي التأثريات اليت تعد املدخل احلداثي االول للفن
االوريب احلديث .
 -1االستفادة بصورة مباشرة يف اشكال اخلط العريب والزخرفة أبنواعها .
 -1امتزجت الفنون الغربية ابلفنون اإلسالمية وأصبحت مبعث إهلام لكثري من الفنانني وعامالً مهماً له دوره
الكبري يف تطور الفن احلديث .
 -6أثرت الفنون اإلسالمية أتثرياًكبرياً يف نشأة الفن احلديث .
التوصيات :
الفنون اإلسالمية فنون حافلة ابلتنوع والثراء  ،وحتتاج للمزيد من التأمل والقراءة والبحث سواء على مستوى
الدراسات التارخيية واجلمالية والنقدية ،حىت نفرد هلا ما افتقدته من مساحات يف اتريخ الفن تتناسب مع قيمتها احلقيقية أو
على مستوى الرؤية الفنية من قبل الفنانني العرب املعاصرين كمصدر خصب لإلبداع وخلق حالة من التوازن يف استجاابهتم
اليت تتجه غالباً للغرب ،حيث إن التطور املادي التكنولوجي ال يعين ابلضرورة تطوراً فنياً أو حضارايً أو إنسانياً.
ملخص البحث :
"مجاليات الفنون العربية اإلسالمية وأثرها على الفنون الغربية احلديثة "
استطاعت الفنون اإلسالمية أن جتذب انتباه وإعجاب العامل  ،ومع بداية القرن العشرين فقد حدثت سلسلة من
التمردات على الفن التقليدي وكانت ابريس يف بداية هذا القرن ملتقى الفنانني واجته الفنانون الغربيون إىل االقتباس من
الفنون اإلسالمية ،إن الرؤية اجلديدة جلماليات الفنون اإلسالمية اليت قدمها فنانو الغرب يف العصر احلديث بداية من
الرومانسية ،تتطلب منا البحث والتنقيب على أتثري الفن اإلسالمي على الفن احلديث وما هي بداايت هذه التأثريات يف
الفكر االوريب الذي تشكلت من خالله مفاهيم الغرب من هذه الفنون وموقفها منها وتقيمه هلا .
يهدف هذا البحث اىل التعريف جبماليات الفن اإلسالمي وابراز السمات املميزة واليت كان هلا اثر يف مسار الفن احلديث
 ،وأتثري الفنون اإلسالمية على نشأة وتطور الفن احلديث .
وقد تناول البحث املوضوع من خالل احملاور التالية :
 البعد التارخيي يف عالقة الشرق ابلغرب . ظهور أتثري الفن االسالمي يف التصوير الغريب . -البنية اجلمالية للفنون االسالمية .
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 أثر الفنون االسالمية على بعض الفنانني يف أوراب .حيث توصل اىل النتائج التالية  :وجود أتثريات الفن االسالمية يف بعض أعمال الفنانني وخاصة يف أعمال الفنان
بيكاسو وكاندنسكي وبول كيلي وغريهم من الفنانني  ،وظهور الدور اهلام الذي قامت به الفنون اإلسالمية يف تقدمي
التأثريات اليت تعد املدخل احلداثي االول للفن االوريب احلديث ،واالستفادة بصورة مباشرة يف اشكال اخلط العريب والزخرفة
أبنواعها .
املراجع
 -5أمل عبدهللا أمحد .مدخل اىل التذوق القبطية واإلسالمية  ،القاهرة ،ب ت .
 – 2ايناس حسين  .جسر الصورة ،القاهرة ،اهليئة العامة لدار الكتب . 2958،
 – 3حسن دمحم حسن  .األصول اجلمالية للفن احلديث  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب 5008،م.
 – 1عبدالعزيز جودة .دراسات يف اتريخ الفنون  ،القاهرة  ،دار فنون الطباعة ،ب ت .
 – 1عفيف هبنسي  .الفن يف أوراب  ،بريوت  ،دار الرائد العريب  ،ط5082 ، 5م.
 – 6عفيف هبنسي  .الفن واالستشراق موسوعة اتريخ الفن والعمارة  ،اجمللد الثالث  ،بريوت ،
دار الرائد العريب . 5083،
 – 7نوال حافظ  .الرؤية الفنية يف النحت املصري واإلفادة منها يف اعداد معلم الرتبية الفنية  ،اطروحة دكتوراه .5082 ،
8 – Escholleur : Matisse Viant.Librarie A Fayard. 1956.
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قراءات جغرافية يف االحصاءات الصناعية
د .اندية عبدهللا عبدالسالم التوايت
nadyaaltwati@gmail.com

املقدمة:
شهدت العقود االخرية تغريا كبريا وتطورا ملحوظا يف علم اجلغرافيا ،ليس يف منهجه وحمتواه فحسب ،وإمنا ايضا يف
األساليب اليت يعتمد عليها يف حتقيق اغراضه وأهدافه .وليس من شك يف أن أهم التطورات اليت شهدها هذا العلم هو
ال تعامل مع األرقام أو ما عرف ابالجتاه الكمي املتمثل يف تطبيق األساليب االحصائية الكمية يف حتليل العالقات املختلفة
بني مكوانت البيئة ونشاط االنسان ،ويف دراسة املشكالت والظاهرات اجلغرافية املتنوعة سواء كانت طبيعية أو بشرية بغية
الوصول اىل نتائج رقمية حمدودة خت تصر كثريا من التحليالت الوصفية .ورغم أن لغة االرقام ليست بغريبة على بعض فروع
علم اجلغرافيا ،إذ تعد البياانت الرقمية مصدرا رئيسيا تعتمد عليه جماالت التحليل وأساسا للبحث والدراسة منذ البداية يف
فروع مثل اجلغرافية االقتصادية وجغرافية السكان واجلغرافيا املناخية ،فإن ما شهدته السنوات االخرية يعد حماولة للتعمق يف
التعامل مع االرقام وحتوال حنو استخدام األساليب الكمية يف التحليل الرقمي يف الدراسات والبحوث اجلغرافية بعامة .وكان
هلذا التطور أو التحول نتائج هامة اسفرت عن دفع عجلة هذا العلم واالرتقاء به (...فتحي عبد العزيز أبو راضي،
 ،9333ص .)9
ويتوجب يف البداية توضيح مصطلح "احصاء" الذي يشري اىل معنيني رئيسيني( : )Hays, 1971فهو يف معناه
الضيق يستخدم للتعبري عن الكميات اهلائلة من البياانت  Dataاليت جتمع عن طريق االستفتاء او التجارب أو احلصر مثل
االحصاء السكاين  ،ك ميات االنتاج الزراعي والصناعي وحجم التبادل التجاري بني الدول .اي انه هبذا االستخدام خيتص
ابحلقائق واالرقام  . Facts and Figuresأما املعىن الثاين فيختص ابلطرق العملية واالساليب العلمية (البسيطة
واملعقدة) يف معاجلة وحتليل وتفسري البياانت بغرض الوصول اىل نتائج مقبولة وقرارات سليمة (فتحي عبد العزيز أبو راضي،
مرجع سبق ذكره ،ص .)11
إن الغاية واهلدف من هذه الورقة البحثية هي قراءة بعض املؤشرات االحصائية يف الصناعة والسكان بني املناطق يف
ليبيا ،وتطبيق بعض االساليب االحصائية ،وحماولة تكوين تصور ألوضاع االنشطة الصناعية يف ليبيا ،من خالل حمورين
رئيسيني ،يتناول احملور االول ابرز املؤشرات االحصائية اليت اسفرت عنها نتائج اثنني من ابرز عمليات احلصر والتعداد
املتعلقة ابألنشطة الصناعية يف ليبيا يف االعوام  9331و  9339و  ،9337واملتعلقة بعدة جوانب مهمة ال تتم دراسة
الصناعة بدون احلصول عليها والرجوع بياانهتا وحتليلها وقراءهتا ومقارنتها ،أال وهي حصر اعداد املنشآت واحجامها وعدد
العاملني هبا والقيم املتعلقة ابملستلزمات الصناعية والقيمة االضافية ،وغريها ،الناجتة عن تلك االنشطة .أما احملور اآلخر
فيتمثل يف استخدام بعض املعادالت االحصائية البسيطة لقياس التوطن الصناعي يف ليبيا على مستوى مناطقها املختلفة.

)(211

ISSN: 2706-9087

احملور االول :املؤشرات االحصائ ية املتعلقة ابلصناعات التحويلية يف ليبيا من خالل نتائج التعداد الصناعي
 7110ونتائج املسح الصناعي السنوي للعامني  7112و :7119
اشارت نتائج التعداد الصناعي ( )9331املتعلقة ابلصناعات التحويلية يف ليبيا إىل ما يلي:
أ – عدد املنشآت:
 -1بلغ عدد املنشآت الصناعية ( ) 97479منشأة منها ( )9714منشأة كبرية أي تلك اليت يعمل هبا ( )5عمال
فأكثر ،وعدد ( )91145منشأة صغرية وهي املنشأة اليت يعمل هبا اقل من ( )5عمال .وكانت نسبتهما على التوايل هي
( )%7.9و (.)%73.8
ويالحظ ان معظم املنشآت الصغرية هي منشآت ختص االفراد ،حيث بلغ عددها ( )94477منشأة أي بنسبة
( )%71.7من إمجايل عدد املنشآت ،يف حني ان عدد املنشآت اململوكة للمجتمع (القطاع العام) واليت مشلها التعداد
كانت مجيعها من املنشآت الصناعية الكبرية حيث بلغ عددها ( )918منشأة.
 - 9على مستوى املناطق استأثرت منطقة طرابلس بـ ( )1974منشاة من جمموع املنشآت اليت مشلها التعداد ،منها
( )113منشاة كبرية والبقية كانت منشآت صغرية ،وهي نتيجة منطقية يف ظل استحواذ منطقة طرابلس على اضخم تركز
سكاين يف الدولة والذي ميثل السوق الرئيسة للمنتجات الصناعية .تليها منطقة بنغازي اليت بلغ إمجايل املنشآت الصناعية
هبا ( )8733منشاة منها ( )891منشاة كبرية ،مث منطقة املرقب اليت وصل فيها إمجايل املنشآت إىل ( )1711منشاة
منها ( )944منشاة كبرية.
 -8ب توزيع املنشآت حسب نشاطها الصناعي تبني ان انشطة الصيانة والتصليح تستحوذ على ما يتجاوز نصف إمجايل
املنشآت الصناعية اذ بلغ عددها ( )15477منشاة بنسبة ( )%59من إمجايل املنشآت وكان معظمها منشآت صغرية،
واذا ما اعتربان ان انشطة الصيانة والتصليح ليست صناعة حتويلية ابملعين احلقيقي هلذا املصطلح  -وان وردت بياانهتا ضمن
التعداد الصناعي -فانه ميكن القول ان قطاعا صناعيا تستحوذ انشطة الصيانة والتصليح على ما يتجاوز نصف منشآته
ان دل على شيء فهو يدل على ضعف القاعدة الصناعية يف البالد .تليها انشطة صناعة اآلالت واملعدات اليت بلغت
منشآهتا عدد ( )4997منشاة بنسبة ( )%14.8من إمجايل عدد املنشآت تليها صناعة املواد الغذائية واملشروابت والتبغ
بـ ( )8491منشأة بنسبة ( ، )%11.1مث صناعة الغزل والنسيج بعدد  9139منشاة بنسبة ( )%9.1من جمموع
املنشآت الصناعية يف البالد.
أما ابلنسبة لنتائج املسح الصناعي السنوي ( )9339فان من بني املالحظات اليت يتوجب االشارة اليها هو التغري
املتعلق بتسمية املنشآت الكبرية والصغرية حيث اصبح يشري مصطلح املنشآت الكبرية إىل تلك املنشآت اليت يعمل هبا
( )13مشتغلني فاكثر ،بينما الصغرية هي املنشآت اليت يعمل هبا اقل من ( )13عاملني .كما استمر عدم االستقرار هذا
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حىت اثناء املسح اخلاص ابلصناعات التحويلية لعامي ( )9337و( )9314لتكون املنشآت الكبرية هي املنشآت اليت
يعمل هبا أكثر من ( )53عامالً ،أما املنشآت املتوسطة فيعمل هبا من ( )13إىل ( )47عامالً ،بينما املنشآت الصغرية
هي اليت يعمل هبا من ( )1إىل ( )7عاملني .االمر الذي يدل على عدم وضوح واستقرار االسس اليت جيب ان تتم
وفقها عمليات مجع البياانت وتصنيفها ،مما خيلق عند الباحث صعوبة حتليل ومقارنة البياانت الواردة ابلتعدادات او
االحصاءات بعضها ببعض. .
كما جتدر االشارة إىل ان االنشطة الصناعية مل تعد تصنف يف جمموعات كبرية كما هو احلال يف التعداد الصناعي
 ،9331وامنا اتبعت مصلحة اإلحصاء والتعداد التصنيف الدويل للنشاط االقتصادي  ،ISICالذي مشل مجيع املنشآت
اليت يقع نشاطها االقتصادي الرئيسي ضمن أنشطة التعدين واحملاجر والكسارات والصناعات التحويلية.
أما أهم املؤشرات اليت اسفرت عنها نتائج هذ املسح ( )9339فهي كالتايل:
 - 1اخنفض عدد املنشآت الصناعية طبقا لنتائج هذا املسح مقارنة بنتائج التعداد الصناعي ( )9331إىل ()19579
منشأة ،حيث بلغ معدل التغري بينهما ( ، )1( ) – %43.8كان عدد املنشآت الكبرية منها قد بلغ ( )755منشأة أما
املنشآت الصغرية فوصل عددها إىل ( )11989منشأة بنسبة ( )%4.7و ( )%75.1على التوايل .ومن املرجح ان
تعود اسباب هذا االخنفاض يف اعداد املنشآت الصناعية إىل املتغريات اليت طرأت على قطاع الصناعة نتيجة الغاء اهليئة
العامة للتصنيع ونقل تبعية املصانع للشعبيات بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )99لسنة  1893و.ر ()9339
القاضي بنقل بعض الشركات واملصانع من القطاع العام إىل القطاع االهلي (اللجنة الشعبية العامة ،شؤون اإلنتاج،
 ،9334ص ،)1اال ان معظم املنشآت الصناعية اليت خضعت ألحكام هذا القرار توقفت عن اإلنتاج بسبب املشاكل
والصعوابت اليت واجهتها من بينها انتهاء العمر االفرتاضي وعدم قدرة البلدايت على استبدال اخلطوط القدمية بتقنية
جديدة ملواكبة التطور يف الصناعة ،وانفتاح السوق للسلع املشاهبة ،وعدم القدرة على املنافسة ،وعدم توفر السيولة الكافية،
وغريها من املشكالت والصعوابت اليت يضيق اجملال يف هذا البحث لذكرها (مركز املعلومات والتوثيق الصناعي،9334 ،
ص ) VI
 – 9أما على مستوى النشاط الصناعي فقد جاءت صناعة منتجات املخابز يف املركز االول من حيث عدد املنشآت
حتديدا يف الكبرية منها حيث بلغت ( )73منشأة بنسبة ( )%13من جمموع املنشآت الكبرية ،تليها صناعة منتجات
النجارة املستخدمة يف عمليات التشييد والبناء بعدد ( )44منشأة وبنسبة ( )%5.1تليهما صناعة املنتجات الطفلية
االنشائية غري احلرارية وصناعة املنتجات املعدنية بعدد ( )41منشأة وبنسبة ( )%4.7لكل منهما.

عدد المنشآت الصناعية في التعداد الثاني
)) 1
معدل التغير = ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 133 - ) 133
عدد المنشآت الصناعية في التعداد األول
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وكذلك احتل نشاط الصناعات الغذائية ممثال يف صنع منتجات غذائية املركز االول ضمن املنشآت الصغرية حيث بلغ
عددها ( )8791منشأة وبنسبة ( )%98.4يليها نشاط صناعة املنتجات املعدنية االنشائية والصهاريج واخلزاانت بعدد
( )8498منشأة وبنسبة ( )%93.9وذلك من إمجايل املنشآت الصغرية .
ويف مسح العام ( )9337ادرجت النتائج حسب االنشطة الصناعية فقط دون توزيعها على املناطق االمر الذي تعذر
معه املقارنة فيما بينها ،ويف العموم جاءت بعض النتائج املتعلقة بعدد املنشآت كالتايل:
 - 1مشل املسح عدد منشآت صناعية بلغ ( ،)17394منها ( )77منشأة كبرية ،و( )157منشأة متوسطة،
و( )17999منشأة صغرية ،بنسبة ( )%3.5و( )%8.4و ( )%71من االمجايل على التوايل .وعند حساب معدل
التغري بني سنيت ( )9339و ( )9337تبني انه بلغ ( )7.1بزايدة قدرها ( )1489منشأة.
 -9احتلت صناعة طحن احلبوب املرتبة االوىل من حيث عدد املنشآت الكبرية ،بنسبة ( ،)%13.9وابملنشآت املتوسطة
كانت صناعة االصناف املنتجة من اخلرسانة اجلاهزة ومنتجاهتا على رأسها ،بنسبة ( ،)%81.1وابلصغرية استحوذت
صناعة املنتجات املعدنية االنشائية والصهاريج واخلزاانت على اعلى نسبة منها وصلت (.)%98
ب – العاملون ابملنشآت الصناعية:
فيما يتعلق ابلعاملني يف االنشطة الصناعية حسب بياانت التعداد الصناعي ( )9331فقد كانت النتائج كالتايل :
 – 1بلغ إمجايل عدد املشتغلني ( )197984مشتغال ،منهم ( )97515مشتغال ال يتقاضون مرتبات ذلك اهنم
اصحاب العمل او من افر اد اسرهم  ،وهؤالء يرتكزون غالبا يف املنشآت الصناعية الصغرية ،ومن إمجايل املشتغلني كان
عدد الليبيني يف حدود ( )79419مشتغال بنسبة ( ،)%91.3أما غري الليبيني فكان عددهم حدود ( )83999بنسبة
( )%94.3من اجملموع .وكانت حصة الصناعات الكبرية ( )17179عامال بنسبة ( ،)%58.9أما حصة الصناعات
الصغرية فكانت يف حدود ( )13349مشتغال بنسبة ( )%41.7من اجملموع.
 -9على مستوى املناطق احتلت منطقة طرابلس الرتتيب االول حيث بلغ عدد العاملني فيها ابألنشطة الصناعية
( )83975عامل بنسبة ( )%94.3تليها منطقة بنغازي اليت وصل فيها عدد العاملني إىل ( )14741عامل وبنسبة
( ،)%11.1تليهما منطقة مصراتة بعدد ()19359عامل وبنسبة ( )%7.8من إمجايل عدد العاملني يف البالد ،واذا ما
عللنا هذا الرتكز فانه ميكن القول ان اسواق العمل ترتبط ابلكثافة السكانية العالية بعالقة طردية مبعىن انه اذا زادت كثافة
السكان كانت هناك فرص واسعة للحصول على االيدي العاملة (دمحم حممود سيف ،1773 ،ص  ،)91كما هو احلال
يف كل من طرابلس وبنغازي ومها قطيب الرتكز السكاين يف البالد ،اال ان ما يعلل ارتفاع عدد العاملني مبنطقة مصراتة فانه
ميكن القول ان توطن الشركة الليبية للحديد والصلب ابملدينة يعترب السبب الرئيسي هلذا الكم من العاملني حيث بلغ
عددهم يف سنة ( )9333حوايل ( )1997عامل (جملس التخطيط العام ،9338 ،ص  ،) 91والذي ارتفع إىل
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( )9957عامل يف عام (( )9338أمانة اللجنة الشعبية العامة ، ،ص  ،)9وعليه ميكن ان تتجاوز نسبة العاملني هبذه
الشركة نصف إمجايل العاملني ابلصناعة يف منطقة مصراتة.
 - 8فيما خيص توزيع العاملني على مستوى االنشطة الصناعية جاءت انشطة الصيانة والتصليح يف املقدمة بـ
( )85787عامل بنسبة ( )%99.7من جمموع العاملني ابلصناعة ،منهم ( )18159يعملون حلساهبم اخلاص بنسبة
( )%87.1من إمجايل العاملني يف هذه الفئة ،وهذا ما ينسجم مع النتيجة املتعلقة بعدد املنشآت حيث احتلت انشطة
الصيانة والتصليح املركز االول ايضا  .تليها انشطة صناعة األغذية واملشروابت والتبغ مبجموع ( )17191عامل وبنسبة
( )%15.7من إمجايل العاملني ابألنشطة الصناعية .وتليهما انشطة صناعة املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات إبمجايل
عدد عاملني بلغ ( )11179عامل بنسبة ( )%19.1من جمموع العاملني ابلصناعة يف ليبيا.
 – 4ال ميكن اغفال أمهية معرفة درجة مسامهة املرأة ابألنشطة الصناعية ،فهي نصف اجملتمع وال جيب االستخفاف بدورها
يف التغيري حنو االفضل ،ويف هذ اجلانب تشري البياانت إىل ان إمجايل العامالت ابلصناعة قد بلغ ( )11197عاملة أي
بنسبة ( )%. 11من إمجايل العاملني ابألنشطة الصناعية يف ليبيا ،وحتديدا من فئة العاملون املتقاضون لرواتب الذين بلغ
عددهم ( )77917عامل ،وهي مسامهة ميكن وصفها ابملتواضعة مبعىن ان هناك قدرات هائلة كان ميكن ان تساهم هبا
املرأة يف االنشطة الصناعية لكنها متعطلة ،ومن املرجح ان يكون السبب هو تفضيل اجملتمع اللييب عدم خروج املرأة للعمل
الصناعي ،كما ان عدم وجود بياانت ابلتعداد حتدد النوع يف فئة املشتغلون حلساهبم اخلاص ميكن ان يكون قد ساهم يف
اخنفاض هذه النسبة.
وعلى مستوى املناطق فقد تراوحت نسبة مسامهة املرأة من ( )%3مبنطقة الواحات إىل حوايل ( )%41مبنطقة
غدامس وذلك من إمجايل العاملني ابلصناعة يف املنطقة نفسها .واذا ما نظران إىل نسبة مسامهة املناطق على مستوى
البالد فنجد ان منطقة طرابلس قد استحوذت على اعلى عدد لإلانث العامالت ابلصناعة حيث بلغن ( )9331عاملة
بنسبة حوايل ( )%17من ( ) 11197عاملة .أما من حيث طبيعة العمل فكانت نسبة مسامهتها ابإلنتاج ()%95.1
وابإلدارة ( )%93.9ويف فئة آخرون بلغت ( )%8.5وذلك من إمجايل العامالت ابلصناعة يف البالد املشار اليه آنفاً.
وترتكز اغلب مشاركة لإلانث يف صناعة الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة حيث بلغت هذه املشاركة ( )1499عاملة ما
ميثل حوايل ( )%57من جمموعهن.
 -5سبق ذكر عدد العمالة الوافدة وكانت ( )83999عامال منهم ( )83181ذكورا و( )141من االانث ،وكان
إمجايل مرتباهتم ( )73993459دينارا ليبيا بنسبة ( )%91من إمجايل مرتبات العاملني ابلصناعة يف ليبيا. ،وتركز
اغلبهم يف منطقة طرابلس بنسبة ( . )%93.5أما االنشطة اليت استوعبت اكرب عدد منهم فهي انشطة الصيانة
والتصليح حيث بلغ عددهم ( )18948عامال ما يشكل نسبة ( )%48من إمجايل عدد العاملني الوافدين إىل البالد.
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 -1فيما يتعلق مبرتبات العاملني ابلقطاع الصناعي تبني ان إمجايل قيمتها بلغ ( )831197974دينار لييب ،كان
نصيب املنشآت الكبرية منها حوايل ( )911579575دينار لييب ،أما نصيب املنشآت الصغرية فكان 75373177
دينار لييب ،ونسبتهما على التوايل هي ( )%91.7و( .)%97.8واستحوذت منطقة طرابلس على ما يشكل
( )%94.5ومنطقة مصراتة ( )%17والنقاط اخلمس ( )%13.4وبنغازي ( )%7اجلفارة ( )%9.7واملرقب
( )% 4.9وذلك من إمجايل املرتبات املمنوحة للعاملني ابلصناعة يف املناطق .وتوزعت حصص املرتبات على االنشطة
الصناعية املختلفة كالتايل:
 صناعة األغذية واملشروابت والتبغ (.)%17.9 انشطة الصيانة والتصليح (.)%11.7 الصناعات املعدنية االساسية (.)14.7 الصناعات الكيماوية (.)%18.1 صناعة املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات (.)%13.1 صناعة الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة (.)%13.5 منتجات غري معدنية (صناعة االمسنت ومواد البناء) عدا صناعة النفط والغاز (.)%1.4 صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر (.)%8.9 صناعة اخلشب ومنتجاته مبا يف ذلك صناعة االاثث (.)%8.4 صناعات اخرى (.)%3.8أما قيمة املزااي العينية (طعام ،سكن ،مالبس ،مواصالت ،خدمات صحية ،تذاكر سفر ،خدمات اجتماعية) واملزااي
االخرى (مكافآت هناية اخلدمة التأمني الصحي ،التأمني على اصاابت العمل واخرى) ومسامهة املنشأة ابلضمان
االجتماعي فبلغت ( )89119197دينار لييب موزعة على املنشآت الكبرية والصغرية بنسبة ( )%74.1و ()%15.7
على التوايل .وجاء ترتيب االنشطة الصناعية من حيث منح هذه املزااي كالتايل:
-

الصناعات املعدنية االساسية (.)%94.9
صناعة األغذية واملشروابت والتبغ (.)%17.5
صناعة املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات (.)%14.4
الصناعات الكيماوية (.)%13.9
صناعة الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة (.)%7.7
انشطة الصيانة والتصليح (.)% 7.8
منتجات غري معدنية (صناعة االمسنت ومواد البناء) عدا صناعة النفط والغاز (.)%1.5
صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر (.)%5.7
صناعة اخلشب ومنتجاته مبا يف ذلك صناعة االاثث ()%1.7
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 صناعات اخرى (.)%3.9فيما يتعلق ابلعاملني يف الصناعة حسب بياانت املسح الصناعي  9339فكانت كالتايل :
 – 1اخنفض عدد العاملني ابلصناعة مقارنة ابلعام ( )9331حيث وصل إىل ( )139958عامل منهم ()47177
بنسبة ( )%45.1يعملون ابملنشآت الكرية بينما كان عدد من يعملون ابملنشآت الصغرية قد بلغ ( )57355عامل
وبنسبة ( )%54.7وذ لك من إمجايل العاملني ابلصناعة يف البالد .هذا وقد بلغ معدل التغري للمشتغلني ابلصناعة بني
عامي ( )9331و( )9339حوايل (. ) -%15.7
 - 9وابلنسبة ملسامهة العمالة الوافدة فقد وجد اهنا تساهم بـ ( )1977عامل ابملنشآت الكبرية وهو ما يشكل
( )%18.7من إمجايل العاملني هبذه املنشآت ،وميكن القول ان اخنفاض مسامهة العمالة الوافدة ابملنشآت الكبرية يرجع
إىل كون معظم هذه املنشآت تقع ضمن القطاع العام حيث يفضل تعيني العناصر الوطنية هبا  ،بينما كان عددهم
ابملنشآت الصغرية قد بلغ ( )44955عامل وبنسبة ( )%94.7من إمجايل العاملني هبذه املنشآت ،ويعد ارتفاع نسبة
مسامهة العمالة الوافدة ابملنشآت الصغرية امراً مقبوالً خاصة اذا ما ادركنا ان هذه املنشآت هي عبارة عن حمالت وورش
صيانة وتصليح ،حيث مييل الوافدون إىل استئجار احملالت الصغرية والعمل حلساهبم اخلاص او ان يستعني املواطنون
اصحاب العمل بعمالة وافدة للعمل فيها.
 – 8على مستوى املناطق احتلت طرابلس اعلى حجم للعاملني ابألنشطة الصناعية حيث بلغ ( )91373عامل وهو ما
ميثل ( )% 94.9من إمجايل العاملني ابلصناعة يف ليبيا ،تليها منطقة مصراتة بـ ( )93959عامل وهو ما يشكل
( )%17.9من إمجايل العاملني ابلبالد .أما على مستوى االنشطة الصناعية فقد استحوذ نشاط صناعة االمسنت واجلري
واجلص على اعلى عدد للعاملني ابلصناعة يف املنشآت الكبرية وهو ( )4739عامل بنسبة ( )%13.3من إمجايل
العاملني ابملنشآت الكبرية ،أما ابملنشآت الصغرية فقد تركز ( )19993عامل يف صنع املنتجات الغذائية ما يشكل
( )%83.3من إمجايل العاملني هبذه املنشآت.
 -4تشمل تعويضات العاملني الواردة ابملسح إمجايل الرواتب واالجور النقدية والعينية املستحقة للعاملني ،وقيمة مسامهة
املنتجني يف اقساط الضمان االجتماعي ،ابإلضافة للمزااي االخرى النقدية والعينية املستحقة للعاملني (اهليئة العامة
للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية ،9339،ص ب) .وبلغ إمجايل هذه التعويضات
( )411731دينار لييب كان نصيب املنشآت الكبرية منها ( )811817دينار لييب ،واملنشآت الصغرية ()153587
دينار لييب بنسبة ( )%19.4و ( )%89.5على التوايل .وعلى مستوى الصناعات كانت صناعة تكرير النفط االعلى
نسبة من إمجايل التعويضات ابملنشآت الكبرية اليت بلغت حوايل ( ،)%15وما جيب التنويه اليه هو ورود البياانت املتعلقة
هبذا النشاط ابملسح الصناعي ( )9339واليت غابت ومل ترد ابلتعداد العام ( ،)9331تليها صناعة املكرونة والرشدة
والكسكسي واملنتجات النشوية بـ ( )%5.9من إمجايل قيمة تعويضات العاملني ابملنشآت الكبرية ،أما املنشآت الصغرية
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فقد جاء نشاط صنع املنتجات الغذائية االخرى يف املقدمة بنسبة ( )%81.8يليه نشاط صناعة املنتجات املعدنية
االنشائية والصهاريج واخلزاانت بـ (.)%19.8
وتفيد هنا املقارنة بني كل من عدد العاملني وقيمة مرتباهتم وتعويضاهتم يف كل من التعداد ( )9331واملسح
( )9339ففي حني اخنفض عدد العاملني ابلصناعة عام ( )9339مقارنة ابلعام ( )9331إال أننا جند ان تكاليف
العمال ارتفعت ابلعام ( )9339مقارنة ابلعام ( )9331ما يشري إىل زايدة تكاليف العمال ،والسؤال هنا هل ميكن ان
يشري ارتفاع تكاليف العمالة ابملقارنة مع اخنفاض اعدادهم إىل ان الصناعة تسري حنو االفضل؟ ففي حاالت كثرية تراعى
هذه التكاليف وأتخذ يف احلسبان عند التفكري بتوطني صناعة ما ،خاصة ان تكاليف العمال واحدة من حمددات الربح
واخلسارة ابلنسبة لألنشطة الصناعية.
يف عام ( )9337اسفرت النتائج املتعلقة ابلعاملني ابلصناعة على ما يلي:
ُ -1سجل عدد ( )85537عامل ابملنشآت الكبرية و( )11594ابملنشآت املتوسطة و( )94917ابملنشآت الصغرية
وعلى التوايل كانت نسبتهم هي ( )%97.1و( )%7.4و( )%11.8من االمجايل الذي كان ( )191959عامال .بلغ
عدد الليبيون ( )97171عامل و( )49391من غري الليبيني وبنسبيت ( )%15.4و( )%84.5من االمجايل على
التوايل .وابملقارنة بني عدد العاملني يف سنة ( )9339و( )9337تبني زايدة عددهم ابلسنة االخرية مبقدار ()18777
عامل ومبعدل زايدة موجبة بلغت (.)%19.7
 -9مشلت تعويضات املشتغلني كل من الرواتب واالجور واملزااي العينية ومسامهة املنشأة لصاحل العاملني ،وبلغ قدرها
( )457751دينار لييب ابملنشآت الكبرية ،و( )44799دينار لييب ابملنشآت املتوسطة ،و( )175831دينار لييب
ابملنشآت الصغرية بنسب ( )%11.5و( )%1.5و( )%91.7على التوايل من امجايل ( )177984دينار لييب.
ج – قيمة مستلزمات اإلنتاج:
يقصد مبستلزمات اإلنتاج كل االدوات واخلطوات والعمليات اليت تساهم يف اجناح العملية الصناعية من بدايتها
بتحويل اخلامات االولية إىل ان تصبح منتجات صناعية قابلة للتسويق ،وتشمل املستلزمات اإلنتاجية الواردة ابلتعداد
الصناعي ( )9331كل من املستلزمات السلعية واملستلزمات اخلدمية واملصروفات التحويلية ،واليت بلغت امجاال
( )939183979دينار لييب ،منها ( )537774754دينار لييب متعلقة ابملنشآت الكبرية ،و()178985888
دينار لييب للمنشآت الصغرية بنسبة ( )%99.4و ( )%99.1على التوايل .وقد جاءت النتائج املتعلقة بكل منها على
حدا يف هذا التعداد كالتايل:
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 -1املستلزمات السلعية:
وعدد وادوات مستهلكة ،ومواد
واليت تضم بدورها املواد االولية ،والوقود واحملروقات ،وقطع الغيار ،واملياه ،والكهرابءُ ،
التعبئة والتغليف ،واملطبوعات والقرطاسية واخرى غريها .وقد بلغ إمجايل تكاليفها على مستوى البالد ()479473947
دينار لييب ،وبنسبة ( )%17.1من إمجايل قيمة مستلزمات اإلنتاج يف البالد ،منها ( )849797971دينار لييب هو
نصيب املنشآت الكبرية ،بينما وصلت هذه التكاليف إىل ( )187153717دينار لييب ابملنشآت الصغرية ،بنسبة
( )%91.3و ( )%97على التوايل .وعلى مستوى املناطق احتلت منطقة مصراتة اعلى نسبة من إمجايل قيمة مستلزمات
اإلنتاج اليت بلغت ( )%93.1تليها منطقة بنغازي ( )%15.7أما منطقة طرابلس فكانت نسبتها ( )%15.5ومنطقة
اجلفارة ( .)%13.8وتصدرت صناعة األغذية واملشروابت والتبغ تكاليف هذه املستلزمات بنسبة ( )%97.8تليها
الصناعات املعدنية االساسية (.)%15.8
 -9املستلزمات اخلدمية:
وهي تشمل اجيار االراضي واملباين ،اجيار اآلالت واملعدات وصيانتها ،وصيانة املباين ،واالتصاالت والدعاية واالعالن،
ومصاريف قانونية ومراجعة حساابت ،وسفر وتنقالت ،ومصروفات شحن ونقل وختزين وغريها ،وقد بلغ إمجايل تكاليفها
( )77955554دينار لييب ،أي بنسبة ( )%19.1من إمجايل قيمة مستلزمات اإلنتاج ،منها ( )58957775دينار
لييب كانت تكاليف خدمية ابملنشآت الكبرية ،أما ابملنشآت الصغرية فقد بلغت قيمتها ( )84771517دينار لييب
وبنسبة ( )%13.5و( )%87.5على التوايل .وعلى مستوى املناطق تصدرت منطقة طرابلس القائمة بنسبة ()%94.7
تليها منطقة مصراتة بنسبة ( )%93.1مث منطقة بنغازي بنسبة ( )%7.8من إمجايل قيمة املستلزمات اخلدمية للصناعات
املختلفة يف ليبيا .وعلى مستوى االنشطة الصناعية شكلت صناعة األغذية واملشروابت والتبغ اعلى نسبة لقيمة املستلزمات
اخلدمية حيث وصلت إىل ( )%93.9تليها انشطة الصيانة والتصليح بقيمة نسبتها ( )%17.9وذلك من إمجايل قيمة
املستلزمات اخلدمية للصناعة يف ليبيا.
 -8املصروفات التحويلية:
ويقصد هبا تلك الفوائد املدفوعة على القروض ،واهلبات واملنح والتربعات ،والتعويضات والغرامات ،ومصاريف ارابح
موزعة على املسامهني ،و رسوم إنتاج وتصاريح عمل ،ورسوم اقامة ورسوم اشرتاك النقاابت وغريها ،وهذه قد بلغت قيمتها
( )181878774دينار لييب ،ما يشكل ( )%17.9من قيمة مستلزمات اإلنتاج ،وبلغت حصة املنشآت الكبرية منها
( )119831177دينار لييب ،بينما حصة املنشآت الصغرية قد وصلت ( )17379971دينار لييب ،بنسبة
( )%75.4و( )%14.4على التوايل .وعلى مستوى املناطق جاءت منطقة طرابلس على راس القائمة بنسبة (،)%58
تليها منطقة مصراتة بنسبة ( )%19من إمجايل قيمة هذه املصروفات يف البالد .وعلى مستوى الصناعات احتلت صناعة
األغذية واملشروابت والتبغ املرتبة االوىل كذلك ،بنسبة ( )%44من اإلمجايل.
)(219

ISSN: 2706-9087

أما ابملسح الصناعي ( )9339فقد سجلت البياانت املتعلقة مبستلزمات اإلنتاج كما يلي :
 -1بلغت قيمة املستلزمات (السلعية  +اخلدمية) أو ما اطلق عليه تسمية (االستهالك الوسيط) مبلغ ()9394737
دينار لييب منها ( )1195758دينار لييب حصة املنشآت الكبرية والبقية كانت حصة املنشآت الصغرية وهو مبلغ قيمته
( )877751دينار لييب وبنسبة ( )%73.9و ( )%17.9على التوايل.
 -9ملعرفة قيمة املستلزمات السلعية فقط ميكن القول ان قيمتها بلغت ( )1579918دينار لييب ابملنشآت الكبرية
و( )857799دينار لييب ابملنشآت الصغرية ،وبنسبة ( )%71.4و ( )%17.5على التوايل من االمجايل الذي وصل
اىل ( )1749185دينار لييب.
اما املستلزمات اخلدمية فقد بلغت قيمتها ( )78147دينار لييب ابملنشآت الكبرية و( )87384للمنشآت الصغرية
وبنسبة ( )%93.5و( )%97.4من االمجايل الذي قدره ( )189179دينار لييب .
 -8وعلى مستوى الصناعات جاءت صناعة احلديد والصلب االساسية على رأس القائمة ابلنسبة للمنشآت الكبرية
بنسبة بلغت ( ،)% 83.9والصناعات الغذائية يف مقدمة املنشآت الصغرية من حيث قيمة املستلزمات االنتاجية اليت
بلغت نسبتها ( )%98من امجايل قيمتها يف البالد.
وابملسح الصناعي  9337كانت النتائج يف هذا اجلانب كما يلي:
 – 1بلغت قيمة املستلزمات االنتاجية (سلعية  +خدمية) مبلغ ( )1719947دينار لييب ابملنشآت الكبرية ،وابملنشآت
املتوسطة ( )197398دينار لييب ،وابملنشآت الصغرية ( )577417دينار لييب ،وبذلك يكون االمجايل ()9571971
دينار لييب ،وبنسب ( )%93.9و( )%1.7و ( )%99.9من االمجايل على التوايل.
 -9ابلنظر اىل قيمة مستلزمات االنتاج السلعية منفردة اتضح اهنا بلغت ( )1151885دينار لييب ابملنشآت الكبرية،
و( )118151دينار لييب ابملنشآت املتوسطة ،و( )535391دينار لييب ابملنشآت الصغرية ،إبمجايل ()9894559
دينار لييب وبذلك فان هذه االحجام تشكل على التوايل ( )%91.9و( ) %9و(.)%91.9
اما املستلزمات اخلدمية فإهنا ( )111418دينار لييب ابملنشآت الكبرية ،و ( )15799دينار لييب ابملنشآت
املتوسطة ،و( )74877دينار لييب ابملنشآت الصغرية ،وإبمجايل ( )911988دينار لييب بنسب ( )%11.1و ()%1
و( )%89.9من هذا االمجايل.
د – القيمة املضافة:
القيمة املضافة مفهوم اقتصادي يعين الفرق بني قيمة مستلزمات اإلنتاج (قيمة املواد األولية املستخدمة يف العمليات
اإلنتاجية) من انحية والقيمة اإلمجالية للمنتجات جاهزة الصنع من انحية أخرى (احتيوش فرج احتيوش وعبد القادر
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مصطفى احمليشي ،9338 ،ص  ،)18مبعىن آخر أهنا عبارة عن مجلة العائد على املشتغلني ابلصناعة ،واليت تعرب ايضا
عن امجايل االنتاج مطروحاً منه امجايل مستلزمات االنتاج (وزارة التخطيط ،مصلحة االحصاء والتعداد ،نتائج البحث
السنوي اخلاص مبنشآت الصناعات التحويلية  ،9313 ،ص ،)9وتعترب دراسة القيمة املضافة من اجلوانب املهمة اليت تربز
دور االنشطة الصناعية ومدى مسامهتها يف االقتصاد الوطين ،وقد تناول التعداد الصناعي  9331القيمة املضافة الناجتة
عن الصناعة يف ليبيا كالتايل:
 – 1بلغ امجايل القيمة املضافة  477517938دينار لييب لكل الصناعات يف كامل البالد وكانت حصة املنشآت
الكبرية  977971198دينار لييب ما شكل نسبة  %11.9ومبلغ  177979383دينار لييب وبنسبة .%87.9
 -9على مستوى املناطق جاءت منطقة طرابلس على رأس قائمة املناطق يف ليبيا مببلغ  77511578دينار لييب ما ميثل
 %93.1تليها منطقة مصراتة مببلغ  97115497دينار لييب وبنسبة  %11من تليهما منطقة بنغازي مببلغ
 97588151دينار لييب مث منطقة اجلفارة مببلغ  49977731دينار لييب .امجايل القيمة املضافة من الصناعات يف
ليبيا
 -8على مستوى الصناعات تصدرت صناعة املنتجات املعدنية واالالت واملعدات بقية االنشطة الصناعية مببلغ
 198173497دينار لييب وهو ما ميثل  ،%95.1تليها انشطة الصيانة والتصليح مببلغ  139771551دينار لييب
ما يشكل نسبة  ،%99من امجايل القيمة املضافة للصناعة يف ليبيا.
بينما اظهر املسح السنوي  9339النتائج املتعلقة ابلقيمة املضافة كالتايل:
 – 1بلغت القيمة املضافة ابملنشآت الكبرية مبلغ  1815983دينار لييب وابملنشآت الصغرية مبلغ  431354دينار
لييب أبمجايل  1911974دينار لييب وبنسبتني مئويتني  %99.8و %99.1على التوايل.
 – 9ابلنسبة للمناطق كانت منطقة مصراتة تتصدر القائمة مببلغ 991155دينار لييب تليها منطقة طرابلس مببلغ
 979351دينار لييب ،مث منطقة الزاوية  118475دينار لييب واجلفارة مببلغ  193931دينار لييب وبنسب متتالية هي
 %48.1و %11.5و %7.9و  ، %1.7مبعىن ان حوايل ثالثة ارابع امجايل القيمة املضافة ظهرت يف هذه املناطق.
 – 8وعلى مستوى الصناعات ابملنشآت الكبرية تصدرت صناعة احلديد والصلب القائمة مببلغ  559739دينار لييب مث
صناعة االمسنت بـ  117797دينار لييب تليها صناعة تكرير النفط بـ  194174دينار لييب وبنسب على التوايل بلغت
 %43.4و %19.8و  %7.1مبعىن ان هذه االنشطة تستحوذ على ما يقارب  %11من امجايل القيمة املضافة الناجتة
عن املنشآت الكبرية.
بينما سجلت صناعة املنتجات الغذائية اعلى قيمة مضافة ابملنشآت الصغرية بلغت  195943دينار لييب تليها
صناعة املنتجات املعدنية االنشائية والصهاريج واخلزاانت بقيمة  91315دينار لييب مث صنع املنتجات اخلشبية بقيمة
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 51947دينار لييب تليها صناعة املنتجات اخلزفية واالمسنتية وقطع وجتهيز االحجار (الطوب) بنسب وصلت اىل
 %81.1و %19.9 %19.9استحوذت هذه االنشطة على حوايل  %13من امجايل القيمة املضافة ابملنشآت
الصغرية.
وتناول املسح السنوي  9337البياانت املتعلقة ابلقيمة املضافة كالتايل:
 – 1بلغ االمجايل  9497381دينار لييب ،حيث سجلت ابملنشآت الكبرية  1911799دينار لييب وابملنشآت
املتوسطة  119158دينار لييب وابملنشآت الصغرية  577751دينار لييب ،ونسبتها على التوايل  %17.9و%1.5
و.%94.1
 – 9على مستوى الصناعات الكبرية جاءت صناعة احلديد والصلب االساسية ابلدرجة االوىل مقارنة ببقية االنشطة
الصناعية حيث سجلت مبلغ  599497دينار لييب تليها صناعة االمسنت واجلري واجلص مببلغ  814855دينار لييب مث
طحن احلبوب مببلغ  179971دينار لييب بينما سجلت صناعة تكرير النفط مبلغ  178191دينار لييب وبنسب
 %88.1و %17.8و %11.1و %13.1على التوايل من امجايل القيمة املضافة الناجتة عن املنشآت الكبرية.
يف حني سجلت صناعة طحن احلبوب اعلى قيمة مضافة ابملنشآت املتوسطة بلغت  49181دينار لييب تليها صناعة
االصناف املنتجة من اخلرسانة واجلاهزة ومنتجاهتا بنحو  94184دينار لييب مث صناعة املنتجات البالستيكية مببلغ
 17771دينار لييب يليها نشاط استغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمال والطفل والطني والشرشور مببلغ 19779
دينار لييب وبصناعة االعالف احليوانية احملضرة سجلت قيمة مضافة وصلت اىل  11837دينار لييب بنسب متتالية هي
 %95.7و %14.7و %11.9و %9.7و %1.7من امجايل القيمة املضافة النامجة عن املنشآت املتوسطة،
اما ابملنشآت الصغرية فقد

احملور الثاين :قياس املواقع الصناعية يف ليبيا
يهتم اجلغرافيون بدراسة طرق قياس املواقع الصناعية واالساليب الكمية املتبعة فيها حليويتها ابلنسبة اليهم ،وخنص
ابلذكر املتخصصني يف اجلغرافيا االقتصادية عامة وجغرافية الصناعة خاصة ،إذ أن مثل هذه الدراسة هتدف إىل إبراز وتقييم
املوقع الصناعي اقتصاداي .......اال أن طرق قياس املواقع الصناعية ابلنسبة للجغرايف ليست هدفا بقدر ماهي وسيلة حتقق
أغراض دراسته اليت تعتمد على الدعائم الثالثة :التوزيع والربط والتحليل ،واليت ال ختلو منها اية دراسة جغرافية  ،وعلى
ذلك تعترب دراسة القياس الكمي للمواقع الصناعية متممة للدراسة اجلغرافية هلذه املواقع .وتقاس املواقع الصناعية بطرق عدة
وزوااي متعددة (حممود دمحم سيف ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،)979نكتفي بدراسة بعض منها كما يلي :
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 – 0قياس حجم الصناعة (الكم الصناعي):
يهدف قياس حجم الصناعة مبنطقة ما إىل بيان كميتها وأمهيتها وذلك حىت ميكن مقارنتها حبجم الصناعة يف مناطق
اخرى ،ويطلق عليها البعض اسم الكم الصناعي ،حيث يظهر مدى الرتكز الصناعي يف مناطق دون اخرى  ،مبعىن آخر
كلما زاد الكم الصناعي كلما كانت الصناعة اكثر تركز او العكس ،وعلى اجلغرايف ان يفسر العوامل وراء هذا الرتكز(حممود
دمحم سيف ،مرجع سابق ،ص.)977
وللحصول على نتائج تتعلق حبجم الصناعة يف ليبيا موزعة على مناطق البالد لبيان حجم الصناعة واختالفه من منطقة
ألخرى ،استخدم يف هذا البحث معيارين مهمني مها عدد عمال الصناعة والقيمة املضافة ،ويتم قسمة مجلة املعيارين على
عدد املناطق للتوصل إىل املتوسط على مستوى الدولة  ،ليكون ذلك املتوسط رقما قياسيا تقاس على اساسه قيمة كل
من العنصرين يف املناطق الليبية.
وطبقا لنتائج املسح الصناعي السنوي ( )9339تتمثل الصناعة يف ( )99منطقة وكانت مجلة عمال الصناعة يف ليبيا
( ) 139958عامل وبذلك يكون املتوسط وهو الرقم القياسي هو:
 139958عدد العمال
= ﴿ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) =  4779عاملا
 99عدد المناطق
أما جملة القيمة المضافة في ليبيا فكانت ( )1911977333دينار ليبي وعليه يكون الرقم القياسي ھو:
 1911977333دينار ليبي
= (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) =  73837545دينار ليبي
 99عدد المناطق

وبعد ان مت احلصول على االرقام القياسية لعنصري القياس على مستوى الدولة ككل أنخذ يف تطبيق املعادلتني التاليتني
على كل منطقة على حدة (حممود دمحم سيف ،مرجع سابق ص .)979
عدد عمال الصناعة في المنطقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 133
الرقم القياسي لمتوسط عدد عمال ليبيا
القيمة المضافة من الصناعة في المنطقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 133
الرقم القياسي لمتوسط القيمة المضافة
من الصناعة في ليبيا

مث ننشئ جدوال نثبت فيه امساء املناطق ،وأمام كل منطقة نكتب نتيجة تطبيق هاتني املعادلتني ،مث جنمع حاصل
املعادلتني ونقسمها على  9ويكون الناتج هو الكم الصناعي  ،magnitudeونتيجة لتطبيق هاتني املعادلتني نقسم املناطق
إىل فئات من حيث كمها الصناعي ،وهذه الفئات هي كما يلي:
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وعند تطبيق هاتني املعادلتني وقعت النتائج ابجلدول التايل:
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( )0اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية.7112،
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من خالل اجلدول يتضح انه مل تقع اي منطقة ضمن الفئتني االوىل والثانية ويرجح ان يكون السبب هو عدم توفر
االمكاانت الصناعية يف ليبيا ابلقدر املتوفر يف الدول الصناعية االخرى.
ويعلل وقوع مصراته على رأس املناطق يف ليبيا من حيث حجم الصناعة كنتيجة ألثر ارتفاع القيمة املضافة – أحد
معياري القياس  -الناجتة عن صناعة احلديد والصلب االساسية واليت بلغت منفردة ( )559739دينار بنسبة
( )% 91.9من إمجايل القيمة املضافة الناجتة عن املنشآت الكبرية يف ليبيا (اهليئة العامة للمعلومات ،9339،ص.)99
أما بقية املناطق الواقعة يف كل من الفئات الرابعة واخلامسة والسادسة  -ابستثناء بنغازي  -وهي طرابلس واجلفارة والزاوية
واملرقب والنقاط اخلمس واجلبل الغريب ابإلضافة إىل مصراتة ،فهي تشكل الثقل السكاين والسوق الرئيسية للحصول على
املواد واخلامات الصناعية وكذلك لتصريف السلع واملنتجات الصناعية يف البالد ألهنا تضم حنو( )8413857نسمة ما
يشكل ( )%11.1من إمجايل سكان البالد (اللجنة الشعبية العامة  ،9331 ،جدول رقم ،13ص ،)77كما اهنا
مناطق تتمتع بشبكة جيدة من طرق املواصالت وموانئ يتم من خالهلا احلركة التجارية املهمة لألنشطة الصناعية كموانئ
مصراتة واخلمس وطرابلس وزوارة .بينما يفسر وقوع بقية املناطق ضمن الفئات االقل كثافة صناعاً هو عدم توفر مقومات
الصناعة مقارنة ابملناطق السابقة أما لقلة عدد سكاهنا كما هو احلال يف املناطق الواقعة مشال شرقي البالد ،او لقلة سكاهنا
وتطرف موقعها معاً كما هو احلال ابملناطق اجلنوبية الغربية واجلنوبية الشرقية يف ليبيا.
 -7قياس كثافة الصناعة:
تعين كثافة الصناعة  Intensityيف منطقة ما االمهية االقتصادية للصناعة يف اقتصادايت هذا االقليم ،وهي هبذا
تعطي صورة صادقة عن دور الصناعة يف االقتصاد احمللي .ولقياس كثافة الصناعة يفضل استخدام اكثر من معيار حىت
تكون درجة القياس دقيقة ،وهنا سوف نستخدم نسبة عمال الصناعة إىل كل عمال اوجه النشاط االقتصادي ،ونسبة
عمال الصناعة إىل جمموع السكان مث اخريا نسبة القيمة املضافة إىل جمموع السكان او مبعىن آخر القيمة املضافة من
الصناعة ابلنسبة لكل شخص من السكان( ،سيف ص  ،)977وللتطبيق على ليبيا يتعني احلصول على هذه املعايري
الثالثة على مستوى الدولة ليكون مبثابة رقم قياسي تقاس على اساسه قيمة كل من العناصر السابقة على مستوى كل
منطقة على حدة.
وطبقا لبياانت املسح السنوي للصناعات التحويلية يف ليبيا والتعداد العام للسكان ( ،)9331وحيث تتمثل الصناعة
يف  99منطقة فقد بلغ عدد عمال الصناعة ( )75999عامال ،أما القيمة املضافة الناجتة عن االنشطة الصناعية فبلغت
( ) 1485777دينار لييب ،وحسب بياانت تعداد السكان العام يف نفس السنة بلغ إمجايل السكان ذوي النشاط
االقتصادي  1791931فردا ،يف حني بلغ عدد السكان  5159179نسمة ،وللحصول على االرقام القياسية نطبق
هذه املعادالت:
( )5نسبة عمال الصناعة يف الدولة إىل جمموع عمال اوجه النشاط االقتصادي:
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75995
ـــــــــــــــــــــــــ = 3.35
17919931

( )2نسبة عمال الصناعة إىل مجلة عدد السكان:
75995
ــــــــــــــــــــــــــــــــ = 3.39
5159179

( )3القيمة املضافة لكل شخص من السكان:
1349987333
ــــــــــــــــــــــــــــــــ =  175دينار ليبي
5159179

مث نقوم بتطبيق املعادالت التالية على مستوى كل منطقة كما يلي:
عدد عمال الصناعة في المنطقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 133
السكان ذوي النشاط االقتصادي في المنطقة × 3.35
عدد عمال الصناعة في المنطقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 133
جملة السكان في المنطقة × 3.39
القيمة المضافة من الصناعة في المنطقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 133
جملة سكان المنطقة × 175

مث ننشئ جدوالً ونسجل به نتائج هذه املعادالت الثالث وجبمع حاصلها وبقسمته على  8نتمكن من الوصول إىل
قيم الكثافة الصناعية لكل منطقة ،مث حندد موقع كل منطقة حسب كثافتها ابستخدام جدول الكثافة التايل:

االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

ث
+ 022
957 – 999
972 - 957
907 - 979
922 – 907

السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
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ث
57 – 99
72 – 57
07 – 79
90 – 07
أقل من 90

ISSN: 2706-9087

جدول رقم ( )7كثافة الصناعة يف مناطق ليبيا 7114
× 00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
×0 08
8
4

× 00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
× 00
.

غ

س

0.

.

88 .

.

58 5

8
08 0

5
.

84 .

.8

5

.5 0

88 4

0 .

05

5.

0. 0

00

0 0

54 0

4.

55

08 .

0 0

8 0

5. 8

58 8

. .

8

50 8

54 8

4.

48

48 5

45

.8

80

48

0 0

4 0

. 8

45 8

4 8

4

.

.8 .

.. 5

. 4

5

84 4

4

84

88

8. 8

. 8

8. 0

.4

88 0

..

88 8

8 .

8

ئ

.

0

.

غ

×00
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
×58
8 88

س +ص+
ـــــــــــــــ

4

. 5

س

()0

8

0

.

.0

84

8.

.8

.

5.

5

00

.

48

ث ث

4

( )0اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية.7112،
ويالحظ من خالل اجلدول رقم ( ) 9ان منطقة مصراتة وقعت ابلفئة االوىل من حيث امهية الصناعة يف النشاط
االقتصادي احمللي ،وكذلك االمر ابلنسبة ملنطقة الزاوية ،وذلك ابملقارنة ببقية املناطق يف البالد ،كما يالحظ من اجلدول
)(227

ISSN: 2706-9087

غياب اية منطقة ممثلة ابلفئة الثانية مما يشري إىل الفجوة بني منطقة مصراتة وبقية املناطق التالية هلا .ويشري التسلسل
ابملناطق حسب الفئات الواقعة ضمنها من االكثر إىل االقل إىل تراجع دور االنشطة الصناعية مقارنة ابألنشطة
االقتصادية االخرى يف عموم البالد ،وميكن توضيح هذا االمر اذا ما نظران إىل نتائج التعداد العام للسكان (– )9331
يف حال استخدامنا لعدد عمال الصناعة كمعيار ملقارنة االنشطة الصناعية ابألنشطة االقتصادية االخرى -اليت تشري إىل
مسامهة انشطة التعدين واستغالل احملاجر والصناعات التحويلية بنسبة ( )%5.1من إمجايل السكان النشطني اقتصاداي
الذين اعمارهم ( )15فما فوق ،حيث احتلت خدمات التعليم املرتبة االوىل بنسبة ( ،)%99.4تليها شرحية املتعطلون
والذين مل يسبق هلم العمل بنسبة ( ،)%17.5أما العاملون ابإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي فكانت نسبتهم
( ،)%17.4والزراعة والصيد ( ،)%7.1مث التجارة واعمال التصليح والصيانة بـ (( ،)%1.7اهليئة العامة للمعلومات،
النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  ، 9331اجلدول رقم  ، 49ص ص .)177 -175
 – 3قياس التوطن الصناعي:
تقاس درجة التوطن الصناعي يف اي وحدة مكانية مبا يعرف ابسم معامل التوطن الصناعي Location Quotient

وهو يهدف إىل قياس درجة النشاط الصناعي يف الوحدة املكانية ومقارنتها ابملستوى العام للدولة ،لإلجابة على التساؤل
التايل :هل النشاط الصناعي يف هذه الوحدة املكانية يساوي او يزيد او يقل عن املعدل العام للدولة ويستخدم هذا
املقياس اكثر من معيار حيث تطبق العديد من املعادالت(دمحم حممود سيف  ،ص  ،)838ووقع االختيار على اثنتني منها
لتوضيح التوطن الصناعي يف ليبيا حسب البياانت املتاحة كما يلي:
( أ ) ابالستعانة مبعياري عدد العمال وعدد املنشآت الصناعية يف املناطق كل على حدا وابلتايل يف عموم البالد

وذلك حسب بياانت التعداد الصناعي العام لسنة ( )7110كالتايل:

عدد عمال الصناعة في الدولة
عدد عمال الصناعة في المنطقة
درجة التوطن الصناعي في ليبيا = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÷ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المنشآت الصناعية في الدولة
عدد المنشآت الصناعية في المنطقة

وقد ادرجت النتائج ابجلدول رقم (:)8
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جدول رقم ( )3درجة التوطن الصناعي يف ليبيا يف ضوء عدد العمال واملنشآت الصناعية عام 7110
آ
س

س
س

غ

/

/

/
البطنان

ئ

س

ص

92977
9709
90270
9677
079
72590
9652
9677
7669
0622
97976
7276
0022
5207
7570
9690
957
9976
7969
7959
272
577
792
9796
9279
0975
227
002
772
9990
762
5

9275
9027
9207
097
72
6597
752
752
277
676
7222
9296
676
9966
9272
799
77
792
9027
9772
065
020
027
777
707
572
702
27
929
767
955
8 8

س
ــــــــ
ص
9.7
5.7
6.6
7.6
7.6
7.7
7.7
7.7
7.7
7.2
7.9
7.5
7.7
7.7
7.7
7.7
7.0
7.0
7.0
7.0
7.9
0.6
0.9
0.2
0.7
0.2
0.5
0.7
0.7
0.7
0.2

()0

س
ـــــ ÷
ص
0.02
9.27
9.77
9.72
9.26
9.27
9.27
9.22
9.22
2.97
2.92
2.26
2.29
2.29
2.29
2.59
2.57
2.57
2.57
2.57
2.50
2.62
2.65
2.67
2.67
2.67
2.60
2.72
2.72
2.77
2.76
--

( )0اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد الصناعي لعام  ،7110جدول رقم  ،6ص ص 06 -01

يالحظ من اجلدول السابق ارتفاع درجة التوطن الصناعي مبنطقة النقاط اخلمس ويرجح ان يكون السبب هو توطن
صناعة الكيماوايت ممثلة يف الشركة العامة للصناعات الكيماوية أبيب كماش اليت تستحوذ على حوايل  %93وكذلك
الصناعات الغذائية حبوايل  % 43من إمجايل العاملني ابألنشطة الصناعية هبا اي ان هاتني الصناعتني تستأثران أبكثر من
نصف إمجايل العاملني ابلصناعة يف املنطقة.
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وتزيد درجة التوطن يف بعض املناطق عن املتوسط العام للدولة ( ،)4.8كما هو احلال النقاط اخلمس اجلفارة مصراتة
بين وليد غدامس طرابلس ودرنة  ،بينما تتساوى درجة التوطن الصناعي يف كل من احلزام االخضر واجلبل االخضر مع
املتوسط العام ،أما ببقية املناطق حيث تقل درجة التوطن عن الواحد صحيح االمر الذي يشري إىل تنوع االنشطة
االقتصادية هبا وانتشار املنشآت الصناعية الصغرية واملتنوعة.
(ب) ابستخدام معياري عدد العاملني والقيمة املضافة من الصناعة يف العام  7112كالتايل:

القيمة المضافة من الصناعة في ليبيا
القيمة المضافة من الصناعة في المنطقة
درجة التوطن الصناعي في ليبيا= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد عمال الصناعة في الدولة
عدد عمال الصناعة في المنطقة

واجلدول التايل يوضح نتائج هذه املعادلة:
جدول رقم ( )6درجة التوطن الصناعي بليبيا يف ضوء عدد العمال و القيمة املضافة من الصناعة عام 7112
القيمة أبالف الدينار
س

ص

س
ـــــــ
ص

72297
02075
559677
مصراتة
07995
5250
967727
الزاوية
97022
99772
977779
الجفارة
90757
0225
07279
درنة
99997
06292
090276
طرابلس
92279
6276
67677
المرقب
92979
0599
72729
المرج
92977
9677
95267
البطنان
9200
92297
926997
بنغازي
2622
0292
95025
الجبل االخضر
2277
9797
90276
سرت
5079
7767
07259
الجبل الغربي
5050
9997
97990
سبها
5992
7777
79999
النقاط الخمس
6299
699
7295
وادي الحياه
6207
9797
9725
الواحات
6592
779
7627
مرزق
6526
927
6276
نالوت
6727
270
7762
وادي الشاطئ
6757
679
7226
الجفرة
6967
967
9227
غات
6205
259
7072
الكفرة
. 8.
0448
4..455
( )0اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية.7112،
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س
ــــــ ÷
ص

0.70
9.72
2.29
2.56
2.62
2.66
2.66
2.66
2.79
2.70
2.79
2.77
2.77
2.77
2.70
2.79
2.72
2.72
2.79
2.72
2.75
2.76
ـــ
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يتضح من قراءة العمود االخري املتعلق بدرجة التوطن ان منطقة مصراتة حتتل املركز االول طبقا للقيمة املضافة
ابلنسبة لعدد العمال وهي نتيجة سبقت االشارة اليها عند طرحنا لقياس حجم الصناعة حيث كان للقيمة املضافة الناجتة
عن صناعة احلديد والصلب االثر الواضح يف حتديد هذا املركز .تليها منطقة الزاوية اليت تتوطن هبا مصفاة الزاوية لتكرير
النفط حيث بلغت القيمة املضافة لنشاط صناعة تكرير النفط ( )%91.7و( )%79من إمجايل القيمة املضافة الناجتة
عن االنشطة الصناعية ابملنطقة عامي ( )9331و ( )9339على التوايل.
 – 6قياس الرتابط الصناعي:
يقصد ابلرتابط الصناعي جذب الصناعات بعضها لبعض ،مبعىن ان الصناعات تتوطن جبوار بعضها اآلخر  ،ملا حيققه
ذلك الرتابط من وفورات خارجية ،وتستفيد الصناعات املرتابطة من خصائص املوقع من حيث توفر عناصر اإلنتاج ووسائل
النقل وكذلك خدمات ال تسويق وغريها .وتقاس درجة الرتابط بني صناعتني مبا يعرف ابسم معامل الرتابط الصناعي
 Coefficient of Geographic Associationوإلجياد هذا املعامل جنري اخلطوات التالية (دمحم حممود سيف ،املواقع
الصناعية ،مرجع سابق ،ص :)893
 -1حنصل على عدد العاملني ابلصناعتني يف كل منطقة على حدة مث نقوم جبمع كل العاملني يف الصناعة الواحدة على
مستوى الدولة.
 -9حنول هذه االرقام املطلقة لعدد العاملني ابلصناعتني إىل نسب مئوية .
 -8نطرح النسبة املئوية للصناعة االوىل من النسبة املئوية للصناعة الثانية ونضع الناتج يف عمود خاص به ،سواء كان
سالبا او موجبا مع وضع االشارة السالبة او املوجبة أمام كل نسبة.
 -4جنمع النسب املئوية املوجبة والنسب السالبة يف هذا العمود االخري كل على حدا وسوف نالحظ ان جمموع كل
منهما متساو.
 -5نقسم الرقم الناتج من حاصل اجلمع على  ،133والناتج نطرحه من  1333والذي ينتج لنا بعد ذلك هو عبارة عن
معامل الرتابط الصناعي.
وترتاوح قيمة معامل الرتابط الصناعي بني الصفر والواحد صحيح ،ويدل معامل الرتابط الذي تبلغ درجته صفرا انه ال
توجد هناك اي عالقة ترابط بني الصناعتني ،مبعين آخر يدل على ان احدى الصناعتني تقع يف موقع خمالف ملوقع الصناعة
االخرى  ،واذا زاد هذا املعامل عن الصفر حىت وصل إىل الواحد صحيح كان معىن ذلك ان هناك ترابطا بني الصناعتني
واهنما ينتشران يف ربوع الدولة يف أماكن متشاهبة (دمحم حممود سيف ،املواقع الصناعية  ،مرجع سابق ،ص  .)899ويف هذا
اجملال مت التطبيق على مثالني مها:
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املثال االول :يظهر الرتابط بني صناعيت النسيج واملالبس اجلاهزة  7112حيث تعتمد الصناعة الثانية على االوىل ،
وجاءت نتائج االختبار ابجلدول رقم (:)5
جدول رقم ( )1معامل الرتابط الصناعي بني صناعة النسيج واملالبس اجلاهزة لعام 7112
ج

س

س
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0
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0
8
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4
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8
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4
4
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8
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0
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8

4
0
04
00

-

-

-

4
0
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.+
.-

( )0اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية.7112،
من اجلدول السابق يتبني ان حاصل مجع القيم املوجب والقيم السالبة كل على حدا هو ( ،)% 41وبقسمة هذا
الرقم على  133ينتج ( ،)3.41وعند طرح هذا الرقم من الواحد صحيح كان الناتج ( )3.54و هو معامل الرتابط بني
صناعيت الغزل والنسيج وصناعة املالبس اجلاهزة ،ويشري هذا الرقم إىل ضعف الرتابط بني الصناعتني ،بدليل وجود صناعة
النسيج يف سبعة مناطق فقط يف حني تنتشر صناعة املالبس اجلاهزة يف كل املناطق بدون استثناء ،وهو ما يشري إىل
اجنذاب صناعة املالبس اجلاهزة حنو السوق حيث تتوفر خاماهتا ،أما عن طريق توفرها من السوق الداخلي او عن طريق
استريادها من االسواق اخلارجية ،وكذلك ما يعرف عن اجنذاب هذه الصناعة إىل االسواق هو معرفة اذواق املستهلكني،
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اضافة إىل سرعة وسهولة وصول واستهالك منتجاهتا عندما تتوطن ابألسواق ،مبعىن آخر تظهر هذه الصناعة يف االسواق
اليت تتوقف بدورها على حجم السكان لذلك نراها اكثر وضوحا يف املدن واملناطق املكتظة ابلسكان ،مقارنة بصناعة
النسيج اليت تكون اكثر ارتباطا خباماهتا االولية لذلك جندها تظهر حيث ميكن احلصول على تلك اخلامات مع االخذ
ابالعتبار بقية العوامل الالزمة لقيامها.
املثال الثاين :ويظهر الرتابط بني نشاط استغالل احملاجر الستخراج االحجار او الرمال والطفل وصناعة االمسنت

ومواد البناء  .7112وادرجت النتائج ابجلدول رقم (:)1
جدول رقم ( )4معامل الرتابط الصناعي بني نشاط استغالل احملاجر الستخراج االحجار و الرمال والطفل عمال وبني عمال
صناعة االمسنت ومواد البناء لعام 7112
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( )1اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية.9339،
من اجلدول رقم ( )1يتبني ان حاصل مجع القيم املوجبة والسالبة كل على حدا وصل ( )%58وبقسمته على 133
يكون ( )3.58وبطرحه من واحد صحيح ينتج ( )3.49وهي قيمة الرتابط بني نشاط استغالل احملاجر الستخراج
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االحجار و الرمال والطفل و صناعة االمسنت ومواد البناء ،وتشري هذه القيمة إىل ضعف الرتابط بينهما كما هو احلال يف
املثال السابق ،فمن اجلدول يالحظ تركز صناعة االمسنت ومواد البناء يف مجيع املناطق ،بينما تظهر مناطق استغالل املواد
اخلام بعشرة مناطق فقط ،كما ميكن ان يفسر انتشار نشاط صناعة االمسنت ومواد البناء يف كل املناطق إىل احلاجة
ملنتجاهتا داخل املدن حىت وان جلبت خاماهتا من خارجها ،كما هو احلال يف منطقة طرابلس اجملاورة ملنطقة اجلفارة اليت
يرتكز هبا اعلى عدد لعمال هذه الصناعة يف ليبيا ،وكذلك البطنان وسرت وسبها والنقاط اخلمس ووادي احلياة ومرزق
وانلوت واجلفرة وغات والكفرة.
 -4نصيب العامل من صايف القيمة املضافة :

من املهم التعرف على مقدار نصيب العامل من صايف القيمة املضافة الناجتة عن االنشطة الصناعية ،إلظهار التباين
بني املناطق يف هذا اجلانب ،وابلتايل البحث يف اسباب هذا االختالف ،كذلك ميكن املقارنة بني سنتني او اكثر ملعرفة
الزايدة او النقصان بني هذه القيم من سنة إىل اخرى ،ويف هذا اجملال ميكن استعراض نصيب العمال من القيمة املضافة يف
ليبيا خالل سنيت ( )9331و( )9339كالتايل:
جدول رقم ( )2نصيب العامل من صايف القيمة املضافة من الصناعات املختلفة عام 7110
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( )0اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد الصناعي لعام  ،7110جدول رقم  ،6ص ص 06 -01

يتبني من اجلدول رقم ( )9ان اعلى قيمة من نصيب العامل من صايف القيمة املضافة سجلت مبنطقة ترهونة  /مسالتة
مببلغ ( )1717دينار ليبيا ،وادانها كانت مبنطقة غات اليت بلغت ( )784دينار لييب ،وميكن القول ان السبب يعود
لكون وجود تلك العالقة بني قيمة صايف القيمة املضافة وبني عدد العمال ،مبعىن انه كلما كانت القيمة اعلى وعدد العمال
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قليل ارتفع نصيب العامل من تلك القيمة وذلك يف املنطقة نفسها  ،كما يالحظ انه يف املناطق اليت حتتل الرتاتيب
الست االوىل جتاوزت قيمة نصيب العامل من إمجايل القيمة املضافة املتوسط العام لنصيب العامل يف البالد الذي بلغ
( )8719دينار لييب.
()0

جدول رقم ( )1نصيب العامل من صايف القيمة املضافة من الصناعات املختلفة عام 7112
القيمة ابأللف الدينار
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( )1اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية.9339،
ومن خالل اجلدول رقم ( ) 7يتضح انه قد ارتفعت قيمة نصيب العامل من صايف القيمة املضافة يف كل املناطق ابملقارنة
مع نتائج عام ( ، )9331حىت انه بلغ على املستوى العام ( )11871دينار لييب  ،مبعدل تغري بلغ (،)897.4
وسجلت اعلى قيمة مبنطقة مصراتة وتليها منطقة الزاوية ،وكذلك مها املنطقتني الوحيدتني اللتني جتاوزت فيهما قيمة نصيب
الفرد املتوسط العام يف البالد .كما ان عدم ظهور بياانت تتعلق مبنطقة ترهونة /مسالتة يف هذا املسح يعود إىل دجمها اداراي
مبنطقة املرقب ،وكذلك االمر ابلنسبة ملنطقة بين وليد اليت دجمت مبنطقة مصراتة ،كما ضمت كل من منطقيت غراين
ومنطقة يفرن  /جادو معا لتسمى مبنطقة اجلبل الغريب.
قائمة املراجع:
أ  -الكتب:
 -1احتيوش فرج احتيوش وعبد القادر مصطفى احمليشي ،املصطلحات التخطيطية الشاملة يف جمال علوم التخطيط
احلضري واإلقليمي ،سلسلة البيئة والتنمية املستدامة ،الكتاب ( ،)9منشورات اهليئة العامة للبيئة،9338 ،
 - 9فتحي عبد العزيز أبو راضي ،األساليب الكمية يف اجلغرافيا ،دار املعرفة اجلامعية.9333 ،
 - 8دمحم حممود سيف ،املواقع الصناعية ،دراسة حتليلية يف اجلغرافيا االقتصادية ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،الطبعة
الثانية .1773
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ب – التقارير:
 - 1اللجنة الشعبية العامة ،شؤون اإلنتاج ،السياسة الصناعية لشؤون اإلنتاج9334 ،
 - 9أمانة اللجنة الشعبية العامة ،شؤون اإلنتاج ،امللف الصناعي 9339 ،
 - 8جملس التخطيط العام ،التقرير االول للجنة مراجعة وتقييم اوضاع الشركات الصناعية العامة.9338 ،
 - 4مركز املعلومات والتوثيق الصناعي ،تقرير مفصل عن النشاط الصناعي للشركات واملصانع والوحدات اإلنتاجية التابعة
للشعبيات9334 ،

ج – التعدادات واالحصاءات:

 -1اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد الصناعي العام،9331 ،

 -9اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية9331،
 -8اهليئة العامة للمعلومات ،النتائج النهائية للتعداد السكاين العام 9331 ،
 -4اهليئة العامة للمعلومات ،نتائج املسح السنوي ملنشآت الصناعات التحويلية،9339،
 - 5وزارة التخطيط ،مصلحة االحصاء والتعداد نتائج البحث السنوي اخلاص مبنشآت الصناعات التحويلية . 9313
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مشاكل التخطيط مبدينة اخلمس والرؤية املستقبلية للخطة العمرانية ابملدينة
د.أماين دمحم عمر

د .سليمان أبراهيم أبورقيقة

د.خالد سامل

قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات

قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات

قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات

جامعة املرقب

جامعة املرقب

جامعة املرقب

مقدمة:
إن اجملتمعات العمرانية يف الدول النامية تعاين من املشكالت البيئسية واإلقتصادية والعمرانية ،فالكثافات مرتفعة
ومتزايدة  ،ويف نفس الوقت الذي متتلئ فيه هذه الدول بكم ضخم من اإلحتياجات والطموحات احلضارية ،فاإلمكاانت
ضعيفة والتلوث نتيجة حتمية لكل هذا الكم من املشكالت ،ابإلضافة إىل إنشغال األفراد ابلبحث عن القوت اليومي،
وابلتايل عدم القدرة ع ىل التفكري يف البيئة كعنصر إيكولوجي هام ،فكانت النتيجة احلتمية هي قصور هذه اجملتمعات
وسوء حالتها.
موقع مدينة اخلمس يف اجلزء الشمايل الغريب على الساحل اللييب أكسبها مميزات طبيعية تتالءم واإلستيطان البشري  ،فهي
تقع إىل الشرق من مدينة طرابلس حبوايل  529كم ،وتتنوع فيها املعامل السياحية البحرية واجلبلية واألاثرية ،ابإلضافة لكوهنا
متثل حلقة ربط بني مدينيت زلينت ومصراته يف الشرق ومدينة طرابلس يف الغرب ،ومتثل مركزاً جتارايً مهماً حيث تتوفر هبا
شبكة مواصالت برية وحبرية جيده ،كل هذه العوامل ساعدت على تطور ومنو املنطقة وبشكل سريع على حساب
األراضي الزراعية وبشكل عشوائي،األمر الذي أدى إىل ضرورة اإللرتام ابملخططات العمرانية وهو موضوع هذه الدراسة.
أسباب أختيار املوضوع:
 -5تشخيص أوضاع املدينة العمرانية واألقتصادية واالجتماعية واخلدمية سعياً لتصنيف أمناط احلياة أبحيائها.
 -2توضيح مكانة مدينة اخلمس يف اقليمها وطبيعة عالقاهتا املتبادلة معه وظيفياً.
 -3حتديد املشكالت اليت تعاين منها املدينة وخاصة مشكالت البنية التحتية .

حدود إقليم الدراسة:
تُعد مدينة اخلمس إحدى املناطق الساحلية الواقعة مشال غرب ليبيا خريطة ( )5حتدها مشاالً البحر املتوسط
ومن اجلنواب خط السكة احلديد املقرتح ،ومتتد من وادي لبده شرقاً حىت وادي الطوالب غرابً" تله" ،تقع فلكياً بني خطي
طول  51 - 58 55 ،51 - 51 10شرقاً ،وبني خطي عرض 32 - 19 11 ،32 - 36 12
مشاالً وبذلك فهي تقع ضمن النطاق املداري املعتدل وتتأثر مبناخ األستبس البحري وتبلغ مساحتها 5751هكتاراً مقسمة
إىل أربع حمالت وذلك طبقاً للتقسيم اإلداري واملعتمد للمحالت مبنطقة الدراسة ،وهذا ما يوضحه اجلدول التايل-:
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جدول ( )1التقسيم االداري ملدينة اخلمس .2112
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املصدر :نتائج التعداد السكاين ،ونتائج املسح الوطين للسكان.
خريطة ( )1حمالت منطقة الدراسة ومساحتها

أهداف الدراسة:

املصدر :ابإلستناد إىل خمطط اخلمس الشامل  2111بولسريفس.

 -5التعرف على النمو السكاين والعمراين للمدينة وتطورها.
 -2إظهار أهم املراحل العمرانية اليت مرت هبا املدينة يف منوها احلضري.
 -3دراسة املشكالت اليت تعرتي املدينة والنامجه عن التوسع العشوائي.
سكان مدينة اخلمس

النمو السكاين:

إن معرفة السكان يف أي منطقة من املناطق له أمهية ،حيث إن منط توزيع وتركيب السكان من األمور البالغة
األمهية يف ختطيط وتطوير التنمية والنشاط االقتصادي واالجتماعي لكل منطقة ،على أساس أن عنصر السكان عنصر
قوة ،وما زال األداة الفعالة يف البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي ألي منطقة أو دولة.
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ويقصد بنمو السكان  Population Growthزايدة عدد السكان بني اترخيني معلومني  ،وكان منو
السكان بطيئاً يف املاضي بسبب اجلهل وانتشار االمراض وارتفاع معدل الوفيات بينما حديثاً أصبح منو السكان سريعاً
بسبب الثورة يف ميدان الزراعة والصناعة والطب والصحة والعامة ،وخيضع النمو السكاين لعاملني رئيسني مها :الزايدة
الطبيعية (املواليد – الوفيات) والزايدة غري الطبيعية (اهلجرة) ،ويالحظ أن الزايدة الطبيعية وحدها هي املسئولة عن منو
السكان يف العامل ،أما اهلجرة فهي بقدر ما تزيد من أعداد السكان يف مكان ما ،تنقص أعداها يف مكان آخر(.)1
ولدراسة النمو السكاين يف منطقة ما أو دولة ما فيجب النظر إىل التعدادات  The Censusاليت أجريت
يف املاضي أو يف السابق هلذه املنطقة ،حىت ميكن من خالهلا مقارنة احلاضر ابملاضي ،وكذلك ميكن تقدير املستقبل على
أساس هذا التطور.
جدول ( )2عدد سكان مدينة اخلمس سنة 1913م حسب الداينة
0 .8
8 8
5
8
05

املصدر :مكتب السجل املدين ابخلمس ،بياانت غري منشورة.

التوزيع العددي والنسيب لسكان منطقة الدراسة:
ارتبط توزيع السكان يف منطقة الدراسة بنمو سكاهنا ،وتطور حجمها وتعدد وظائفها ،ففي حني اقتصر توزيع
السكان خالل العشرينيات من القرن املاضي يف نطاق حدود حملة واحدة وهي حملة البلدية حيث كانت متثل جممل
مساحة املدينة والبالغة آنذاك ( )5.162كيلو مرت مربع( ،)2وقد شهدت املنطقة منواً سكانياً ملحوظاً ،األمر الذي
استوجب أراضي ومساحات إضافية لالستخدامات املختلفة ،ليتسع معها توزيع السكان هبا.

( ) 1خالد عبد هللا الزغراين ،عالقة النمو السكاين ابملوارد املائية يف منطقة ترهونة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة املرقب ،كلية اآلداب والعلوم ،ترهونة ،قسم
اجلغرافيا ،7111-7116 ،ص.16

( ) 2خليفة عمر األحول ،مدينة اخلمس كما صورهتا لنا واثئق األرشيف اإليطايل يف العشرينيات من هذا القرن ،جملة الواثئق واحملفوظات ،مركز جهاد الليبيني ضد
الغزو اإليطايل ،العدد الرابع ،السنة الرابعة ،0991 ،ص.06
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جدول ( )3التوزيع العددي والنسيب للسكان املقيمني الليبيني وغري الليبيني مبدينة اخلمس 2112 -1992
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املصدر :استناداً إىل نتائج التعدادات السكانية  2116-1992ونتائج املسح السكاين  2112املرقب.

مراحل النمو العمراين واجتاهاته مبدينة اخلمس

املرحلة األوىل واليت كانت خالل العهد الرتكي واإليطايل ،حيث متثل هذه املرحلة حقبة زمنية هلا أمهيتها يف
اتريخ املدينة ،حيث استمدت عراقتها من قدم وعراقة مدينة لبدة األثرية الواقعة إىل الشرق من مركز املدينة احلايل مبسافة
3كم واليت يرجع اتريخ أتسيسها إىل العهد الفينيقي ،إال أن تطورها توقف عند هناية الفرتة الرومانية ،هذا وقد أنشئت
املدينة احلالية سنة 5839م( )1كمركز سكين ،وقد مسيت ابخلمس نسبة إىل مخس اجملموع الكلي من نبات احللفة اليت
كانت تنمو يف املناطق احمليطة هبا ويصدرها ميناؤها ،حيث أصبحت املدينة تكرب وتنمو من الناحيتني السكانية والعمرانية.
خريطة ( )2استعماالت األرض خالل العهد الرتكي مبدينة اخلمس

املصدر -:اململكة الليبية ،وزارة التخطيط والتنمية،،املخطط الشامل ملدينة اخلمس ،1988ص.12

( )1املكتب االستشاري بول سريفس فاديكو ،خمطط اخلمس الشامل  ،7111طرابلس0921 ،م ،ص.73
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وبعد انتهاء العهد الرتكي يف ليبيا تاله العهد اإليطايل سنة 5055م أحكموا سيطرهتم على جتارة املدينة وأسواقها ومنابع
املياه فيها ،وسخروها خلدمة أهداف اإلدارة العسكرية اإليطالية اليت جعلوها مدينة عسكرية الستقبال قواهتم املنسحبة من
اجلنوب اللييب سنة 5051م ،كذلك هتجري السكان األصليني الستيعاب اهلجرة اإليطالية الوافدة إىل طرابلس(.)1
واخلريطه رقم ( )3تبني استخدامات األرض خالل االحتالل اإليطايل ملدينة اخلمس.
خريطه ( )3استخدامات األرض خالل فرتة االحتالل اإليطايل ملدينة اخلمس

املصدر :مدينة اخلمس كما صورهتا واثئق االرشيف االيطايل ،1992جملة الواثئق واملخطوطات ،العدد  ،1طرابلس.1991،

تطورت منطقة الدراسة تطوراً كبرياً بعد اكتشاف النفط يف ليبيا خالل سنة 5066م ،حيث إن هذا التطور
أخد منحدراً آخر وانطلق خارج أسوار املدينة مبختلف أمناطها احلياتية سواء كانت مساكن أو مناطق إدارية أو جتارية
سامهت يف تسارع منو املدينة .حيث متيزت مساكن املدينة ابلطراز اللييب والطراز الرتكي القدمي ذات الطابق والطابقني
إضافة إىل انتشار شبكات الطرق املفيدة منها وغري املعبدة وشبكات املياه والصرف الصحي.

( )1جامعة دمحم األول ،مدينة اخلمس كما صورهتا واثئق األرشيف اإليطالية يف العشرينيات من هذا القرن ،العدد الرابع0991 ،م.ص 73
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أما بداايت عقد السبعينيات فقد شهدت املدينة تطوراً كبرياً وسريعاً وواضحاً بعد إنشاء الدولة عدد من
املشاريع االقتصادية والصناعية والزراعية كمصنع تعليب األمساك ومنتجات األلبان وتعليب الفاكهة وغريها من املشاريع،
مع زايدة املرافق التعليمية والصحية ،وكلك بناء وحدات سكنية قللت من أزمة السكن وزادت يف حركة العمران ،أدى
ذلك إىل حتسن واضح يف معيشة السكان ،كل هذا كان حتت إشراف مكاتب استشارية عاملية.
جدول ( )1توزيع استخدامات األراضي مبدينة اخلمس عام .1966
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املصدر :ماك جي مارشال ولوكس ،خمطط اخلمس الشامل  ،1966التقرير النهائي ،ص119
وابلنظر إىل توزيع استخدامات األرض عام 5066م ابملدينة من خالل اجلدول
ويف مرحلة الثمانينيات شهدت املرحلة منواً ملحوظاً يف خمططات املدن الليبية الهتمام الدولة بذلك ،نظراً لزايدة
أعداد السكان وحتسن ظروفهم االجتماعية واالقتصادية فزادت أعداد املساكن ذات الشروط اجليدة للسكن ورافقها
استخدامهم للمرافق الصحية واألجهزة الكهرابئية واإللكرتونية ،كاألجهزة املرئية واملسموعة والثالجات وسخاانت املياه،
حيث أدى ذلك إىل الزايدة يف استهالك املياه والغاز والكهرابء ،وابلتايل ضرورة وصوهلا إىل كل بيت وشارع ،عليه مت
التعاقد مع بعض الشركات االستشارية اهلندسية إلعداد دراسات دقيقة للوضع الراهن يف املخطط وإعطاء مقرتحات تنمية
مستقبلية تتماشى مع خمطط املدينة حىت عام 2999م.
أما يف خمطط اخلمس الشامل  2999فقد افرتضت الشركة اهلندسية الزايدة يف عدد السكان حبيث يصبح
حوايل  79.999نسمة عام 2999م نتيجة للزايدة الطبيعية للسكان ،ابإلضافة إىل اهلجرة املتوقعة للمدينة بكوهنا مركز
اإلقليم وتقوم ابلوظائف اإلدارية واخلدمية له ،وعليه فيجب أن تتوفر هبا اخلدمات واملرافق العامة كمراكز التسوق والصناعة
والفنادق واملستشفيات...إخل من اخلدمات العامة اليت جيب توافرها هلذا العدد املتوقع من السكان.
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جدول ( )2استخدامات األراض مبدينة اخلمس حسب املخطط الشامل لعام 2111
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املصدر :خمطط اخلمس الشامل  ،2111بولسريفيس ،مصدر سابق ،ص.81

وخبصوص اجتاهات النمو يف هذه الفرتة أو املرحلة فقد تعددت االجتاهات مع اجتاه الشوارع الرئيسية والفرعية
داخل املدينة حيث فتحت مسارات جديدة يف الطرق احلضرية املخطط هلا بصورة رئيسية ذات طابع جممع يتعامد بعضها
مع بعض مبا خيدم املخطط وأهدافه حيث أقامت عليها العديد من املشاريع الصغرية واملنازل والبناء اخلاص والذي شجعت
فيه الدولة أصحاب األراضي الفضاء داخل املخطط على االقرتاض من البنوك إلنشاء وتعمري أراضيهم داخل املخطط
سواء للتمليك أو اإلجيار وهبذا شهدت املدينة أهم مراحل التطور احلضري هبا.
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شكل ( )1أستخدامات االرض ملدينة اخلمس عام 2111

املصدر :ابالستناد إىل بولسريفس ،اخلمس ،املخطط الشامل 2111م ،التقرير النهائي ،طرابلس1981 ،م ،ص.11

مشاكل التخطيط والرؤية املستقبلية للخطة العمرانية ابملدينة
 -1مشكلة السكن:
يُعد السكن مطلب أساسي وضروري لالنسان مما يتطلب توفري املسكن وختليصه من أي استغالل أو تسلط حىت
يعيش اإلنسان يف أمان ويف مناخ ميكنه من اإلنتاج واملسامهة يف حتقيق طموحات اجملتمع ،أن عملية السكن هلا عالقة كبرية
إباستخدام األرض يف املناطق احلضرية أكثر من أي أستخدام أخر ،ليس لكوهنا ذات أتثري حملي يف املكان الذي توجد فيه
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فقط ،ولكن ألهنا تؤدي دوراً رئيسياً يف اإلقتصاد القومي والسياسات اإلجتماعية ألي بلد( )1وتبني من الدراسة امليدانية
وجود مشكلتني للسكن ابملدينة مها:
 -1عدم توافق املعيار اإلسكاين يف مدينة اخلمس
تُعد مشكلة املساكن يف مدينة اخلمس من املشكالت الرئيسية يف حركة التمدين وعدم التوافق بني عدد املساكن
ابملدن وتضخم أحجامها مما هو معروض بني عدد املساكن ال يتالءم مع االحتياجات السكنية ،األمر الذي أدى إيل
أرتفاع الكثافة السكانية ،وبذلك أتيت األزمه السكنية من ضمن أولوايت األزمات يف املنطقة ،ويوضح اجلدول التايل حجم
العجز يف عدد املساكن ابملدينة.
جدول(  )6عدد املساكن وعدد األسر وحجم العجز عام 2112
08.

 -2النمو العشوائي للمساكن
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املصدر :اعتماداً على بياانت التعداد العام للمباين.

ترتكز مناطق النمو العشوائي يف مدينة اخلمس ابلنواة القدمية للمدينة وهي مرحلة النمو احلضري األول وما يعيب
مناطق النمو العشوائي أن الشوارع هبا ضيقه ومتعرجه وبعضها مسدود ويوجد هبا مبان رديئة ومتدهورة ،وهذه األحياء
جتمع ما بني القدمية غالباً واحلديثة اندراً ،وتتكون معظم مبانيها البالغ عددها  179مبىن وهي تتباين بني احملالت العمرانية
كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول ( )1التوزيع اجلغرايف للمساكن العشوائية مبدينة اخلمس .2111
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املصدر:جهاز احلرس البلدي،جلنة التعويضات واالزاله وحصر املباين.2111،

-2مشكلة استخدام االرض:

معرفة استخدام االرض من اجلوانب اجلغرافية املهمه يف الدراسات امليدانية حيث متثل مسحاً كامالً ملعرفة مدى
امكانيات املدينة والتعرف على االحتياجات املستقبلية،لوحظ ان هناك مشكالت يف استخدام االرض املخصصة بسبب
Catanese a.J Snyder Jc . Urban Planning New York .1988.p:323. ((1
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بعدها عن املناطق السكنية فمنطقة البنوك يف املدينة ترتكز وسط املدينة اليت تبعد كثريا عن املناطق السكنية والصناعية اذ
كان من املفرتض ان يتوسط ذلك مسار يشطر املناطق السكنية على جانبيه ابالضافة ايل تداخل االستخدامات املختلفة
لالرض يف املدينة مثل املخازن والورش احلرفية اليت تقع بني االحياء السكنية وجتاور املصانع للمناطق السكنية مما يسبب
تلواثً يف اهلواء يف مناطق منصرف الرايح.

 -3مشكالت شبكة املرور والطرق والشوارع الرئيسية :

يُعد الطريق مؤسسه خدمية قائمة بذاهتا تستوعب احلركة سواء كانت آليه او حركة مشاه وتتوقف كفاءه خدمة
الطريق على استيعاب هذه احلركة يف انسيابية دون اختناقات او حوادث وهناك فارق يف معاجلة الطرق من جهة نظر
جغرافية اخلدمات او يف الدراسات النقلية اذ يعد يف االخرية عنصراً تكميلياً لوسائط النقل املختلفة على حني يظل يف
االوىل عنصراً هنائياً يف استخدامات البشر(.)1
أدى مرور الطرق االقليمية داخل مدينة اخلمس ايل تقطيعها الجزاء متعدده علي تغري مستمر يف استخدامات االرض
والزحف العمراين تبعاً الرتفاع معدالت التحضر ،وأثر ذلك يف خلق مناطق معزوله لعدم توافر جمموعه مناسبة من الكباري
واالنفاق ويقعان جنوب املدينة والطرق املؤدية هلما متهالكه حتتاج ايل اعادة رصف مما يؤدي ايل تفاقم مشكالت املرور
داخل املدينة وعلى ضوء ما تقدم قام جهاز تنفيذ مشروعات االسكان واملرافق ابملدينة بوضع مشروع خيتص يتطوير وشق
شبكة الطرق تتمثل فيما يلي:
أ -طريق شارع  57فرباير املزدوج من املدخل الغريب للمدينة إيل ميدان جزيرة الدوران وطوله 52كم ،وخيدم الشارع عرب
امتداده الطويل مؤسسات حضرية واقتصادية واجتماعية ذات امهية ابلغة فضالً عن خدمة اغلب احياء املدينة وخيدم
الشارع االحياء املوجودة على جانبيه ورغم امتداد طول هذا الشارع واخلدمة اليت يؤديها فان احلالة االنشائية له
متهالكة يف مناطق معينة.
ب -طريق  57فرباير اجملمع من ميدان جزيرة الدوران ايل حمطة احلافالت وعلى جانبيه انشطة جتارية ومركز الشرطة
ومدارس وجتمعات سكنية ويبلغ طوله 8كم واحلالة االنشائية هلذا الطريق متهالكة وبعد االحداث اليت مرت هبا البلد
اصبحت مصلحة الطرق واجلسور بدون مراقبة ال تؤدي عملها ومن ذلك احلمولة الزائدة يف وسائل النقل الثقيل اليت
تبلغ اكثر من طاقتها الزائدة واحلموله الصحيحة هي 79طن حلمولة الشاحنة فاصبحة  529طن للحمولة مما ادى
ايل هتالك الطريق.

) )1فتحي دمحم مصيلحي ،ج غرافية اخلدمات االطار النظري وجتارب عربية ،دار املاجد للنشر والتوزيع ،القاهرة،الطبعة الثانية،ص.023
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-1مشكلة املرافق العامة
تتمثل مشكلة املرافق العامة يف افتقار بعض املناطق واالحياء السكنية ايل مياه الشرب والصرف الصحي وشبكة
الكهرابء العامة حيث تعاين مدينة اخلمس كغريها من املدن الليبيه نقصاً يف اخلدمات واملرافق وكذلك سوء توزيع املرافق
العامة داخل املدينة واهم ما تعاين مدينة اخلمس من مشكالت املرافق العامة ما يلي:
أ -شبكة مياه الشرب
تعد حالة شبكة املياه يف املدينة متفاوته من حملة عمرانية الخرى ومن حي الخر فهمناك احياء تكون حالة شبكة
املياه جيدة وتعمل بكفاءه طبقاً للمواصفات املطلوبه وابالضافه ايل عدم وفاء مياه الشرب ابحتياجات السكان على
مستوى املدينة عالوة على عدم وصوهلا ايل كل الوحدات السكنية وعدم توازن انتاجها على مدار اليوم واخنفاض متوسط
نصيب الفرد من مياه الشرب عن نظريه يف كثري من دول العامل وارتفاع الفاقد من مياه الشرب ايل  %28من مجلة االنتاج
ويرجع ذلك لسببني:
األول يتمثل يف فاقد شبكة توزيع مياه الشرب الذي يبلغ  %12بسبب الصاننه واالصالح.
الثاين يتمثل يف فاقد االستهالك وتبلغ نسبته  %13وخيتلف من الصيف ايل الشتاء وذلك بسبب سوء االستهالك.
وشبكة توزيع مياه الشرب يف مدينة اخلمس قدمية ومتهالكه ،وتتسبب يف تسرب نسبة كبرية من املياه وال تستوعب زايدة
يف إنتاج املياه وانتشار العشوائيات غري املخططة قانوانً واليت تشكل عبئاً على املياه النقية ابملدينة وضعف ضخ املياه يف
بعض املناطق القدمية اليت قطر أانبيب شبكة املياه هبا أقل من  299مم وال يتناسب مع كثافة السكان هبا.
ب-مشكلة الصرف الصحي
مت إنشاء شبكة الصرف الصحي يف معظم املدن الليبيه تقريباً واقتصرت على مراكز املدن اما ابقي املناطق
احلضرية واملناطق اليت انشئت حديثاً فهي غري مزودة بشبكة صرف صحي مناسبه وهي غري متصله بشبكة صرف صحي
مركزية ومن مثل هذه املناطق لديها خزاانت جما ٍر مستقله حيث يتم جتميع مياه اجملاري يف هذه اخلزاانت مث تنقل بوسيله
نقل خاصة ايل حمطات معاجلة الصرف الصحي ،اما التجمعات السكانية الصغريه اليت ليس لديها منظومه صرف صحي
متكاملة فتتزود مبثل هذه اخلزاانت بشكل مستقل او فردي كما هو احلال يف املناطق اليت طورت حديثاً يف التجمعات
السكانية االساسية وتوجد يف مدينة اخلمس حمطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي ولكن قدرهتا التشغيليه ضعيفة.
ويبلغ طول شبكة الصرف الصحي يف مدينة اخلمس 561كم وتتباين اعداد املساكن املتصله ابلشبكة بني
احملالت العمرانية وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:
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جدول(  ) 8الوحدات السكنية املتصله وغري املتصله بشبكة الصرف الصحي يف حمالت املدينة .2111
4
8 0
0
.5
44

%
88 8
8.
8
8
.8

%
.
8
5
.

.
88

488
85
54
8 .
4 5

الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ،احصاءات وبياانت غري منشورة.2111،
يتضح من حتليل اجلدول السابق ما أييت:
 بلغت أعداد الوحدات السكنية املتصله بشبكة الصرف الصحي يف املدينة  3266وحده سكنية بنسبة %60اعالها يوجد يف حمليت البلدية وبن جحا  %06وادانها ابملرقب  %30ولبده %11من االمجايل.
 وصلت اعداد الوحدات السكنية غري املتصله بشبكة الصرف الصحي ابملدينة  5162وحده سكنية بنسبة %35اعالها يف حمليت املرقب  %65ولبده  %11وادانها يف البلدية وبن جحا  %1من امجايل عدد الوحدات السكنية.
 وسجلت كمية مياه الصرف الصحي املتدفقه ابلشبكة حنو  25686م 3موزعه بصورة متباينة على حمالت املدينةالعمرانية وفقاً لعدد املساكن وحجم االسر هبا.
 وتعد مشكله الصرف الصحي متفاقمه حيث ان الشبكة قدمية ومتهالكه وعمرها االفرتاض انتهى ولذلك تعايناالعطال واالنسدادات ويف احيان كثريه تطفح منها املياه ايل الشوارع وتتجمع بشكل برك سوداء تلوث الشوارع
واالحياء وتزعج املارة وتسبب االمراض كما تسبب سوء اداء وعمل هذه الشبكة على مستوى املدينة ايل صرف مياه
اجملاري يف البحر مباشرة دون معاجلة مما تسبب يف تلوث شواطي املدينة.
-2مشكلة اخلدمات التعليمية
تعاين اخلدمات التعليمية مبدينة اخلمس من مشكالت متعددة هناك مدارس مازالت قيد اإلنشاء ومل تفتح بعد،
كما أن التوزيع اجلغرايف ملدارس التعليم االساسي (اإلبتدائي واإلعدادي) والتعليم الثانوي غري متجانس وخاصة االحياء
السكنية اجلديدة وهناك احياء سكنية تعاين نقصاً يف خدمات التعليم وخاصة التعليم التانوي حيث ال توجد سوى 7
مدارس فقط ومن مث يوجد تكدس كبري يف الفصول الدراسية ويعد متوسط عدد التالميذ من اهم املقاييس اليت تسهم يف
معرفة مدى قدرة استيعاب اخلدمات التعليمية لتالميذ احلي السكين الذين هم يف سن االلتحاق واصبح هناك عجز يف
استيعاب بعضهم يف سن االلتحاق املدرسي ابالضافه ايل ارتفاع كثافة التالميذ يف الفصول الدراسية حىت وصل  19تلميذ
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ابلفصل وارتفاع نصيب املدرس من التالميذ والضغط على هذه اخلدمات وزايدة فرتات استخدامها ايل فرتتني مما ادى ايل
تدين املستوى التعليمي.
وال يوجد ابملدينة سوى روضه واحده اتبعه للقطاع العام ومقامه على أربعه منازل ال تتوفر فيها املعايري
التخطيطية للمباين ،من حيث املساحة واملوقع وعدد الفصول وما حتتويه من مالعب ومساحات يضاف إيل ما سبق أان
كل املؤسسات التعليمية يف منطقة الدراسة بنيت يف فرتة الثمانينيات والتسعينيات وحيتاج معظمها ايل صيانه.
-6مشكلة اخلدمات الصحية
أصبح قطاع اخلدمات الصحية مؤشراً يعتمد عليه ملعرفة مدى تقدم وحتضر اجملتمعات ،وكلما متتع الفرد برعاية
صحية أفضل كان مستواه املعيشي أفضل ألن االنسان املريض يكون اقل إنتاجاً وفعالية من اإلنسان السليم يف جمتمعه
وتتفاوت مستوى اخلدمة الصحية بني حمالت مدينة اخلمس العمرانية ،وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:
جدول(  )9املؤسسات الصحية مبدينة اخلمس .2111
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املصدر :وزارة الصحة،احصاءات وبياانت غري منشورة.2111،
يتضح من حتليل اجلدول السابق ما أييت:
 ال يوجد توزيع عادل للخدمة الصحية على مستوى احملال العمرانية حيث تفتقر حمليت املرقب ولبدة للمراكز الصحية،بينما ترتكز يف بن جحا والبلدية.
 تتباين درجة اخلدمة الصحية من حيث الكفاءه بدرجة ممتازه يف حملة بن جحا بنسبة ، %55.1جيدة،%29.5مقبوله  %39.2وغري مقبولة  ، %38.3بينما أتيت حملة البلدية يف املركز األول من حيث مستوى الرضا
بنسبة  %56.5ممتاز  %22.1،جيدة %28.6،مقبولة %32.0،غري مقبولة.
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وفقاً للمعاير الصحية ابلبالد والبالغة سرير واحد لكل  199نسمة فإن مدينة اخلمس حتتاج إيل  82سريراً وجمموع
االسرة ابملستشفى العام واملراكز الصحية بلغت  69سرير تشكل  %73.2من املطلوب ،حيث يوجد ابملدينة مستشفى
واحد عام وبه معظم التخصصات الطبية ،ويقع داخل حملة البلدية على الطريق الرئيسي للمدينة مبا يسهل الوصول اليه وبه
 29سرير بنسبة ثلث عدد االسره مبراكز املدينة الصحية وتضم العيادات اجملمعه اخلاصة  19سرير يف حمليت بن جحا
والبلدية بنسبة الثلثني ومن مت ال تليب اعداد االسرة اخلدمات الصحية ابملدينة فقد كشفت الدراسة امليدانية عن وجود
قصور يف اخلدمات الطبية ابملستشفى العام مما يضطر السكان ايل الذهاب للمستشفيات اخلاصة سواء داخل املدينة او
خارجها او خارج البالد.
ويوضح اجلدول التايل عدد االسره وأهم التخصصات الطبية يف حمال املدينة 2111
جدول (  )11عدد األسرة واهم التخصصات الطبية يف حمال املدينة 2111
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املصدر  :مركز مدينة اخلمس الطيب ،احصاءات وبياانت غري منشورة.2111،
يتضح من حتليل اجلدول السابق ما أييت:
وتبني غياب الثقه يف النظام العام للصحة من قبل املواطنني الذين غالباً ما يفضلون اللجوء إيل العيادات اخلاصة
أو السفر خارج البالد من أجل تلقي العالج الطيب ،ويرجع أخنفاض جودة الصحة العامة إيل عدم كفاءة العاملني بقطاع
الصحة بسبب تدين أجور العاملني ابلقطاع الذي يؤدي إيل نقص وعد توافر القطار يف األحياء السكنية اجلديدة على
وجه اخلصوص وتردي مستوى خدمات التمريض ومشكالت التعليم الطيب وغياب التقنية الطبية ابالضافة إيل خمصصات
الرعاية الصحية من املصادر العامة غري كافية وترصد ليبيا ميزانية ضئيله على تعليم االطباء واملتخصصني كاملمرضات
واألطقم املساعدة الطبيه والفنيني.
وسكان املدينة معرضون بشكل متزايد للمخاطر البيئية والسلوكية وتتزايد بشكل كبري نسب االصابة ابمراض القلب ومرض
السكري والسرطان  ،وسبب ذلك يعود ايل التغريات اليت طرأت على منط احلياه ،اضافة ايل ان معدل االصاابت والوفيات
من حوادث املرور ٍ
عال جداً.
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الرؤاي املستقبلية للتخطيط ابملدينة
أتت فكرة التخطيط املستقبلي للمدينة مبا يتماشى مع طبيعة الشكل العام ملخطط املدينة ،وهو الشكل
املستطيل مبوازاة ساحل البحر مشاالً وخط السكة احلديد املقرتح جنوابً بشكل يتماشى مع طبيعة االحندار املميز من
اجلنوب إىل الشمال ،والذي يواكب خمطط املدينة املعتمد لسنة  2999املخطط من قبل الشركة اهلندسية البولندية
بوليسريفس والذي مل يكتمل بعد ،وحيتاج إىل بديل له بسبب الزايدة السكانية احلاصلة يف املنطقة ،حيث ميكن االستفادة
منه وتطويره بشكل يالئم متطلبات الزايدة السكانية وامتدادها اجلغرايف ،حيث يكون الشكل العام ملخطط املدينة شبكياً
وتكون الطرق الرئيسية متعامدة داخل مستطيل املدينة املوازي لساحل البحر.
حيث ميتد املخطط العام شرقاً ابجتاه املناطق األثرية لريبط بينها وبني املدينة احلديثة إلضفاء الصفة احلضارية
للمدينة معطرة بعبق التاريخ الذي تتميز به املناطق السياحية احملاذية للسياج.
إضافة إىل اجتاه النمو احلضري انحية اجلنوب لألمتداد الطبيعي للمدينة حيث ارتباطها بشبكة الطرق ومجال
طبوغرافية املوقع اليت تؤهل إلقامة جتمعات سكانية مناسبة ،توجد هبا كل اخلدمات العامة كاملدارس واخلدمات التجارية
وغريها كما يساهم موقع ميناء اخلمس التجاري غرابً خللق جتمعات سكانية ابلقرب منه لفرص العمل اليت يوفرها ،ومدى
ارتباطها بشبكة الطرق اليت تربطه ابملدينة وابملدن األخرى ،ابإلضافة إىل موقع إقامة مركب جامعة املرقب مع وجود
مساحات مناسبة للتوسع العمراين.
كما البد من استغالل الفراغات واملساحات املهملة داخل املدينة وإزالة كل املباين اآليلة للسقوط واليت يف
حالة سيئة ،واستعماهلا كاستخدامات سكنية وجتارية وإدارية خمططة ذات وضع عمودي متعدد الطوابق تتناسب مع مركز
املدينة.
حتويل الطريق الساحلي املار ابملدينة إىل طريق داخلي رئيسي وعمل طريق إقليمي سريع يربط املدينة بباقي
املدن ،خارج خمططها مبحاذاة خط السكة احلديد املقرتح مدعوم مبداخل وخمارج حضارية للمدينة .كل هذا يتم مع ضرورة
حتسني الشبكات احلالية املعمول هبا مع إمكانية تطورها شكل رقم(.)1
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شكل ( )2أجتاهات اخلطة املستقبلية للتخطيط العمراين داخل املدينة

املصدر :أستنادا لنتائج الدراسة امليدانية
النتائج:
 -5وقوع املدينة على ساحل البحر املتوسط جعلها من أهم املدن الساحلية فالطريق الساحلي الذي مير ابملدينة ساعد يف
نقل البضائع خاصة وجود ميناء اخلمس التجاري أحد اهم املواين الواقعه يف الشريط الساحلي.
 -2حمطة اخلمس البخارية تعد مصدراً إلنتاج الطقة الكهرابئيه وهي تغذي أغلب املدن الليبية ابلكهرابء.
 -3تعدد املصانع ابملدينة كمصنع األمسنت الذي يعتمد عليه يف البناء ابملنطقة بصفة خاصة ويف ليبيا عموماً ،إضافة إىل
مصانع مواد البناء ومصنع األلبان وبعض الصناعات الغذائية.
 -1اليوجد أهتمام ابملنظر الطبيعي للمدينة رغم موقعها اجلغرايف املميز ووفرت املساحات الذي كان من املفرتض
أستغالهلا كمنتزهات وحدائق عامة.
 -1البناء العشوائي وعدم وجود بىن حتتية قائمة على دراسات نالحظ األزدحام الشديد يف حركة املرور فالشوارع ضيقة
وأغلبها غري مرصوفة.
 -6أفتقار املدينة ملواقف السيارات واليت تسبب أزدحاما خاصة يف الفرتات املسائية عند العودة من العمل أ الدراسة.
 -7املدينة يف اآلونه االخرية ازداد فيها عدد السكان وخاصة بعد ثورة فرباير مل حدث من نزوح االهايل من املدن اجملاورة
إيل مدينة اخلمس ادى ذلك ايل وجود عجز يف السكن وارتفاع اسعار قطع االراضي واملساكن.
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 -8العشوائيات يف البناء حيث الوجود لرتاخيص والمتابعة من ادارة التخطيط العمراين ادى ايل ازالة الغطاء النبايت وحتول
العديد من املساحات الزراعية ايل بناء سكين
 -0تعاين املدينة من التلوث من منشأاتن صناعيتان كمصنع املرقب وحمطة حتلية املياه وحيدث التلوث عند وجود عطل
أبحدامها قد يتم السيطرة عليه يف بعض االوقات واحياات اخرى ال يكثرث املسؤولني لذلك فتسبب يف تلوث يزعج
القاطنني ابلقرب من مصدر التلوث.
 -59تدمري البيئة الطبيعية كتحويل بعض الشواطئ ابملدينة ايل مستودعات وخمازن وخاصة عند الطريق املمتد ابلقرب
من ميناء اخلمس ومصنع األخشاب ،وحتويل ضفاف االودية ايل ورش صناعية وحرفية.
 -55عدم توفري قطع أراضي صاحلة للبناء حمددة مبسارات طرق ومزودة ابخلدمات العامة ومرافق الطاقة من الدولة.
 -52التوسع العشوائي للمحالت التجارية حيث يالحظ حتول واجهات املساكن املطلة على الطرق الرئيسية ايل
أستخدامات جتارية فذلك سبب يف ازدحام الشوارع وال جود ملواقف سيارات وال اماكن انتظار واحلركة مكتظه مما
يستدعي البعض ايل وضع سيارته على الرصيف الذي هو من املفرتض ان يكون ممر مشاه.
 -53افتقار املدينة ايل شبكات مياه شرب نقية وصرف صحي فهي اغلبها قدمية ومل حيدث فيها أي تغيري او تطور
سبب ذلك مشكالت للمدينة وخاصة عند هطول االمطار املنازل تتضرر وخاصة تلك القريبة من البحر.
 -51ال يوجد تنوع وترابط لالنشطة اخلدمية ابملخطط حيث يالحظ توزيع هذه اخلدمات على مسافات كتباعدة.
 -51هناك تدهور سريع ومتواصل يف الرصيد االسكاين وخاصة فيما خيص املساكن الشعبية مما يسبب ظهور املشاكل
وتضخمها وخاصة يف املرافق العامة.
-56
التوصيات-:

 -5األهتمام ابملظهر الطبيعي للمدينة وتطوير مركز املدينة أبستغالل املساحات والفضاءات غري املستغله كإقامة منتزهات
يف الفضاءات اخلضراء.
 -2إجياد خمطط جديد لتوسعة املدينة من قبل مصلحة التطوير العمراين.
 -3تطوير خدمات النقل العام إبنشاء حمطة مركزية خاصة داخل املدينة وتنظيم خدمات النقل الثقيل على وجه
اخلصوص ،إضافة ايل حتديث شبكة الطرق ابملدينة وربطها ابلطريق السريع الذي جيب حتديثه ايضا،
 -1جيب على الدولة مراقبه التجاوزات اليت حتدث للمباين السكنية وحماربة انتشار العشوائيات.
 -1العمل على إجياد منطقة صناعيه تكون بعيدة عن مركز املدينة جتتمع فيها كل الصناعات .
 -6حتديث شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب.
 -7بناء وحدات سكنية خارج مركز املدينة للتقليل من األزدحام.
 -8تعبيد الطرق سواء تلك الواقعة داخل املدينة وأطرافها أو الطريق الساحلي.
 -0إنشاء ممرات مشاه على الطرقات السريعة لتفادي وجود أضرار بشرية.
 -59صيانة اإلانرة على الطرقات العامة ووضع عالمة مرورية.
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 -55جيب حماسبة اخلارجني عن القانون الذين يقومون بتجاوزات مضره للبيئة وتشوه املنظر الطبيعي للمدينة من قطع
لالشجار واستعماهلا كوقود وخاصة اشجار الزيتون وهذه بدوره يؤدي ايل تقلص املساحات الزراعية وزحف العمران.
 -52توعية املواطنني القاطنني قرب املصانع خبطورة األثربة والغبار وتنبيههم بضرورة زرع االشجار اليت تساعد يف
امتصاص تلك الغازات املنبعثه منها.
 -53اصدار قرارا ازالة للمحالت التجاريه اليت تبىن دون ترخيص واليت شكلت ازدحاما ابملنطقة.
 -51ختصيص اماكن لرمي النفاايت يف اماكن بعيدة عن وسط املدينة
 -51هدم أي بناء ايل للسقوط قد يشكل خطرا على املواطنني او يشوه املظهر الطبيعي للمدينة.
 -56بناء قرى سياحية على البحر الستقطاب أهايل املنطقة ومن املدن اجملاورة .
املراجع
الكتب:
-5املكتب االستشاري بول سريفس فاديكو ،خمطط اخلمس الشامل  ،2999طرابلس5078 ،م.
-2جامعة دمحم األول ،مدينة اخلمس كما صورهتا واثئق األرشيف اإليطالية يف العشرينيات من هذا القرن ،العدد الرابع،
5009م.
-3خليفة عمر األحول ،مدينة اخلمس كما صورهتا لنا واثئق األرشيف اإليطايل يف العشرينيات من هذا القرن ،جملة
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حصر الغطاء النبايت يف اجلنوب اللييب
أ.دمحم أمحد الكف
قسم اجلغرافيا  -كلية اآلداب والعلوم قصر خيار /جامعة املرقب

 .0املقدمة
ومع ندرة امل ياه السطحية يف اجلنوب اللييب ،حظيت املياه اجلوفية على الدوام أبمهية ابلغة يف إقامة العديد من
املشاريع الزراعية ،اليت تشكل داعم كبري إىل االقتصاد اللييب ويساهم يف االكتفاء الذايت من الغداء ،وتعمل على تنمية
اجلنوب الذي يزخر ابلعديد من الثروات الطبيعية الغري مستغلة االستغالل االمثل .وإن التنمية الزراعية اصبحت حاجة
ملحة يف اجلنوب اللييب وذلك الستغالل املياه اجلوفية اهلائلة املتوفرة يف اجلنوب اللييب  ،خاصة بعد قيام الدول اجملاورة واليت
نشرتك معها يف اخلزاانت اجلوفية يف إقامة العديد من املشروعات الزراعية واليت قد تساهم يف انقاص املخزون اجلويف
ابملنطقة .وقي نفس الوقت فإن خطط التنمية الزراعية يف اجلنوب اللييب جيب أن تبىن على أساس املعطيات املائية املتاحة
لضمان استدامة اإلنتاج .فالوعي بطبيعة وأمهية األساس البيئي عند وضع اخلطط والربامج التنموية الزراعية جينب إهدار
وتدهور تلك املوارد اليت بطبيعتها حمدودة واستغالهلا بطريقة تفوق قدراهتا يرتتب عنه آاثر سلبية ليس على كمية املياه
املتاحة فحسب بل على مجيع عناصر البيئة وحيدد من قدراهتا على اإلنتاج حيث أن ليبيا ال تتمتع مبورد مائي طبيعي دائم
اجلراين ونظرا لندرة وقلة معدالت سقوط األمطار وتذبذهبا جعلها تعتمد اعتمادا كليا على مصادر املياه اجلوفية حيث
تعتمد على نسبة  %75منها على املياه اجلوفية املتواجدة منذ آالف السنني يف االستعمال الزراعي والصناعي واملنزيل.،
يف هذه الدراسة حناول حصر املناطق الزراعية يف اجلنوب اللييب ابستخدام تقنية االستشعار عن بعد اليت
استخدمت بكفاءة عالية يف ميادين متعددة ،مع توفر صور األقمار الصناعية اجملانية ابلشبكة الدولية ،مكنت الباحث من
استغالهلا وإجراء عمليات التحليل عليها واخلروج بنتائج وتقدميها ملربجمي السياسات التنموية وأصحاب القرار مىت دعت
احلاجة إىل ذل ك ،وكغريها من التقنيات احلديثة يتطلب األمر تطبيقها وتوطينها يف ليبيا .وهذا ما دفعنا إىل القيام هبذه
الدراسة اليت نتمىن أن تكون مفيدة للمهتمني هبذا اجملال ،مع توفر اخلربة العملية من خالل سنوات العمل يف هذا اجملال.
وتوفر الربامج املتخصصة يف هذا اجملال وتداوهلا بينهم بعد ما حمتكرة على بعض اجلهات .بينها تقدير و إدارة املوارد املائية،
مراقبة املناطق املروية ،التخطيط الستخدام األراضي ،مراقبة التصحر وتدهور الرتبة ،الكشف عن املعادن والتخطيط
العمراين وغريها من التطبيقات املتعددة األغراض واألهداف ولالستشعار عن بعد أمهية كبرية يف جتميع املعلومات وحتليلها
واحملافظة عليها وتقدميها ملربجمي السياسات التنموية وأصحاب القرار مىت دعت احلاجة إىل ذلك ،وكغريها من التقنيات
احلديثة يتطلب األمر تطبيقها وتوطينها يف ليبيا.
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 . 7طبيعة منطقة الدراسة جغرافيا.

 0.7موقع منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة ما بني خطى طول  7و  95درجة شرقا و دائريت عرض  17.45و  97درجة مشاال
وحيدها من الشرق مجهورية مصر العربية ومن اجلنوب مجهورية السودان وتشاد والنيجر أما غراب فيحد املنطقة مجهورية
اجلزائر .شكل(.)1

 7.7تضاريس منطقة الدراسة
منطقة الدراسة عبارة عن هضبة مرتامية األطراف يتخللها العديد من اجلبال والوداين واملنخفضات ،و يرتفع
سطح هذه اهلضبة ارتفاعا تدرجييا من الشمال إىل اجلنوب حىت يصل أقصى ارتفاع هلا إىل  8433مرت فوق مستوى
سطح البحر يف قمة جبل اميكوسى جببال تبيسىت .و توجد مبنطقة الدراسة جمموعة من اجلبال من أمهها جبال تبيسىت
الربكانية ،وإىل الشمال الشرقي من جبال تبيسىت توجد كتلة جبلية هي كتلة جبال "ايقي" اليت تقع على مدار السرطان.
ويوجد إىل الشمال الغريب منها عدد من املخاريط الربكانية مثل بركان واو الناموس .أما مرتفعات "متو" فتمتد إىل الغرب
من مرتفعات تب يسىت وهى عبارة عن جمموعة من التالل اليت متثل بقااي هضبة قدمية من الصخور الرملية كانت تشغل هذه
املنطقة مث أزالتها عوامل التعرية فلم يبق منها إال هذه التالل وتلتقي مرتفعات متو من انحية الغرب مبرتفعات اتسيلى اليت
ميتد فرع كبري منها حنو الشمال حيت تعرف جببال اكاكوس .وىف الطرف اجلنويب الشرقي ملنطقة الدراسة يوجد جبل
العوينات وجبل اركنو ،أما يف مشال منطقة الدراسة فيقع جبل اهلروج وهو ميتد إىل اجلنوب من خط عرض  97درجة مشاال
وهو عبارة عن جمموعة جبلية تشغل منطقة واسعة وتنقسم إىل قسمني رئيسيني خيتلف أحدمها عن اآلخر اختالفا واضحا
يف املظهر والرتكيب ومها اهلروج األسود يف الشمال واهلروج األبيض يف اجلنوب .و إىل الغرب من جبال اهلروج األسود يقع
جبل السودا املمتد إىل الغرب منها .وتزخر منطقة الدراسة مبجموعة من املنخفضات أشهرها منخفض الكفرة الذي يضم
جمموعة من الواحات هي اجلوف وبوما وبومية والزويرق والطليلب والطالب وسط حوض كبري حمفور يف سطح اهلضبة
الصخرية  ،ومنخفض فزان الذي يقع يف اجلنوب الغريب من ليبيا وخيرتقه عدد من املنخفضات الطولية أو الوداين .تزخر
املنطقة ابلعديد من الوداين اجلافة اليت تكونت يف العصر املطري الذي مر ابملنطقة خالل الزمن اجليولوجي الرابع و من
أشهر الوداين يف منطقة الدراسة وادي الشاطئ ووادي احلياة .شكل (( .)9عبد العزيز طريح شرف.)9337 .
 3.7مناخ منطقة الدراسة

مناخيا ختضع منطقة الدراسة يف مجلتها للمناخ الصحراوي احلار بل أشد جهات العامل حرارة واملدى احلراري
اليوم ي كبري ،مما اثر سلبيا علي احلياة النباتية ابملنطقة فكمية األمطار الساقطة علي املنطقة اندرة جدا و ال تكفي إال لنمو
بعض احلشائش الفصلية يف موسم سقوط األمطار.
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 -3الزراعة يف اجلنوب اللييب
يغلب املناخ الصحراوي اجلاف على أغلب منطقة الدراسة فليس هناك غطاء نبايت طبيعي ،أمنا هناك جمموعة
من املشاريع الزراعية ومزارع خاصة منتشرة يف منطقة الدراسة .ويزرع العديد من احملاصيل يف اجلنوب اللييب من أمهها القمح
الذي تنتشر زراعته يف املشاريع اإلنتاجية .وتلعب األصناف دوراً أساسياً يف الزراعة ويف التأثري على اإلنتاج ،هلذا ينصح
بزراعة أصناف يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة الصحراوية تتناسب مع طبيعة هذه املناطق .ومع كميات الري واألمسدة
املقدمة هلا حتتاج زراعة القمح إىل مياه كثرية( ،دمحم مخيس الزوكة ،ص  .)934وذلك من أجل احلصول على انتاج جيد،
وهلذا يتم تقدمي الري للنبات يف املناطق اجلافة أو شبه الصحراوية كل يوم تقريبا ،وحىت قبل النضج .كذلك يزرع الشعري
والذي ال حيتاج إىل مياه ري كثرية ،فهو قادر على حتمل ومقاومة اجلفاف والربودة أكثر من القمح وال يتطلب الشعري
أراضي زراعية مميزة ألن طول عمر الشعري قصري جداً ،إذ ميكن جنيه بعد ثالث أشهر ،ولكن نبتة الشعري تفضل األراضي
الشديدة احلموضة أو عالية الرطوبة ،وهذا ما ال يتوفر يف األراضي الصحراوية  ،وميكن تعويض ذلك إبضافة أمسدة قلوية
هلا ،إضافة إىل أمسدة كربوانت الكالسيوم والفسفور ،والشعري يفضل أيضاً األراضي العميقة ،جيدة الصرف اليت تتوفر يف
األراضي الرملية .ويزرع يف منطقة الدراسة الربسيم الذي يعترب من أهم النبااتت الزراعية اليت ميكن زراعتها
يف املناطق الصحراوية وهذه النبتة تعترب وحبق ملكة األعالف النباتية ،وهلذا جيب االهتمام هبا على غريها من نبااتت
أعالف أخرى ،وذلك ألن الربسيم من نبااتت املناطق احلارة اجلافة كثرية الشمس ،ويعترب املناخ احلار اجلاف املشمش مالئم
جداً لزراعة الربسيم ،أما املناخ البارد الرطب فال يعترب مالئماٍ على اإلطالق ،بل رمبا يكون قاتالً للنبااتت .ويزرع ي منطقة
الدراسة كذلك حماصيل اخلضروات احلقلية  ،كزراعة غري حممية ،إال أنه ميكن محايتها من الرايح بواسطة زراعة مصدات
رايح ،مثل أشجار اإلثل ،ونبات السيسبان ،حيث تزرع البندورة ،والبطاطا ،والبصل ،والباذجنان ،والبطيخ ،والشمام
وامللوخية ،والذرة السكرية ،والقرع.
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ولصعوبة تصنيف املزروعات تصنيفا نباتيا نتيجة لتداخلها مع بعضها وحاجة هذه الدراسة اىل زايرات ميدانية عديدة
وفريق عمل كبري فلقد راينا حصر املساحات الزراعية على النحو املذكر أذانه واخلروج إبحصائيات عن املساحة االمجالية
للغطاء النبايت ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونلحق هبذه الدراسة ملحق خاص عن خطوات العمل ابملشروع:
 املشاريع الزراعية اإلنتاجية
 املشاريع الزراعية االستيطانية.
 املزارع اخلاصة.
 حطااي النخيل
 نبااتت انمية على مياه الصرف
ولقد أجريت الدراسة لسنوات خمتلفة وفصول خمتلفة ملعرفة كمية املناطق الزراعية خالل فصل الشتاء وفصل
الصيف ،وعادة ما يتم اختيار فصل الصيف حلساب الغطاء النبايت املروي ،وذلك لتفادي حساب املناطق العشبية اليت
تنمو يف فصل الشتاء بفعل سقوط االمطار ،إال أن منطقة الدراسة ذات طابع صحراوي جاف تنذر فيه األمطار وجب
علينا حساب املزروعات اليت تزرع يف الصيف واليت تزرع يف الشتاء.

- 0.3إمجايل املساحة املزروعة يف منطقة الدراسة.

من خالل حتليل صور األقمار الصناعية املتاحة نالحظ زايدة يف املناطق الزراعية خالل السنوات املختلفة
وبني اجلدول رقم ( )1هذه الزايدة ،وتشكل املزارع اخلاصة أكرب مساحة زراعية مبنطقة الدراسة فقد زادت املساحة املزروعة
هبا اىل الضعف تقريبا بني سنة  1777وسنة  9337ويرجع ذلك إىل إدخال تقنية الري احملوري يف الزراعة اليت تغطي
مساحات كبرية من منطقة الدراسة وخاصة يف منطقة سبها وأوابري ومرزق .وختتلف مساحة املشاريع الزراعية اإلنتاجية من
سنة إىل أخرى حيث تتأثر بسياسة الدولة من حيث كمية اإلنتاج لكوهنا تدار من قبل الدولة ،وتعاين املشاريع االستيطانية
من مشاكل تقنية يف عمليات الري فنالحظ الزايدة هبا قليلة خالل السنوات املختلفة .أما حطااي النخيل فكوهنا مناطق
غري مروية فأن الزايدة هبا بسيطة وتعاين من االمهال يف بعض املناطق.
جدول ( )1إمجايل مساحة املناطق الزراعية مبنطقة الدراسة خالل السنوات املختلفة ابهلكتار
الصنف

شتاء ( 77ه)

شتاء ( 9337ه)

صيف ( 9337ه)

املشاريع اإلنتاجية

25700

29015

4855

املشاريع االستيطاين

6900

9570

7635

املزارع اخلاصة

32000

60000

55000

حطااي النخيل

5600

8300

8300

اجملموع

ه70200

ه106885

ه75790
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شكل ( )8إمجايل مساحة املناطق الزراعية مبنطقة الدراسة خالل السنوات املختلفة ابهلكتار
70000
60000
50000
008

40000

ء 005

30000
20000

ء 58

10000
0

 0.0.3املشاريع الزراعية اإلنتاجية
وهي تشمل كل املشاريع الزراعية اإلنتاجية اليت أقيمت من قبل الدولة وتدار من قبلها وهتدف إىل االكتفاء الذايت ،
وحقول هذه املشاريع معظمها على شكل دوائر ونظام الري املتبع هبا هو نظام الري احملوري وختتلف مساحة كل مشروع
عن اآلخر حيث تصل يف بعض املشاريع إىل  133هكتار مثل مشروع الكفرة الزراعي ومشروع السرير ومشروع االريل
والبعض األخر اىل  43هكتار وبعضها  53هكتار كما يف مشروع مكنوسة وبرجوج .ويتم الرتكيز على زراعة القمح
كمحصول رئيسي إيل جانب زراعة بعض احملاصيل األخرى مثل الشعري ،الفول ،و الربسيم ،القصب ،الذرة الرفيعة ،الذرة
الصفراء و الربسيم.
جدول ( ) 9مساحة املشاريع الزراعية اإلنتاجية لشتاء  9337وصيف  9337ابهلكتار
املوسم الزراعي

التقسيم

املشاريع الزراعية اإلنتاجية

شتاء 1777

شتاء 9337

صيف 9337

 957933هكتار

 29,015هكتار

 4855هكتار

شكل ( ) 4مساحة احملاصيل الزراعية يف املشاريع االنتاجية خالل السنوات املختلفة ابهلكتار
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
صيف 0229

شتاء 0222
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من خالل حتليل صور األقمار الصناعية اتضح أن عملية زراعة املشروع تتم يف فصل الشتاء وذلك الرتفاع درجة
احلرارة يف فصل الصيف مما يؤدي إيل فقدان كبري يف كمية املياه نتيجة التبخر وعملية النتح  ،واملالحظ كذلك من صور
األقمار الصناعية أن الزراعة يف املوسم الشتوي ال تغطي كل احلقول وذلك راجع اىل سياسات الدولة يف كمية اإلنتاج
املطلوبة
جدول ( )8مساحة املشاريع االنتاجية مبنطقة الدراسة خالل السنوات املختلفة ابهلكتار
شتاء 9337

أسم املشروع

املساحة
ابهلكتار

الكلية صيف 9337

مشروع الكفرة

10,000

450

6,500

مشروع السرير

18,900

2500

11,000

مشروع االريل

2,600

260

1700

مشروع مكنوسة

3,930

433

3,500

مشروع برجوج

3,650

300

4,000

مشروع ايراون

1,350

450

1100

مشروع الدبوات

2,500

150

280

مشروع تساوة

1,500

100

550

مشروع الديسة

ــ ـ

173

100

مشروع هتاال

ــ ـ

65

35

مشروع متسة

ــ ـ

0

250

اجملموع

44,430

4855

29,015

 7.0.3مشروع الكفرة الزراعي اإلنتاجي.
يقع املشروع إىل اجلنوب الشرقي من مدينة الكفرة وتبلغ مساحة املشروع " "10,000هكتار وبه نظام ري
حموري حيت تبلغ مساحة كل دائرة " "133هكتار وينقسم إىل مساحتني داخلية وخارجية حيت يتم زراعة كامل املساحة
خالل املوسم الشتوي ونصف املساحة فقط يف خالل املوسم الصيفي .ويتم الرتكيز على زراعة القمح كمحصول رئيسي
إيل جانب زراعة بعض احملاصيل األخرى مثل الشعري ،الفول ،و الربسيم خالل املواسم الشتوية ،أما يف املواسم الصيفية فيتم
زراعة حماصيل  :القصب ،الذرة الرفيعة ،الذرة الصفراء و الربسيم.
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جدول (  ) 4مساحة مشروع الكفرة الزراعي خالل املوسم الشتوي والصيفي ابهلكتار.
أسم املشروع

املساحة ابهلكتار

مشروع الكفرة

137333ه

املساحة املروية للمشروع ابهلكتار
شتاء 9337

صيف 9337

 6,500ه

 450ه

ومن خالل حتليل صور األقمار الصناعية يتضح أن املشروع خالل املوسم الصيفي قد يكون خاالً من املزروعات
إال يف بعض احلقول ،وقد تظهر بعض احملاصيل الزراعية يف مرحلة النضج وبعكس احلال يف الفصل الشتوي حيت تكون
معظم احلقول مزروعة .شكل رق ــم ( .) 5ويظهر تدرج اللون األمحر يف الصورة كثافة الغطاء النبايت أما األلوان األخرى فهي
تشري إيل عدم وجود غطاء نبايت وهذا يرجع إيل تركيبة القنوات عند إعداد الصورة.
شكل (  ) 1مشروع الكفرة االنتاجي خالل املوسم الشتوي واملوسم الصيفي
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 3.0.3مشروع السرير الزراعي اإلنتاجي .
وهو من أكرب املشاريع الزراعية اإلنتاجية مبنطقة الدراسة حيت يقع إىل الشمال من منطقة الكفرة ويضم مشروع السرير
الشمايل ومشروع السرير اجلنويب وتبلغ املساحة اإلمجالية للمشروع حوايل ""17733هكتار ونظام الري املستعمل
ابملشروع هو نظام الري احملوري حيت تبلغ مساحة كل دائرة " "73هكتارا وهناك حقول أخري تقل مساحتها إىل ""43
هكتار واهم احملاصيل اليت تزرع هي احلبوب والبقوليات.
 6.0.3مشروع األريل الزراعي اإلنتاجي.
يقع يف املنطقة الشمالية الشرقية من مدينة سبها مبساحة إمجالية تقدر حبوايل  9133هكتار ونظام الري به
حموري علي شكل دوائر كل دائرة تغطي مساحة  133هكتار أما أهم احملاصيل اليت تزرع به فهي احلبوب والبقوليات .و
يعاين املشروع من مشكلة الصرف الزراعي حيت يالحظ من صور األقمار الصناعية وجود مسطحات مائية إىل جانب
املشروع انجتة عن الصرف الزراعي ومن خالل الزايرة احلقلية اتضح أن بعض احلقول (الدوائر) غري صاحلة للزراعة نتيجة
غمرها مبياه الصرف الزراعي حيت تكون هذه احلقول منخفضة يف مستوي السطح عن احلقول األخرى مما يودي إىل
انسياب مياه الصرف الزراعي إليها ،وينتج عن ذلك غمرها ابملياه .شكل رقم (.)1
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 1.0.3مشروع مكنوسة الزراعي اإلنتاجي.
يقع إىل اجلنوب من منطقة وادي احلياة ما بني منطقة تساوه ومنطقة الفجيج و تبلغ املساحة اإلمجالية للمشروع
حوايل " "8783هكتارا ونظام الري به حموري على شكل دوائر تبلغ مساحة كل دائرة ما بني " "53إىل ""133
هكتار .وتزرع معظم احلقول خالل املوسم الشتوي ابلقمح والشعري والشوفان  ،أما خالل املوسم الصيفي فالزراعة تكون به
قليلة حيت تقتصر الزراعة فيه علي القصب والذرة الرفيعة.
 4.0.3مشروع تساوة الزراعي اإلنتاجي.
يقع إىل اجلنوب من مشروع مكنوسة الزراعي اإلنتاجي وهو من املشاريع اإلنتاجية التابعة إىل مركز البحوث
الزراعية وهو ذو نظام ري حموري تبلغ املساحة اإلمجالية للمشروع حوايل " "1533هكتار وتبلغ مساحة كل دائرة حوايل
" "53هكتارا.
 2.0.3مشروع برجوج الزراعي اإلنتاجي.

يقع إىل اجلنوب من مدينة أوابري وإىل الشرق من منطقة تساوه علي امتداد وادي برجوج وتبلغ املساحة
اإلمجالية للمشروع حوايل " "8153هكتارا وهو ذو نظام ري حموري تبلغ مساحة كل دائرة " "53هكتارا وأهم احملاصيل
الزراعية اليت تزرع هبذا املشروع احلبوب والبقوليات.

 1.0.3مشروع إيراون الزراعي اإلنتاجي.
يقع إىل الغرب من مدينة أوابري تبلغ املساحة اإلمجالية للمشروع " "1853هكتاروهو ذو نظام ري حموري تبلغ
مساحة كل دائرة " "53هكتارا وأهم احملاصيل اليت تزرع به هي الربسيم يف املوسم الصيفي والقمح والشعري يف املوسم
الشتوي ،شكل (.)18

 9.0.3مشروع الدبوات الزراعي اإلنتاجي.
يقع إىل الشمال من مدينة براك حيت تبلغ املساحة اإلمجالية للمشروع حوايل " "9533هكتار وهو ذو نظام
ري حموري تبلغ مساحة كل دائرة حوايل " "133هكتار وأهم احملاصيل اليت تزرع به هي احلبوب والبقوليات واألعالف.
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 01.0.3مشروع الديسة الزراعي اإلنتاجي.
يقع إىل الشرق من مدينة اوابري وهو مشروع خاص بتنمية األبقار يزرع به حماصيل األعالف مثل الربسيم
لغرض تغذية املواشي ،و من املالحظ أن الزراعة به ترتكز يف املوسم الصيفي بعكس املشاريع الزراعية اإلنتاجية اليت ترتكز
الزراعة هبا يف املوسم الشتوي.
 07.0.3مشروع هتاال الزراعي اإلنتاجي.
يقع إىل اجلنوب من مشروع هتاال االستيطاين الواقع مبنطقة غات وهو من املشاريع الصغرية وأهم احملاصيل اليت
تزرع يف املوسم الشتوي هي احلبوب و البقوليات.
 7.3املشاريع الزراعية االستيطانية.
وهي املشاريع الزراعية اليت أقيمت من قبل اجملتمع قسمت إىل مزارع مت توزيعها على املواطنني من أجل االنتفاع
هبا .وأهم املشاريع الزراعية االستيطانية ابملنطقة هي :مشروع الكفرة االستيطاين _ مشروع براك اشكدة _مشروع سبها_
مشروع غدوة _ مشروع أوابري _ مشروع هتاال_ مشروع أم األرانب _ مشروع زويلة .وليس هناك حمصول معني يتم
زراعته يف مثل هذه املشاريع فنجد الثوم والبصل والبطيخ والطماطم والشعري وأشجار النخيل وغريها من احملاصيل املنتشرة
يف مثل هذه املزارع.

جدول ( )5املساحة اإلمجالية للمشاريع االستيطانية ابهلكتار خالل السنوات املختلفة.
املوسم الزراعي
املشاريع الزراعية االستيطانية شتاء 1777
 1733ه

شتاء 9337

صيف 9337

 9,570ه

 7,635ه
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جدول ( )1مساحة املشاريع االستيطانية ابهلكتار خالل السنوات املختلفة

.

اسم املشروع

املساحة ابهلكتار

شتاء 7111ف

صيف  7119ف

الكفرة

1500

755

840

سبها

305

600

555

مسنو

280

500

240

براك

3000

1,600

1,150

غدوة

400

400

365

اوابري

2300

2000

1,200

هتاال

1500

195

800

أم األرانب

400

1495

1450

زويلة

640

1,100

285

محرية

1440

390

265

العوينات

135

105

75

تراغن

310

240

215

مرزق

_

190

195

اجملموع

ه12,210

ه9,570

ه7,635

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن مساحة املشاريع الزراعية االستيطانية املستغلة خالل شتاء "9337ف"

يزيد عن السنوات األخرى و هذا يرجع إىل أن املشاريع االستيطانية تزرع ابلشعري خالل املوسم الشتوي .وهناك تدهور يف
اإلنتاج يف بعض املشاريع مثل مشروع هتاال االستيطاين شكل ( )7ومشروع العوينات االستيطاين .وتوسع يف مساحة
بعض املشاريع مثل مشروع سبها ومشروع محرية ومشروع أم األرانب ميكن الرجوع إىل اخلرائط املرفقة ابمللحق لغرض
املقارنة.
 0.7.3الزراعة يف املوسم الشتوي.
ترتكز زراعة احملاصيل يف املوسم الشتوي يف بعض املشاريع وخاصة املشاريع الواقعة يف منطقة مرزق مثل مشروع
زويلة وأم األرانب ومشروع محرية علي الشعري والقمح والربسيم والبطيخ والثوم والبصل والذرة الرفيعة ابإلضافة إىل األشجار
املثمرة دائمة اخلضرة مثل النخيل ويزرع كذلك الربتقال واللوز بشكل قليل .أما املشاريع الواقعة يف منطقة سبها فأن الزراعة
هبا ترتكز يف املوسم الصيفي وهذا ما نالحظه من خالل صور األقمار الصناعية.
 7.7.3الزراعة يف املوسم الصيفي.
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ترتكز الزراعة يف املوسم الصيفي علي زراعة بعض احملاصيل مثل األعالف كالربسيم واحملاصيل احلقلية مثل
الطماطم والفلفل والبطاطا وغريها من احملاصيل ابإلضافة إيل وجود العديد من األشجار املختلفة خاصة النخيل.
 3.7.3الوضع القائم ابملشاريع االستيطانية.
تعاين بعض املشاريع من مشكلة الصرف الزراعي فنتيجة للري الزائد تنساب املياه الزائدة يف جماري مائية تنتهي
عادة إىل السبخات أو املنخفضات و يظهر ذلك بوضوح يف مشروع براك االستيطاين .ويالحظ من الشكل السابق أن
مساحة بعض املزروعات يف املشروع يف املوسم الشتوي والصيفي تزيد عن مساحة املشروع ويرجع ذلك إىل أن بعض
املشاريع االستيطانية قد زادت مساحتها نتيجة توسع بعض املزارعني يف األراضي الواقعة حول املشروع.
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 3.3املزارع اخلاصة.
وهي مزارع خاصة ابملواطنني يزرع هبا النخيل واحملاصيل املومسية مثل الشعري والربسيم والثوم والبصل وغريها وعادة
ما تزرع هذه احملاصيل بني أشجار النخيل ومت اعتبار النخيل املتواجد هبا من ضمن تصنيف املزارع اخلاصة .وميكن تقسيم
املزارع اخلاصة إىل نوعيني مها:
 0.3.3مزارع ذات نظام ري حموري ويزرع هبا حمصول واحد.
وهي عبارة عن حقول علي شكل دوائر مثل حقول املشاريع الزراعية اإلنتاجية ولكنها أصغر مساحة حيت
تصل مساحة احلقل (الدائرة) إيل ما بني " "43إيل " "45هكتارا و أهم الزراعات هبا الربسيم و يف البعض منها يزرع
الشعري خالل املوسم الشتوي واخلضراوات يف املوسم الصيفي.
 7.3.3مزارع خاصة ذات نظام ري ابلرش والغمر ويزرع هبا العديد من احملاصيل.
وهذه املزارع يزرع هبا العديد من حماصيل اخلضراوات واحلبوب بني األشجار املثمرة واغلب هذه األشجار هو النخيل.
جدول ( )9مساحة املزارع اخلاصة مبنطقة الدراسة ابهلكتار
املساحة الكلية ابهلكتار
املزارع اخلاصة

شتاء 1777

شتاء 2008

صيف 2009

 32000ه

 60000ه

 55000ه
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وتشكل املزارع اخلاصة غالبية املساحة ابملناطق املزروعة مبنطقة الدراسة خالل املوسم الصيفي و الشتوي وتزيد مساحة
املزارع اخلاصة يف املوسم الشتوي يف منطقة الدراسة عن املوسم الصيفي ،ويرجع ذلك إىل أن مساحات كبرية تزرع ابلشعري
يف املزارع اخلاصة ذات نظام الري احملوري يف فصل الشتاء ويالحظ عكس ذلك يف منطقة وادي احلياة و اوابري حيت جند
أن املساحات املزروعة يف فصل الصيف تزيد عن املساحات املزروعة يف فصل الشتاء ويرجع ذلك لعدم وجود مزارع يف
املنطقة ذات نظام ري حموري.

 6.3حطااي النخيل

تنتشر حطااي النخيل يف مناطق متفرقة من منطقة الدراسة وقد تكون علي شكل جتمعات أو خمتلطة مع
شجريات أخرى مثل األثل وتتواجد كذلك يف بطون الوداين وحول بعض املناطق العمرانية ،أما ابلنسبة ألشجار النخيل
داخل املزارع فقد أدرجت من ضمن تصنيف املزارع اخلاصة .ويالحظ أن هناك مساحات واسعة من حطااي النخيل تنمو
يف مناطق السبخات كما هو احلال حول سبخة مرزق.
جدول ( )7مساحة حطااي النخيل لشتاء للسنوات املختلفة ابهلكتار.
الصنف
حطااي النخيل

شتاء 1989

شتاء 2008

صيف 2009

 57133ه

 7833ه

 7833ه

 1.3نبااتت انمية علي مياه الصرف الزراعي
تنمو نبااتت القصبة حول مياه الصرف الزراعي الناجتة عن الري الزائد للمشاريع الزراعية اإلنتاجية مثل مشروع االريل
واملشاريع االستيطانية مثل مشروع براك االستيطاين وهي ظاهرة سلبية تساهم يف هدر املياه ابملنطقة وجيب العمل على
احملافظة على هذه املياه من أجل االستفادة منها يف زراعات مفيدة ،وتتكون هذه الظاهرة عندما تكون املنطقة املزروعة
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حتتوي على طبقة صخرية صماء متنع املياه من التسرب إىل املخزون اجلويف .وألمهية املوضوع فقد أحببنا اإلشارة اليها
وإدخاهلا ضمن التصنيفات
جدول ( )7مساحة النبااتت النامية علي مياه الصرف الزراعي لشتاء  9337وصيف  9337ابهلكتار
الصنف

شتاء 0919

شتاء 7111

 1صيف 7119

نبااتت انمية علي مياه الصرف الزراعي

 479ه

 366ه

 416ه
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 6ملحق خطوات العمل ابملشروع
 0.6خطوات العمل ابملشروع
مرت عملية إجناز املشروع ابخلطوات اآلتية:
 عملية مجع وإدخال البياانت.
 عملية معاجلة و حتليل البياانت.
 عملية استخراج النتائج واإلنتاج النهائي للخرائط.

 0.0.6عملية مجع وإدخال البياانت.

من أجل احلصول على نتائج عالية الدقة استخدمت العديد من مصادر البياانت املتوفرة سواء كانت صور األقمار
الصناعية ،واخلرائط املتوفرة اليت تغطي منطقة الدراسة.
 .1صور القمر الصناعي " LandSatالندسات_ "5لسنة "1777م" و "الندسات_ "9لسنة
"9337م" املوسم الصيفي (شهر مايو – يوليو) ،و "الندسات_ "9ذلك للموسم الشتوي لسنة "9337م"
لشهر( يناير وفرباير) .وتصل القدرة التميزية للقمر الصناعي "الندسات" إىل  83مرتا وحيتوي على  9أطياف و
حيتوي ابإلضافة إىل األطياف السابقة علي طيف أحادي اللون ذي قدرة متيزية تصل إىل  15مرتا .وقد مت
االعتماد علي هذه الصور يف تصنيف الغطاء النبايت الحتوائها علي عدة أطياف مما جيعلها تساهم يف زايدة
فرص التباين بني القنوات واملفاضلة بينها ابإلضافة إىل كرب املساحة اليت يغطيها القمر مما يسهل عملية احلصول
علي عدد كبري من التغطيات يف املوسم الواحد.
 .9متت االستعانة بصور االقمار الصناعية املوجودة يف موقع (  )Googleالقوقل لغرض التحقق من
النتائج املستخلصة من اصور القمر الصناعي . LandSat
 .8اخلرائط الطبوغرافية الروسية ملنطقة الدراسة ذات مقياس الرسم  933.333 :1ومقياس :1
 133.333فقد استخدمت لغرض التحقق من النتائج املستخلصة من صور القمر الصناعي "الندسات "9
و"الندسات ."5
 .4اخلرائط الطبوغرافية مقياس  53.333 :1ملنطقة الكفرة الصادرة عن مصلحة املساحة لغرض
استخالص البياانت والتحقق من النتائج.
الربجميات املستخدمة.
 برانمج  ERDAS 8.5لغرض معاجلة الصور الفضائية.
 برانمج  ARCGISلغرض حتليل واستخراج املعلومات.
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 7.0.6عملية إدخال البياانت.
خبصوص عملية إدخال البياانت متت ابخلطوات اآلتية:
 )1مت اختيار صور(الندسات )5لسنة 1777م اليت تغطي املنطقة املراد دراستها حيث مت تصحيحها
هندسياً ابستعمال اإلسقاط  Projection UTM89-33-84حسب املنطقة كما مت استعمال WGS
 84كمستوى إسناد هلا و إنتاج لوحة جممعة إبسقاط موحد للتعرف على األراضي الزراعية الواقعة ابملنطقة .مع
إجراء عملية التحسني للصورة من أجل زايدة التباين بني القنوات واألطياف و إظهار الغطاء النبايت بشكل
واضح.
 )9قسمت األراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة الدراسة إىل  19اللوحة ،حيث تغطي كل لوحة
مساحة 13*53كم ومبقياس رسم 133.333 :1للمناطق اليت هبا مشاريع زراعية واليت ترتكز مبنطقتني رئيستني
مها سبها -وادي احلياة و منطقة الكفرة والسرير.
 )8ومت إجراء نفس اخلطوات لصور القمر الصناعي (  ) 9 LandSatللموسم الصيفي  9337واملوسم
الشتوي .9337
 )4إعداد لوحة جممعة ) )Mosaicلصور القمر الصناعي "الندسات" لسنة " "1777وسنة
"9337م" وسنة "9337م" و اليت حتتوي علي مناطق زراعية.

 3.0.6عملية معاجلة و حتليل البياانت والتحقق من النتائج.
استخدمت تقنية حساب التوزيع االعتدايل ملعامل االخضرار ( (NDVIمن اجل استخالص الغطاء النبايت من صور
القمر الصناعي "الندسات" وفقا للخطوات التالية:
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 .1استخالص الغطاء النبايت من صور القمر الصناعي "الندسات" ابستخدام املعادلة اخلاصة حبساب
التوزيع االعتدايل ملعامل االخضرار ( (NDVIاليت تكــون علي الشــكل التالـي (القناة الرابعة – القناة الثالثة)
( /القناة الرابعة  +القناة الثالثة) .أي طرح القناة الثالثة من صور القمر الصناعي "الندسات" من القناة
الرابعة وتقسيمها علي انتج مجع القناة الرابعة مع القناة الثالثة .حيث عادة ما تكون القيم املستخرجة ذات قيم
ما بني " "1-وهي تربز املناطق اخلالية من الغطاء النبايت إىل " "1+وهي اليت تربز املناطق األكثر كثافة يف
الغطاء النبايت .وابستخدام هذه املعادلة ميكن معرفة األراضي الزراعية سواء أكانت متناثرة أو غري متناثرة
بسهولة و حتويلها إىل صيغة شعاعية ( (Vectorعن طريق ( (Vectorizationو ابلتايل ميكن التعامل معها
بسهولة عند بناء قاعدة بياانت بنظم املعلومات اجلغرافية.

 .9إجراء عملية إعادة تصنيف للخرائط املنتجة من عملية حساب التوزيع االعتدايل ملعامل االخضرار ((NDVI

ابستخدام عملية الفصل( ( )Slicingوهي عملية تقوم بتمييز كثافة الغطاء النبايت عن طريق تدرجها من األقل
إىل األكثر) ،ويف املشروع احلايل مت توزيع القيم اليت ما بني " "3.38إيل " "3.11علي أهنا مناطق قليلة
الكثافة واملتمثلة يف حطااي النخيل والنبااتت النامية علي السبخات أما القيم ما بني " "3.19إيل ""3.83
فهي مناطق متوسطة الكثافة وتظهر يف بعض احملاصيل املوجودة يف املزارع اخلاصة ،أما القيم األكثر واليت تصل
قيمها إىل" " 1فهي مناطق ذات كثافة نباتية عالية مثل مناطق املشاريع الزراعية اإلنتاجية والنبااتت النامية علي
اجملاري املائية واملزارع اخلاصة .وللعلم متت مقارنة النتائج املتحصل عليها عن طريق حساب التوزيع االعتدايل
ملعامل االخضرار  NDVIلصور القمر الصناعي ابلسنوات املختلفة ابلتفسري البصري لتلك الصور , .إجراء
عملية التقسيم النهائي للغطاء النبايت ملنطقة الدراسة وفقا التقسيمات املقرتحة وقد متت هذه العملية عن طريق
حتويل التصنيف املستخرج من عملية ) )Slicingمن  Rasterإىل  Vectorمن اجل تصنيفها ابلشكل
السالف الذكر .ومن أجل التحقق من النتائج املستخلصة من صور األقمار الصناعية واخلروج بنتائج دقيقة فقد
مت االستعانة ابلوسائل اآلتية للتحقق من النتائج.
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 .1االستعانة بصور (  )Google Earthأجل التحقق من العمل املكتيب ملا لصور القوقل من قدرة
متيزية عالية.
 .9اخلرائط الطبوغرافية الروسية اليت تظهر فيها املناطق الزراعية وحطااي النخيل وساعدت يف تصنيف
حطااي النخيل مبنطقة الدراسة.
 .8االستعانة ابلذين هلم دراية مبنطقة الدراسة يف عملية التصنيف عن طريق االستفسار علي املعامل الغري
واضحة.

 6.0.6عملية استخالص النتائج واإلنتاج النهائي للخرائط.
 مت استخالص النتائج النهائية للمساحات الزراعية وختزينها يف قاعدة بياانت عن طريق حتويل بياانت الراسرت (
 )Rasterإىل بياانت فيكتور ( .)Vector
 اخلروج ابإلحصائيات للمساحات الزراعية مبنطقة الدراسة.
 1النتائج والتوصيات

 0.1النتائج:
 .1إن إمجايل املساحة املزروعة لسنة  9337هي  131775هكتار ابجلنوب اللييب.
 .9هناك زايدة نعتربها بسيطة يف املساحات املزروعة بني سنة  1777م وسنة 9337م.
 .8إن الزايدة يف املساحات الزراعية مبنطقة الدراسة كانت يف املزارع اخلاصة حيث زادت مبعدل الضعف بني سنة
1777م وسنة .9337
 .4هناك إهدار للمياه اجلوفية مبنطقة الدراسة يتمثل يف مياه الري الزائد وخاصة يف املشاريع االنتاجية و االستيطانية
واملزارع اخلاصة قد يهدد األمن املائي ابجلنوب اللييب.
 .5إن املساحة املزروعة ابجلنوب اللييب ال تغطي االحتياجات احمللية من األمن الغذائي يف ليبيا.
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 .1إن املزروعات مبنطقة الدراسة تتمثل يف القمح والشعري واخلضروات ،مع إمهال االشجار املثمرة مثل النخيل
واالشجار اليت ميكن أن تالئم املناخ الصحراوي وشبه الصحراوي.
 .9إن التوازن بني كمية املزروعات مبنطقة الدراسة وكمية املياه اجلوفية اليت يعتقد اهنا غري متجددة غري واضحة.
 7.1التوصيات:
 .1زايدة املساحات الزراعية مبنطقة الدارسة من أجل تنمية اجلنوب والوصول ابلبالد إىل مرحلة االكتفاء الذايت من
الغداء.
 .9العمل على قيام سياسة زراعية تعمل على االستفادة من كل قطرة ماء يف االنتاج الزراعي او الصناعي ،وسن
قوانني جترم هدر املياه.
 .8االهتمام ابألشجار وخاصة النخيل واليت ال تستهلك كميات كبرية من املياه والوصول به اىل مرحلة االكتفاء
الذايت والتصدير إىل اخلارج لألصناف املطلوبة يف االسواق الدولية.
 .4نتشارك مع الدول اجملاورة يف اخلزاانت اجلوفية ،واليت شرعت يف إقامة املشاريع الزراعية ابلقرب من احلدود الليبية
مما قد يؤدي اىل استنزاف املياه اجلوفية ما مل توقيع اتفاقيات استغالل مشرتك .وخنص ابلذكر مجهورية مصر
العربية اليت وضعت خطة لزراعة مليون فدان عرف مبشروع املليون فدان ،يف الصحراء الغربية قرب احلدود الليبية.
 .5استخدام التقنيات احليوية يف زراعة اجلنوب اللييب يساهم يف انتاج فصائل قد تتكيف مع املناخ الصحراوي
ويقلل من كمية املياه املستهلكة.
استخدام مياه الصرف الصحي بعد معاجلتها يف زراعة بعض الفصائل قد يكون أحد احللول لتقليل من كميات املياه
املسحوبة.
اخلامتة
ميثل اجلنوب اللييب مستقبل وصمام األمان لالقتصاد اللييب ،حيث يزخر ابلعديد من الثروات الطبيعية وأمهها
املخزون اجلويف الكبري الذي جيب استغالله االستغالل األمثل ،أضف إىل ذلك االطماع االقليمية والدولية يف مياه اجلنوب،
فتسعى دول اجلوار اليت نشرتك معها يف اخلزان اجلويف إىل استغالل املياه اجلوفية ،فاهي مصر شرعت يف أتسيس مشاريع
زراعية عرف مبشروع املليون والذي يقع ابلقرب من احلدود الليبية يف الصحراء الغربية ،فمصر اليت تعتمد على مياه هنر
النيل مهددة من قبل دول املنبع وتبحث عن بديل يعوض ما قد ختسره من مياه املنبع .وها هي اجلزائر شرعت يف وضع
املخططات الزراعية من أجل استغالل املياه اجلوفية يف األغراض الزراعية ،ابلرغم من أن مشاهلا الغين ابألمطار مقارنة
ابلشمال اللييب.
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إن نبد اخلالف بني ابناء الشعب الواحد اصبح ضرورة يفرضها اآلمر الواقع ملواجهة التحدايت االقتصادية احلالية فمستقبل
البالد اقتصاداي مرهون مبستقبل اجلنوب اللييب الغين ابلثروات الطبيعية املكتشف منها والذي ينتظر اكتشافه فهي صحراء
شاسعة مرتامية االطراف حتتاج اىل الدراسات العلمية واالقتصادية الدقيقة ووضع اخلطط التنموية الالزمة قبل فوات األوان.
املراجع
الكتب:
 .1حسن أبومسور و حامد اخلطيب ،جغرافية املوارد الطبيعية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان1777 ،م.
 .9انجي علوش ،الوطن العريب :اجلغرافية الطبيعية والبشرية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت -لبنان،
1771م.
 .8عبدالعزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مركز االسكندرية للكتاب ،االسكندرية.9337 ،
 .4جودة حسنني جودت ،أحباث يف جيومورفولوجية األراضي الليبية .منشورات اجلامعة الليبية كلية اآلداب،
.1798
 .5يسرى اجلوهرى ،مشال أفريقيا دراسة يف اجلغرافيا التارخيية واإلقليمية ،مؤسسة شباب اجلامعة. 1717 ،
 .1دمحم الفتحي بكري دمحم ،اجلغرافيا التارخيية دراسة أصولية تطبيقية ،دار املعرفة اجلامعية.1777 ،
 .9خريي الصغري و السيد سعد قاسم ،أسس إنتاج احملاصيل ،منشورات جامعة طرابلس ،طرابلس 1778 ،م.
 .7دمحم مخيس الزوكة ،اجلغرافيا الزراعية ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية 1771م.
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توظيف الواحدي للشاهد النحوي يف توجيه بعض معاين حروف اجلر واحلروف املهملة يف
تفسريه البسيط
د.فتحي حسن علي خطاب.
قسم اللغة العربية وعلوم القرآن بكلية اآلداب /جامعة سبها

ملخص
تناقش هذه الدارسة توظيف الواحدي للشاهد النحوي يف توجيه بعض معاين حروف اجلر واحلروف املهملة يف تفسريه
البسيط ،حيث وضحت يف التمهيد  :امسه ولقبه ومولده ومذهبه ومشاربه العلمية ووفاته  .وقد قسمت البحث إىل
مبحثني ،األول تناولت فيه  :توظيف الواحدي معاين بعض حروف اجلر يف توجيه املعىن يف تفسريه البسيط  .ومن ذلك :
رب وختفيفها ومعناها التقليل .
من مبعىن بدل  ،ومن مبعىن على  ،والباء مبعىن عن  ،والكاف مزيدة للتأكيد  ،وتثقيل َّ
وتناولت يف املبحث الثاين  :توظيف الواحدي معاين بعض حروف احلروف املهملة يف توجيه املعىن يف تفسريه
البسيط .ومن ذلك  :أل  ،و الم االبتداء  ،وال النافية مبعىن مل وإن للجحد  ،وإال مبعىن الواو ،وإال مبعىن غري  ،وأو
مبعىن الواو  ،وزايدة الواو  .وخالصة القول أن الواحدي قام بتوظيف الشاهد النحوي الشعري يف بيان معاين احلروف
ومنها حروف اجلر واحلروف املهملة مبا يتناسب مع تفسري اآلية القرآنية.
متهيد
امسه ولقبه :
هو علي بن أمحد بن دمحم بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي هذا نسبه يف أكثر املصادر اليت وردت فيها ترمجته.1
أما ابن كثري فقال يف نسبه  (( :علي بن حسن بن أمحد بن بويه الواحدي)) .2ومل يذكر أحد غريه َّ
أن اسم أبيه "
حسن " بل أمجعت املصادر على أنَّه " أمحد" فلعله تصحيف  .وقعت كنيته " أبو احلسن " مكان اسم أبيه.3

 1معجم األدابء  ،ايقوت احلموي  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان  . 712 / 07 ،وسري أعالم النبالء  ،دمحم بن أمحد الذهيب  ،حتقيق  :شعيب
األرانؤوط  ،وبشار عواد  ،ط  ، 7مؤسسة الرسالة  ،بريوت  0611هـ  . 339 / 01 ،وطبقات الشافعية الكربى  ،اتج الدين السبكي  ،هجـ ـ ــر للطباعة
والنشر  ،القاهرة

 . 719 / 3وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  ،السيوطي  ،حتقيق  :دمحم أبو الفضل إبراهيم ط ، 7دار الفكر  ،القاهرة 0929 ،م ،

.061 / 07

 2البداية والنهاية  ،ابن كثري  ،حتقيق  :أمحد أبو ملحم  ،دار الكتب العلمية ن بريوت 0911 ،م .006 / 07 ،
 3ينظر  :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  ،السيوطي .061 / 07 ،
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ومل يذكر أحد ممن ترجم للواحدي اتريخ ميالده  ،وهذا واقع يف تراجم أغلب العلماء  .أما عن وفاته فقد تُويف
الواحدي سنة  168هـ يف مجادى اآلخرة بنيسابور .1وأصل الواحدي من (ساوة)  ،لكن أسرته انتقلت منها واستقرت يف
" نيسابور " حيث ولد الواحدي وتويف فيها و " نيسابور " إحدى مدن خراسان  ،فهو خرساين نيسابوري  ،أما ساوة
فهي (( مدينة حسنة بني الري ومهذان  ...فـ " ساوة " سنية شافعية )). 2
تنوعت مشارب الواحدي العلمية  ،وتعددت  ،وأخذ من كل فن بطرف  ،وذلك أن العلوم الشرعية مرتبطة ببعضها ،
فبعضها غاايت وبعضها وسائل كاللغة واألصول وحنومها ن  ،وال ملن أراد تعلم الغاايت أن يدرس الوسائل  ،فاملفسر مثال
صح وما ليس كذلك  ،كما َّ
أن فهم اللفظ القرآين متوقف على معرفة اللغة والنحو
 :يلزمه معرفة السنة حىت مييز هبا بني ما َّ
وأصول كالم العرب  ،وال بد أن يعرف القراءات وعلوم القرآن  .وقد قال الواحدي يف مقدمة كتابه البسيط ... (( :
وأظنين مل آل جهدا يف إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا هذا ويسعه سنو عمري على قلة أعدادها ،
فقد وفق هللا تعاىل  ،وله احلمد  ،حىت اقتبست كل ما احتجت إليه يف هذا الباب من مظانه  ،وأخذته من معادنه  ،أما
اللغة فقد درسها على الشيخ أيب الفضل أمحد بن دمحم بن عبد هللا بن يوسف العروضي  3رمحه هللا .4 )) ...
وتناولت هذه الدراسة الشاهد النحوي وأثره يف توجيه املعىن يف معاين بعض حروف اجلر واحلروف املهملة وهو يف مبحثني
 :األول  :تناول حروف اجلر،والثاين تناول احلروف املهملة.
املبحث األول  :توظيف الواحدي معاين بعض حروف اجلر يف توجيه املعىن يف تفسريه البسيط.
 5ـ حرف اجلر من
(من) حرف من حروف اجلر  ،أييت مبعىن البدل وأييت مزيدا ومبعىن عن وللتبعيض ولبيان اجلنس  ،والبتداء الغاية
 :يف غري الزمان كثريا  ،ويف الزمان قليال  .وال تزاد يف اإلجياب  ،وال يؤتى به جارا ملعرفة  ،فال نقول " :جاءين من زيد "
خالفا لألخفش  ،وجعل منه قوله تعاىل   :يـغفر لَ ُكم من ذُنُوب ُكم وُجيرُكم من َع َذ ٍ
اب أَلي ٍم( األحقاف  .)35 :وأجاز
َ
َ
5
مطر  .وقد وردت
الكوفيون زايدهتا يف اإلجياب بشرط تنكري جمرورها  ،ومن ذلك قوهلم " :قد كان من مطر " أي قد كان ٌ
يف تفسري الواحدي على النحو التايل :
من مبعىن بدل :
 1وفيات األعيان  ،ابن خلكان  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،دار صادر  ،بريوت  ،لبنان ن 0996م ن .316 / 3

 2معجم البلدان  ،ايقوت احلموي  ،دار الكتاب العريب ( ،د  .ط  .ت) بريوت  ،لبنان .029 / 3 ،
ابلص َّفار  ،الشافعي ( 336ـ  ، ) 604أخ ـ ـ ـ ــذ عنه الواحدي اللغة  .ينظر  :مقدمة
 3هو أبو الفضل أمحد بن دمحم بن عبد هللا بن يوسف العروضي  ،املعروف َّ

التفسري البسيط  ،أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي (ت 641 .هـ)  ،حتقيق  :دمحم صاحل بن عبد هللا الفوزان  ،سلسلة الرسائل اجلامعية ( ، )010جامعة اإلمام

دمحم بن سعود اإلسالمية  ،السعودية  ،ص .602 . 12

 4مقدمة التفسري البسيط  ،أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي  ،ص .602
 5يُنظر  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،حمي الدين عبد احلميد  ،ط  ، 06دار الكتاب العريب  ،بريوت لبنان  04/ 3 ، 0941ـ .01
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َّ
يل لَ ُك ُم انفُروا يف َسبيل اّلل َّااثقَـلتُم إ َىل
أتيت (من) مبعىن بدل ومن ذلك قوله تعاىل َ  :اي أَيـُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا َما لَ ُكم إذَا ق َ
الدنـيَا م َن اآلخَرة فَ َما َمتَاعُ احلَيَاة ُّ
األَرض أ ََرضيتُم ابحلَيَاة ُّ
يل ( التوبة  .)38 :يذكر الواحدي آراء
الدنـيَا يف اآلخَرة إالَّ قَل ٌ
من قبله من العلماء يف تفسريه لآلية القرآنية  ،حيث يقول  (( :قال ابن عباس  :يـ ـريد  :قدمتم الدنيا على اآلخـ ــرة  ،يريد
ابآلخرة اجلنة )) ، 1وقال أبو علي الفارسي  :املعىن  :أرضيتم ابحلياة الدنيا بدال من اآلخرة  ،كما قال تعاىل َ  :ولَو
نَ َشاء َجلَ َعلنَا من ُكم َّم َالئ َكةً يف األَرض َخيلُ ُفو َن( الزخرف  .)69 :أي  :بدال منكم )).2
واستشهد على ذلك بقول الراعي النُّمريي :
َخ ُذوا الْم َخاض ِمن الْ َف ِ
صِ
يل غُلُبَّةً
أَ
َ َ َ

ظُلْما ويكتب ِ
لألم ِري أفِ َيال.3
َ ُ َُ

أراد  :بدال من الفصيل.
وقد جاءت من ـ يف هذه اآلية ـ مبعىن بدل عند املفسرين  ،قال أبو حيان (( :أي  :أرضيتم ابلنعيم العاجل يف الدنيا الزائل
 ،بدل النعيم الباقي ( ،ومن) تظافرت أقوال املفسرين على أهنا مبعىن بدل  ،أي  :بدل اآلخرة )).4
ومن استعمال من مبعىن بدل قول الشاعر :
َجا ِريَةٌ َمل َأت ُك ِل املَُرقَّـ َقا

وَمل تَ ُذ ُق ِمن البُـ ُق ِ
ول ال ُف ْستُـ َقا.5

حيث جاءت من البقول  :مبعىن  :بدل  ،يعين  :أهنا مل تستبدل الفستق ابلبقول.6
لوددت لو َّ
أن
ومن ذلك قول علي بن أيب طالب (كرم هللا وجهه  ،وهنع هللا يضر ) ألهل العراق وهم مائة ألف أو يزيدون (( :
ُ
لقيت هبم ))  .7أي  :لوددت لو َّ
أن يل بدال منكم.
يل منكم مائيت رجل من بين فراس بن غنم ال أابيل َمن ُ

يف مبعىن على
 1التفسري البسيط  ،أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي .637 / 01 ،
 2معاين القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج  ،حتقيق  :عبد اجلليل شليب ن ط  ، 0عامل الكتب  ،بريوت  0911م .662 / 7 ،
 3ديوان الراعي النمريي  ،مجعه وحققه  :راينهرت فايربت  ،دار النشر  :فرانتس شتاينر بفيسبادن  ،بريوت لبنان  ، 0911 ،ص . 767
 4البحر احمليط  ،أبو حيان األندلسي  ،حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود  ،وعلي دمحم معوض  ،ط ، 0دار الكتب العلمية  ،بريوت ،لبنان 0993 ،م / 1 ،
.609

 5شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،حمي الدين عبد احلميد .01 / 7
 6املصدر نفسه .01 / 7 ،
 7لسان العرب  ،ابن منظور  ،حتقيق  :أمني دمحم عبد الوهاب  ،و دمحم الصادق العبيدي  ،ط  ، 3دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان  0999 ،م / 01 ،
.01
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ال َآمنتُم لَهُ قَـب َل أَن آذَ َن لَ ُكم إنَّهُ لَ َكب ُريُك ُم الَّذي َعلَّ َم ُك ُم السحَر
أتيت (يف) مبعىن (على) ومن ذلك قوله تعاىل   ::قَ َ
ٍ
َش ُّد َع َذاابً َوأَبـ َقى( طه .)75 :
ُصلبَـنَّ ُكم يف ُج ُذوع النَّخل َولَتَـعلَ ُم َّن أَيـُّنَا أ َ
فَ َألُقَط َع َّن أَيديَ ُكم َوأَر ُجلَ ُكم من خ َالف َوَأل َ
قال الواحدي  (( :املعىن على جذوع النخل  ،وإمنا وقعت يف ومعانيها الوعاء  ،كقولك  : ،زيد يف الدار  ،واملتاع يف
الوعاء ؛ ألن اجلذع ُجعل كأنَّه قد ُح َّل فيه  ،فصار اجلذع له مكاان كالبيت))  .1قال الشاعر :
وخالِدا
َّاسا َوَْحيي َ
تَ َد َارْك ُ
ت َمش َ

وقَ ْد نُ ِ
ورَها .2
صبَ ْ
ت فَو َق اجلُ ُذو ِع قُـبُ ُ

أي ُ :جعلت اجلذوع هلم مكان القبور،وحنو هذا قال أبو عبيدة ،والفراء،والزجاج،3وأنشدوا :
ي ِيف ِج ْذ ِع َخنْلَ ٍة
الع ْب ِد َّ
صلَبُوا َ
َو ُهم َ

ت َش ْيـبَا ُن إِال ِأب ْج َد َعا.4
طس ْ
فَ َال َع َ

أي  :على جذع خنلة .قال الواحدي (( وملا كانت اجل ـذوع تضمهم كما يضم الوع ــاء ما فيه قيل  :يف ُج ُذوع النَّخل 
 ...وهذا كقوله تعاىل  :أَم َهلم سلَّم يستَمعو َن فيه فَـليأت مستَمعهم بسلطَ ٍ
ان ُّمب ٍ
ني( الطور  )38 :أي  :عليه)).5
ُ ٌَُ ُ
َ ُ ُُ ُ
الباء مزيدة
ك الَّذي َخلَ َق( العلق .)5 :
أتيت الباء مزيدة للتوكيد  ،وقد وردت يف قوله تعاىل  :اقـَرأ ابسم َرب َ
ني(املؤمنون )29 :
ت ابلدُّهن َوصب ٍغ لآلكل َ
ج من طُور َسيـنَاء تَنبُ ُ
وقوله تعاىل َ  :و َش َجَرةً َختُر ُ
َّ
ف فيه َوالبَاد
صدُّو َن َعن َسبيل َّ
اّلل َوال َمسجد احلََرام الَّذي َج َعلنَاهُ للنَّاس َس َواء ال َعاك ُ
ين َك َفُروا َويَ ُ
وقوله تعاىل   :إ َّن الذ َ
ومن يرد فيه إبحل ٍاد بظُل ٍم نُذقهُ من َع َذ ٍ
اب أَلي ٍم ( احلج ) 21 :
َ
ََ ُ
ني  ( البقرة :
وقوله تعاىل َ  :وأَنف ُقوا يف َسبيل اّلل َوالَ تُـل ُقوا أبَيدي ُكم إ َىل التـَّهلُ َكة َوأَحسنُـ َوا إ َّن اّللَ ُحي ُّ
ب ال ُمحسن َ
.)501
وقوله تعاىل َ  :وُهزي إلَيك جبذع النَّخلَة تُ َساقط َعلَيك ُرطَباً َجنياً ( مرمي .)21 :
الدنـيَا واآلخرة فَـليَم ُدد بسبَ ٍ
ظ
الس َماء ُمثَّ ليَـقطَع فَـليَنظُر َهل يُذه َ َّ
نصَرهُ َّ
نب َكي ُدهُ َما يَغي ُ
ب إ َىل َّ
َمن َكا َن يَظُ ُّن أَن لَّن يَ ُ
َ
اّللُ يف ُّ َ َ
(احلج .)51 :

 1التفسري البسيط  ،أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي .646 / 06 ،
 2املصدر نفسه .646 / 06 ،
 3املصدر نفسه  .646 / 06 ،وينظر  :معاين القرآن وإعرابه  ،الزجاج . 341 / 3 ،

 4يُنسب هذا البيت لسويد بن أيب كاهل  ،ينظر شرح شواهد املغين  ،السيوطي  ،ط  ، 0دار الكتب العلمية بريوت .629 / 0 ، 0991 ،
 5التفسري البسيط  ،الواحدي .646 / 06 ،
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قال الواحدي يف قوله تعاىل َ  :من يُرد فيه إبحلَ ٍاد  (( .مجيع أهل املعاين قالوا يف (إبحلَ ٍاد) زايدة  ،معناه :ومن يُرد
فيه إحلادا بظلم ،وهو قول الفراء،1واألخفش . 2والزجاج .4)) 3ويرى أن أتويله  :ومن يرد أبن يلحد فيه  ،حيث إن
دخول الباء يف (أن) أسهل منه يف اإلحلاد ؛ ألن (أن) تُضمر اخلافض معها كثريا  ،فاجتمعت دخول اخلافض وخروجه ؛
ألن اإلعراب ال يتبني فيها ،وقل دخوهلا يف املصادر لتبني اإلعراب فيها  ،واستشهد على ذلك بقول الشاعر :
أب ان امرأ القيس بن متلك بيقرا.5

أال هل أاتها واحلوادث مجاة
فأدخل الباء على (أن) وهي يف موضع رفع.6

ويستأنس الواحدي بقول الفراء يف هذه املسألة بقوله (( قال الفراء  :مسعت أعرابيا من ربيعة ـ وسألته عن شيء ـ فقال
 :أرجو بذاك  .يريد أرجو ذاك قال ودخلت الباء يف (إبحلاد) ألن أتويله  :ومن يرد أبن يُلحد فيه  ،ودخول الباء يف أن
أسهل منه يف اإلحلاد  ،آلن أن تُضمر اخلافض معها كثريا )).7
الباء مبعىن عن
يرى الواحدي أن الباء أتيت مبعىن (عن ) يف قوله تعاىل  :الذي خلق السموات واألرض
وما بينهما يف ستة أايم مث استوي على العرش الرمحن فسئل به خبريا ( الفرقان .)10 :
وقوله تعاىل  :سأل سائل بعذاب واقع (املعارج .)5 :
فهو أيخذ برأي أيب إسحاق الزجاج 8يف أن املعىن فاسأل عنه خبريا  ،أي  :سل عن هللا أهل العلم خيربوك 9وهو
مذهب األخفش ومجاعة  ،جعلوا الباء مبعىن (عن)  ،أي  :فسئل عنه خبريا و ،وعن عذاب واقع . 10واستشهد على ذلك
بقول الشاعر :
 1ينظر معاين القرآن  ،الفراء  ،عامل الكتب  ،ط  ، 0913 ، 3بريوت  ،لبنان 777 / 7 ،
 2ينظر معاين القرآن  ،األخفش  ،حتقيق  :فائز فارس  ،ط  ، 7الكويت . 606 / 7 ،
 3معاين القرآن وإعرابه  ،الزجاج . 670 / 3 ،
 4التفسري البسيط  ،الواحدي .362 / 01 ،

 5ديوان امرئ القيس  ،ضبط وتصحيح  :مصطفى عبد الشايف  ،ص  . 47قال البغدادي ( " :أال هل أاتها) الضمري حلبيبته  ،وقوله (واحلوادث مجاة) أي كثرية ،

مجلة اعرتاضية بني الفعل وفاعله  ،وفائدة االعرتاض اإلخبار أب ان هجرته عن بالده حادثة من احلوادث  ،والعرب متتدح ابإلقامة يف البدو  .ينظر  :خزانة األدب
البغدادي  ،حتقيق  :عبد السالم دمحم هارون  ،ط  ، 6مكتبة اخلاجني  ،القاهرة 0992 ،م .174 / 9 ،

 6التفسري البسيط  ،الواحدي .369 / 01 ،
 7التفسري البسيط  ،الواحدي .369 / 01 ،
 8يُنظر معاين القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج .23 / 6 ،
 9التفسري البسيط  ،الواحدي .114 / 04 ،
 10املصدر نفسه .114 / 04 ،
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وإِ ْن تَسأَل ِ ِ ِ
س ِاء فَإنَِّين
َ ْ
ُوين ابلنا َ

بَصري أبدواء النساء خبري.1

أي  :عن النساء
وقول الشاعر  :ه َّال سأَلت اخلَيل اي بـنَةَ مال ٍ
ك إن ُكنت َجاهلَةً مبا مل تَـعلَمي.2
َ
َ َ
َ
أي  :عن ما تعلمي .
قال ابن عاشور  (( :والباء يف ( به) مبعىن (عن) أي فاسأل عنه )) .3
والواضح أن املعىن فسل عنه رجال عارفا أو فسل رجال خبريا  ،وقد ورد حنوه يف كالم العرب يف البيتني السابقني حيث
جاءت الباء مبعىن (عن).
الكاف مزيدة للتأكيد
يرى الواحدي أن معىن  ( :ليس كمثله شيء ) أي  :ليس له نظري  ،وأن العلماء اختلفوا يف اجلمع بني حريف التشبيه ،
وهذه الكاف مؤكدة للمعىن  ،واملعىن  :ليس مثله شيء.4
وقد ذكر ابن جين أن الكاف اليت هي حرف جر قد تكون زائدة مؤكدة مبنزلة الباء يف خرب ليس يف حنو قوله تعاىل :
(ليس كمثله شيء) والتقدير  :ليس مثله شيء  ،وال بد من زايدة الباء ليصح املعىن ؛ ألنك إن مل تعتقد ذلك أثبت هلل
مثال  ،وزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيء .5ويورد الواحدي ما يدلل على زايدة الكاف من كالم العرب قول رؤبة بن
العجاج :
سوق
َّع َداِء حقب يف ْ
ب من التـ ْ
قَ ا

لَو ِ
اح ُق األقـْر ِ
اب ِم ْنـ َها َكاُملََق ْق
َ
َ

6

أراد فيها املقق  ،فزاد الكاف  ،كما قال تعاىل :
 1ديوان علقمة  ،علقمة بن عبدة  ،تقدمي  :حناا انصر  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 0606 0هـ  ،ص . 73
طراد  ،ط  ، 0دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،لبنان 0997م
 2شرح ديوان عنرتة  ،اخلطيب التربيزي  ،تقدمي  :جميد َ
 3تفسري التحرير والتنوير  ،الطاهر بن عاشور  ،الدار التونسية للنشر .40 / 09 ، 0916 ،

ص .020

 4التفسري البسيط  ،الواحدي .696 / 09 ،
 5سر صناعة اإلعراب  ،ابن جين .070 / 7 ،

 6ديوان رؤبة بن العجاج  ،رؤبة بن العجاج  ،حتقيق  :وليم بن الورد  ،دار اآلفاق اجلديدة  ،ط ، 0بريوت لبنان  . 320 / 07 ، 0911 ،والبيت من الرجز ،
اللواحق مجع الحقة  ،وهي اليت ضمرت  ،وأصاهبا اهلزا ل ،واألقراب  :مجع قرب  ،وهي اخلاصرة  ،واملقق  :بفتح امليم والقاف  :الطول الفاحش يف دقة  .واملعىن:
يريد أ ان األتن اليت يصفها مخاص البطون  ،قد أصاهبا اهلزال  ،وانتاهبا الضمور  ،وا ان فيها طوال .ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،حتقيق  :دمحم حمي الني

عبد احلميد  ،ط .74 / 7 ، 7وينظر لسان العرب

ابن منظور . 014 / 03 ،
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يع
س َكمثله َشيءٌ َوُه َو َّ
 فَاطُر َّ
السم ُ
الس َم َاوات َواألَرض َج َع َل لَ ُكم منأَن ُفس ُكم أَزَواجاً َوم َن األَنـ َعام أَزَواجاً يَذ َرُؤُكم فيه لَي َ
البَصريُ ( الشورى .)55 :
س َكمثله َشيءٌ  أي ليس له نظري.1
وأورد الواحدي أن ابن عباس _ رضي هللا عنه ـ يرى أن معين   :لَي َ
ويـ ــرى َّ
(( واختلف العلماء يف
أن العلماء اختلف ـوا يف معن ــى اجلمع بني حرفــي التشبيه فــي اآلية حيث يقول :
معىن اجلمع بني حريف التشبيه ها هنا والواحد منهما يف نفي التشبيه وهو أن يُقال ليس كهو أو ليس مثله شيء  ،فقال أبو
إسحاق : 2هذه الكاف مؤكدة املعىن  :ليس مثله شيء )).3
وال يُقال يف الشيء كالطول  ،إمنا يقال فيه طول  ،وقال  (( :وذكر أصحابنا أجوبة من هذه اآلية احدها  :أن املثل ها
هنا صار صلة واملعىن ليس كهو  ،واملثل قد يكون صلة يف الكالم كما يُقال  :مثلي ال يفعل ذلك  ،يريد أان ))،4
واستشهدوا بقول أحدهم :
مثلي ال يقبل من مثلكا .أي  :أان ال أقبل منك .
وكذلك (( أن التشبيه حيصل يف كالم العرب حبرفني الكاف واملثل ن فجمع هللا تعاىل يف هذا اللفظ بني حريف التشبيه
 ،ونفى هبما عن نفسه التشبيه على جهة التأكيد والتحقيق وهذا عادة العرب )).5
قال الشاعر :
ما إن َك ِمثلهم يف الن ِ
أح ِد.6
َّاس من َ

ٍ
ضلَ ُه ُم
ت فَ ْ
ص ْر َ
بن زيد إِذَا أَبْ َ
َس ْع ُد ُ
حيث حصل التشبيه حبرفني مها الكاف ومثل ( َكمثلهم) .
رب وختفيفها ومعناها التقليل
تثقيل َّ

 1التفسري البسيط  ،الواحدي .696 / 09 ،
 2أبو إسحاق  :هو أبو إسحاق الزجاج صاحب كتاب معاين القرآن وإعرابه  .والذي قاله الزجاج يف معانيه  :هذه الكاف مؤكدة  ،واملعىن  :ليس مثله شيء  ،وال
لثوا كبريا .يُنظر  :معاين القرآن وإعرابه أب ـ ــو إسحاق الزجاج  ،شرح
مثل مثلِ ِه شيء  ،أل ان من قال هذا فقد ألثبت املثل هلل تعاىل عن ذلك عُ َّ
جيوز أن يقال ملعىن َ
وحتقيق  :عبد اجلليل عبده شليب  ،ط  ، 0عامل الكتب  ،بريوت ،لبنان 0911م . 391 / 6
 3التفسري البسيط  ،الواحدي .696 / 09 ،
 4املصدر نفسه  ،الواحدي .691 / 09 ،
 5املصدر نفسه .691 / 09 ،

 6هذا البيت جمهول القائل  ،ذك ــره املرادي يف اجلىن الداين يف حروف املعاين  ،دار اآلفاق اجلديدة

بريوت  ،ص  ، 19وتفسري أيب السعود العمادي  ،إرشاد

العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكريـ ــم  ،حتقيق  :عبد القادر أمحد عطا  ،مطبعة السعادة  ،مصر ( ،د.ط.ت)  ،712 / 06وهو من حبر البسيط.
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َّ
ني( احلجر  ، )2 :قال الواحدي (( وقرئ ُرمبََا ابلتخفيف ))، 1
ين َك َفُروا لَو َكانُوا ُمسلم َ
قال تعاىل ُ  :رَّمبَا يـَ َوُّد الذ َ
وهي قراءة انفع وعاصم  ،وقرأ الباقون ابلتشديد ( ُّرمبََا) .2ويذكر الواحدي ما قاله السكري 3من َّ
ب حرف
ور َّ
أن ُرَّمبَا وربَّتما ُ
جر عند سيبويه  ،ويلحقها ما على
ـ وجهني  :أحدمها  :أن تكون نكرة مبعىن شيء  ،وذلك كقوله :
رَّمبَا تَ ْكره النُّـ ُف ِ
األم ِر
ُ َُ
وس م َن ْ
ُ

هلَا فَـرجةً َكح ِل ِ
الع َق ِ
ال.4
َْ َ ا

رب شيء تكره
فَـ (ما) يف البيت اسم ملا يـُقدَّر من عود الذكر إليه من الصفة  ،واملعىن َّ :
ُّهم به من َّم ٍال
النفوس  ،وإذا عاد إليها اهلاء كان امسا ومل جيز أن يكون احلرف  ،كما أن قوله تعاىل  :أ ََحي َسبُو َن أََّمنَا ُمند ُ
ني( املؤمنون  ، )11 :ملا عاد الذكر إليه علمت بذلك أنه اسم  ،ويدلك على َّ
أن (ما) قد تكون امسا إذا وقعت بعد
َوبَن َ
5
ب وقوع (من) بعدها حنو قول الشاعر :
ُر َّ
ِ
أذواد َان
اي ُر َّ
ض َ
ب َم ْن يُـ ْبغ ُ

ضائِِه وا ْغتَ َديْ ْن.6
ُر ْح َن على بَـغْ َ

(من) وهي نكرة .
(رب) على َ
حيث دخلت ُ
(رب)عن العمل وهيأته لدخوله على ما مل يدخل عليه  ،يقول الواحدي
وقد تدخل (ما) كافة أي أهناَ كفت احلرف َّ
ب) إمنا تدخل على االسم املفرد ؛ حنو ُ :رب رجل يقول ذلك  ،وال تدخل على الفعل  ،فلما دخلت
(ر َّ
(( :أال ترى أن ُ
(ما) عليها هيأهتا للدخول على الفعل كما يف اآلية فإن قيل ملَ قال ُّ  :رمبََا يـَ َوُّد  فجاء بعدها بفعل مستقبل  ،وسبيلها
أن أييت بعدها املاضي كما يُقال  :رمبَّا قصدين عبد هللا  ،وال يكاد يستعمل املستقبل بعدها )).7
(ربَّتما)  ،وقد أنشد ابن األعرايب :
وقد تلي (رمبَّا) األمساء  ،وكذلك ُ

 1التفسري البسيط  ،الواحدي .131 / 07 ،
 2حجة القراءات  ،أبو زرعة  ،حتقيق  :سعيد األفغاين  ،مؤسسة الرسالة  ،ط  ، 1بريوت  ،لبنان  0992 ،ص311
السكري  ،كان راوية للبصريني  ،وكان ثقة دينا صادقا  ،له كتاب الوحوش والنبات
 3هو احلسن بن احلسني بن العالء  ،أبو سعيد النحوي اللغوي  ،املعروف اببن ا
وأشعار هذيل  ،ولد سنة 717هـ وتويف سنة  721هـ  .ينظر  :طبقات النحويني واللغويني  ،للزبيدي  ،حتقيق  :دمحم أبو الفضل إبراهيم  ،دار املعارف

 ،مصر  ،ص .013
الصلت  ،صنعه :عبد احلفيظ السطلي  ،دمشق (د .ط  .ت)  ،ص .666
 4ديوان أمية بن أيب َّ
 5التفسري البسيط  ،الواحدي .130 / 07 ،

 6ديوان عمرو بن قميئة  ،ملحقات الديوان  ،ص . 077
 7التفسري البسيط  ،الواحدي .130 / 07 ،
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اوي اي َّربـتما غارةٍ
م َّ َ َ

شعواء كالل ِ
ِ
ابمليسم
اذعة
َ

1

ب لإليذان َّ
ب وجمرورها.2
أبن جمرورها مؤنَّث  ،وما زائدة وما زائدة بني ُر َّ
والشاهد يف البيت أن التاء حلقت ُر َّ
وهنا مل تَ ُكف (ما) (رب) عن العمل  ،كما كفت (إن) يف قولنا إمنا هللا  ،وإمنا زيد  ،وذلك ألن الفرق بينهما أن َّ
(إن)
(رب) وهو
ب العمل ابلكف مل يبق للجملة سوى معىن االبتداء وحق االبتداء الرفع  ، ،ومعىن ُ
حرف ابتداء فلما ُسل َ
التقليل موجود يف االسم كل حال دخل عليه (ما) أو مل يدخل فَـتَـبَـ َّني أثره يف االسم  ،أما قراءة ُ رمبََا  ابلتخفيف ؛
إن  ،و َّ
فألنَّه حرف مضاعف  ،واحلروف املضاعفة قد حتذف حنو َّ :
ولكن  ،قد حيذف كل واحد من هذه احلروف ،
أن َّ ،
3
ب َر ُج ٍل جاءين وخيففون فيقولون :
ك فيه احلذف  ،قال الزجاج ُ (( :ر َّ
وليس كل املضاعف حيذف حنو (مثَّ)  ،مل ُحي َ
ب َر ُج ٍل )).4
ُر َ

املبحث الثاين  :توظيف الواحدي معاين بعض احلروف املهملة يف توجيه املعىن يف تفسريه البسيط.
 5ـ زايدة أل
َّ
س َولُوطاً َوُكال
من احلروف املهملة (أل) وقد وردت مزيدة يف كلمة (اللي َسع) يف قوله تعاىل َ  :وإمسَاع َ
يل َواليَ َس َع َويُونُ َ
ني (األنعام . )86
فضَّلنَا َعلَى ال َعالَم َ
قال الواحدي  (( :وقوله تعاىل َ  :واليَ َس َع قرأ محزة والكسائي (واللَّي َسع) بتشديد الالم واملعىن واحد يف أنه اسم لنيب
معروف  ،والالم الواحدة أشهر يف امسه)) ، 5ويف ذلك يستشهد الواحدي بقول الفراء (( وال تكاد العرب تدخل األلف
والالم فيما ال جيري مثل  :يزيد ويعمر فإذا أدخلت أدخلت للمدح بتفخيم االسم على طريق النادر )).6
فالواحدي يرى أن األشهر يف َ واليَ َس َع أن يكون بالم واحدة  ،واستدل على ذلك بقول الشاعر :
وج ْد َان الولِي َد بن الي ِز ِ
يد ُمبَ َارَكا
َ َ
َ

َش ِدي َدا ِأبَ ْعب ِاء اخلِالفَ ِة ِ
كاهله.7
َ

 1خزانة األدب  ،عبد القادر البغدادي . 316 / 9 ،
 2املصدر نفسه .316 / 9 ،

 3حجة القراءات  ،أبو زرعة  ،ص .016
 4معاين القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج . 020 / 3 ،
 5التفسري البسيط  ،الواحدي .711 / 1 ،
 6املصدر نفسه  .711 / 1 ،وينظر  :معاين القرآن  ،الفراء  ،عامل الكتب  ،ط ، 3بريوت .367 / 0 ،0913 ،

(الرماح بن يزيد ،وهو من بين ُم ارة  ،وميادة اسم
 7البيت من قصيدة البن ميادة مدح فيها الوليد بن عبد امللك بن مروان الذي توىل اخلالفة بعد ا
عمه هشام وامسه ا

اأمه  ،وكان يزعم اأهنا فارسية )  ،وهو شاعر فصيح تويف يف صدر خالفة املنصور سنة 034هـ  .ينظر شرح شواهد املغين  ،السيوطي .046 / 0 ،
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حيث زيدت األلف والالم على (اليزيد) للمدح .
وحجة محزة والكسائي ( :واللَّي َس َع) بالمني  ،أن (اللَّي َسع) أشبه ابألمساء األعجمية  .ودخول األلف والالم يف اليسع
قبيح ألنك ال تقول (اليزيد) وال (اليحي)  ،وتشديد الالم أشبه ابألمساء األعجمية  .وقرأ الباقون َ ( :واليَ َس َع) بالم واحدة ،
مثل اليَسر  ،وإمنا هو (يَ َسر) و(يَ َس ُع) فردت األلف والالم فقال ( :اليسع) مثل  :اليَح َمد قبيلة من العرب  ،واليَـرَمع :
واألصل (يَسع) مثل ( :يزيد) وغنَّما تدخل اللف والالم عند الفراء للمدح  ،فإذا كان عربيا فوزنه (يـَف َعل) ،
احلجارة
واألصل (يـَو َسع)  ،مثل ك (يصنَع)  ،وإن كان أعجميا ال اشتقاق له فوزنه (فَـ َعل) الياء فيه أصلية .1
ويرى أبو علي الفارسي أن األمساء األعالم ال تدخل عليها األلف والالم  ،ألهنما يدخالن للتعريف  ،وال حاجة
للتعريف هنا  ،وقد دخلت اللف والالم على العباس واحلارث والقاسم واحلسن  ،على تقدير أهنا صفات جارية على
موصوفني  ،فإن مل يُقدر هذا التقدير مل يُلحقوه اللف والالم  ،وقالوا  :حارث وعباس وقاسم على املذهبني 2وقد مجع
األعشى املرين يف بيت واحد فقال :
وص ِم ْن ِ
أ ََاتِين َو ِعي ُد احلُ ِ
آل َج ْع َف ٍر

صا. 3
فَيا َع ْب َد َعمرو لَو نَـ َه َ
األحا ِو َ
يت َ

ومحر ن حيث جعله امسا حمضا مجعه على أفاعل
فجمع األحوص على ضربني  ،حيث جعله نعتا مجعه على فُـعل أمحر ُ
حنو األفاكل واألرامل.4
 2ـ الم االبتداء
الم االبتداء  :هي الم مفتوحة ال تعمل  ،تدخل على اجلملة لتوكيد مضموهنا  ،ولتخلص املضارع للحال حقيقة  ،أو
يما َكانُوا فيه َخيتَل ُفو َن( النحل :
تنزله منزلة احلال لتحقق وقوعه حنو قوله تعاىل َ  :وإ َّن َربَّ َ
ك لَيَح ُك ُم بـَيـنَـ ُهم يـَوَم القيَ َامة ف َ
 .)521وحقها الصدارة  ،وتدخل على خرب إن حنو ( :إن يف السماء خلربا وإن يف األرض لعربا).5
س ال َعشريُ ( احلج  . ) 53 :وقد كثر
وقد وردت يف قوله تعاىل   :يَد ُعو لَ َمن َ
ضُّرهُ أَقـَر ُ
س ال َموَىل َولَبئ َ
ب من نـَّفعه لَبئ َ
االختالف يف إعراب هذه اآلية  ،ويرى الواحدي أن وجه دخول الالم يف قوله (ملن) ما حكاه الزجاج من أن الناس قد
اختلفوا يف تفسري هذه الالم ويف يدعوا أبي شيء هي متعلقة ، 6يقول يف ذلك (( وحنن نفسر مجيع ما قالوه وما غفلوه ،
 1يُنظر  :حجة القراءات  ،أبو زرعة  ،حتقيق  :سعيد األفغاين  ،مؤسسة الرسالة  ،ط  ، 1بريوت  0992 ،ص .719

 2احلجة للقراء السبعة  ،أبو علي الفارسي  ،حتقيق  :بدر الدين قهوجي وبشري حوجيايت  ،دار املأمون للرتاث  ،ط  ، 0دمشق  ، 0912 ،ص .331
 3ديوان األعشى  ، ،األعشى  ،ص 99
جثعيد ال اديل سيد ربيعة يف اجلاهلية  .ينظر  :لسان
 4التفسري البسيط  ،الواحدي  .741 / 1 ،األفاكل  :أوالد أفكل أبو بطن من العرب  ،واألفكل  :عمرو بن َ

العرب  :مادة  :فكل .

 5ينظر  :املعجم الوايف يف أدوات النح ــو العريب  ،علي توفيق احلمد و يوسف مجيل الزعيب  ،دار األمل  ،ط  ، 3األردن 0993 ،م  ،ص . 740
 6التفسري البسيط  ،الواحدي .719 / 01 ،
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مما هو أبني من مجيع ما قالوه )) .1ويورد الواحدي رأي البصريني والكوفيني يف ذلك فيقول  (( :قال البصريون والكوفيون
الالم معناها التأخري  ، ،املعىن  :يدعو من لضره أقرب من نفعه  .ومل يشبعوا الشرح وال قالوا من أين جاز أن تكون الالم
يف غري موضعها )) .2ويرى الواحدي أن هذه الالم لليمني والتوكيد  ،فحقها أن تكون أول الكالم  ،فقدمت لتُجعل يف
حقها وإن كان أصلها أن تكون يف لضره  ،كما أن الم (إن) حقها أن تكون يف االبتداء  ،فلما مل جيز أن تلي َّ
(إن)
إن زيدا لقائم  .وال جيوز َّ :
ُجعلت يف اخلرب يف مثل َّ :
إن لزيدا قائم  ،فإن أمكن أن تكون يف االسم كان ذلك أجود يف
الكالم  ،حنو َّ :
إن يف ذلك آلية.3
مث يورد الواحدي رأي أيب علي الفارسي يف هذه الالم حيث يقول  (( :من زعم َّ
ضُّرهُ)
أن هذه الالم يف قوله( لَ َمن َ
كان حكمها أن تكون يف املبتدأ الذي يف صلة (من) وهو الضر مث أخر إىل املوصول وهو (من) فهو خمطيء ؛ ألان قد
أحاط علمنا هبذه الالم واملواضع اليت يستعملوهنا فيها وتلك املواضع منها املبتدأ وهي فيه على ضربني  :إما أن تكون
للتأكيد جمردا من تلقي القسم  .وإما أن يكون لتلقي القسم والتأكيد  .ومنها َّ
(إن) وهي تستعمل معها على ضربني  ،إما
(أن) إذا فصل بينها وبني َّ
أن تدخل على اسم َّ
ني( احلجر  ، )77 :وال
(إن) حنو قوله تعاىل   :إ َّن يف ذَل َ
ك آليَةً لل ُمؤمن َ
(إن) من أن تعمل يف امسها النصب  ،ألن التقدير هبا أول الكالم قبل َّ
متنع َّ
(إن) .وإما أن تدخل على خربها  ،وهي
تدخل على تدخل على مجيع أنواع خرب َّ
(أن) من املفرد واجلملة  ،حنو  :إن زيدا ألبوه منطلق  ،والفعل املضارع  ،وال
تدخل على الفعل املاضي إذا كان خربا إلن ،ومنها دخوهلا على خرب املبتدأ يف الشذوذ والضرورة كقول الشاعر :
ُّأم احلُلَْي ِ
س ل ََع ُجوٌز َش ْه َربَ ْه

تَـر َ ِ
الرقَـبَ ْه.4
الح ِم بِ َعظ ِْم َّ
ضى من ال ْ
ْ

والشاهد فيه (لعجوز) حيث زاد الالم يف خرب املبتدأ  ،وذلك أن عجوز خرب ملبتدأ حمذوف كانت الالم مقرتنة
به  ،وأصل الكالم على هذا  :أم احلليس هلي عجوز  ،فحذف املبتدأ فاتصلت الالم خبربه  ،وهي يف صدر املذكور من
مجلتها.
أي أن الالم مقحمة يف (لعجوز)  ،وأدخل الالم يف غري خرب إن ضرورة  ،وال يقاس عليه والوجه أن يُقال  :ألم
قائم،5
احلليس عجوز شهربه  ،كما يقال  :لزي ٌد ٌ

 1املصدر نفسه . 791 / 01 ،
 2املصدر نفسه . 791 / 01 ،
 3املصدر نفسه  . 791 / 01 ،وينظر معاين القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج .601 / 3 ،

 4املقاصد النحوية  ،العيين  . 131 / 0 ،احلليس بضم احلاء وفتح الالم  ،والشهربة العجوز الكبرية
 5املقاصد النحوية  ،العيين . 131 / 3 ،
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ومثله قول الشاعر :
ومن َج ِر ٌير َخالُهُ ينل العالء ويكرم األخواال.1
َخ ِايل أل َ
َنت َ
وهذا حيتمل وجهني  :أحدمها أن يكون أراد خلايل أنت  ،فأخر الالم إىل اخلرب ضرورة واآلخر أن يكون أراد ألنت خايل ،
فقدم اخلرب على املبتدأ  ،وإن كانت فيه الالم ضرورة.2

 3ـ ال النافية مبعىن مل
صلَّى( القيامة  ، )35 :واملعىن  :مل
صد َ
َّق َوَال َ
يرى الواحدي أن (ال) النافية أتيت مبعىن (مل) يف قوله تعاىل  :فَ َال َ
يصدق أبو جهل ابلرسالة ومل يُسلم  .أو أن املعىن  :مل يصدق ابلقرآن ومل يصل هلل صالة  ،حنو قوله تعاىل   :فَ َال اقـتَ َح َم
ال َع َقبَةَ( البلد  .)55 :أي  :فلــم يقتحم.3
وكذلك ما ًروي يف احلديث ( :أرأيت من ال أكل وال شرب وال استَـ َه َّل) ،4واألصل يف هذا أن (ال) حرف نفي  ،ينفي
املاضي  ،كما ينفي املستقبل ، 5وقد أنشد أبو عبيدة لطرفة بن العبد :
وأي مخيس ال أَفَأ َْانَ ِهنَابَه وأسيافُـنَا يَـ ْق ِط ْر َن من َك ْب ِش ِه َد َما.6
ُّ
مبعىن  :مل نـَ َفأ هنابه.7
قال األنباري  (( :وال مبعىن (مل)  ،ألن ال مع املاضي مبنزلة (مل) مع املستقبل )).8
من ذلك قول أيب خراش اهلذيل وهو يطوف ابلبيت :

 1البيت جمهول القائل  ،وذكر العيين أنه لرؤية بن العجاج  ،ينظر املصدر نفسه . 131 / 3 ،
 2ينظر  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 732 / 0 ،
 3التفسري البسيط  ،الواحدي  173 / 77 ،ـ . 176

 4صحي ـ ــح مسلـ ــم  ،مسلم  ،كتاب القسامة  ،ابب صحة اإلق ـ ـ ـرار ابلقتل  ،ومتكني ويل العهد من القصاص  .0301 / 3كما أخرجه أبو داود يف سننه / 7 ،
 167ـ  ، 163كتاب الدايت  :ابب دية اجلنني.

استهل  :وال صاح عند الوالدة ليعرف به أناه مات.
 5التفسري البسيط  ،الواحدي  173 / 77 ،ـ  . 176ومعىن
ا

الصقال  ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،لبنان ( ،د  .ط  .ت)  ،ص
 6ديوان طرفة بن العبد  ،شرح األعلم الشنتمري  ،حتقيق  :درية اخلطيب ولطفي َّ
 . 016وقد ورد يف جماز القرآن  ،أليب عبيد  721 / 7 ،برواية (خيس) بدال من (مخيس)  .ومعىن :أفأان  :جعلناه فيئا أي  :غنيمة.

 7التفسري البسيط  ،الواحدي  . 176 / 77 ،ومعىن أفأان  :رددان  .وينظر  :كتاب األزهية يف علم احلروف اهلروي  ،حتقيق  :عبد العظيم امللوحي  ،مطبوعات
جممع اللغة العربية  ،دمشق  ، 0993 ،ص . 011

 8اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،أبو الربكات األنباري  ،مطبعة السعادة  ،مصر ( ،د  .ط  .ت) . 24 / 0 ،
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َك َال أَل ََّما .1
َو ُّ
أي َع ْب ٍد ل َ

لهم تَـ ْغ ِف ْر َمجَّا
إ ْن تَـ ْغ ِف َر الَّ َّ
أي  :مل يلم ابلذنوب.2
إن للجحد

ص ُارُهم
قال تعاىل َ  :ولََقد َم َّكن ُ
صاراً َوأَفئ َد ًة فَ َما أَغ َىن َعنـ ُهم َمس ُع ُهم َوَال أَب َ
يما إن َّم َّكنَّا ُكم فيه َو َج َعلنَا َهلُم َمسعاً َوأَب َ
َّاهـ ـم ف َ
اق هبم َّما َكانُوا به يَستَـهزئُون( األحقاف .)26 :
َوَال أَفئ َدتـُ ُهم من َشي ٍء إذ َكانُوا َجي َح ُدو َن ِب َايت َّ
اّلل َو َح َ
يرى الواحدي أن (ما) يف اآلية اسم موصول مبعىن (الذي)  ،فال يُزاد معها (إن)  ،ال يُقال  :ما إن قبضت ديناراك
مبعىن الذي قبضت ديناراك ،3واملعىن عند الفراء  :يف الذي مل منكنكم فيه  ،و(إن) مبنزلة ما يف اجلحد. 4
ويرى املربد أن (ما) يف قوله (فيما) مبنزلة الذي  ،وإن مبنزلة (ما) وتقديره  :ولقد مكناكم يف الذي ما مكناكم فيه

5

وذكر الواحدي أن ابن قتيبة يرى أن (أن) زائدة .6وإن يف اآلية للجحد  ،والتقدير  :يف الذي ما مكناكم فيه , 7وقد
الص َّمة :
استدل الواحدي على قول من قال أهنا للجحد بقول دريد بن َّ
ِ
ص ِه ِ
ب.8
َكاليوم طَ ِايل أَيْـنُ ٍق ُ

عت بِه
أيت َوال مسَْ ُ
َما إِ ْن َر ُ
أيت وال مسعت.9
أي  :ما ر ً
وقول لبيد :
غُ ِ
كنت بِطُ ِ
ضنِْيـنَا
صحبَتِ ِهم َ
ودرت بع َدهم و ُ
ول ُ

َيت وال َِمسع ُ ِ ِ
العاملِينَا.10
َما إِ ْن َرأ ُ
ْ
ت ِمبثلهم يف َ

أي  :ما رأيت وال مسعت .

 1البيت من الرجز  ،ينظر كتاب األزهية يف علم احلروف  ،اهلروي  ،ص . 011
 2املصدر نفسه  ،ص . 011

 3التفسري البسيط  ،الواحدي . 092 / 71 ،
 4معاين القرآن  ،الفراء  ،عامل الكتب  ،ط  ، 3بريوت . 14 / 3 ، 0913 ،

 5املقتضب  ،املربد  ،حتقيق  :دمحم عبد اخلالق عضيمة  ،ط  ، 3القاهرة 730 / 7 . 0947 ،
 6التفسري البسيط  ،الواحدي . 094 / 71 ،
 7كتاب األزهية يف علم احلروف  ،اهلروي  ،ص . 13
 8التفسري البسيط  ،الواحدي . 094 / 71 ،
 9املصدر نفسه . 094 / 71 ،

 10املصدر نفسه . 094 / 71 ،
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يقول أبو إسحاق الزجاج  (( :إن ههنا يف معىن (ما)  ،و(إن) يف النفي مع (ما) اليت يف معىن الذي أحسن يف اللفظ
من (ما)  ،أال ترى أنك لو قلت رغبت فيما ما رغبت فيه لكان األحسن أن تقول  :قد رغبت فيما إن رغبت فيه  ،تريد
يف الذي ما رغبت فيه الختالف اللفظني)).1
وخالصة القول أنه ليس يف كتاب هللا حرف ال معىن له  ،بل كل حرف يفيد فائدة ويزيد معىن والعرب تزيد (إن)
على (ما) إذا كانت مبعىن الذي واالستفهام والتعجب  ،يزيدوهنا عليها إذا كانت جحدا على جهة التوكيد هبا  ،يؤكدون
اجلحد بـ (إن).
إال مبعىن الواو :
وه ُكم َشطَرهُ لئَالَّ يَ ُكو َن
ك َشطَر ال َمسجد احلََرام َو َحي ُ
قال تعاىل َ :ومن َحي ُ
ت فَـ َول َوج َه َ
ث َما ُكنتُم فَـ َولُّوا ُو ُج َ
ث َخَرج َ
َّ
ين ظَلَ ُموا منـ ُهم فَالَ َخت َشوُهم َواخ َشوين َوألُمتَّ نع َميت َعلَي ُكم َولَ َعلَّ ُكم تَـهتَ ُدو َن( البقرة )519 :
للنَّاس َعلَي ُكم ُح َّجةٌ إالَّ الذ َ
ذكر الواحدي عدة معان لـ (إال) ومن هذه املعاين أهنا جاءت مبعىن الواو  ،واستشهد لذلك بقول معمر بن املثىن (( :
ف به (الذين) على (الناس)
إال ههنا معناها  :ال ـواو  ،فهو ٌ
عطف ُعط َ
واملعىن  :لئال يكون للناس والذين ظلموا عليكم حجة )) ، 2واحت ــج على هذا املذهب بقول األعشى :
َخوه
كل أ ٍ
َخ ُم َفارقهُ أ ُ
و ا

يك إال الفرقَ َدان.3
ل ََع ْم ُر أَبِ َ

أي  :والفرقدان أيضا يفرتقان.4
وما أنشده األخفش :
ِِ ِ
السـ ـ ـ ـ ـ
وأرى َهلَا َدارا أبَ ْغد َرة ا

ي َد ِ
ان َملْ يَ ْد ُرس هلَا َر ْس ُم.

إِال رم ـ ـ ــادا َخ ـ ـ ِ
ـت
ـام َدا َدفَـ َعـ ـ ـ ْ
ََ َ

َع ْنهُ اِ
ح َخ َوالِد ُس ْحـ ُـم.5
الرَاي َ

أراد  :أرى انرا ورمادا.

 1معاين القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج  . 664 / 6 ،وينظر  :التفسري البسيط  ،الواحدي .094 / 71 ،
 2التفسري البسيط  ،الواحدي . 607 / 3 ،
 3البيت نُسب لعمرو بن معدي كرب  ،يُنظر  :ديوانه ص . 021الفرقدان  :جنمان يف السماء ال يغرابن

 4التفسري البسيط  ،الواحدي . 603 / 3 ،
ِ
السيدان  :أرض لبين سعد اخلوالد  :البواقي وعىن هبا  :األاثيف .
 5ديوان املخبل السعدي  ،عامل الكتب  ،بريوت  0911م  ،ص  . 307األغدرة  :مجع غدير  ،ا
سحم  :ذات لون يضرب على السواد.

)(289

ISSN: 2706-9087

وقد اعرتض الفراء على جميء إال مبعىن الواو  ،ألن (إال) ال خترج عن االستثناء إىل النسق حىت يتقدمها عدد ال
ألف إال عشرةً إال مائةً
يصلح أن يستثىن منه  ،فتجري جمرى الواو إذا بطل فيها معىن االستثناء حنو قولك  :يل على فالن ٌ
 ،ال يصلح استثناء املائة من العشرة  ،فعادت املائة إىل األلف ال ابالستثناء ولكن ابلعطف  ،كأنك أغفلت املائة
واستدركتها فقلت  :اللهم إال مائة فاملعىن  :يل عليه ألف ومائة ،1ومن ذلك قول الشاعر :
ما ابملَ ِدين ِة دار غَيـر ِ
واح َدةٍ
َ
َ ُ ُْ

دار اخلَلِ ْيـ َف ِة إال َد ُار مروان

2

كأنه قال  :ما ابملدينة دار إال دار اخلليفة ودار مروان.
فإال عند الفراء يف البيت السابق مبنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها  ،ال يصلح أن يكون الثاين استثناء من
األول.3
ويرى أبو حيان أن جميء إال مبعىن الواو يف اآلية ال يقوم عليه دليل ؛ ألن االستثناء سائغ فيما أدعي فيه أن إال مبعىن
الواو.4
وخالصة القول يف ذلك أن من معاين (إال) أهنا قد أتيت مبعىن الواو  ،وهو ما أشار إليه الواحدي يف تفسريه  ،فهو
يعرض آلراء النحاة واملفسرين فهو مل يرجح رأي على رأي بل يذكر اآلراء دون ترجيح  ،ويف اعتقادي أنه من خالل عرضه
أنه أيخذ هبذا الرأي الذي يقول أن (إال) أتيت مبعين الواو يف هذه اآلية .واستشهد على ذلك بكالم العرب  ،فهو يقول :
ومن الناس من صوب أاب عبيدة يف مذهبه  ،وصحح قوله مبا احتج به من الشعر.5
إال مبعىن غري :
اّلل َرب ال َعـ ـرش َع َّما يَص ُفو َن (األنبياء .)22 :
اّللُ لََف َس َدتَـا فَ ُسب َحا َن َّ
ق ــال تعاىل   :لَـ ـو َكـ ـا َن فيه َما آهلَةٌ إَّال َّ
يعرض الواحدي يف معىن غري آراء النحاة ومن هذه اآلراء ما قاله أبو إسحاق الزجاج من أن (إال) صفة يف معىن غري
والتقدير  :آهلة غري هللا  ،أي أن غري هللا  :صفة للآلهلة  ،على معىن  :آهلة هم غري هللا كما يزعم املشركون 6واستدل على
ذلك بقول الشاعر :

 1التفسري البسيط  ،الواحدي . 606 / 3 ،
 2البيت للفرزدق  ،الكتاب . 361 / 7 ،

 3التفسري البسيط  ،الواحدي . 606 / 3 ،
حيان األندلسي  ،حتقيق  :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  ،والشيخ علي دمحم معوض  ،دار الكتب العلمية  ،ط ، 0بريوت / 0، 0993 ،
 4البحر احمليط  ،أبو ا
.404

 5التفسري البسيط  ،الواحدي . 606 / 3 ،
 6التفسري البسيط  ،الواحدي . 62 / 01 ،
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َخوه
كل أ ٍ
َخ ُم َفارقهُ أ ُ
و ا

يك إال الفرقَ َدان.1
ل ََع ْم ُر أَبِ َ

واملعىن  :وكل أخ غري الفرقدين مفارقه أخوه.
وصفت به ُك ٍال)) .
قال سيبويه  (( :كأنه قال  :وكل أخ غري الفرقدين مفارقه أخوه  ،إذا
َ
ويستدل على صحة ذلك بذكر ما قاله أبو علي الفارسي بقوله  (( :تقول جاءين القوم إال زيدا فتنصب االسم بعد إال
على االستثناء  ،وجيوز أن ترفعه إذا جعلت إال وما بعدها صفة فتقول  :جاءين القوم إال زيد )) 3فقوله (إال هللا) ليس
ابستثناء إمنا هو صفة لآلهلة.4
2

ويرى الفراء أن (إال) أتيت مبعىن سوى  ،واملعىن  :لو كان فيها آهلة سوى هللا لفسد أهلهما.5
وخالصة القول أن (إال) تكون نعتا مبعىن (غري) فتجري ما بعدها على ما قبلها  ،كما جتري (غريا) إذا أردت هبا النعت
القوم غريُ زيد  ،فرتفع (غريا) بعد
حنو  :قام القوم إال زيد  ،فرتفع ما بعد إال يف املوجب  ،ألهنا نعت مبعىن غري  ،حنو قام ُ
املوجب إذا أردت به النعت ال االستثناء كما يف اآلية السابقة .
أو مبعىن الواو :
ق ــال تعاىل   :مثـلُهم َكمثل الَّذي استـوقَ َد نـَ ـاراً فَـلَ َّما أَضاءت ما حولَه َذهب اّلل بنُورهم وتَـرَكهم يف ظُلُم ٍ
ات الَّ
ََ ُ ََ
َ
َ
ََُ
َ َ ُ َ َ ُ
َ
صي ٍ
ات َوَرع ٌد َوبـَر ٌق َجي َعلُو َن أَصاب َع ُهم يف آ َذاهنم
ب م َن َّ
صم بُك ٌم ُعم ٌي فَـ ُهم الَ يـَرج ُع َ
الس َماء فيه ظُلُ َم ٌ
وأنَو َك َ
يـُبصُرو َن ُ 57
ين (البقرة  57 :ـ .)50
الص َواعق َح َذ َر ال َموت واّللُ ُحمي ٌ
م َن َّ
ط ابلكافر َ
يرى الواحدي أن (أو) يف اآلية جاءت لإلابحة  ،ال للشك  ،واملعىن أن التمثيل مباح لكم  ،إن مثلتموهم ابلذي
استوقد انرا  ،فهو مثلهم  ،أو أبصحاب الصيب فهو مثلهم  ،أو هبما مجيعا فهما مثالهم  ،كما تقول  :جالس احلسن أو
صيب  ،فحذف
ابن سرين  ،إن جالست أحدمها فأنت مطيع  ،وإن مجعتهما فأنت مطيع  ،واملعىن  :كأصحاب َ
7
املضاف  ،لداللة ابقي الكالم عليه وهو قوله تعاىل َ  :جي َعلُو َن أَصاب َع ُهم .6 وقال الفراء  (( :أو كمثل صيب )) .

 1ديوان عمرو بن معدي كرب  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت لبنان  0999 ،م  ،ص . 021الفرقدان  :جنمان قريبان من القطب يُهتدى هبما.
 2الكتاب  ،سيبويه .331 / 7 ،

 3التفسري البسيط  ،الواحدي . 62 / 01 ،
 4املصدر نفسه . 62 / 01 ،
 5معاين القرآن  ،الفراء  . 711 / 7 ،وينظر  ،إعراب القرآن  ،أبو جعفر النحاس . 41 / 3 ،
 6التفسري البسيط  ،الواحدي  091 / 7 ،ـ  .099الصيب من املطر  :الشديد  ،من قوهلم  :صاب يصوب  ،ذا نزل من علو إىل أسفل .ينظر  :معاين القرآن
وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج . 96 / 0 ،

 7معاين القرآن  ،الفراء .02 / 0 ،
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وتدل أو على اإلابحة إذا وقعت بعد الطلب وجاز اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه فيجوز االقتصار على أحد
املتعاطفني كما جيوز اجلمع بينهما  .حنو  :جالس العلماء أو الزهاد وتعلم الفقه أو النحو  .فيكون املقصود جالس هذا
اجلنس من العلماء  ،فله اجلمع بينهما كأنك
قلت  :جالس أحد هؤالء  ،ومل تُرد إنساان بعينه  ،وهكذا يف تعلم الفقه أو النحو  ،وإذا دخلت ال الناهية امتنع اجلميع.1
ويذكر الواحدي رأاي آخر وهو أن (أو) أتيت مبعىن الواو  ،وذلك يف قوله  (( :وقيل إن (أو) هنا مبعىن الواو ))، 2
واستشهد على ذلك بقول جرير بن عطية اخلطفي :
وسى َعلى قَ َد ِر.3
َان َل اخلِالفَةَ أَو َكانَ ْ
ت لَهُ قَ َد َرا َك َما أَتَى ربَّهُ ُم َ
أي  :وكانت له قدرا.
وقول توبة بن احلمري :
ِ ِ
ورَها.4
لنَـ ْفسي تُـ َق َ
اها أَو َعلَْيـ َها فُ ُج ُ

َين فَ ِ
اج ٌر
َوقَ ْد َز َع َم ْ
ت َسل َْمى ِأبِا
أي  :وعليها فجورها.

ويرى البصريون أن أو ال تكون مبعىن الواو  ،وال مبعىن بل  ،وقد ذهب الكوفيون إىل أن (أو) تكون مبعىن الواو  ،ومبعىن
بل  .واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل   :وأَرسلنَاه إ َىل مئَة أَل ٍ
يدو َن( الصافات  ، )517 :أي  :بل يزيدون ،
ف أَو يَز ُ
َ َ ُ
وقيل  :إهنا مبعىن الواو  ،أي  :ويزيدون  ،وقد استدلوا بقول الشاعر :
ش ْم ِ
ُّحى
ت ِمثْ َل قَـ ْر ِن ال ا
بَ َد ْ
س ِيف َرْونَ ِق الض َ

وص ِ
الع ْ ِ
ح.5
ورهتَا أَو أَنْ َ
ت ِيف َ
ني أ َْملَ ُ
َ ُ َ

 1يُنظر  :مغين اللبيب  ،ابن هشام  ،حتقيق  :مازن املبارك ودمحم علي محد هللا  ،ط ، 4دار الفكر  ،بريوت . 617 / 0. 0911
 2التفسري البسيط  ،الواحدي . 099 / 7 ،

 3ديوان جرير  ،دار بريوت للطباعة والنشر  ،بريوت  ، 0914ص .700والبيت من قصيدة ميدح هبا عمر ابن عبد العزيز
 4التفسري البسيط  ،الواحدي  . 711 / 7 ،وينظر  :ديوان توبة بن احلَُمِاري  ،حتقيق  :خليل إبراهيم العطية دار صادر بريوت ن (د  .ط  .ت)  ،ص  .31ورواية
البيت يف الديوان  :وقد زعمت ليلى  .فهو يذكر حمبوبته ليلى األخيلية.

 5البيت من حبر الطويل  ،ديوان ذي الرمة يف ملحق ديوانه  .شرح  :أمحد حسن بسج  ،ط  ، 0دار الكتب العلمية  ،بريوت .0991 ،
ص  ، 0112ينظر األزهية يف علم احلروف اهلروي  ،ص  ، 070واخلصائص  ،ابن جين  ،حتقيق  :دمحم علي النجار  ،املكتبة العلمية  ،مص ــر 0917 ،
 . 611 / 7وبال نسبة يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،ابن األنباري  . 621 / 7 ،قرن الشمس  :بفتح القاف وسكون الراء املهملة  :أوهلا عند طلوعها ،
ضحى  :أوله  ،يُقال زرت فالن رونق الضحى  ،أي  :يف أوله.
وقيل :هو أول شعاعها  ،وقيل انحيتها  ،ورونق ال ا
الع ْ ِ
َح  ،حيث استدل الكوفيون هبذا البيت على أ ان (أو) مبعىن (بل)  ،وكأ ان الشاعر بعد أن قال  :بدت مثل قرن
والشاهد فيه قوله  :أَو أَنْ َ
ت ِيف َ
ني أ َْمل ُ
الشمس ،رأى أهنا أعلى من ذلك فأضرب عما قال أوال فقال  :بل أنت أملح .
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أي  :وأنت يف العني أملح.1
وخالصة القول أن (أو) فيها مخسة أقوال  ،أظهرها  :أهنا للتفصيل  ،مبعىن أن الناظرين يف حال هؤالء منهم َمن
يشبههم حبال املستوقد الذي هذه صفته  ،ومنهم َمن يشبههم أبصحاب صيب هذه صفته  ،الثاين  :أهنا لإلهبام  ،أي :
ك يف تشبيههم  ،الرابع :
أن هللا أهبم على عباده تشبيههم هبؤالء أو هبؤالء  ،الثالث  :أهنا للشك  ،مبعىن أن الناظرين يَ ُش ُّ
أهنا لإلابحة اخلامس  :أهنا للتخيري  ،أي  :أُبيح للناس أن يشبهوهم [كذا أو بكذا  ،وزاد الكوفيون فيها معنيني آخرين :
كوهنا مبعىن الواو  ،والثاين كوهنا مبعىن بل.
أحدمها ُ
ُ
الواو مزيدة :
ذهب الكوفيون واألخفش  ،وتبعهم ابن مالك  ،إىل أن الواو قد تكون زائدة 2ومن زايدهتا قوله تعاىل َ  :ح َّىت
ٍ
صةٌ أَب َ َّ
ين َك َفُروا َاي
ب ال َوع ُد احلَ ُّق فَإ َذا ه َي َشاخ َ
وج َوُهم من ُكل َح َدب يَنسلُو َن* َواقـتَـَر َ
وج َوَمأ ُج ُ
إ َذا فُت َحت َأي ُج ُ
ص ُار الذ َ
ٍ
ني( األنبياء  06 :ـ .) 07
َويـلَنَا قَد ُكنَّا يف غَفلَة من َه َذا بَل ُكنَّا ظَالم َ
ب) اختلفوا يف هذه الواو  ،فقال الفراء  :الواو مقحمة زائدة  ،املعىن  :حىت إذا
قال الواحدي (( قوله تعاىل َ ( :واقـتَـَر َ
فتحت اقرتب  ،ودخول الواو ههنا مبنزلة قوله وس َ َّ
وها َوفُت َحت أَبـ َوابـُ َها
ين اتـَّ َقوا َربـَّ ُهم إ َىل اجلَنَّة ُزَمراً َح َّىت إذَا َج ُاؤ َ
يق الذ َ
َ
(الزمر  ، ) 73 :ومثله فَـلَ َّما أَسلَ َما َوتَـلَّهُ لل َجبني* َو َان َديـنَاهُ أَن َاي إبـَراه ُيم ( الصافات  593 :ـ )591
ومعناه  :انديناه)) . 3
واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس :
احةَ ا ْحلَ اي َوانْـتَ َحى
َج َ
زان َس َ
فَـلَ َّما أ َ

ت ِذي ح َق ٍ
بِنَا بطْن َخ ْب ٍ
اف َع َق ْنـ َق ِل. 4
َ ُ

يريد  :انتحى .
وق ــال بزايدة الـ ـواو يف هذا املوطن الكوفيون  ،ومنع من زايدهتا البصريون  .قال ابن جين  (( :فأما أصحابنا فيدفعون
هذا التأويل البتة  ،وال ُجييزون زايدة هذه الواو  ،ويرون أن أجوبة هذه األشياء حمذوفة للعلم هبا واالعتياد يف مثلها ،
5

 1اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،أبو الربكات األنباري  ،حتقيق  :دمحم حمي الدين عبد احلميد  ،ط  ، 6مصر .621 / 7 ، 0946
 2الجنى الداني في حروف المعاني  ،المرادي  ،ص  115ـ .111
 3التفسري البسيط  ،الواحدي . 710 / 01 ،
 4ديوان امرئ القيس  ،تصحيح  :مصطفى عبد الشايف  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  ، 7117 ،ص  .001والبيت من حبر الطويل  ،ومعىن اجزان :
قطعنا وخلفنا  ،وساحة احلي  :فناؤه  ،وانتحى  :اعرتض  ،واحلقف  :الكثيب من الرمل  ،يعوج وينثين  ،وبطنه  :ما اخنفض وغمض  ،والعقنقل  :ما تعقد منه

ودخل بعضه يف بعض.
 5يعين البصريني .
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وأتويل ذلك عندان على معىن  :فَـلَ َّما أَسلَ َما َوتَـلَّهُ لل َجبني* َو َان َديـنَاهُ أَن َاي إبـَراه ُيم قد صدقت الرؤاي أدرك ثوابنا  ،وانل
املنزلة الرفيعة عندان)). 1
ويذكر الواحدي أن الكسائي قال بزايدة الواو يف قوله (( والعرب تدخل الواو يف جواب (حىت إذا)  ،و(ملا) و(حني)
و(ساعة) و(يوم) و(الواو) و(الفاء) و(مث)  ،ومعناها الطرح فتقول  :ملا فعلت كذا وحني فعلت كذا  ،وأقبل يفعل أو مث
أقبل  ،واملراد أقبل يفعل  ،ومعىن (مث) والواو والطرح)) . 2ويرى الزجاج أن الواو عند البصريني ال جيوز أن تدخل ويكون
معناها الطرح  ،وجواب ( حىت إذ ) مضمر يف اآلية  ،ألن قوله ( :اي ويلنا قد كنا يف غفلة) ههنا قول حمذوف  ،املعىن :
حىت إذا فتحت أيجوج ومأجوج واقرتب الوعد احلق قالوا اي ويلنا.3
وخالصة القول أن الواحدي مل يرجح أحد من اآلراء السابقة على اآلخر  ،والواضح مما سبق أن ما قاله البصريون هو
األقرب إىل الصواب .
اخلامتة

إن معظم املسائل النحوية اليت ذكرها الواحدي يذكر فيها آراء من قبله من العلماء يف تفسريه لآلية القرآنية  ،مث يوضح
وهو يف بعضها يرجح رأاي على آخر  ،وأحياان ال يرجح رأاي
رأيه يف هذه املسائل مستشهدا بكالم العرب من الشعر
على آخر  ،بل يذكر اآلراء دون ترجيح  ،ولكنك تلمس من خالل السياق أنه مييل إىل البصريني يف آرائهم  ،وهذه
املسائل ما تزال موضع خالف بني النحاة – قدمياً وحديثاً على حد سواء  ،فهذه املسائل اليت يتناوهلا البحث يُنظر إليها
من منظور النص القرآين  ،ف هي دراسة تطبيقية على نصوص القرآن الكرمي اليت ينبغي االحتكام إليها يف اخلالفات النحوية
واالعتماد عليها يف بناء قواعد النحو وأحكامه وأن يُقاس عليها ال أن تُقاس على غريها .
مصادر البحث ومراجعه
 5ـ إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي  ،تفسري أيب السعود العمادي  ،حتقيق  :عبد القادر أمحد عطا مطبعة
السعادة  ،مصر ( ،د  .ط  .ت) .
 2ـ إعراب القرآن  ،النحاس  ،إعراب القرآن  ،أبو جعفر النحاس  ،حتقيق الدكتور زهري غازي زاهد  ،ط عامل الكتب
بريوت .5083 ،
3ـ اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،أبو الربكات األنباري  ،حتقيق  :دمحم حمي الدين عبد احلميد  ،ط  ، 1مصر .5061
 1ـ البحر احمليط  ،أبو حيان األندلسي  ،حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود  ،وعلي دمحم معوض  ،ط ، 5دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،لبنان 5003 ،م.
1ـ البداية والنهاية  ،ابن كثري  ،حتقيق  :أمحد أبو ملحم  ،دار الكتب العلمية ن بريوت .

 1سر صناعة اإلعراب  ،ابن جين  ،حتقيق  :حسن هنداوي  ،ص  464ـ . 462
 2التفسري البسيط  ،الواحدي . 717 / 01 ،

 3ينظر معاين القرآن وإعرابه  ،الزجاج . 611 / 3 ،
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 6ـ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  ،السيوطي  ،حتقيق  :دمحم أبو الفضل إبراهيم ط ، 2دار الفكر القاهرة ،
5070م
 7ـ التفسري البسيط  ،أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي (ت168 .هـ)  ،حتقيق  :دمحم صاحل بن عبد هللا الفوزان ،
سلسلة الرسائل اجلامعية ( ، )595جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية  ،السعودية.
 8ـ تفسري التحرير والتنوير  ،الطاهر بن عاشور  ،الدار التونسية للنشر .5081 ،
 0ـ اجلىن الداين يف حروف املعاين  ،املرادي  ،دار اآلفاق اجلديدة  ،بريوت .
 59ـ حجة القراءات  ،أبو زرعة  ،حتقيق  :سعيد األفغاين  ،مؤسسة الرسالة  ،ط  ، 1بريوت  ،لبنان 5007 ،
 55ـ احلجة للقراء السبعة  ،أبو علي الفارسي  ،حتقيق  :بدر الدين قهوجي وبشري حوجيايت  ،دار املأمون للرتاث  ،ط ،5
دمشق . 5087 ،
 52ـ خزانة األدب  ،البغدادي  ،حتقيق  :عبد السالم دمحم هارون  ،ط  ، 1مكتبة اخلاجني  ،القاهرة 5007 ،م .
 53ـ اخلصائص  ،ابن جين  ،حتقيق  :دمحم علي النجار  ،املكتبة العلمية  ،مصر . 5012 ،
 51ـ ديوان األعشى  ، ،األعشى ،
 51ـ ديوان امرئ القيس  ،تصحيح  :مصطفى عبد الشايف  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،لبنان  51 .2992 ،ـ  56ـ
الصلت  ،صنعه :عبد احلفيظ السطلي  ،دمشق (د .ط  .ت) .
ديوان أمية بن أيب َّ
 57ـ ديوان توبة بن احلُ َمري  ،حتقيق  :خليل إبراهيم العطية دار صادر  ،بريوت ( ،د  .ط  .ت) .
 58ـ ديوان جرير  ،دار بريوت للطباعة والنشر  ،بريوت  ، 5086ص .255والبيت من قصيدة ميدح هبا عمر ابن عبد
العزيز
 50ـ ديوان ذي الرمة يف ملحق ديوانه  .شرح  :أمحد حسن بسج  ،ط  ، 5دار الكتب العلمية  ،بريوت 5001 ،
بريوت لبنان،
 29ـ ديوان الراعي النمريي  ،مجعه وحققه  :راينهرت فايربت  ،دار النشر  :فرانتس شتاينر بفيسبادن
.5089
 25ـ ديوان رؤبة بن العجاج  ،رؤبة بن العجاج  ،حتقيق  :وليم بن الورد  ،دار اآلفاق اجلديدة  ،ط ، 5بريوت لبنان ،
.5018
الصقال  ،املؤسسة العربية للدراسات
 22ـ ديوان طرفة بن العبد  ،شرح األعلم الشنتمري  ،حتقيق  :درية اخلطيب ولطفي َّ
والنشر  ،لبنان ( ،د  .ط  .ت).
 23ديوان علقمة الفحل  ،علقمة بن عبدة  ،تقدمي  :حنا انصر  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 5
 21ـ د يـ ـ ـ ـوان عمرو بن قميئة  ،حتقيق  :حسن كامل الصرييف  ،جامعة الدول العربية .
 21ـ ديوان عمرو بن معدي كرب  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت لبنان  5000 ،م.
 26ـ ديوان املخبل السعدي  ،عامل الكتب  ،بريوت  5088 ،م.
 27ـ سر صناعة اإلعراب  ،ابن جين  ،حتقيق  :حسن هنداوي  ،ط  ، 2دار القلم  ،دمشق . 5003 ،
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 28ـ سري أعالم النبالء  ،دمحم بن أمحد الذهيب  ،حتقيق  :شعيب األرانؤوط  ،وبشار عواد  ،ط  ، 2مؤسسة الرسالة ،
بريوت 5191هـ.
طراد  ،ط  ، 5دار الكتاب العريب  ،بريوت ن لبنان . 5002
 20ـ شرح ديوان عنرتة  ،اخلطيب التربيزي  ،تقدمي  :جميد َ
 39ـ شرح شواهد املغين  ،السيوطي  ،ط  ، 5دار الكتب العلمية  ،بريوت .5001 ،
 35ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،حمي الدين عبد احلميد  ،ط  ، 51دار الكتاب العريب  ،بريوت لبنان
. 5061
 32ـ صحي ـ ــح مسلـ ــم  ،مسلم  ،كتاب القسامة  ،ابب صحة اإلق ـ ـ ـرار ابلقتل  ،ومتكني ويل العهد من القصاص  ،كتاب
الدايت  :ابب دية اجلنني.
 33ـ طبقات الشافعية الكربى  ،اتج الدين السبكي  ،هجـ ـ ــر للطباعة والنشر  ،القاهرة.
 31ـ طبقات النحويني واللغويني ،للزبيدي ،حتقيق :دمحم أبو الفضل إبراهيم  ،دار املعارف  ،ط ، 2مصر .
 31ـ كتاب األزهية يف علم احلروف اهلروي  ،حتقيق  :عبد العظيم امللوحي  ،مطبوعات جممع اللغة العربية دمشق ،
.5003
 36ـ لسان العرب  ،ابن منظور  ،حتقيق  :أمني دمحم عبد الوهاب  ،و دمحم الصادق العبيدي  ،ط  ، 3دار إحياء الرتاث
العريب  ،بريوت لبنان  5000 ،م.
 37ـ معاين القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج  ،حتقيق  :عبد اجلليل شليب ن ط  ، 5عامل الكتب  ،بريوت  5088م.
 38ـ معاين القرآن  ،األخفش  ،حتقيق  :فائز فارس  ،ط  ، 2الكويت.
 30ـ معاين القرآن  ،الفراء  ،عامل الكتب  ،ط  ، 5083 ، 3بريوت  ،لبنان .
 19ـ معجم األدابء  ،ايقوت احلموي  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان.
 15ـ معجم البلدان  ،ايقوت احلموي  ،دار الكتاب العريب ( ،د  .ط  .ت) بريوت  ،لبنان 5151 ،هـ.
 12ـ املعجم الوايف يف أدوات النح ــو العريب  ،علي توفيق احلمد و يوسف مجيل الزعيب  ،دار األمل  ،ط  3األردن ،
5003م.
 13ـ مغين اللبيب  ،ابن هشام  ،حتقيق  :مازن املبارك ودمحم علي محد هللا  ،ط ، 6دار الفكر  ،بريوت 5081
 11ـ املقاصد النحوية  ،العيين ،
 11ـ املقتضب  ،املربد  ،حتقيق  :دمحم عبد اخلالق عضيمة  ،ط  ، 3القاهرة . 5062 ،
 16ـ وفيات األعيان  ،ابن خلكان  ،حتقيق  :إحسان عباس  ،دار صادر  ،بريوت  ،لبنان ن 5001م .
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التباين يف الدين وأاثره املرتتبة على النفقة واملرياث
أ.دمحم دمحم دمحم رجب
قسم اللغة العربية و الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب والعلوم و العلوم قصر األخيار/جامعة املرقب

مقدمة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان دمحم النيب األمـني وعلى آله وصحبه أمجعني.

وبعد ....
فإن الفقه اإلسالمي نظام شامل متكامل حيدد لإلنسان الطريق األمثل الذي ينبغي أن حيكم تصرفاته ،سواء يف خاصة
نفسه ،أو يف صلته ابهلل تعاىل ،أو يف عالقاته ابجملتمع الذي يعيش فيه ،ولطاملا ظلت العديد من أبواب هذا الفقه
مصدراً
ً
لصياغة مجلة من القوانني يف البالد العربية واإلسالمية بعدما تطورت النظم والتشريعات يف اجملتمعات املعاصرة خالل
القرنني املاضيني ،ولعل أبواب النكاح خري دليل على ذلك ،فهذه األبواب تشتمل على األحكام املتعلقة ابلزواج والطالق
وما يتفرع عنهما من عدة ونسب ونفقة ومرياث وما إىل ذلك مما ال ختفى أمهية معرفة حالله من حرامه يف حياة اإلنسان،
وقد صار يطلق يف الوقت احلاضر على هذه املسائل جمتمعة مصطلح األحوال الشخصية ،وقد تسمى أيضاً أحكام
مصدرا متجدداً للتشريع على
األسرة ،ومما ال شك فيه أن االستمرار يف دارسة هذه املسائل جبزيئاهتا املختلفة سيجعل منها
ً
مر العصور ،فإذا ما أخذان اجلزئية حمل هذا البحث فإننا سنجد أن العديد من مسائل الزواج وما يتفرع عنه ال ختلو من أثر
الختالف الدين على أحكامها ،فمن ذلك اختالف الدين بني الرجل واملرأة املراد الزواج هبا ،قد يكون له أثر يف مشروعية
العقد ،قال تعاىل          ﴿ :
           
            

( ﴾   البقرة ،)250:واختالف الدين بني الويل واملرأة املراد تويل عقد زواجها ،قد
يكون له أثر يف صحة العقد ،قال  -تعاىل     ﴿:-
          
( ﴾        التوبة،)72:وقال-جلشأنه﴿:-
﴾            

(األنفال ،)71:واختالف الدين بني الوارث واملورث ،والذي قد يكون له أثر يف منعه من اإلرث ،يُروى أن النيب  -صلى
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اهللا عليه وسلم  -قال " :ال يرث املسلم الكافر ،وال الكافر املسلم " ،متفق عليه  ،وهكذا فاملوضوع جبزئياته كلها
حيتاج إىل عدة أحباث ،وليس حبثاً واحداً؛ لذلك يرى الباحث االقتصار يف هذه البحث على أثر التباين يف الدين بني
املسلم وغري املسلم يف مسائلتني هي التباين الدين يف النفقة واملرياث ،واملنع من اإلرث ،وسينطلق يف عرض هذا املوضوع
من فرضية وتساؤل:
فأما الفرضية فهي أن االختالفات الفقهية كانت يف ٍ
أحيان كثرية حممودة؛ ألهنا أسهمت يف إثراء اختيارات أهل
االختصاص من مشرعني ومفتني وسوامها كل يف جماله.
أما التساؤل فهو اآليت :هل تنوعت وتباينت نصوص املعروضة مثلما تعددت واختلفت آراء الفقهاء يف املسائل
املعروضة حمل البحث ؟ أم أن تلك النصوص انصبت على اجتهاد فقهي بعينه يف كل مسألة؟
سأحاول اإلجابة عن هذا التساؤل ضمن مطلبني ،خيصص األول منهما لبيان التباين يف الدين بني املسلم ،وغري املسلم و
أثره يف استحقاق النفقة ،وأييت الكالم يف الثاين عن مدى التباينفي الدين بني املسلم ،وغري املسلم و أثره يف املرياث،وذلك
على النحو اآليت:
الطلب األول:اآلاثر املرتتبة عن تباين الدين يف ﺍلنفقاﺕ
الفرعﺍألﻭل  :أثر يف نفقة الزوجية
الطعام و الشرب و املسكن و امللبس كلها مقومات للحياة حيتاج إليها اإلنسان  ،و ال يستطيع اال ستغناء عنها
لكي يستمر عيشه و يقدر على القيام أبعباء احللية اليومية من تشاطات خمتلفة ..
ﻭﺍلﺯﻭﺝ مسئول عن توفري هذه احلاجيات لزوجته و أوالده  ،فيما يعرف ابلنفقة الزوجية ونفقة األوالد .
* ﺍلنفقة لغة :اإلخراج و هي مشتقة من النفوق  ،ونفوق أي هاللكها  ،ونفق الشىء أي فين

 ( .اجلرجاين  ،ﺍالتعريفات ،

،798/5ﺍلﺭﺍفعي ،ﺍلمصباﺡ ﺍلمنيﺭ،819/2 ،ﺍالقونوي  ،أنيس ﺍلفقهاﺀ.) 568 / 5،

و شرعاً  :ما يلزم املرء صرفه ملن عليه مئونته (طعمه) من زوجته أو اوالده أو دابته و هي اسم للشيء الذي ينفقه الرجل
على عياله من طعام و كسوة وسكىن ( .اجلرجاين  ،التعريفات ،798/5 ،ابن جنيم  ،البحر الرائق .)588 /1 ،
وامللك ( .السرخسي  ،املبسوط( ، )589/ 1 ،الشربيين ،مغين

والنفقة جتب لإلنسان على غريه  ،وأسباب وجوبه  :الزوجية و القرابة
احملتاج  ، ) 121/ 3،وسنتكلم هنا عن نفقة الزوجة ونفقة األقارب .
ال خالف بني الفقهاء يف وجوب نفقة الزوجة املسلمة على زوجها ااملسلم

(الكاساين  ،بدائع الصنائع( ،)51/1،السرخسي ،

املبسوط  ( ،)589-585/ 1 ،ابن جزي  ،القوانني الفقهية (،)517-518 / 5 ،ﺍلنﻭﻭﻱ ،روضة الطالبني ( ،)19/ 0 ،ﺍلشيﺭﺍﺯﻱ ،املهذاب ،

(،) 510/2ابن قدامة  ،املغين  ، )516 / 8،و ثبت ذلك ابلقرآن الكرمي  ،قال تعاىل     :
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[       سورة الطالق آية  ]1وقوله تعاىل   :
[     سورة البقرة آية  ،]235وقوله تعاىل   :
                 
[      سورة الطالق آية ]6

وقد ثبت ابلسنة أيضا حق الزوجة ابلنفقة و وجوهبا على الزوج  ،فعن عائشة – رضي هللا عنعا – قالت ( :
جاءت هند بنت بن ربيعة فقالت  :اي رسول هللا إأناب سفيان رجل شحيح ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين إال
ما أخذت من ماله بري علمه  .فهل علي يف ذلك جناح ؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : -خذي من ماله ابملعروف ما
يكفيك و يكفي بنيك )

 (.مسلم  ،صحيح مسلم)5338 /3،

وعن جابر هنع هللا يضر – أن رسوهللا – ملسو هيلع هللا ىلص خطب الناس فقال  ( :اتقوا اله يف النساء  ...إىل قوله –وهلن! عليكم رزقهن
وكسوهتن ابملعروف

)  (.مسلم  ،صحيح مسلم )809 /2 ،

وقد أمجع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ( .الكاساين  ،بدائع الصنائع (،) 1/56 ،ابن قدامة  ،املغين
)8/516،

مث إن املرأة قد قرغت نفسها حلق زوجها فكانت كفايتها عليه ( .الكاساين  ،بدائع الصنائع.)56 /1 ،كما أنه ال
خالف يف وجوب نفقة الزوجة الكتابية علة زوجها املسلم  ،والدليل على ذلك العموم يف النصوص السابقة  ،فإهنا ليست
مقيدة إبسالم الزوجة  ،و ابلتايل تدخل الكتابية بعموم النص و تكون نفقتها واجبة على زوجها ( ..السرخسي ،ﺍلمبسﻭﻁ/1 ،

(،)226النووي،روضة الطالبني( ،)19 /0 ،ابن قدامة  ،املغين

.)562 /8،

لكن اخلالف بني الفقهاء يف وجوب النفقة على الزوجة يف حالة ردة أحد الزوجني أو إسالم أحدمها دون اآلخر على
النحو التايل :

أوال  :يف حالة إسالم الزوجة و إابء الزوج اإلسالم

الرأي األول  :إذا وقعت الفرقة بني الزوجني بسبب إسالم املرأة و إابة الزوج اإلسالم فإن النفقة واجبة للزوجة

مدة العدة  ،سواء أسلم الزوج أو انتهت العدة بعدم إسالمه  ،وهو رأي احلنفية  ،والقول املختار عند املالكية  ،والصحيح
عند االفعية  ،واحلنابلة (..السرخسي  ،املبسوط ( ، )299 / 1 ،املواق  ،التاج و اإلكليل (،)178 / 3 ،الشرازي ،املهذب،)569 /2

(الشربيين ،مغين احملتاج ( ،)193 / 3 ،ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد  ،عمدة الفقه.)553 /5 ،

و استدلوا مبا يلي :
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 -5أن الزوج ارتكب معصية إبابئه اإلسالم  ،و إابوه كان السبب يف حصول الفرقة بني الزوجني  ،مع قدرته على
إبقاء زوجته يف عصمته لو أنه أسلم  ،مث إن حترمي استمتاعه هبا كان بسبب معصية كان هو سببها فوجبت نفقتها
عليه  (.الشرازي ،املهذب .)569 / 2 ،
-2إن الزوج إبابئه اإلسالم قد فوت إمساك زوجته ابملعروف  ،فكان واجباً عليه تسرحيها إبحسان  ،على زوجته من
التسريح إبحسان ( .السرخسي  ،املبسوط .)295 / 1 ،
ﺍلﺭﺃﻱ ﺍلثاني :إذا وقعت الفرقة بني الزوجني بسبب إسالم املرأة و إابء زوجها اإلسالم فإنه النفقة هلا على

زوجها  ،وهو رأي الشافعية يف قول واملالكية يف قول و ابن القيم

(.املواق  ،التاج و اإلكليل ( ، )178 / 3 ،الشرازي ،املهذب /2،

(.)569ابن القيم  ،أحكام أهل الذمة .)662 / 2 ،

و استدلوا مباا يلي :

-5إن الفرقة حصلت بسبب الزوجة  ،وهو إسالمها  ،وبه حيرم متكنيه منها  ،حىت ولو كان إسالمها طاعة  ،فإن
حج الزوجة بغري إذن زوجها طاعة أيضاً وهو كذلك مسقط للنفقة  (.الشرازي ،املهذب .)569 / 2 ،
-2ﺇﻥ ﺍلمﺭﺃﺓ إبسالمها تبني من زوجها  ،واالئن النفقة هلا ( .املواق  ،التاج و اإلكليل .)168 / 3 ،

وقد ردَّت هذه األدلة مب يلي :

-5إن إسالم الزوجة وقته مضيق  ،أما احلج فوقته موسع فال

.)3/295،

قياس (.الشرازي ،املهذب ( ، )569/2 ،الشربيين ،مغين احملتاج

-2إنه عند إابء الزوج اإلسالم تنتظر املرأة فرتة العدة  ،مع حرمة املعاشرة  ،فإن أسلم قبل انقضائها فالنكاح ابقٍعلى حاله
دون حاجة إىل عقد ومهر جديدين  ،فتكون كاملطلقة طالقاً رجعياً و ابلتايل جتب هلا النفقة ( .املراجع السابقة).
وقد ارأتى ابن القيم – رمحه هللا – أن املرأة يف حال إسالمها هلا اخليار يف أن تنتظر إسالم زوجها مهما طالت املدة مع
حرمة املعاشرة الزوجية – فال نفقة هلا يف هذهاحلالة  ،ويعلل ابن القيم رأيه قائالً ( :ألنه – أي الزوج – ليس زوجاً ماكاً
لعصمتها من كل وجه  ،وال حيتاج إذا أسلم إىل ابتداء عقد حيتاج فيه إىل ويل وشهود ومهر بل إسالمه مبنزلة قبوله للنكاح
و انتضارها مبنزلة اإلجياب ) (.ابن القيم  ،أحكام أهل الذمة .)662 / 2 ،

الرأي الراجح:

بعد استعراض أدلة كل فريق يتبني يل أن أدلة الفريق األول أقوى و ابلتايل جتب نفقة العدة للزوجة على زوجها يف حال
إسالم الزوجة و إابء الزوج اإلسالم و هللا أعلم .

اثنياً:يف حالة إسالم الزوج و إابء الزوجة اإلسالم

ﺍلﺭﺃﻱ ﺍألﻭل :إذا أسلم الزوج و كانت زوجته من غري أهل الكتاب و أبت اإلسالم ،فقد ذهب احلنفية و املالكية و
الشافعية يف قول ،واحلنابلة إىل عدم وجوب النفقة على الزوجة ،أما السكىن فال تستقط ؛ ألهنا حق للزوج على زوجته (.

السرخسي  ،املبسوط ( ،)299 / 1 ،املواق  ،التاج و اإلكليل ( ،)178 / 3 ،الدرير ،الشرح الكبري( ،)268 / 2،الشرازي ،املهذب / 2،
(،)569ابن قدامة ،عمدة الفقه .)553 / 5 ،
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و استدلوا:

أبن الفرقة حصلت بسبب إابء لزوجة اإلسالم والزوج يف هذه احلال الُميكن من امرأته فتكون الزوجة يف حكم الناشز و
الناشز ال نفقة هلا ال رتكاهبا معصية أوجبت الفرقة (.املراجع السابقة).

الرأي الثاين  :أن النفقة جتب للزوجة يف حال إسالم الزوج و إابئها اإلسالم  ،وهو راي الشافعية يف قول آخر  ،والسبب
أنه الذنب هلا إبسالم زوجها و الفرقة حصلت بسببه  ،مث إن هناك أمالً إبسالمها يف العدة

 (.الشربيين ،مغين احملتاج / 3 ،

.)295

أما ابن القيم فريى أنه يف حالة إسالم الزوج و إابء املرأة اإلسالم فإنه يفرق بينهما إن اختارت الفرقة وعدم االنتظار لقوله
تعاىل            :

[          سورة الممتحنة آية  ]59فال نفقة
 ،وهو راحج وهللا

أعلم(.ابن القيم  ،أحكام أهل الذمة. )663 / 2 ،

اثلثاً :يف حالة ردة أحد الزوجني وكان الزوج هو املرتد

ﺍلﺭﺃﻱ ﺍألﻭل :جتب النفقة للزوجة على زوجها حىت تنقضي العدة ما دام الزوج مل يقتل ،وهو رأي اجلمهور من احلنفية

والشافعية

واحلنابلة(.الكاساين  ،بدائع الصنائع ، 57- 56 / 1،الشريازي  ،املهذاب ،569 /2،الشربيين  ،مغين احملتاج ، 192/ 3،ابن قدامة

 ،عمدة الفقه.)553 /5 ،

و استدلوا مبا أييت :
إن الفرقة وقعت بسبب من الزوج وهو هنا سبب حمظور و الذنب للزوجة حىت حترم من النفقة  ،ومع كون
املعاشرة الزوجية حمرمة بينهما إأل أنه ميلك معاشرهتا يف أي وقت يرجع فيه عن ردته مادامت يف فرتة العدة  (.املراجع السابقة

).

الرأي الثاين  :الجتب نفقة الزوجة على زوجها يف حال ردته إال إذا كانت املرأة حامالً  ،و دليلهم أن املرأة تبني من زوجها
حال ردته و البائن ال نفقة هلا وهو رأي املالكية(.الدسوقي  ،حاشية الدسوقي  ، 121 / 2 ،املواق  ،التاج و اإلكليل.)566 /1 .،

الرأي الراجح :

يتبني يل مما سبق أانلرأي الراجح هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء وهو استحقاق الزوجة للنفقة فهي ام ترتكب
ذنباً  ،والفرقة حصلت بسبب معصية الزوج و اله تعاىل أعلم ابلصواب.

رابعاً:يف حالة ردة أحد الزوجني وكانت الزوجة هي املرتدة

الرأي األول  :ان الزوجة املرتدة الحق هلا يف النفقة على زوجها  ،وهو رأي اجلمهور احلنفية واملالكية والشافعية

واحلنابلة( .الكاساين  ،بدائع الصنائع  ، 57/ 1 ،املواق  ،الناج و اإلكليل  ،566 /1 ،الشريازي  ،املهذاب ، 569/2،ابن قدامة ،املغين/7،
، 533ابن قدامة  ،عمدة الفقة.) 551-553/5 ،
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و استدلوا مبا يلي :

-5إن املرأة ابرتدادها منعت زوجها من التمكن منها  ،فتكون يف الناشز فال نفقة هلا .
 -2إن الفرقة ةقعت بسبب معصية الزوجة  ،وهي بذلك تستحق العقوبة واحلرمان كالقاتل حيرم من املرياث بسبب قتله
مورثه ؛ ألن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه .
الرأي الثاين  :إن الزوجة تستحق النفقة ؛ ألهنا مزالت يف عصمته خالل فرتة العدة  ،وال يسمح هلا ابلزواج ِبخر فيي
حمبوسة على زوجها  ،وهو القول الثاين للحنفية (.الكاساين  ،بدائع الصنائع

الرأي الراجح:

.)57 / 1 ،

و الرأي الراجح هو رأي اجلمهور لقوة أدلتهم  ،وألن الزوجة ارتكبت حمظوراً بردهتا فناسب ذلك حرماهنا من النفقة وهللا
أعلم.
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الفرع ﺍلثاني
أثره يف نفقه األقارب
اختلف الفقهاء يف طبيعة القرابة املوجبة للنفقة على النحو اآليت :

ﺃﻭالً :ﺍلحنفية:
جتب النفقة عند احلنفية على األقارب احملرمني للزواج  ،أي لكل ذي رحم حمرم  ،لقﻭله تعاىل   :

[          سورة النساء آية ، ]36وقوله تعاىل:
[      سورة البقرة آية ]235ومعىن اآليةأن النفقة واجبة لكل ذي رحم فقري على من
يرثونه  ،وكلمة (على) لإلجياب .

(السرخسي  ،املبسوط ، 998 / 5،ابن عابدين  ،حاشية رد احملتار ،620/3،ابن جنيم  ،البحر الرائق

.) 233 / 1،

اثنياً:ﺍلمالكية:

جتب ﺍلنفقة عند ﺍلمالكية لألصول ﻭﺍلفﺭﻭﻉ املباشرين فقط  ،فتجب للوالدين على أوالدمها  ،ولألولد على

والديهم  ،والجتب لألجداد والدات وال ألوالود (ﺍلﺩﺭﺩيﺭ،ﺍلشﺭﺡﺍلكبيﺭ ،) 121-122/2،لقﻭله تعاىل   :

[  سورة النساء آية  ، ]36و قوله تعاىل :

     

[       سورة البقرة آية ]235

اثلثاً :ﺍلشافعية:

جتب النفقة عند الشافعية لألصول و إن علوا و للفروع و إن نزاوا  ،ألن اسم الوالدين يشمل اآلابء واألجداد

املهذب،566/2،الشربيين،مغين
   

احملتاج ،)117-116/3،قال تعاىل  :

[سورة الحج آية  ]76و قوله تعاىل:

(ﺍلشيﺭﺍﺯﻱ،

      

  

 وعن أيب هريرة هنع هللا يضر  ( :أن

رج الً جاء إىل النيب صلى هللا عليه و سلم فقال  :اي رسول هللا عندي دينار فقال  :أنفقه على نفسك
 ،قال  :عندي آخر  ،فقال  :أنفقه عل ى ولدك  ،قال  :عندي آخر  ،فقال :أنفقه على أهلك
. ) ...

(ﺍلبيهقي ،سنن ﺍلبيهقي ﺍلكبﺭﻯ، 166 / 7 ،أيب داود  ،سنن ايب داود، 532/2،قال عنه األلباين حديث حسن  ،األلباين  ،خمتصر

إرواء الغليل  .)572 /5،

رابعاً:ﺍلحنابلة:

جتب ﺍلنفقة عند ﺍلحنابلة لكل قريب يرث قريبه ابلفرض أو التعصيب  ،وال يشرتط احملرمية  ،فتجب النفقة على
األصول والفروع ،ﻭﺍلحﻭﺍشي كاخوة وأبنائهم و األعمام و أبنائهم  ،فابن العم مثال يستحق النفقة على ابن عمه ألنه
وارث عند احلنابلة (.احلواشي  :األقار من غري ذوي عمودي_ األصول والفروع –كاالخوة و أبناء اإلخوة  ،السرطاي،شرح قانون األحوال
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الشخصية( ، )651/ 3 ،ابن قدامة،املغين )579-568 / 8 ،و ودليلهم قوله تعاىل[       :سورة

البقرة آية .]235
ومن النفقة أحتاد الدين  ،وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط احتاد الدين لإلنفاق على القريب على النحو التايل :

القول األول  :ال يشرتط احتاد الدين يف وجوب نفقة القريب على قريبه ،فينفق املسلم على قريبه الكافر ويننفق الكافر
على قريبه املسلم  ،وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية و الشافعية و أحد قويل احلنابلة واستدلوا عليه مبا يلي :
(:ﺍلمﺭغيناني،اهلداية ، /19-30 /2 ،الكاساين،بدائعﺍلصنائع،36-39 / 1،ﺍلسرخسي  ،املبسوط ، 226-222/ 1،ابن اجلزي  ،القوانني

الفقهية ،518/5،الدردير  ،الشرح الكبري، 122 / 2،النووي  ،روضة الطالبني،83 / 0 ،الشربيين ،مغين احملتاج،117/ 3 ،ابن قدامة ،

املغين.)579/ 8،

 -1عمﻭﻡ ﺍألﺩلة ﺍلتي تدل على وجوب اإلنفق كقوله

تعاىل      :

              

[      سورة اإلسراء آية ،]23ﻭال شك ﺃﻥ ﺍإلنفاق عليهما من ﺍإلحسان ،كما
أهنما يتأذاين برتك

اإلنفاق (.الكاساين،بدائعﺍلصنائع )39 / 1 ،

 -2قﻭله تعاىل               :
              

[   سورة لقمان آية ، ]51وليس من املعروف ترك الوالدين الفقريين من غري نفقة .
-3ما روته السيدة عائشة – رضي هللا غنها – أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص – قال  :هلند زوجة أيب سفيان حني شكت اإىل رسواله
شح زوجها  ،فقال  ( :خذي من ماله ابملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك )(سبق خترجيه)،وجه الداللة أنه مطلق سواء كان

الولد مسلماً أو كافراً .
-1قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ( :أطيب ما أيكل الرجل من كسبه و ولده من كسبه )( .أبو داود  ،سنن أيب داود ، 288/ 3 ،قال عنه
االلباين  :حديث صحيح)،مما يدل على أن الولد ملك لوالده  ،فتجب نفقته عليه سواء كان مسلماً أو كافراً .
 -1إمجاع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقرين واجبة على أوالدمها وهو مطلق سواء اختلف الدين بني
اآلابءو أوالدهم أم ال (.ابن قدامة ،املغين.)560 / 8 ،
بعض من قريبه  ،واإلنسان ال مينع نفقة نفسه بسبب الكفر وكذلك ال مينع نفقة جزئه أو بعضه مبانع
 – 6مث إن القريب ٌ
ﺍلكفﺭ (.املرغيناين،اهلداية. )16 / 2 ،
-7قياساً على نفقة الزوجة  (.املرغيناين،اهلداية. )16 / 2 ،
ﻭقﺩ رجح ابن القيم هذا الرأي قائالً( :ﺍلصحيح وجوهبا مع اختالف الدين )  (.ابن القيم  ،أحكام أهل الذمة.)097 / 2 ،
ﻭ قد استثىن احلنفية األقار من غري األصول و الفروع  ،فاشرتطوا احتاد الدين لعدم أهلية اإلرث (.السرخسي  ،املبسوط/ 1 ،
.)226
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ﺍلقﻭل ﺍلثاين :يشرتط احتادالدين لوجوب النفقة عل األقارب وهو قول املعتمد عند احلنابلة و استدلوا مبا

يلي(:ابن قدامة ،

ﺍلمغني. )579 / 8 ،

-1

قوله

تعاىل       :

   

 ايل قوله تعاىل



[سورة البقرة آية ، ]235

الرب والصلة  ،فال جتب مع
-2
فال جتب ﺍلنفقة للقريب مع اختالف دينه لعدم اإلرث تعد من ابب ً
اختالف الدين(..ابن قدامة  ،ﺍلمغني،) 579 / 8 ،أمنا ابلنسبة للنفقة على القريب احملارب فإهنا غري واجبة مع اختالف
الدين  ،وذلك ؛ألن هللا تعاىل هناان عن بر من يقاتلنا  ،وهو رأي اجلمهور ابستثناء الكاساين من احلنفية الذي مل
جيعل اختالف الدار مسقطاً للنفقة  ،وابلتايل جتب النفقة للمسلم على قريبه الذمي واحلريب وابلعكس (.الكاساين  ،بدائع

ﺍلصنائع ، 37 -36 / 1 ،الشربيين،مغيناحملتاج ، 117/3،ابن قدامة،املغين .)533 / 7،

ﺍلﺭﺃﻱ ﺍلﺭﺍجح:

يرتجح يل ﺭﺃﻱ مجهوﺭ ﺍلفقهاﺀ ﻭهﻭ وجوب ﺍلنفقة مع اختالف الدين لقوة أدلتهم  ،فالنصﻭﺹ ﺍلتي استدلوا هبا بعضها
مطلقة وبعضها ورادة يف بر الوالدين الكافرين ،وقد ﺭﺩ على استدالل بعض احلنابلة بقول تعاىل
  

 

 [سورة البقرة آية  ،]981أبن املراد بـ ـ ـ ـ ـ (مثل ذلك) نفي ﺍلمضاﺭﺓﻭهﻭ ﺭﺃﻱابن عباﺱ ﻭهللا

ﺃعلم(.الشربيين ،مغين احملتاج . ) 449/ 8 ،املطلب الثاين:أآلاثر املرتتبة عنتباين الدين يف ﺍلميﺭﺍﺙ
ينشأ اختالف الدين بني املسلم وغري املسلم إما بكفر أصلي أو ارتداد املسلم أو إ سالم ﺍلكافﺭ،ﻭ نظام ﺍإلﺭﺙ
املورثله ؟
حيتل ﺃهمية كبرية يف التشريع االسالمي ،فما حكم التوارث بني ﺍألقاﺭﺏ فيحال إختالف الدين بني الوارث و َّ
الفرع األول  :مفهوم املرياث:

يثبت ملستحقه بعد موت منكان له ذلك لقرابة بينهما أو حنوها ) (ﺍلنفﺭﺍﻭﻱ ،ﺍلفﻭﺍكه الدواين،

حق فابل للتجزي
ﺍلميﺭﺍﺙ شﺭعاًً ( :
،() 210 / 2ﻭعلم ﺍلميﺭﺍﺙﺃﻭعلم الفرائض  :هو علم أبصول من فقه وحساب تعرف حق كل يف الرتكة).

( ابن عابدين ،

حاشية ﺭﺩ ﺍلمحتاﺭ) 717 / 6 ،

الفرع الثاين :املريﺍﺙ بني ﺍلكافﺭ و املسلم:

انعقد ﺍإلمجاﻉ على عﺩﻡ جواز ﺇﺭﺙ ﺍلكافﺭ من املسلم لقﻭله عليه ﺍلصالﺓ ﻭﺍلسالﻡ ( :اليرﺙ املسلم ﺍلكافر
ﻭال الكفر املسلم )(مسلم ،صحيح مسلم )5338/ 3،ﻭهﻭ قﻭل ﺍلحنفية ﻭﺍلمالكية ﻭﺍلشافعية ﻭﺍلحنابلة،ﻭ مروي عن ايب بكر
ﻭعمﺭ ﻭعثماﻥ ﻭعلي ﻭغريهم من الصاحبة والتعابني رضون هللا عليهم أمجعني(.ﺍلسرخسي ،ﺍلمبسﻭﻁ، 39/39 ،ﺍلجصاﺹ ،ﺃحكام
ﺍلقﺭﺁﻥ ،36 / 3 ،ابن عبد الرب  ،ﺍلتمهيﺩ،561 / 0 ،ﺍألﺯهﺭﻱ ،صاحل عبﺩ ﺍلسميع ،الثمر الداين  ،شرح رسالة القريوين  ،615 / 5 ،الشربيين ،

مغين احملتاج  ، 23/ 3،ﺍلنﻭﻭﻱ ،شرح ﺍلنﻭﻭﻱ على صحيح مسلم  ،12 /55 ،ابن قدامة  ،ﺍلمغني ، 216/ 6 ،ﺍلبهﻭيت ،كشاف ﺍلقناﻉ/ 1 ،
.)176
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لكن إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة املسلم املتوىف ،فقد ذهب مجهور الفقهاء وهم احلنفية ورأي للمالكية

والشافعية إىل أن الكافر ال يرث املسلم حىت ولو أسلم الكافر قبل قسمة الرتكة ،ودليلهم قوله صلى اهللا عليه وسلم( :ال
يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم)( سبق خترجيه) ،وقوله تعاىل(        :
النساء  ،)52:فملكية اإلرث تتحدد من وقت موت املورث وال عربة بتقسيم الرتكة

القرآن ،15/3 ،الشرواين ،عبد احلميد ،حواشي الشرواين،156/6 ،زكراي األنصاري ،فتح الوهاب) 51/2 ،

(.القرطيب ،الكايف ، 169/5 ،اجلصاص ،أحكام

أما احلنابلة واملالكية يف الرواية الثانية فقد ذهبوا إىل أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الرتكة فإنه يرث مورثه ،أما إذا
قسمت الرتكة مث أسلم فإنه ال يرث شيئاً ،فإذا قسم بعض الرتكة قبل إسالمه وبقي البعض اآلخر من غري تقسيم وأسلم،
ورث مما بقي ،ودليلهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم( :كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم له ،وكل قسم

أدركه اإلسالم فَـ ُه َو على قسم

اإلسالم) (أبو داود ،سنن أيب داود ، 526/3 ،ابن ماجه ،سنن ابن ماجه، 835/2 ،قال عنه األلباين حديث

صحيح ،األلباين ،خمتصر إرواء الغليل ،) 330/5 ،مث إنه يف احلكم بتوريثه ترغيباً له يف الدخول يف الدين

 ، 12/2البهويت ،كشاف القناع ، 177/1 ،ابن قدامة ،املغين)210-218/6 ،

اإلسالمي(.ابن عبد الرب ،التمهيد،

وقد روى ابن عبد الرب يف التمهيد عن يزيد بن قتادة قال( :إا ان إنساانً من أهله مات على غري دين اإلسالم،

فورثته ابنيت دوين ،وكانت على دينه ،مث إا ان جدي أسلم ،وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حنيناً فتوىف وترك

فحدث عبد اهللا بن أرقم أن عمر قضى أا ان من أسلم
خنالً ،مث إن أخيت أسلمت فخاصمتين يف املرياث إىل عثمان ،ا
على مرياث قبل أن يقسم فإنه يصيبه ،فقضى له عثمان ،فذهبت ابألوىل وشاركتين يف اآلخرة).

(ابن عبد الرب،

التمهيد.)17/2،

الرأي الراجح:
يرتجح يل قول اجلمهور بعدم أحقية الكافر إذا أسلم برتكة مورثه حىت ولو قبل التقسيم ،لقوةأدلة اجلمهور ،وألن

املواريث يف اإلسالم ال عربة فيها للقسمة أو عدمها كما قال

اجلصاص(.اجلصاص ،أحكام القرآن)15/ 3،

الفرع الثالث :املرياث بني املسلم والكافر:

الرأي األول :ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن املسلم ال يرث الكافر

(.السرخسي ،املبسوط،

 ،39/39الزرقاين ،شرح الزرقاين ، 511/3 ،الشافعي ،األم ، 86/1 ،ابن قدامة ،املغين ، 216/6 ،البهويت ،كشاف القناع.)176/1 ،

وقد أورد اإلمام مالك اإلمجاع على منع املسلم مرياث الكافر فقال( :األمر اجملتمع عليه عندان ،والسنة اليت ال اختالف
فيه ،والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدان أنه ال يرث املسلم الكافر بقرابة وال والء وال رحم) ( .مالك ،املوطأ) 129/2 ،

واستدلوا مبا يلي:

 -1قول الرسول عليه الصالة والسالم( :ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم)( .سبق خترجيه)
 -9مث إن الوالية منتفية بني الكفار واملسلمني ،واإلرث فيه معىن والية ونصرة ،فال يرث أحدمها

اآلخر(السرخسي ،املبسوط،

،35-39/39ابن حجر ،فتح الباري،15-19/52 ،ابن قدامة ،املغين ،)216/6 ،لقوله تعاىل      :
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(        املائدة )15:

الرأي الثاين :وقد ذهب بعض الصحابة والتابعني إىل أحقية املسلم يف مرياث الكافر،منهم معاذ بن جبل ومعاوية بن أيب
سفيان من الصحابة ،وسعيد بن املسيب ودمحم بن احلنفية من التابعني رضوان اهللا عليهم أمجعني

(.السرخسي ،املبسوط،

 ،39/39ابن قدامة ،املغين ،216/6 ،الصنعاين ،سبل السالم)08/3 ،

واستدل هذا الفريق مبا يلي:

-1

ما روي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنهُ أيت يف مرياث يهودي وله وارث مسلم فورثه وقال :مسعت رسول

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول( :اإلسالم يزيد وال ينقص).

(أبو داود ،سنن أيب داود،526/2 ،احلاكم ،املستدرك على الصحيحني،

،383/1سنن البيهقي،291/6 ،ابن أيب شيبة ،مصنف ابن أيب شيبة،281/6 ،قال عنه األلباين حديث ضعيف ،األلباين ،السلسلة الضعيفة، 212/3 ،
ضـعيف أبـي داود.)287/5 ،

-9

قول الرسول عليه الصالة والسالم( :اإلسالم يعلو وال يعلى).

-8

قياساً على إابحة زواج املسلمني بنساء أهل الكتاب وحرمة نكاح أهل الكتاب لنساء

)216/6

(سبق خترجيه)

املسلمني(.ابن قدامة ،املغين،

الرأي الراجح:

الرأي الراجح هو رأي اجلمهور -واهللا أعلم -لقوة أدلتهم ،فحديث الرسول عليه الصالة والسالم( :ال يرث املسلم
الكافر وال الكافر املسلم)

()1

صريح يف منع توريث املسلم من غري املسلم ،قال النووي( :ولعل هذه الطائفة –يقصد

القائلني أبن املسلم يرث الكافر -مل يبلغها هذا احلديث).
و إن ما استدلوا به أصحاب الرأي الثاين من أحاديث ميكن الرد على ذلك على حنو االيت:

(النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم) 12/55 ،

إن املقصود من حديث (اإلسالم يزيد وال ينقص) (سبق خترجيه)  ،فيحتمل أن املقصود به أن اإلسالم يزيد لكثرة من

يدخل فيه ،وال ينقص لقلة من يرتدون عن هذا الدين كما قال ابن

قدامة(.ابن قدامة ،املغين) 216/6 ،

مث إن املقصود حبديث( :اإلسالم يعلو وال يعلى) (سبق خترجيه) ،أنه من حيث القوة والغلبة والعاقبة ،وأن املرادفيه فضل
اإلسالم على

غريه(.السرخسي ،املبسوط)39/39 ،

وقد روي عن عمر قوله عن أهل الدايانت األخرى( :ال نرثهم وال يرثوان) .

الكربى ،)258/6 ،و قال ابن قدامة( :وهو الصحيح عن

(مالك ،موطأ مالك ، 150/2 ،البيهقي ،سنن البيهقي

عمر)( .ابن قدامة ،املغين216(/6 ،

أما قياسهم على إابحة زواج املسلم ابلكتابية وحرمة زواج الكتايب ابملسلمة فهو قياس مع الفارق ،فالتوارث مبين على
املواالة ،وال مواالة بني الكافر واملسلم ،أما النكاح فهو نوع استخدام( .ابن حجر ،فتح الباري ،15-19/52 ،الشربيين ،مغين احملتاج،
) 21/3

الفرع الرابع  :املرياث بني املسلم واملرتد:
فـرق العلماء يف توريث مال الكافر واملرتد وسبب ذلك خالفهم يف كون املرتد هل يعترب مسلما قد مات أو كافراً؛فمن قال
مبرياث املسلم من املرتد اعترب املرتد مسلماً قد مات واملسلم يرث املسلم ومن قال بعدم التوارث بينهما اعترب املرتد كافراً
واملسلم ال يرث الكافر.
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وقد اتفق الفقهاء على أن املرتد ال يرث

أحداً(السرخسي ،املبسوط،39/39 ،املرغيناين ،اهلداية،6/2 ،ابن عبد الرب ،التمهيد-561/0 ،

،561الشربيين ،مغين احملتاج،21/3 ،ابن قدامة ،املغين، )218/6 ،لكنهم اختلفوا يف مصري تركته ومن يرثها على النحو اآليت:

القول األول :تركة املرتد كلها يفء للمسلمني ،فال يرث أح ٌد املرتَ َد ،سواء اكتسب ماله حال إسالمه أو حال ردته ،وهو
قول املالكية والشافعية ورواية عن أمحد والظاهرية

( .ابن عبد الرب ،التمهيد،567/0 ،329/1 ،ابن أنس ،املدونة،380/8 ،الشربيين ،مغين

احملتاج،21/3 ،النووي ،روضة الطالبني،39/6 ،ابن قدامة ،املغين،219/6 ،ابن حزم ،احمللى.) 391/0 ،

قال النووي( :ال يرث املرتد أحداً وال يرثه أحد ،وماله يفء سواء كسبه يف اإلسالم أو يف

الردة)(.النووي ،روضة الطالبني،

. )39/6

واستدل هذا الفريق مبا يلي:

-1

أن املرتد كافر ،واملسلم ال يرث الكافر حلديث الرسول عليه الصالة والسالم( :ال يرث املسلم الكافر وال

الكافر املسلم).
-9

(سبق خترجيه)

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل رجل عرس (أي تزوج) ابمرأة أبيه أن يضرب عنقه وخيمس

ماله(.البيهقي ،سنن البيهقي الكربى. )298/8 ،

وجه الداللة :إن الرجل أصبح مرتداً الستحالله أمراً حمظوراً فاستحق القتل ،وأصبحماله فيئاً ولذلك أخذ منه

اخلمس(.ابن

اهلمام ،شرح فتح القدير.265(/1 ،

القول الثاين :إن املسلم يرث مورثه املرتد ،وهو قول احلنفية والرواية الثانية عن أمحد.

(السرخسي ،املبسوط 39/39 ،و

،599/59املرغيناين ،اهلداية،568/2 ،ابن قدامة ،املغين. ) 219/6 ،

واستدلوا مبا يلي:

توريث النيب -صلى اهللا عليه وسلم  -تركة عبد اهللا بن أيب بن سلول رئيس املنافقني لورثته املسلمني ،مث إن قرابة
-1
املرتد أوىل إبرثه ألهنم مجعوا بني سبيب القرابة واإلسالم (.السرخسي ،املبسوط ،599/59 ،ابن عبد الرب ،التمهيد.) 561/0،
-9

قوله تعاىل                :

(األنفال .)76 :
ما نسب إىل أيب بكر وعلي بن أيب طالب وغريهم من الصحابة  -رضوان اهللا عليهم  -أهنم كانوا يورثون املسلم
-8
من قريبه املرتد(.ابن قدامة ،املغين.) 219/6 ،
لكن أبو حنيفة فـرق بني املال يف حال اكتسابه قبل الردة أو بعدها ،فقال :بتوريث ما كسبه املرتد قبل ارتداده ،أما ما
كسبه بعد ارتداده فهو يفء للمسلمني ،أما الصاحبان فلم يفرقا بني احلالني( .السرخسي ،املبسوط ،35/39 ،املرغيناين ،اهلداية،
.) 568/2

الرأي الراجح:

بعد استعراض األدلة أرى أن حجة القائلني أبن املسلم ال يرث املرتد أقوى ،وحديث( :ال يرث املسلم الكافر وال الكافر

املسلم) صحيح وصريح يف الداللة على ذلك  ،واملرتد كافر بال خالف ،واهللا أعلم.
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اخلامتة
احلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين ،فهذا
ما تيسر مجعه يف هذا البحث فإن يكن صواب فمن اهللا وإن يكن فيه خطأ فمن نفسي والشيطان ،واستغفر اهللا وأتوب
إليه ،ويف اخلتام هذه مجلة من النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها ضمن ثنااي هذا البحث.
النتائج
.5
.2
.3
.1
.1
.6

أن أقوال الفقهاء قد اختلفت يف أحكام مسائل هذا البحث ٕوإن تفاوت هذا االختالف فهو يف استحقاق النفقة
ليس كما يف صحة الوصية أو املنع من املرياث .
جتب نفقة الزوجة الكتابية على زوجها املسلم ،ولكن اخلالف يف وجوب النفقة على الزوجة يف حالة ردة أحد
الزوجني أو إسالم أحدمها دون اآلخر.
اختلف الفقهاء يف اشرتاط احتاد الدين لإلنفاق على القريب ،والراجح أنه ال يشرتط احتاد الدين يف وجوب نفقة
القريب على قريبه.
أمجع العلماء على عدم جواز إرث الكافر من املسلم بال خالف.
اختلف الفقهاء يف إرث املسلم من الكافر على قولني والراجح أن املسلم ال يرث الكافر.
املرتد ال يرث أحداً ابتفاق أهل العلم ،لكن اخلالف يف مصري تركته إذا مات ،والراجح أن تركة املرتد كلها يفءٌ
للمسلمني ،فال يرث أح ٌد املرتد

توصيات

 -5أوصي إبعطاء مزيد من العناية واالهتمام ملواجهة هذه التحدايت .
 -2ضرورة تفعيل متابعة اهليئات األوقاف ودار اإلفتاء واملؤسسات اإلسالمية املختصة ملستجدات املسائل الفقهية يف
جمتمع اإلسالمي .
 -3كم أوصي طلبة العلم والباحثني بعمل املزيد من الدراسات واألحباث يف مجيع اجملاالت اإلسالمية عامة ،وجمال
األحوال الشخصية خاصة ،نظراً ألمهيته ابلنسبة للفرد واجملتمع ،وذلك ضمن إطار خاص ومبيزان حيقق مقاصد
الشريعة.
املصادر و املراجع
 .5القرآن الكرمي

 .2اجلصاص  ،أمحد بن علي الرازي  :أحكام القرآن  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العربـي  5191 ،هـ  ،حتقيق دمحم
الصادق قمحاوي .

 .3الرازي  ،دمحم الرازي فخر الدين  :تفسري الفخر الرازي  ،بريوت  :دار الفكـر 5001 – 5151م .

 .1القرطيب  ،دمحم بن أمحد األنصاري  :اجلامع ألحكام القرآن  .ط. 2القاهرة  :دار الشـعب 5372،هـ .

 .1األلباين  ،دمحم انصر الدين  :إرواء الغليل  ،ط ، 2بريوت  :املكتب اإلسالمي 5191 ،هـ5081-م .
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 .6السلسلة الصحيحة  ،الرايض  :مكتبة املعارف .
 .7السلسلة الضعيفة  ،الرايض  :مكتبة املعارف .

 .8صحيح سنن أيب داود  ،ط ، 5بريوت  :املكتب اإلسالمي 5080م .

 .0صحيح سنن ابن ماجة  ،ط ، 3الرايض  :مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج  5198هـ 5088م .
 .59صحيح سنن ابن ماجة،ط ،3بريوت:املكتب االسالمي 5198هـ .

 .55البيهقي  ،امحد بن احلسني  :سنن البيهقي الكربى  ،مكة املكرمة  :مكتبة دار الباز 5151،هـ5001-م .
 .52الرتمذي  ،دمحم بن عيسى  :سنن الرتمذي  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .

 .53ابن حجر ،امحد بن علي :فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،بريوت  :دار املعرفة 5370 ،هـ .
 .51الدارمي ،عبداهللا بن عبد الرمحن :سنن الدارمي ،بيـروت  :دار الكتـاب العربـي ،ط 5197 ،5هـ.
 .51أبو داود  ،سليمان بن األشعث  :سنن أيب داود  .دار الفكر .

 .56ابن أيب شيبة  ،عبد اهللا بن دمحم  :مصنف بن أيب شيبة ،ط . 5الرايض  :مكتبة الرشد 5190 ،هـ  ،حتقيق
كمال يوسف احلوت .

 .57ابن عبد الرب  ،يوسف بن عبد اهللا  :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واملسانيد  ،املغرب  :وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية  5387هـ .

 .58املباركفوري  ،دمحم عبد الرمحن بن عبد الرحيم  :حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  ،بريوت  :دار الكتب
العلمية .

 .50مسلم  ،مسلم بن حجاج  :صحيح مسلم  ،بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .

 .29النسائي  ،أمحد بن شعيب  :السنن الكربى  ،ط . 5بريوت  :دار الكتب العلمية
5155هـ5005-م حتقيق عبد الغفار سليمان البنداري والسيد كسروي حسن .

 .25النووي  ،حميي الدين حيي بن شرف النووي  :صحيح مسلم بشرح النووي  ،ط ، 2بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب 5302هـ .

 .22النيسابوري  ،دمحم بن عبد اهللا احلاكم  :املستدرك على الصحيحني  ،ط. 5بريوت  :دار الكتب العلمية
5155هـ5009-م .
 .23السرخسي  ،دمحم بن أمحد بن أيب سهل  :املبسوط  ،بريوت  :دار املعرفة 5196هـ  5086م .

 .21الشيباين  ،دمحم بن احلسن  :شرح كتاب السري الكبري  ،حتقيق صالح الدين املنجد  ،مطبعة شركة اإلعالانت
الشرفية 5075م .
 .21ابن عابدين  ،دمحم أمني بن عمر  :حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار  ،ط ،2بريوت :
دار الفكر 5386هـ .

 .26الكاساين  ،عالء الدين أبو بكر بنُ ُسعود  :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ط . 2بريوت  :دار الكتاب
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العريب 5082م .

 .27املرغيناين  ،علي بن أيب بكر  :اهلداية شرح بداية املبتدي  ،بريوت  :املكتبة اإلسالمية
 .28بداية املبتدي ،ط . 5القاهرة :مطبعة دمحم علي صبيح 5311هـ .

 .20ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،بريوت  :دار املعرفة .

 .39ابن اهلمام السيواسي ،كمال الدين بن عبد الواحد  :شرح فتح القدير وهبامشه شرح العناية على اهلداية حملمد
البابريت ،ط . 5املطبعة الكربى األمريية5351هـ  .شرح فتح القدير ،ط ،2بريوت :دار الفكر .

 .35ابن أنس  ،مالك  :املدونة الكربى  ،بريوت  :دار صادر .

 .32موطأ مالك،دار إحياء الرتاث العريب مبصر حتقيق دمحم فؤاد عبد الباقي .

 .33اآليب  ،صاحل عبد السميع  :الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين  ،بريوت :
املكتبة الثقافية.
 .31ابن جزي  ،دمحم بن أمحد  ،القوانني الفقهية  ،بريوت :دار الكتب العلمية .

 .31احلطاب  ،أبو عبد اهللا دمحم  :مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  ،ط ، 2بريوت :دار الفكر 5308 ،هـ .
 .36الدردير  ،أبو الربكات أمحد بن دمحم  :الشرح الكبري  ،بريوت  :دار الفكر .

 .37الشرح الصغري على أقرب املسالك إلممذهب اإلمام مالك وهبامشه حاشية الشيخ أمحد بن دمحم الصاوي ،
دار املعارف مبصر .

 .38الدسوقي ،دمحم بن أمحد بن عرفة :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،بريوت:دار الفكر.

 .30الزرقاين  ،عبد الباقي  :شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليل  ،ط ، 5بريوت  :دار الكتب العلمية
5155هـ.

 .19العبدري(املواق ) ،دمحم بن يوسف  :التاج واإلكليل ملختصر خليل  ،ط ، 2بريوت  :دار الفكر 5308هـ .
 .15العدوي  ،علي  :حاشية العدوي على شرح اخلرشي  ،بريوت  :دار الفكر 5152هـ .
 .12النفراوي  ،أمحد بن غنيم  :الفواكه الدواين  ،بريوت  :دار الفكر .

 .13الشافعي ،دمحم بن إدريس  :األم  ،ط ، 2بريوت  :دار املعرفة 5303هـ – 5073م.

 .11الشربيين  ،دمحم بن أمحد  :اإلقناع يف ألفاظ أيب شجاع  ،بريوت  :دار الفكر 5151هـ حتقيق مكتب البحوث
والدراسات – دار الفكر .
 .11مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  ،بريوت  :دار الفكر .

 .16الشرواين  ،عبد احلميد  :حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،بريوت :دار الفكر .
 .17الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف  :املهذب  ،بريوت  :دار الفكر .

 .18الغزايل  ،أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم  :الوسيطفي املذهب ،ط ، 5القاهرة  :دار السالم 5157هـ .

 .10النووي  ،حيىي بن شرف  :روضة الطالبني وعمدة املفتني ،ط ، 2بريوت  :املكتب اإلسالمي 5191هـ .
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 .19اجملموع شرح املهذب  ،ط ، 5بريوت  :دار الفكر 5157هـ5006 -م .
 .15منهاج الطالبني  ،بريوت  :دار املعرفة .

 .12ابن قدامة  ،موفق الدين عبد اهللا  :عمدة الفقه  ،الطائف  :مكتبة الطرفني .

 .13الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  ،ط ، 1بريوت  :املكتب اإلسالمي 5198هـ5088، -م حتقيق زهري
الشاويش.

 .11املغين  ،ط ، 5بريوت  :دار الفكر 5190هـ .

 .11ابن قيم اجلوزية  ،مشس الدين أيب عبد اهللا دمحم بن أيب بكر  :أعالم املوقعني عن رب العاملني  ،بريوت  :دار
اجليل 5073م .

 .16أحكام أهل الذمة ،ط ، 2بريوت :دار العلم للماليني 5195هـ5085-م حتقيق صبحي الصاحل .
 .17ابن مفلح  ،برهان الدين بن دمحم  :املبدع شرح املقنع  ،بريوت  :املكتب اإلسالمي 5199هـ .

 .18ابن حزم  ،علي بن أمحد بن سعيد  :احمللى  ،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة  ،بريوت :
دار اآلفاق اجلديدة .

 .10اجلرجاين  ،علي بن دمحم  :التعريفات  ،ط ،5بريوت :دار الكتاب العريب 5191هـ حتقيق إبراهيم األبياري.

 .69الرافعي  ،أمحد بن دمحم بن علي  :املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  ،ط ، 6القاهرة  :املطبعة األمريية
 5021م .

 .65القونوي ،قاسم بن عبداهللا :أنيس الفقهاء  ،ط .5جدة :دار الوفاء 5196هـ حتقيق أمحد الكبيسي.
 .62املطرزي ،انصر بن عبد السيد أبو املكارم :املغرب ،دار الكتاب العريب.

 .63السرطاوي ،حممود :شرح قانون األحوال الشخصية ،ط .5عمان :دار الفكر 5197،هـ5007 -م .ط.5
عمان :دار العدوي 5192هـ5085 -م
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Abstract
In the present paper, we obtain Fekete-Szegö inequalities and sharp bounds for some
subclasses of analytic and p-valent functions in the open unit disk defined by certain
fractional derivative operator.

Keywords: p-valent function, subordination, starlike function, convex function,
fractional derivative operator, Fekete-Szegö inequality.
Introduction And Definitions
Let
denote the class of functions defined by
∑

{ | |

which are analytic and p-valent in the open unit disk

Let

and

subordinate to

be functioning analytic in

|

, such that

This subordination is denoted by
function

, we say that the function

, if there exists a Schwarz function

and |

is univalent in

or

,

}.

(

, analytic in
) for all

is a
, with

.

. It is well known that, if the
if and only if

and

.
Let

be an analytic function with
, which maps the open unit disk

(313)

and
onto a region starlike with respect to 1
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and is symmetric with respect to the real axis . Ali et al. [1] defined and studied the class
to be the class of functions

for which

{

and the class

{ }

}

of all functions for which
{

Note that

{ }

}

and

, The classes were introduced and

studied by Ma and Minda [2]. The familiar class
and the class
and

of starlike functions of order

of convex functions of order

are the special cases of

, respectively, when

We recall the following definitions of fractional derivative operators which were
used by Owa [4] and see [6] and [7] as follows:
Definition 1.1. The fractional derivative operator of order

is defined, for a function

by
∫

where

is analytic function in a simply-connected region of the z-plane containing

the origin, and the multiplicity of

is removed by requiring

to be

real when
With the aid of the above definition, we define a generalization of the fractional
derivative operator

by

for

and

. Then it is observed that

onto itself as follows:
∑

(314)

maps

ISSN: 2706-9087

where

We let

, and notice that

and

Motivated by the classes

and

which were studied by Ali et al. [1],

we introduce a more general class of complex order

which we define in the

following.
Definition 1.2. Let
the open unit disk

be an univalent starlike function with respect to 1 which maps
onto a region in the right half-plane and symmetric with respect to

the real axis,

and

. A functions

is in the class

if
{

(

)

(

)

(
{ }

where

and

The above class

. Also, we let

and

.

is of special interest and it contains many well-known

classes of analytic functions. In particular; for

where

}

)

and

, we have

is precisely the class which was studied by Ali et al. [1], while for
, we have

where

is precisely the class which was introduced by Ali et al. [1].

Furthermore, by specializing the parameters

and

we obtain the following

subclasses which were studied by various others:
1- For

and

, we get the class

which was studied by Ma and Minda [2].
(315)
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2- For

and

, we get the class

which

was studied by Ma and Minda [2].
3- For

and

, we have the class

which was

studied by Ravichandran et al. [5].
4- For

and

, we have the class

which was

studied by Ravichandran et al. [5].
5- For

and

, we get the class

which was

studied by Ali et al. [1].
Very recently, Ali et al. [1] obtained the sharp coefficient inequalities for functions
in the class

and many other subclasses of

In the present paper, we obtain Fekete-Szegö inequalities of the functions belonging
to the classes

and

. These results are extended to the other classes

that were defined earlier. See [1], [2] and [5] for Fekete-Szegö problem for certain
related classes of functions.
Let Ω be the class of analytic functions of the form

in the open unit disk

satisfying the condition |

|

. In order to prove our main

results, we need the following lemmas which shall be used in the sequel.
Lemma 1.3 [1]. If

Ω, then
|

|

{

when

or

If

, then equality holds if and only if

Equality holds for

, equality holds if and only if

or one of its rotations.
or one of its rotations.

if and only if

or one of its rotations, while for

, the equality holds if and only if

or one of its rotations .
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Although the above upper bound is sharp, it can be improved as follows when
:
|

|

|

|

and
|

|

|

|

Ω , then for any complex number ,

Lemma 1.4 [8, inequality 7, p.10]. If
|

|

The result is sharp for the functions

| |

or

.

1- Coefficient bounds
By making use of Lemmas 1.4-1.5, we prove the following:
Theorem 2.1. Let
, and

where

is a real number and
[

]

[

]
[

]

[

]
[

]
]

[

If

given by (1.1) belongs to the class

|

Further, if

){

(

)

(

and

given by (1.7), then

[

){

(

[

(

)]}

)

]}

, then
|

[
(

If

(
|

{

|

are real with

]

{

[

)

, then
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)

]

}|

|
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|

|

[

]

(

{

[

(

)

]

}|

|

)

For any complex number,
|

|

(

)

{ |

(

)

|}

The results are sharp.
Proof. If

, then there is a Schwarz function
Ω

such that
(

)

(

)

(

(

)

)

since
(

)

(

)

(

[

)

[ (

)

]

[

]

]

We have from (2.8),
[

]

and
(

){

(

){

}

Therefore, we have
}

where
[

(

)

]

The results (2.4)-(2.7) are established by an application of Lemma 1.3 and inequality (2.7) by Lemma 1.4.
To show that the bounds in (2.4)-(2.7) are sharp, we define the functions
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(

)

(

)

(

(

)

)

and the functions

defined by

(

)

(

)

(

(

)

)

and
(

)

(
(

)

(

)

)

respectively, it is clear that the functions

and

belong to the class

. If

or

, then the equality holds if and only if

is

or one of its

rotations. If

, the equality holds if and only if

is

or one of its

rotations. If

, then the equality holds if and only if

is

or one of its

rotations. If

, then the equality holds if and only if

is

or one of its

rotations.
Theorem 2.2. Let
and
If

where

are real with

.
given by (1.1) belongs to the class

and

given by (1.7), then for

any complex number , we have
|

|

| |

(

)

{ |[

(

)

]

|}

The result is sharp.
Proof. The proof is similar to the proof of Theorem 2.1.
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امللخص
 لبعض الفئات الفرعية اجلديدةthe Fekete-Szego الغرض من هذه الورقة هو دراسة وحل مشكلة
cb ,n (m , q ,  )  وsb ,n (m , q ,  ) واليت يرمز هلا ابلرمز

 خمتلف احلاالت اخلاصة. [8] املعرف يف

لدالة شبيهة ابلنجوم و دالة حمدبة مرتبات ابلعدد املركب
 ,
(m , q ,  ) على التوايل اليت مت احلصول عليها بعامل تفاضلي معمم
. املعروفة أو اجلديدة لنتائجنا

Abstract
The purpose of the present paper is to investigate the Fekete-Szego problem for
certain new subclasses starlike and convex functions of complex of order denoted by

sb , (m , q ,  ) and cb , (m , q ,  ) respectively, which involving certain a generalized
derivative operator  , (m , q ,  ) defined in [8]. Various known or new special cases of
our results are also pointed out.
Keywords: Analytic functions; Starlike of complex of order
order , generalized derivative operator

; Convex of complex of

Introduction and Preliminaries
Fekete-Szegö problem may be considered as one of the most important results
about univalent functions, which is related to coefficients of a function’s Taylor series
and was introduced by Fekete and Szegö [1], studied a special inequality which arises
naturally from a combination of two coefficients
and
of a class of univalent
analytic normalized function S. They obtained sharp upper bound of | a3   a2 | , where
 is real. The problem of maximizing the absolute value of the functional
is
called Fekete-Szegö problem. After 30 years or so, Keogh and Merkes [2] solved the
problem for certain subclasses of univalent functions. Then Koepf [3] gave excellent
results for the class of close-to-convex functions. Moreover, this functional has also
been studied for
as real as well as complex number. And many others follow the
2
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same problems with different techniques for different classes. For other examples
defined on various classes can be read in ([3]- [5] and [8] ).
Let denote the family of analytic functions f in the unit disk = {z  :| z |< 1}
normalized by
. If
then has the following
representation


f (z ) = z  ak z k .

(1)

k =2

We also consider the class of those functions from which are univalent in .
Nasr and Aouf [6, 7] introduced s  (b ) and C (b ) , the class of starlike functions of
complex order and the class of convex functions of complex order respectively. More
preciously, the function
is said to be in the class s  (b ) , if it satisfies the
following condition
 1  zf (z )  
s  (b )  Re 1  
 1   0 ,
and
b
f
(
z
)




Similarly, the function
is said to be in the class C (b ) , if it satisfies the
following condition
 1  zf  '(z )  
C (b )  Re 1  
and
  0
 b  f '(z )  


Observe that s (1) and C (1) represent standard starlike and convex univalent functions,
respectively.
Nagat and Duras in( [8],[9]) have recently introduced generalized derivative operator
 ,

(m , q ,  ) as the following:

For the function f  A given by (1), we define a new generalized derivative operator
as follows:
 ,



(m , q ,  )f (z ) = z  k  (1 
k =2

where  ,  

0

k 1 m
 ) c ( , k )ak z k ,
1 q

= {0,1,2...}, m  ,  , q  0 and c ( , k ) =

(  1)k 1
,
(1)k 1

where (x )k denotes the Pochhammer symbol (or the shifted factorial) defined
by

(322)
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{

k
 ,

By specializing the parameters of
integral operators.


= 1, 2,3,....

(m , q ,  ), we get the following derivative and

The derivative operator introduced by Ruscheweyh [10];
0, n

(0, q ,  ) 

0, n

(1,0,0);(n 



n
k
0 )  R = z  c (n , k )ak z .
k =2



The derivative operator introduced by S a l a gean [12];
 ,0

(0, q ,  ) 

0,0
1



n
n
k
0 )  D = z  k ak z .

(n ,0,1);(n 

k =2



The generalized Salagean derivative operator introduced by Oboudi [11];
0,0

(n ,0,  );(n 

0



)

n


= z  (1   (k  1)) n ak z k .
k =2

 The generalized Ruscheweyh derivative operator introduced by Darus and Al-Shaqsi
[13];

0, n



n
k
0 )  R  = z  (1   ( k  1))c ( n , k )ak z .

(1,0,  );(n 

k =2



The derivative operator introduced by Catas [17];
0, 



(m , l ,  );(m 

0

)

 1   (k  1)  l 
k
( ,  , l ) = z   
 c (  , k )ak z .
1 l

k =2 
m



m

The integral operator introduced by Cho and T. H. Kim [14];
1,0



(n ,  ,1)  I = z  k (

n

k =2

Using the operator

 ,

1  n
) ak z k .
k 

(m , q ,  ) , we now introduce the following classes

Definition 1.1. We say that a function
 1z

Re 1  
 b


 ,
 ,

 ,

is in the class s b (m , q ,  ) if


(m , q ,  )f (z )  
 1   0 ,
( m , q ,  )f ( z )



(323)
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.
By giving specific values to
studied by s

0, n
1b

and , we obtain the following important subclass

(0, q ,  )  s (1  b ) (Nasr and Aouf [6]).


 ,

is in the class C b (m , q ,  ) if

Definition 1.2. We say that a function

 1z
C (b )  Re 1  

 b

(m , q ,  )f  '(z )  

  >0
(m , q ,  )f '(z )  


 ,
 ,

S b , (m , q ,  ) .

C b , (m , q ,  )

Note that

and

2. Main results
Befor we consider how the Taylor series coefficients of functions in the classes

sb , (m , q ,  ) and C b , (m , q ,  ) might be bounded, let us first consider this problem
for the Caratheodory functions.
Let P be the family of all functions p analytic in
given by

for which Re{p} > 0 ,

p (z ) =1  c1z  c 2z 2  ..., z  .

Lemma 2.1( [15] ) If p  P then

| c k | 2,

for all

.

Lemma 2.2( [16] ) If p1 (z ) =1  c1z  c 2 z  ... is an analytic function with positive real
part in , then
2

| c 2  c12 | 2 max{1,| 2  1|}.
The result is sharp for the function

p1 (z ) =

(1  z )
or
(1  z )

p1 (z ) =

Theorem 2.3. Let
 ,

(1  z 2 )
.
(1  z 2 )

be nonzero complex number. If

(m , q ,  ) , then
|

|

1 q

| |

(1  q   )

(324)
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|

| |

|

[

(1  q  2 )

|

|

].

Proof.

sb , (m , q ,  ) there exists

By the definition of the class

(m , q ,  )f (z )
 ,
( m , q ,  )f ( z )
 ,

z

such, that

,

so that,
[

(

)

(

(

)

)

(

]

)

[

],

which implies the equality
(

)

(

[

(

[

)

(
(

]

)
)

[

)

(

]
)

(

)

]

Equating the coefficients of both sides we have
(
(

)
)

(

so
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,

(2)

Taking into account (2) and Lemma 2.1, we obtain
|

|

|

|

(1  q   )m
| |

(1  q   )m
| |

(1  q   )m
|

|

|

[

(1  q  2 )m
| |

(1  q  2 )

[

m

| |

[

(1  q  2 )m
| |

[

(1  q  2 )m

First, we consider the case, when | a3  a2 | for complex
2

Theorem 2.4.
complex then

|

Let

]|
| |

| |

|

|

|

|

|

|

| | ]

]

].

.

be a nonzero complex number and let s b (m , q ,  ) .Then for 
 ,

|

[ |

 ,

For each _ there is a function in s b (m , q ,  ) such that equality holds.
Proof. Applying (2) we have
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[

2 )

(

[

2 )

(

]

]

[
]

[
(

|

)]

|
| |

[
| |

|
|

[

|]
|

|

|

].

Then, with the aid of Lemma 2.2, we obtain
|

|

[ |

|]

Taking

and b = 1 in Theorem 2.4, we have

Corollary 2.1 [2] If

then for
|

we
|

{ |

Moreover, for each , there is a function in

|}

such that equality holds.
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and let s b (m , q ,  ) .Then for  real,
 ,

Theorem 2.4 Let
Then,




2b (1  q )
3  (  2)(1  q  2 ) m (1  q )  
if    1 ,
 
1  2b 1  
 
m 
22 (  1) (1  q   ) 2 m


 3 (  1)(  2)(1  q  2 ) 

2b (1  q )

| a3  a22 | 
if  1     2 ,

3
(


1)(
  2)(1  q  2 ) m




2b (1  q )
3  (  2)(1  q  2 )m (1  q )  

 1  2b 1  
  if    2 .

m 
 3 (  1)(  2)(1  q  2 ) 
22 (  1) (1  q   )2 m



Where

1 =

2 (  1)(1  q   ) 2 m
,
3 (1  q )m (1  q  2 ) m (  2)

2 =

2 (  1)(1  q   )2 m [1  b ]
.
3 b (1  q )m (1  q  2 ) m (  2)

Moreover for each μ, there is a function in s b , (m , q ,  ) such that equality hold
Proof

By (3), we obtain
[
(

)]

First, let.    1 , In this case, by (3), Lemma 2.1 and give
|
|
[
| |



| |

|

2b (1  q )
3 (  1)(  2)(1  q  2 )m

|]


3  (  2)(1  q  2 ) m (1  q )  
1  2b 1  
 
22 (  1) (1  q   ) 2 m




Now let 1     2 , Then, using the above calculations, we get
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| a3  a22 |

2b (1  q )
3 (  1)(  2)(1  q  2 ) m


Finally, if    2 , then we obtain
|

|
| |

[
| |



|

|]

2b (1  q )

3 (  1)(  2)(1  q  2 ) m



3  (  2)(1  q  2 ) m (1  q )  

1

2
b
1




 .
2
2m
2
(


1)
(1

q


)




Using the well-known Alexander relation, we easily obtain bounds of coefficients and a
solution of the Fekete-Szegö problem for the class cb , (m , q ,  )
Theorem 2.7. Let
 ,

be nonzero complex number. If

of the form (1) is in

(m , q ,  ) , then
|

|

|

|

1 q | |

|

(1  q   )m
1 q | |

(1  q  2 )

[

m

|

|]

|
[ |
|] .

Taking

and b = 1 in Theorem 2.7, we have

Corollary 2.8 [2] S If

then for

we
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|

|

{

|

|}
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Generating countable sets of continuous selfmaps on INabsorbing spaces.
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Abstract
S(X) is the semigroup, under composition, of all continuous selfmaps of the
topological space X. In this paper, Banach's method in [8] is adapted to show that every
countable subset of S(X) is contained in a 2- generated subsemigroup of S(X) when X is
an IN-absorbing space.

1.Introduction
Let X be an infinite set. In [1] Sierpiński proved the following result:
Theorem 1.1. Every countable family

of maps can be

generated by two such maps.
In terms of semigroups, Sierpiński proved that any countable subset of the
semigroup τx, under composition, of all selfmaps on X is contained in a 2- generated
subsemigroup of τx. A simpler proof was given by Banach in [8].
However, the result of Evans [10], published 17 years later, that any countable
semigroup can be embedded in a 2- generated semigroup follows at once from
Sierpiński's result. Higman, Neumann and Neumann in [4, Theorem IV] proved that
every countable group is embeddable in a 2- generator group. 42 years later, Galvin
in[3] proved that every countable set of permutations of X is contained in a 2-generated
subgroup of the symmetric group SX. However, this permutational analogue of

(332)
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Sierpiński's theorem implies theorem IV in [4]. In [2] Mitchell and Péresse proved that
any countable set of surjective maps on an infinite set of cardinality אn with n  IN can
be generated by at most
exist

⁄

⁄

⁄

⁄

surjective maps of the same set; and there

surjective maps that cannot be generated by any smaller number

of surjections. Moreover, in the same paper was presented that several analogous results
for other classical transformation semigroups such as the injective maps, Baer – Levi
semigroups and the Schützenberger monoids. It is natural to ask if a result, analogous to
theorem 1.1, holds when X is endowed with a topological structure.
The symbol S(X) denotes the semigroup, under composition, of all continuous
self- maps of the topological space X. It was shown in [9] that any countable subset of
S(X) is contained in a 2- generated subsemigroup of S(X) when X is the rationals, the
irrationals, the countable discrete space, the cantor space or m-dimensional closed unite
cube. The main aim of this paper is, using an elementary technique and different from
the one in [9], to prove that a result analogous to theorem 1.1 holds for IN-absorbing
spaces.
2. Definitions and theorems
2.1 Theorem[1]. Let X be an infinite set. Then any countable subset S of τx is contained
in a 2- generated subsemigroup of τx .
Proof[Banach]. Let the countably many members of S be

1,

2

... . Partition X into a

countable disjoint union of infinitely many sets X0,X1,…,Xn,…, all of the same
cardinality as X, and similarly partition X0 into X0,1,X0,2,…,X0,n,…, again all of the
same size as the parent set X.
Let β ∊ τx be any mapping that maps Xn bijectively onto Xn+1 for all n ∊

∪{ } Our

second mapping γ ∊ τx maps Xn bijectively onto X0,n for all n ≥ 1. Although we have yet
to define γ on X0, we see that mapping δn = βγβnγ is awell-defined bijection of X onto
X0,n. We may therefore complete the definition of γ by putting xδn γ = xθn , (x ∊ X).
Since θn = δn γ we obtain the factorization θn = βγβnγ2 (n ∊
(333)
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2.2 Definition: A topological space is called an IN-absorbing space if it is the disjoint
union of countable many infinite subspaces each homeomorphic to X.
2.3 Theorem. Let X be an IN-absorbing space. Then every countable subset of S(X) is
contained in a 2- generated subsemigroup of S(X).
Proof. Let X be an IN-absorbing space and { }

. Then by the definition,

the space X can be Partitionated into countably many infinite non-empty clopen subsets
An ̃ X and n = 0,1,2,3,… . Define : X X by  (x) = Tn(x),
where Tn: An ̃An+1.
It is obvious that  is an embedding. Since A0 ̃ X , it can be partitionated into
countably many infinite non-empty clopen subsets B0n ̃ A0 ̃ X and n=1,2,3,… .
We can define a homeomorphism

: X\A0

A0 by

(x) = Rn(x) , where

Rn: An ̃ B0n and n=1,2,3,… . Now, define a homeomorphism
n

 (x)

Define

n(x)

:X

X

B0n

by

( ).

Define a map β : A0
clearly β

n:

=

X by β(x) =
(x) for x

(x), x

B0n . Thus, β is continuous.

X and n =1,2,3,… .

( )

X by

(x)= {
is continuous as

.Then
are continuous and defined on disjoint clopen subsets

of X. From( ) and ( ), we obtain
In other words, { }



(x)=



(x) and n = 1,2,3,… .

.

2.4 Corollary. Every countable subset of S( ), where P is the irrationals, is contained
in 2- generated subsemigroup of S( ).
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Proof. The space
subspaces -

̃

and

is the disjoint union of countable many infinite

=U{[n]:n=0,1,2,3,……}, so it is an IN-absorbing space .

The following is equivalent to the definition 2.2
2.5 Lemma.

A topological space X is an IN-absorbing

space

if and only if

X ̃ X × IN.
Proof. (⇒)obvious .
(⇐) If f : X ̃ X × IN, then

(X×{i}) is non-empty clopen subset of X and it is as a

subspace homeomorphic to X=U{

(X×{i}) : i

}.

2.6 Corollary. Every countable subset of S(Q) is contained

in a 2-generated

subsemigroup of S(Q).
Proof . By theorem (2.3) and lemma (2.5) and the fact that Q ̃Q× IN .
2.7 Corollary. Let X be an infinite discrete space. Then every countable subset of S(X)
is contained in a 2-generated subsemigroup of S(X).
Proof. By theorem(2.3) and lemma (2.5) and the fact that X ̃ X × IN.
The space L = C \{p} for p  C, where C is the Cantor space, is unique up to
homeomorphism [5].
2.8 Corollary. Let L = C \{p} for p  C. Then every countable subset of S(L) is
contained in a 2-generated subsemigroup of S(L).
Proof. The space L is the unique locally compact, non-compact perfect zerodimensional space, so homeomorphic to L × IN and by theorem (2.3) and lemma (2.5)
the proof is completed.
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امللخص
 أجريت مقارنة بني حتويل الزاكي و حتويل عبود حلل بعض منظومات معادالت فولتريا، يف هذه الورقة العلمية
.التكاملية اخلطية
Abstract
In this paper , the Elzaki transform is compared with Aboodh transform to solve
some systems of linear Volterra integral equations.

Keywords: Elzaki transform;Aboodh transform ; systems of Linear Volterra integral
equations.
Introduction
Integral transforms play an important role in many fields of science. In literature,
integral transforms are widely used in mathematical physics, optics, engineering
mathematics and, few others. Among these transforms which were extensively used and
applied on theory and applications are: Laplace transform , Fourier , Mellin, Hankel ,
Mahgoub , Elzaki , Aboodh and Sumudu.
The Laplace transform has been effectively used to solve linear and non-linear
ordinary and partial differential equations and integral equations [15] and is used
extensively in electrical engineering. The Laplace transform reduces a linear differential
equation to an algebraic equation, which can be solved by rules of algebra. The original
differential equation can then be solved by applying the inverse Laplace transform.
Tarig M. Elzaki and Salih M. Elzaki in 2011, showed the modified of Sumudu
transform [6-13] or Elzaki transform was applied to partial differential equations,
ordinary differential equations, system of ordinary and partial differential equations and
integral equations. Elzaki transform is a powerful tool for solving some differential
equations which cannot be solved by Sumudu transform.
Aboodh Transform [1-5,14] was introduced by Khalid Aboodh in 2013, to facilitate the
process of solving ordinary and partial differential equations in the time domain. This
transformation has deeper connection with the Laplace and Elzaki Transform.
(337)
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The main objective in this article is to introduce a comparative study to solve some
systems of linear Volterra integral equations by using Elzaki transform and Aboodh
transform.
Definitions and Standard Results
1. Elzaki Transform
The Elzaki transform is a newly introduced integral transform similar to Laplace
transform and other integral transform that are defined in the time domain t  0 , and
for functions in the set B defined by:
t


j


kj
(1)
B   f M , k1 , k2  0 such that f (t )  M e , if t   1  [0, ) 




For a given function in the set B , the constant M must be finite number ;
k 1 , k 2 may be finite or infinite.
Then, the Elzaki transform denoted by the operator E[ f (t )]  T (u) for function
of exponential order and belonging to set B is defined by one of the following
equivalent integral forms:


t

T  u   E[ f  t ]  u  e u f  t  dt , u   k1 , k 2 
0

T (u )  E[ f (t )]  u

2





0

(2)

t

f (ut ) e dt , k1 , k2  0

1.1 Some Properties of Elzaki Transform
1.1.1 Linearity Property of Elzaki Transform
` If E  f1  t   T1  u 

and

E  f 2  t   T2  u  then

E a f1  t   b f 2  t   a E  f1  t   b E  f 2  t   aT1 u   b T2 u 

(3)

Where a , b arbitrary constants
1.1.2 Convolution of Two Functions
Convolution of two functions f (t ) , h(t ) is denoted by f (t )  h(t ) and it is defined
by
t

t

0

0

f (t )  h(t )  h(t )  f (t )   f ( x)h(t  x)dx   h( x) f (t  x)dx

If E[ f (t )]  T (u) , E[h(t )]  W (u) then

1
1
E[ f (t )  h(t )]  E[ f (t )] E[h(t )]  T (u )W (u )
u
u

(4)

(5)

1.1.3 Elzaki Transforms of the derivatives

If

E[ f (t )]  T (u)
1.

then

1
E[ f (t )]  T (u )  u f (0)
u
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1
T (u )  f (0)  u f (0)
u2

2.

E[ f (t )] 

3.

E[ f ( m ) (t )]  u  mT (u )   u 2mk f ( k ) (0)

(7)

m1

(8)

k 0

1.1.4 Multiple Shift Property
If E[ f (t )]  T (u ) then
1.

2.

3.

4.

d
[T (u )]  uT (u )
du
d2
E[t 2 f (t )]  u 4 2 [T (u )]
du
3
2
3
6 d
5 d
E[t f (t )]  u
[T (u )]  3u
T (u )
du 3
du 2
d 1
T (u )
E[t f (t )]  u 2 [ T (u ) - u f (0)] - u [
- u f (0)]
du u
u
E[t f (t )]  u 2

(9)

(10)

(11)

(12)
5.
6.

u2

7.

d2 1

E[t f (t )]  u
T
(
u
)

u
f
(0)

du 2  u
E[t f (t )] 
2

4

d  T (u )
T (u )

 f (0)  u f (0)   u [ 2  f (0)  u f (0)]
2

du  u
u


d2  1

E[t f (t )]  u
T (u )  f (0)  u f (0) 
2  2
du  u

2

4

(339)

(13)

(14)

(15)

ISSN: 2706-9087

1.2 Elzaki Transform of Some Elementary Function
f (t )
S.N.
1.

1

2.

t
tn,n  0

3.

u2
u3
n!u n2
u2
1  au
u3

at

4.

e

5.

t e at

6.

sin at

7.

cosat

8.

sinh at

9.

cosh at

1  au 

2

au 3
1  a 2u 2
u2
1  a 2u 2
au 3
1  a 2u 2
au 2
1  a2 u2

u2

J0  t 

10.

E[ f (t )]

1  u2

NB. In the previous table a is a constant
2. Aboodh Transform
Aboodh transform is a new integral transform defined for function of exponential order
.Consider functions in the set A , defined by:

A   f (t ) : M , k1, k2  0, f (t )  Mevt , k1  v  k2

(16)

For a given function in the set A , M must be a finite number, k1 , k2 may be finite or
infinite. Aboodh transform which is defined by the integral equation

A[ f (t )]  K (v) 

1 
f (t ) e  v t dt , t  0, k1  v  k2

v 0

(17)

2.1 Some Properties of Aboodh Transform
2.1.1 Linearity Property of Aboodh Transform
` If A  f1  t   K1  v 

and

A  f 2  t   K2  v  then

A a f1  t   b f 2  t   a A  f1  t   b A  f 2 t   a K1  v   b K 2  v 
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Where a , b arbitrary constants
2.1.2 Convolution of Two Function
Convolution of two functions f (t ) , h(t ) is denoted by f (t )  h(t ) and it is defined
by
t

t

0

0

f (t )  h(t )  h(t )  f (t )   f ( x)h(t  x)dx   h( x) f (t  x)dx

If A[ f (t )]  K (v) , A[h(t )]  L(v) then

(19)

A[ f (t )  h(t )]  v A[ f (t )] A[h(t )]  vK (v) L(v)

(20)

2.1.3

Aboodh Transform of the Derivatives
If A[ f (t )]  T (v) then
1. A[ f (t )]  v K (v) 

f (0)
v

(21)

f (0)
v
(k )
f (0)
u 2 m  k

2. A[ f (t )]  v K (v)  f (0) 
2

m 1

3. A[ f

( m)

(t )]  v K (v)  
m

k 0

(22)
(23)

2.1.4 Multiple Shift Property
If A[ f (t )]  K (v) then
1. A[t f (t )]  

d
1
[ K (v)]  K (v)
dv
v

(24)

d
f (0) 1 
f (0) 
[ v K (v ) 
]  vK (v) 
(25)
dv
v
v
v 
d  K (v) f (0)
 1  K (v) f (0)



f
(0)
  2 
 f (0)  (26)
3. A[t f (t )] 
2


dv  v
v
v
 v v

2
d K (v )
dK (v)
f (0)
2
4. A t f (t )   v
(27)
2
2 3
2
dv
dv
v
2
dK (v)
f (0)
2
2 d K (v )
5. A t f (t )   v
(28)
 4v
 2 K (v )  2 3
2
dv
dv
v
2. A[t f (t )]  

2.1.5

Aboodh Transform of Some Elementary Functions

S .N .

f (t )

1.

1
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2.

t

3.

tn,n  0

4.

e at

5.

t e at

6.

sin at

7.

cosat

8.

sinh at

9.

cosh at

10.

J 0 (t )

1
v3
n!
v n 2
1
2
v  av
1
v v  a
a
2
v (v  a 2 )
1
(v 2  a 2 )
a
2
v (v  a 2 )
1
(v 2  a 2 )
1
2

v 1  v 2 

NB. In the previous table a is a constant
Applications
Example 1. Solve the system of Volterra integral equations
t

t
 f (t )  2  e    t  x  f ( x)   t  x  g ( x)  dx

0

t
 g (t )  2t  et  2e t   t  x f ( x)  t  x g ( x)  dx
 

0  



(29)

Solution:
1. Taking Elzaki transform of both sides of each equation in (29) gives


u 2  2u 3
2
2
E
[
f
][1

u
]

u
E
[
g
]


1 u

2
3
5
 E[ g ][1  u 2 ]  u 2 E[ f ]  u  u  2u

1  u2
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Solving this system of equations for E[ f ] , E[ g ] gives


u2
E
[
f
]


1 u

2
 E[ g ]  u

1 u

(31)

By taking the inverse Elzaki transform of both sides of each equation in (31) , the exact
solutions are given by

 f (t ), g (t )    et , et 

(32)

2. Taking Aboodh transform of both sides of each equation in (29)
gives

2v

2
 A[ f ] [v  1]  A[ g ]  1  v

2
3
 A[ g ][1  v 2 ]  A[ f ]  2  v  v

v(v 2  1)
Solving this system of equations for A[ f ] , A[ g ] gives
1

A
[
f
]

2

v v

 A[ g ]  1

v2  v

(33)

(34)

By taking the inverse Aboodh transform of both sides of each equation in (34) , the
exact solutions are given by

 f (t ), g (t )    et , et 

(35)

Example 2. Solve the system of Volterra integral equations

1 2 1 3 1 4 t
 t  t  t    t  x  1 f ( x)   t  x  1 g ( x)  dx
2
12
2
0

t
 3 t 2  1 t 3  1 t 4   t  x  1 f ( x)  t  x  1 g ( x)  dx


 
0 
2
6
12


(36)

Solution:
1. Taking Elzaki transform of both sides of each equation in (36) gives

u  3u  2u 5  [u  1] E[ f ]  [u  1]E[ g ]
 3
4
5
3u  u  2u  [u  1] E[ f ]  [u  1]E[ g ]
Solving this system of equations for E[ f ] , E[ g ] gives
3

4
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 E[ f ]  u 2  u 3

2
4
 E[ g ]  u  2u

(38)

By taking the inverse Elzaki transform of both sides of each equation in (38) , the exact
solutions are given by

 f (t ), g (t )   1  t ,1  t 2 

(39)

2. Taking Aboodh transform of both sides of each equation in (36)
gives

2  3v  v 2   v 4  v5  A[ f ]   v 4  v5  A[ g ]


2
4
5
4
5
2  v  3v   v  v  A[ f ]   v  v  A[ g ]
Solving this system of equations for A[ f ] , A[ g ] gives
1 1

A
[
f
]



v3 v 2

 A[ g ]  1  2

v2 v4

(40)

(41)

By taking the inverse Aboodh transform of both sides of each equation in (41) , the
exact solutions are given by

 f (t ), g (t )   1  t ,1  t 2 

(42)

Example 3. Solve the system of Volterra integral equations
t

1 4 1 5
 f (t )  t  t  t    t  x  g ( x)   t  x  h( x)  dx
12
20
0

t

1 3 1 5
2
 g (t )  t  t  t    t  x  f ( x)   t  x  h( x)  dx
6
20
0

t

5
1
h(t )  t 3  t 4    t  x  f ( x)   t  x  g ( x)  dx
6
12

0

(43)

Solution:
1. Taking Elzaki transform of both sides of each equation in (43) gives

 E[ f ]  u 3  2u 6  6u 7  u 2 E[ g ]  u 2 E[h]

4
5
7
2
2
 E[ g ]  2u  u  6u  u E[ f ]  u E[h]
 E[h]  5u 5  2u 6  u 2 E[ f ]  u 2 E[ g ]

Solving this system of equations for E[ f ] , E[ g ] , E[h] gives
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 E[ f ]  u 3

4
 E[ g ]  2u
 E[h]  6u 5


(45)

By taking the inverse Elzaki transform of both sides of each equation in (45) , the exact
solutions are given by

 f (t ), g (t ), h(t )   t , t 2 , t 3 

(46)

2. Taking Aboodh transform of both sides of each equation in (43) gives

v 7 A[ f ]  v 4  2v  6  v 5 A[ g ]  v 5 A[h]
 7
3
2
5
5
v A[ g ]  2v  v  6  v A[ f ]  v A[h]
v 7 A[h]  5v 2  2v  v 5 A[ f ]  v 5 A[ g ]


(47)

Solving this system of equations for A[ f ] , A[ g ] , A[h] gives

1

A
[
f
]


v3

2

 A[ g ]  4
v

6

A
[
h
]


v5


(48)

By taking the inverse Aboodh transform of both sides of each equation in (48) , the
exact solutions are given by

 f (t ), g (t ), h(t )   t , t 2 , t 3 

(49)

Example 4. Solve the system of Volterra integral equations
t

2  2cosh t    f ( x)  g ( x)  dx
0

t

1 2 t
1  t  t  e    t  x  1 g ( x)   t  x  1 h( x)  dx
2
0

t
 1
t  t 2  t et    t  x  h( x)   t  x  1 f ( x)  dx
 2
0

(50)

Solution:
3. Taking Elzaki transform of both sides of each equation in (50) gives
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 2u 4
1  u 2  u E[ f ]  uE[ g ]
 2
 2u  u 4
 u  1 E[ g ]  u  1 E[h]

1

u

 2u 2  u 3  u 4  u 5
 uE[h]  u  1 E[ f ]

2
(
u

1)

Solving this system of equations for E[ f ] , E[ g ] , E[h] gives

u2
 u2
 E[ f ] 
1 u


u2
2
 E[ g ]  u 
1 u

3

u
 E[ h ] 
2
1  u 


(51)

(52)

By taking the inverse Elzaki transform of both sides of each equation in (52) , the exact
solutions are given by

 f (t ), g (t ), h(t )   1  et ,1  et , t et 

(53)

4. Taking Aboodh transform of both sides of each equation in (50) gives


2
 A[ f ]  A[ g ]
 2
v
v

1

 
 2
 2v  1
 1  v  A[ g ]   v  1 A[h]
 2
v
v

1



1  v  v 2  2v 3

 1  v  A[ f ]  A[h]
2
 v 2  v  1
Solving this system of equations for A[ f ] , A[ g ] , A[h] gives

1
1
 A[ f ]  2  2
v v v


1
1
 A[ g ]  2  2
v v v

1

2
 A[h] 
v  v  1
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By taking the inverse Aboodh transform of both sides of each equation in (55) , the
exact solutions are given by

 f (t ), g (t ), h(t )   1  et ,1  et , t et 

(56)

Conclusion
In this paper, we have successfully discussed the comparative study of Elzaki and
Aboodh transforms in solving systems of linear Volterra integral equations. The given
applications in applications section show that both transforms (Elzaki and Aboodh
transforms) are closely connected to each other, and they are both powerful and efficient
methods. Finally, all solutions obtained in this article have been checked by putting
them back into the original system.
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Abstract:
One of the common used methods for text recognition (especially with Arabic text),
is the usage of character Databases for driving the training and validation (for all the
different methods that are used for preprocessing, segmentation and recognition). There
are no inclusive and dependable databases for all Arabic letters particularly when
considering the four different shapes for each Arabic character (based on the character
position inside the word).
In [1], the researchers presented a new Arabic Optical Character Recognition
"AOCR" approach called "sliding window for printed AOCR" method (segmentationfree character recognition independent of a lexicon of words). It works based on
matching the content of the targeted text image/document with a small pre-prepared
database to find the positions of the recognized characters in the scanned image. The
AOCR experiment is implemented using WHT/DCT and is applied using three different
font types and nine different font sizes. In this paper, we tested the same proposed
"AOCR" method using a different implementation (WHT/DFT).
Keywords— Arabic OCR, word extraction, pattern recognition, segmentation,
segmentation-free, printed AOCR, sliding window, WHT, DCT.

Introduction:
The automation process development of 'extracting text from images' (called Optical
Character Recognition (OCR) techniques/systems) has dominated the attention of
researchers for its importance and applicability. Furthermore, The OCR Systems
provide human-machine interaction, which is widely used and most needed in many
daily applications involving converting a text image into an editable text format
(automate the processing of: postal mail sorting, check/tag processing, restore old
documents …).
Currently, the most advanced and accurate OCR systems and research have been
done on the characters of the Latin languages, whereas other languages relatively still
need some work (depending on the language complexity and the challenging in terms of
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writing methodologies). These complexities and challenges could be overcome if handwriting character recognition was considered.
Related Work:
In [1], Walsh Hadamard Transformation (WHT) and Discrete Cosine Transformation
(DCT) have been used for the character image feature extraction to carry out a
performance comparison of segmentation-free printed Arabic character recognition
techniques. The comparison was based on the required time for recognition. The
researchers used an Arabic character image database (three font types for each
character, nine font sizes for each font type). The results shown for their proposed
method of letter recognition was 99% for all printed Arabic characters (regards the used
size and font type of the characters and its position inside the word). In addition,
recognition time/speed using WHT was faster than DFT.
In [2], the researchers used Artificial Neural Networks techniques for automatic
recognition of Arabic printed text. For testing purposes, the system experiments
implemented different models and sizes of Naskh font. It showed stability, good
performance and up to 73% recognition rate. In addition, a huge diversity in the
respective image extracted features results between segmentation module and the
training set in.
The presented system in [3] makes use of a hybrid of several holistic features that
combine global word level Discrete Cosine Transform (DCT) based features and local
block based features. The method has been tested using different sets of 1152 words
with three different fonts and four font sizes and has achieved 99.3% Word Recognition
Rate (WRR). It also has been tested using sets of 2730 words of recent computerized
text and has attained more than 84.8% WRR.
In [4], the researchers started their approach by binarized images using global
binarization. Then, by using horizontal and vertical transition techniques, they extracted
characters’ statistical features. Afterward, they applied K-Nearest Neighbor (KNN) and
Random Forest Tree (RFT) to recognize printed Arabic characters. The results of their
work show that KNN is the fastest, but RFT perfremed better. In terms of recognition
rate, RFT (with 98% rate) is better than KNN (with 87% rate).
The used techniques in the proposed approach to automatic printed Arabic text
recognition by the researchers in [5] were linear and ellipse regression techniques. The
researchers started by collecting all possible forms of each character, then, they
generated a unique code to represent each character form (Each code contains a
sequence of lines and ellipses). The results indicate 86% recognition rate in a sample of
14,000 different Arabic words with different fonts.
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Arabic Optical Character Recognition (Ar-OCR)
Arabic characters are considered one of the most difficult and challenging characters
to be recognized using OCR technologies. Because of the writing rules of the language,
the different shapes (up to 4 shapes/character) of the same character (based on its
location inside the word) and the extra marks (up to 4 marks) which can be used
over/under each character.
Challenges and motivation
Here are some of the challenges of dealing with the Arabic language scripts and
its characters in OCR processing compared with other languages:  The Arabic
scripts are written from right to left.  The language is composed of 28 Arabic
characters.  Each character can have up to four different shapes depending on its
position in the word (isolated, beginning, middle, or end forms).  Arabic
characters (inside the word) are connected along a baseline.  The total number of
shapes for Arabic characters (28 character) reaches 100 (Table-I). A pair of
characters may be combined to form another character (called a ligature).
Table I: The four possible shapes/forms for Arabic characters
Isolated Form

ش ص

س

ز

ر

ذ

د

خ

ح

ج

ث

ت

ب

ا

ـز

ـر

ـذ

ـد

ـخ

ـح

ـج

ـث

ـت

ـب

ـا

End Form

ـص

ـش

ـس

Middle Form

ـصـ

ـشـ

ـسـ

ـخـ

ـحـ

ـجـ

ـثـ

ـتـ

ـبـ

Beginning Form

صـ

شـ

سـ

خـ

حـ

جـ

ثـ

تـ

بـ

ي

و

ه

ن

م

ل

ك

ق

ف

غ

ع

ظ

ط

ض

End Form

ـي

ـو

ـه

ـن

ـم

ـل

ـك

ـق

ـف

ـغ

ـع

ـظ

ـط

ـض

Middle Form

ـيـ

ـهـ

ـنـ

ـمـ

ـلـ

ـكـ

ـقـ

ـفـ

ـغـ

ـعـ

ـظـ

ـطـ

ـضـ

Beginning Form

يـ

ھـ

نـ

مـ

لـ

كـ

قـ

فـ

غـ

عـ

ظـ

طـ

ضـ

Isolated Form

Main Feature (Baseline)
Arabic characters (inside a word) are connected along a baseline. The position of
the baseline can appear clearly with horizontal projection, while vertical projection
can be used for segmenting sub-words and characters, as illustrated in Figure1.
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Figure1. Baseline and vertical and horizontal projections for the input text image
The proposed approach:
All the segments that were extracted from the scanned documents matched with the
character images, which was stored in the character database. After aggregating all
characters, the original text was collected (illustrated in the next section). This process
was applied to all target text (regardless of font type or size). A comparison between
WHT with FDT was applied regarding recognition rate vs. performance/time.
Walsh-Hadamard Transform (WHT)
With its base function "Walsh function" (which has only two values, +1 or -1),
WHT shows good results for digital signals. Also, in terms of image compression,
WHT-based is dependent on a couple of techniques to represent the image with
minimum data [7]. The Hadamard matrix [10] was used to produce the Walsh
transformation. WHT presents high efficiency in many applications, including
processing (speech, images, and signals), analysis and filtering, coding.
Discrete Fourier transform (DFT)
The DFT is one of the important techniques used in image processing
applications; it has a great degree of precision compared to similar techniques [8].
Also, it is used as:  calculator for the two signal discrete-time convolution,  filter
design tool, and  discrete-time signal measuring spectra [9].
In addition, if magnitudes, frequencies, and phases are considered, a sum of
complex exponentials represents the image by The Fourier transform [11]. Normally,
analysis of planar curve is done by using of a Fourier Transform. In the OCR
techniques, the character boundary draws the curve. Therefore, analysis with DFT
techniques would be perfect since the boundary of each character is a closed curve,
and that the coordinate's sequence of (x; y) which draws the curve is periodic [12].
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Characters Database
All character images (with their different shapes, sizes and font types) are
collected in a structured database, which is a file of the character images (For each
font size) that consists of the characters’ structural and transform features (features
vector). The structural features are height, width, the number of pixels above
baseline for each character.
Results:
Figure 2.presents (for clarification) how the results of using the proposed method look
like which represents the result of recognizing characters (the sample in Figure 2.a, the
result in Figure 2.b). Also, the same sample was used in nine different font sizes (the
selected sizes are 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 and 28), and three different font types
(Arial, Times New Roman and Simplified Arabic).

a: Original document image
b: Result of character reconitin
Figure 2: Sliding window AOCR in Times New Rom Font size18
In this experiment, the recognition time (in seconds) which is used in the comparison
is shown in Figures 3-5. The spectral domain features are extracted by transforming the
character image under the moving window using WHT and DFT. These results clearly
show that extracting the spectral domain features using WHT gives a faster recognition
rate than the DFT.

Figure 3: Recognition time for Times New Roman font
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From Figures 3-5 and the attached data, it is clear that small font size characters can be
recognized faster than large fontcharacters. This can be justified by two reasons: (1)
large font size characters have different dimensions than the small size characters; (2)
Also, the number of lines in large font size characters is greater than the number of lines
in the small font size characters.

Figure 4: Recognition time for Arial font
For the above mentioned reasons, the needed time for recognition is less for smaller font
sizes. In addition, transforming the characters using WHT or DFT, to extract their
features, requires a large transform matrix for large font sizes which in turn requires
more time for transformation process.

Figure 5: Recognition time for Simplified Arabic font

Conclusion:
To conclude, the results of the experiments carried out by using different
implementation (WHT vs. DFT) to the "sliding window for printed AOCR" method [1]
(WHT vs. DCT where used) are as follows:
1) It can be clearly noticed, the segmentation-free printed Arabic character recognition
technique using Walsh Hadamard Transform (WHT) gives a much better
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performance (required time for recognition) compared with Discrete Fourier
Transform (DFT).
2) The experiment results of using the proposed method gives a very high rate of letter
recognition (up to 99%) for all printed Arabic characters despite the used font size
and type of the characters and its position inside the word.
3) When font size 8 was used as an exceptional case, less letter recognition rates were
detected with specific characters (e.g. و,)ر
4) Improvement in recognition time is achieved as WHT produced better results than
DFT with respect to recognition speed
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Abstract
The (1E,4E)-1,5-bis (4-nitrophenyl) penta-1,4-dien-3-one (3) was synthesized by
treatment of acetone with 4-nitrobenzaldehyde using 1:2 mol. respectively in the presence of
basic medium of sodium hydroxide in a good yield. The structure of the prepared compound
was characterized by elemental analysis, IR,1H-NMR, and mass spectra. The newly prepared
compound was screened for the antibacterial activity against Escherichia coli (G-) and
Staphylococcus aureus (G+) bacterial strains by the disc diffusion method, and for their
antifungal activity against Aspergillus flavus and Candida albicans in N,Ndimethylformamide by the agar diffusion method. The results of the test compound exhibited
low cadre of antibacterial and antifungal activities compared with the standard drug
Amikacin, therefore, minimum bactericidal concentration (MBC) and minimum fungicidal
concentration (MFC) were not determined for the test compound.
Keywords: Chalcones; Claisen-Schmidt reaction; antibacterial activity; disc diffusion
method; agar diffusion method.

Introduction
Chalcones (1,3-diaryl-2-propen-1-ones) are popular intermediates for synthesizing
various heterocyclic compounds.1 The compounds with the backbone of chalcones have been
reported to possess various biological activities such as antimicrobial, anti-inflammatory,
analgesic, antiplatelet, antiulcerative, antimalarial, anticancer, antiviral, antileishmanial,
antioxidant, antitubercular, antihyperglycemic, immunomodulatory, inhibition of chemical
mediators release, inhibition of leukotriene B4, inhibition of tyrokinases and inhibition of
aldosereductase activities.1 The presence of a reactive α,β-unsaturated keto function in
chalcones is found to be responsible for their biological activities.1 There are varieties of
methods available for preparation of chalcones. The classical Claisen-Schmidt reaction was
chosen to produce chalcones derivatives with elongated conjugated linker between the
aromatic rings using 4-nitrobenzaldehyde and acetone carried out in presence of aqueous
sodium hydroxide (Figure 1). Due to the reversible nature of Claisen-Schmidt condensation
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reaction, the reactants were taken in excess of stoichiometric proportion in order to increase
the α,β-unsaturated product. Antimicrobial tests were examined to the synthesized compound
to observe the antibacterial and antifungal actions of the synthesized compound.

Figure 1 :Chemical structure of (1E,4E)-1,5-bis(4-nitrophenyl) penta-1,4-dien-3-one.
α,β-Unsaturated ketones, including dimethylidene acetone derivatives, are not
only important building blocks in organic synthesis, but also key chemicals in many
fields including perfumery, biochemistry, agriculture, food chemistry, polymer and
material science, and others2-,5. Therefore, the synthesis of these compounds is of great
importance in both academic and industrial circles. Among reported works, ClaisenSchmidt condensation appears to be the most practical method to prepare α,βunsaturated ketones owing to its directness, clean procedures and accessible starting
materials. Despite being discovered over 100 years ago, the enthusiasm for ClaisenSchmidt condensations never reduces and in recent years, a series of novel catalysts
have been developed for this reaction, such as solid bases6,7, nano catalysts8,9, ionic
liquid catalysts10, fluorous based catalysts11,12, metal-organic frame works (MOFs)13 and
organocatalysts14,15. Nevertheless, cheap and abundant NaOH would be expected to be
the most common catalyst for the reaction due to its availability in laboratory, and
indeed this method is still widely employed up to the present16,17,18. But reactions
performed in strong alkaline conditions are corrosive to equipment and generate
unmanageable and corrosive solid waste. These drawbacks have limited the large-scale
application of NaOH. Moreover, methods for the synthesis of dimethylidene acetone
derivatives, especially for those dissymmetrically substituted compounds, have not been
well documented yet. Thus, developing novel alternative synthetic methodologies with
broad scope using mild and common base catalysts is not only desirable but timely for
the field.
Calcium hydroxide is also a readily accessible base and compared with NaOH, it
is much cheaper and less alkaline. Moreover, Ca(OH)2 is easily neutralized and
precipitated by CO2, which is beneficial from the point of industrial use. However,
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despite several well-known applications in industrial production, examples of the
employment of Ca(OH)2 as a base catalyst in organic synthesis are rare19. In some
previous worked out research projects with industries in development of green
synthetic methodologies20-29, an organoselenium-catalyzed green oxidation of α,βunsaturated ketones was used to prepare vinyl esters which serve as versatile
copolymers in material science25. To facilitate industrial application, a green and
practical synthesis of α,β-unsaturated ketones (the starting material for vinyl ester
synthesis) was desired.To that end, Ca(OH)2-catalyzed Claisen-Schmidt condensation
was applied to prepare α,β-unsaturated ketones. During this work, dilute aqueous
ethanol was unexpectedly found to be the optimal solvent and calcium could be
precipitated by CO2 and removed by filtration to afford high purity products after
solvent evaporation. The method allows comprehensive access to versatile α,βunsaturated ketones, including the challenging dissymmetrically substituted
dimethylidene acetone derivatives. Herein, we wish to report our findings.
The above findings and reports prompted us to synthesize the new chalcone
derivative using Claisen-Schmidt condensation reaction between appropriate molar quantities
of suitable reactants in basic medium, and its antimicrobiological screening in view of search
of better antimicrobiological agent. This study was aimed to synthesize a new chalcone
derivative to investigate its antimicrobiological activity. The pertinent literature revealed that
chalcone derivatives have shown numerous biological activities of significant levels.
Therefore, this study may be useful and provide us a new compound of chalcone series as a
novel microbiological agent against bacterial and fungal stains. Further, new addition of
various substituents in the nucleus of chalcone derivative might be useful in view to
investigate biological active compounds showing higher order of potency.
2. Experimental
2.1. Chemicals and Instrumentation
All chemicals were used of high purity and analytical grade (AR) for the synthesis of
compound((1E,4E)-1,5-bis(4-nitrophenyl) penta-1,4-dien-3-one). The 4-nitrobenzaldehyde
and acetone were purchased from Aldrich Co. (Germany). Melting point was recorded on an
Electro thermal 9100 melting point apparatus. IR was run on a pye – Unicam SP – 1100
Spectrophotometer using KBr disc.1H NMR spectra was recorded on a Jeol GLM Ex 300
MHz FTNMR Spectrophotometer in DMSO d6 solvent using TMS as internal standard,
(chemical shift in  ppm). Mass spectra was recorded in 70 eV varian MAT 300A. Elemental
analysis was performed on Perkin Elmer Model 240 C Analyser. The purity of the compound
was monitored on precoated TLC plates and visualizing the spots under UV light lamp.
2.2. Synthesis of Compound ((1E , 4E) -1,5-bis(4-nitrophenyl) penta -1,4-dien-3-one)
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The compound ((1E , 4E) -1,5-bis(4-nitrophenyl) penta -1,4-dien-3-one) was prepared
by treatment of acetone with 4-nitrobenzaldehyde in presence of basic medium of sodium
hydroxide. 60 ml ethanol was taken in around bottom flask fixed with an air condenser
followed by the addition of 80 ml sodium hydroxide (10 % w / v), 4.0 ml distilled acetone and
8.0 ml 4-nitrobenzaldehyde. The mixture was boiled gently for 5 minutes with shaking
frequently. The product was cooled, filtered under suction pump, washed thoroughly with
cold water, drained well and dried in air. The product was crystallized from ethanol.

Scheme 1. Chalcone derivative preparation
2.3. Biological Activity
The compound (3) was screened for vitro antimicrobial activity. Antibacterial activity
of the compound was measured by using disc diffusion method30 against two bacterial stains,
staphylococcus aureas and Escherichia coli. Antifungal activity of the compound was
evaluated by using poisoned food techniqul32against two fungal stains, Aspergillus flavus and
Candida albicans.The test compound was dissolved in N,N-dimethyl formamide (DMF) to get
1mg ml-1 concentration of stock solution. The inhibition zones were measured in millimeter
(mm) at the end of an incubation period of 48 hrs. at (35±2°C). DMF solvent showed no
inhibition activity. Nutrient Agar (NA) and potato dextrose sugar (PDA) were used as basal
media to test the bacterial and fungal growth inhibition activity, respectively. The results were
compared with standard commercial antibacterial and antifungal drug under similar test
conditions for comparison31, 32. Graded amounts of test compound was incorporated into
measured amount of media used and the minimum inhibitory concentration (MIC) values of
the test compound which completely inhibited the growth of bacteria / fungi were noted.
3. Results and Discussion
3.1. Infrared , 1H NMR and mass spectra of ((1E , 4E) -1,5-bis (4-nitrophenyl) penta 1,4-dien-3-one):
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The structure of the synthesized compound was characterized by physical, analytical
and spectral data, which are given in Tables 1 and 2.
Table 1. Physical data of compound (3)
Compound

M.p. ˚C

Solvent

MF

No.

Colour

(Yield)

(M wt.)

Elemental Analysis)%(
Calculated / Observed
C

3

158 -160
Brown

Ethanol
94

C17H12N2O5
324.29

62.96
62.90

H

N

3.73
3.68

8.64
0.57

Table 2. IR, and 1H NMR Spectroscopic data for compound (3)
Compound
No.
3

IR (KBr) ύ cm-1
1723 (C = O)
1562 (C = C)

1

H NMR δ (ppm)

7.56 (d, CH = CH , J =8.7
Hz ) 6.98 (m , Phenyl
Protons)

The infrared spectrum (IR) of compound (3) ( Table 2 ) exhibited a strong stretching
frequency band for the carbonyl group at 1723 cm-1 and two strong bands at 1562 and1608
cm-1due to (C=C) of aromatic rings, and conjugated system (-C=C-CO-C=C-) of α,βunsaturated carbonyl respectively.
The 1H NMR spectrum of compound (3) in deuterated DMSO-d6 (Table 2) showed a
doublet signal at 7.56 ppm due to (-CH=CH , J=8.7 Hz), as well as multiplets in range 6.98 –
7.25 ppm due to phenyl protons. The mass spectrum of compound (3) showed the following
peaks of (m/z) values followed by (%) of relative abundances: [M-3] = 321 (12%), 279
(10%), 232 (10%), 176 (74%), 102 (52%), 63 (100%).
The results of the spectral data of the synthesized compound (3) are consistent with
the spectral data of similar compounds of previous studies.33, 34Thus, the elemental analysis
and spectral data of the synthesized compound fully support its final structure as (1E,
4E) -1,5- bis(4- nitrophenyl) penta-1,4-dien-3-one.
3.2. Antimicrobial activity
The results of antimicrobial activity of the test compound are presented in Table 3 and 4.
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Table 3. Antimicrobial activity data of compound (3) (Inhibition zones, mm),
Amikacin was used as standard.
Sample

Staphylococcus
Aureas

Escherichia
Coli

Aspergillus
flavas

Candida
albicans

Compound (3)

15

30

22

28

Amikacin

18

29

24

31

Table 4. Antimicrobial activity data of compound (3) (MIC, mg/ml), Amikacin was
used as standard.

Samples

Minimum Inhibitory Concentration(MIC) mg/ml
Staphylococcus
Aspergillus
Candida
E.coli
aureus
flavas
albicans

Compound
(3)
Amikacin

312.5

78.13

625

312.5

19.53

9.76

9.76

39.06

minimum inhibitory concentration (mg/ml)

700
625
600
500

Compound (3)
Amikacin

400
312.5

312.5

300
200
78.13

100
19.53

9.76

39.06

9.76

0
Staphylococcus
aureus

E.coli

Aspergillus flavas

Candida albicans

Figure 2. Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
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Table 3 shows the antibacterial activity data of the test compound and standard
drug Amikacin. Results data indicate that test compound has less antibacterial action
(inhibition zone: 15 mm) than Standard drug (inhibition zone: 18 mm) against
Staphylococcus aureus bacterial stain, however, slightly more antibacterial activity was
found in test compound (inhibition zone: 30 mm) than standard drug (inhibition zone :
29 mm) against Escherichia coli bacterial stains.
Table 3 also represents the antifungal activity data of the test compound (3) and
standard drug, Amikacin. It is apparent from the results that test compound (3) has
lesser antifungal activity than the standard drug, Amikacin against both fungal stains
(test drug inhibition zone: 22 mm and 28 mm and standard drug inhibition zone: 24
mm and 31 mm against Aspergillus and Candida albicans fungal stains, respectively).
Table 4 and Figure 2 shows the comparative antibacterial and antifungal activity
data of the test compound and standard drug Amikacin given in minimum inhibitory
concentration (MIC).
The comparative analysis of the antibacterial activity data shows that Minimum
inhibition concentration of test compound is about 16 times and 8 times more than the
standard drug against Staphylococcus aureus and E. coli bacterial stains. This indicates
that test compound is more effective against inhibition of growth of E. coli than
Staphylococcus aureus, lowerg, the minimum inhibitory concentration of test compound
was 8 times higher to standard drug.
The comparative analysis of the results of antifungal activity of the test
compound and standard drug Amikacin indicates that test compound has antifungal
activity but requires 8 times and 64 times more minimum inhibitory concentration than
standard drug against candida albicans and Aspergillus flavus fungal stains. Results
show that test compound is 8 times more potent against candida albicaus than
Aspergillus flavus fungal stain. Thus, it is apparent from the antimicrobial screening of
test compound (3) that it has good antibacterial and antifungal activities against
pathogenic microbes almost similar to the standard drug but potency of the test
compound (3) is many fold lower than the standard drug. Standard drug is able to
produce antimicrobial activity in very low concentration than test compound (3). It is
important to mention here that minimum bactericidal concentration (MBC) and
minimum fungicidal concentration (MFC) of the test compound were not determined
because the test compound exhibited very low cadre of potency in comparison to
standard drug Amikacin.
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امللخص
لقد مت جتميع عينات لبية من بئران من منطقة حوض مرزق لغرض عمل حتاليل جيوكيميائية وذلك لتقييم
 هده التقييمات اشتملت تقييمي.الصخور املصدرية للنفط يف هذه املنطقة ابستخدام جهاز احلرق االهوائي للعينات
الكمية واجلودة حيت مت استعمال جمموع الكربون العضوي لتقييم الكمية ومت استخدام نوعية الكريوجني لتقييم نوعية املادة
 النتائج أوضحت أبن.العضوية املخزنة واليت بينتها العالقة مابني نسبيت األوكسجني واهليدروجني املتحصلة من التحاليل
الطبقة السفلي من تكوين اتانزفت تعترب صخر مصدري ممتاز للنفط ويف املقابل النتائج أظهرت أبن الطبقة العلوية للتكوين
. وكذالك النتائج أوضحت أن الكريوجني من الفئة الثانية اليت ولدت النفط.تعترب صخر ردئي لتوليد النفط
Abstract
Core samples of Tanazeft Shale from two wells at Murzuq Basin were collected
and analyzed in the Pyrolysis Rock Eval instrument for source rock evaluation includes
source rock quality and quantity. The studied samples were collected from NC 115 and
NC 174 blocks. The analysis results of total organic carbon (TOC) are the parameter
that was used to determine organic matter (OM) richness of shale samples understudy
and source rock type was identified as Kerogen type II .This was done by using the
cross plot between both Hydrogen and Oxygen Indexes (HI & OI) of the sample results.
All indications from sample results shoes that the lower part of Tanazefet Formation
(Hot Shale Member) is a very good source rock while the upper part is a poor source
rock. These analyses shoes also the kerogen type of the Hot Shale Member is type II
which indicate oil prone stage.
Keywords: source rock, kerogen, hot shale
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Introduction
Murzuq Basin is considered as a large intracratonic basin covering over 350 000
km2, consists nearly 3500 m thick of sedimentary sequences (Figure,1). However, the
stratigraphy of the basin is comprised mostly Palaeozoic and Mesozoic sediments, the
principal hydrocarbon play in the basin consists of preglacil sandstone reservoir of
Ordovician age sourced and sealed by overlying Silurian shale [1, 2].
The northern part of the Murzuq Basin represents the most important part for the
hydrocarbon discoveries in the basin [3, 4]. The distribution and the depositional
conditions of the lower Silurian source rock as well as its maturity and the time of oil
generation in this part of the basin need farther investigation. To date the geochemical
studies remain rather few, with just a limited number of publications largely based on
total organic carbon TOC, pyrolysis and uranium contents. A combination of organic
geochemistry and organic petrology analyses is therefore necessary for a more complete
potential assessment of the basin.
In this study, the lower and the upper parts of the Tanazeft Shale will be
geochemically evaluated based on organic geochemistry analysis. Two consitions were
choseing to select samples from the lower and the upper parts of Tanazefet shale which
is called Hot Shale Member. These consitions are NC 115 and NC 174 ( Figure 1)

Figure (1): Location map of the NC 115 and NC 174 consitions at Murzuq Basin after [4].
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Stratigraphy and geology of study area.
The stratigraphic column of the Murzuq Basin is showing in Figure (2). The
rock unites are reneging from the Precambrian to the Quaternary in age, with missing
formations from Late Cretaceous and Cenozoic ages[4].

Figure (2): Stratigraphic column of Murzuq Basin [5]

The Silurian began with major transgression which spread from the north, across
much of North Africa margin by melting of the ice led to eustatic sea level rise,
culminating in highstand with deposition of the Tanezzuft Formation shales. An
unconformity separates the Mamuniyat Formation from the overlying shale of the
Silurian Tanezzuft Formation [6].
The Tanezzuft Formation consists of dark gray claystone usually with shaly
lamination, very compact, frequently micaceous and pyretic, sometimes with silty and
sandy interlaminae and beds, which become increasingly common upward[3]. The
formation is very rich in graptolites and there are indicate an Early to Middle
Llandovery age. The Tanezzuft Formation is up to 475 m thick in outcrop in the
southwestern Murzuq Basin, while subsurface thickness in concession NC115 wells
varies between 117 and 368 m [3]. The thickness distribution of this formation is
showing in (Figure 3). The Tanezzuft shale is generally regarded as the main source in
the Murzuq Basin. Tanezzuft hot shale most attractive source potential, the net thickness
of the lower highly radioactive shale of the Tanezzuft Formation illustrated in (Figure
3). The geochemical results indicate that the hot shale in the Murzuq Basin has
generated huge quantities of hydrocarbon, with in NC-115 alone the hot shale interval
may have generated approximately 8.3 to 19.4 mmbb1/km2, giving the potential for
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approximate amounts of entraped hydrocarbons in the Murzuq Basin of around 40
billion barrels [3]. The anoxic conditions of deposition of the hot shales probably
developed as a result of restricted marine circulation in shallow seas broken by
numerous islands and peninsulas, the natural result of a low energy marine transgression
over an irregular post-glacial topography. The Early Silurian bottom waters were dense
and very anoxic which, coupled withvery low sedimentation rates, allowed the
preservation of very high concentration of organic matter [1].

A

B

Figure (3):Isopach map of Tanezzuft Formation (A) and the Hot Shale Member (B) [4].
Methodology
The Geochemical routine work started from washing, drying, lithological
description, picking and crushing was done of all selected samples to be ready for
further geochemical analyses. All samples cleaned from drilling mud and any
contamination by normal water for many times and sieved by using very fine sieve
(mesh No. 325 and Aperture 45 MIC) until all contaminated material is clearly
removed. The samples kept in an oven under temperature about 40 oC for period time
(24 hours) to be surely all water evaporated. The picking means pick-up the grains
which believe are represented the specific interval of source rock. To be in safe, the big
and strange grains which might be reworked or caved have been ignored. By using
crushing machine all picked grains of the rock samples were crushed to become powder
for further analysis. The normal water and organic solvent (Methanol) were importantly
used for clean crushing machine container after each sample to avoid the contamination
which may be caused between the samples. The pyrolysis technique (Rock Eval 6/TOC)
is now widely used to evaluate the source rock richness and potentiality.
Result and Discussion
Obtained results from analyzed rock samples ( cutting and core ) from S1NC115 and E1-NC174 wells that have been run in Rock Eval 6/TOC instrument are
shown in table (1, 2).
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Table (1):showing the Rock-Eval results of the samples from wellS1-NC115.

Table (2): showing the Rock-Eval results of the samples from wellE1-NC174.

Table (3) summarizes the results from Rock-Eval and bulk geochemical analyses that
were carried out on eleven samples from S1-NC115 (this project) and E1-NC174
(analyzed previously from MSc. dissertation) [5].At the S1-NC115 and E1-NC174
wells the whole of the Tanezzuft Formation was geochemically analyzed, there is a
vertical variation in the total organic carbon (TOC) content. The highest value of TOC
(11.35 %) was recorded in well E1-NC174 at a depth of 7254 feet within the Lower
Tanezzuft Formation, while the lowest value (0.39 %) occurred in S1-NC115 well at a
depth of 4670 feet within the Upper Tanezzuft Formation. The TOC and hydrogen
index (HI) profiles (Figure 4) peak at four points, within the Lower Tanezzuft
Formation (7242’ – 7284’) with an average of 7.5% TOC and 300 HI (mg HC/gTOC).
No systematic increase in the Tmax (Table 3) was observed through the wells S1-NC115
and E1-NC174. But the PI increases from less than 0.1 to more than 0.1 in both wells
(Figure 5).
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Table (3):Summary of bulk geochemical analyses data, shown the meanaverage.

Figure (4):The variation of Total Organic Carbon (TOC wt %) and the Hydrogen Index
(HI) with depth.

Figure (5): Productivity Index versus Depth.
The petroleum potential of source rock is defined by its geochemical parameters
which represent the amount and quality of organic matter contained in the sediments
along with its thermal maturity. The samples results can be discussed in this chapter into
four points: Source Potential, Maturity, Source to oil correlation and Burial history and
Timing of Oil Generation of the study wells. Generally, the Lower Tanezzuft Formation
hot-shale are characterised by graptolitic laminated dark grey to black shale. The
intervals of dark shale with high organic carbon content (TOC >1%) give initial
indicators of a potential source rock; greater source potential is usually associated with
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the darker-coloured lithologies. However, the colour and organic carbon content are not
enough to characterise source rock potential, other geochemical characters of the
organic matter (e.g. Hydrogen Index, Total yield and kerogen Type) are required to
ensure the hydrocarbon potential.
The Lower Tanezzuft Formation Hot Shale, in well S1-NC115 and well E1NC174 all have mean TOC values greater than 6 wt % (Table 3), which indicates very
good source potential. Whereas the Upper Tanezzuft Formation cold-shale has mean
TOC <1 wt%, which makes it only a fair to poor quality source rock, and represents the
lowest potential unit within this section. The hydrogen index values for the whole
section range from 83 to 320(mgHC/g TOC) (Table 3) with an average value of more
than 210 denoting oil potential. The Lower Tanezzuft hot-shale characterised by
hydrogen index values more than 300 suggesting an oil-prone source rock, while the
Upper Tanezzuft cool-shale characterised by hydrogen indexes from 80 to 150
suggesting oil to gas prone source rocks [7].
To obtain an idea of the kerogen type and the source rock quality, the TOC
values are plotted against the S2 (the amount of hydrocarbons that still remains within
source rock). It can be observed from Figure (6) that the Lower Tanezzuft hot-shale
consists predominantly of Type II kerogen with calculated hydrogen index values of
313(HI is calculated from the slope of TOC and S2). The Lower Tanezzuft Formation
hot-shale at S1-NC115 and E1-NC174 has mean S2 values of 19 mg/g, indicating high
residual potential. In contrast, the Upper Tanezzuft cold-shale is characterised by low
S2 (mean S2 = 0.75 mg/g), indicating they retain very poor potential. However, the
Lower Tanezzuft hot-shale is mature (see maturity displaying), and this may suggest
that at these localities has already generated hydrocarbons, which causes a reduction in
the calculated hydrogen values (calculated HI = the slope of TOC versus S 2). Therefore,
the cross plot of TOC and S2 is restricted to immature to early mature source rock
samples [8].
Kerogen type can also be assessed from a plot of Hydrogen Index values against,
oxygen index Figure (7). This cross plot was clearly shown that two samples from well
E1-NC 174 in kerogen type III area , where all Lower Tanazzufthot-shale samples are
classified in kerogen type II area.
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Figure (6):.The relationship between the S2 and TOC, with calculated values for the
hydrogen index. Note; hydrogen index values were calculated from the slope of TOC
and S2for S1 NC-115 and E1 NC-174 wells.

Figure (7): Across plot of the HI versus OI to investigate the kerogen type, all of thedata
is plotted in the area that indicates kerogen type II
Conclusion
Interpretation based on the geochemical analysis which were carried out on the
studied samples from S1-NC115 and E1-NC174 wells, a number of points can be
concluded
The Lower Silurian source rocks (especially the lower part of Tanezzuft Formation hotshale) are very good source rock potential characterised by graptolitic laminated dark
grey to black shale. Consists predominantly of marine Type II oil prone kerogen with
calculated hydrogen index values of 313mg HC/gm TOC.
The Lower Silurian Upper Tanezzuft Formation cold shale has mean TOC <1 wt% and
low hydrogen index average 120 mg HC/gTOC,which makes it only a fair quality
source rock and may produce gas if it is mature enough.
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