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 رــــــهيىة الًحرو

 رئيسـًا  علي سامل مجعةد.  -

 عضـوًا  د. أنور عمر أبوشينة  -

 عضـوًا د. أمحد مرحييل حرويش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية  جامعة المرقب /تصدر عن  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال    
المعنية    ةالخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمياآلداب  

بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم  
 االنسانية. 

فقط،  راء أصحابياآتعبر عف كردت في ىذا العدد التي كالكتابات كافة اآلراء كاألفكار  -
  كال تعكس بالضركرة رام ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمة اية مسؤلية اتجاىيا.

 تُوّجه جميع المراسالد إلى العنوان اآلتي:

 العلوم االنسبنيخ  هيئخ تحرير مجلخ 

 داة الخمس جبمعخ المرقت مكتت المجلخ ثكليخ اآل

 ( 04004)ص.ة الخمس /ليجيب 

 (ىد. عل 44892180984000)هبتف 

 د. انور(  44892180042004أو ) -(د .احمذ 44892180080100 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    الجريذ االلكتروني:

 6journal.alkhomes@gmail.com على الفيس ثوك المجلخ صفحخ

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

سـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تت-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كال-
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 .المعرفة العممية كاإلنسانية

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
البيانات السالفة  تكتب -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات  ػػػػ
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ قدمت لمنشر في مجمة 

خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل، لغة المجمة ىي  ػػػػػػ 
 ػػػػبعد مكافقة ىيئة التحرير.

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة. محفكظا لممجمة كال يجكز

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
ميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير بعرضيا عمى ميحكّْ 

عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 
 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
ييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التق

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت  المقاؿ
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

عمى المحكـ، ككيفية األخذ  تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 شركط السالفة الذكر.مستكفية ال

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
يؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدق

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ  اذا تـ ارساؿ البحث عف- 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف  عنكاف البحث: يكتب العنكاف-
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 ة التي يعمؿ بيا. اك المؤسسة األكاديمي

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

و، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكات
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

لعرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في ا
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4حد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كا-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 األشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .ذلؾ صفحات الرسـك ك 

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5كف اليكامش األخرل سـ مف جية التجميد بينما تك 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
لشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في ا

األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 
 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كقائمة المراجع .كالمكحات 

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

يؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا كتككف أرقاـ التكث
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

تكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مك
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

ار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى . كيش40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ  الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني،
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
الصفحة،  "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   ﴾مزىريف بالخط العثماني﴿ 

 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  منشر.لاعضاء ىيئة التدريس 
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 مشكلخ الحذود السيبسيخ في القبرح األفريقيخ

 د. عاشور مسعود النجار

 مقدمة:
لـ يعرؼ اإلنساف البدائي الحدكد عندما انتشر عمى سطح األرض كىك يتجكؿ 

 لمحصكؿ عمى قكتو مف الصيد أك جمع الثمار مف األشجار.

ا المعنى كالحدكد لغةن: تعني الفاصؿ أيِّا كاف خطنا محدكدنا أك منطقة متسعة، أم
المتفؽ عميو في الجغرافيا السياسية فيك الخطكط التي تحد كياف الدكلة كتحدد مساحتيا 
إقميميا البرم أك المائي كالتي تباشر الدكلة عمييا سيادتيا كسمطتيا، فالحدكد مكضع 

 .(1)جغرافي تمتقي عنده قكل دكلتيف كينتيي عند ىذا الحد نفكذ كؿ منيما كقكانينيما

كد إجراء حديث ارتبط بظيكر الكحدات السياسية كىي ال ترتبط كخطكط الحد
نما ىي خطكط صناعية مف عمؿ اإلنساف كلفائدتو.  بقكمية أك بسبللة معينة كال لغة، كا 

كيتطمب تخطيط الحدكد اإللماـ بطبكغرافية المنطقة كالعكامؿ البشرية المتعمقة 
 ة كغيرىا.باالختبلؼ بيف الجماعات البشرية مف حيث الجنس كالمغ

كىناؾ العديد مف أنكاع الحدكد فالحدكد الطبيعية ىي التي تستغؿ الظكاىر 
الطبيعية مثؿ األنيار أك الجباؿ أك البحيرات كغيرىا، أما الحدكد اليندسية كىي التي 

 تختط متمشية مع خطكط الطكؿ أك العرض كىي مف أسكأ أنكاع الحدكد.

عتراؼ األكركبييف أنفسيـ حيث اعترؼ كالحدكد اإلفريقية ىي مف ىذا النكع كبا
بعض الكتاب األكركبييف بأف الحدكد التي اصطنعيا االستعماريكف األكركبيكف أقيمت كىـ 
يجيمكف الكثير مف الحقائؽ الطبيعية كالبشرية عف القارة، بؿ إنيـ عٌبركا عف الحدكد التي 

                                                 

، ص 1965(  فيميب رفمة كعزالديف فريد، الجغرافيا السياسية ألفريقيا، مكتبة الكعي العربي، القاىرة، 1)
91. 
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فقد بمغت نسبة الحدكد Colonial boundaries(1 ،)رسمكىا بأنيا "الحدكد االستعمارية" 
 % مف مجمكع حدكد القارة تقريبنا.30المستقيمة 

 مشكمة الدراسة:
تتمثؿ مشكمة الدراسة فيما نتج عف استيبلء البمداف األكركبية االستعمارية لمقارة 
األفريقية كتقسيـ أراضييا فيما بينيـ، إذ أف األرض األفريقية مازالت بكرنا في ذلؾ الكقت، 

مداف االستعمارية في البداية ىك التسابؽ مف أجؿ اكتساب أكبر مساحة مف ككاف ىُـّ الب
مناطؽ النفكذ لكؿ منيا كلذلؾ فقد جاء التقسيـ السياسي لؤلراضي األفريقية سريعنا كدكنما 
تفكير في مبلئمتو لمظركؼ الطبيعية أك البشرية كالمتمثمة في األراضي التي تمتمكيا 

كامتدادىا لمساحات كبيرة، خاصة القبائؿ الرعكية، كما إف القبائؿ األفريقية المختمفة 
حصؿ التقسيـ حتى تبيف أف ىناؾ الكثير مف الحدكد السياسية الناتجة عف فترة االستعمار 
ال تتمشى مع الكثير مف المظاىر الطبيعية مثؿ اتخاذ األنيار كعامؿ فصؿ، كىي في 

ا ألحكاض األنيار كخطكط الكاقع يجب أف تككف عامؿ كصؿ، كلـ يكف ىناؾ إعتب ار أيضن
تقسيـ المياه ناىيؾ عف االعتبارات اإلنسانية بخصكص القبائؿ التي أصبح بعضيا يعيش 
بدكلة كالبعض اآلخر بدكلة أخرل، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، حيث نتج عنيا الكثير مف 

 اآلتية:النزاعات كالمشاكؿ بيف البمداف األفريقية، كتتمحكر المشكمة في التساؤالت 

 / ىؿ يكجد تكافؽ بيف الحدكد السياسية لمبمداف األفريقية كاألكضاع الطبيعية كالبشرية؟1س

/ لماذا جاء أكثر مف ثمث الحدكد السياسية كخطكط ىندسية تتمشى مع خطكط 2س
 الطكؿ كالعرض؟

/ ما النتائج السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية المترتبة عمى تقسيمات الحدكد 3س
 عمارية؟االست

 عنيا؟ / ىؿ يمكف تغيير الحدكد بشكؿ يرضي كؿ البمداف األفريقية لتفادم المشاكؿ المترتبة4س

                                                 

 .92( نفس المرجع السابؽ، ص 1)
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 فرضيات الدراسة
 جاءت الفرضيات لمتساؤالت الكاردة بالمشكمة عمى النحك اآلتي:

 ال يكجد تكافؽ في الحدكد السياسية بيف البمداف األفريقية كاألكضاع الطبيعية كالبشرية. .1
ثر مف ثمث أطكاؿ الحدكد األفريقية عبارة عف خطكط ىندسية ال تتمشى كاف أك .2

 كالظركؼ الطبيعية كالبشرية.
ظيرت الكثير مف النتائج السمبية لمتقسيمات الحدكدية االستعمارية بيف البمداف  .3

األفريقية كتمثمت في كجكد دكؿ ال سكاحؿ ليا كعرقمة التكاصؿ القكمي كالنمك 
 االقتصادم.

صرؼ في تغيير الحدكد بيف الدكؿ األفريقية بعد االستقبلؿ إاٌل بشكؿ لـ يتـ الت .4
 طفيؼ تفادينا لمحركب كالنزاع بينيا.

 أىميتيا:
بالرغـ مف أىمية الحدكد ككسيمة لحفظ األمف كالتحكـ في تجارة الممنكعات 
كانتشار األفكار اليدامة بيف الدكؿ، غير أف مساكئ ىذه الحدكد كما ارتبطت بو مف 

كـ كالسيطرة عمى مقدرات الشعكب األفريقية كتمزيؽ النسيج االجتماعي لمقبائؿ التح
األفريقية كنيب خيراتيا قد فاؽ أىميتيا المذككرة سابقنا، كمف ىنا اكتسبت ىذه الدراسة 

 أىميتيا التي يمكف اختصارىا في النقاط اآلتية:

شيا اإلنساف األفريقي تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في الكشؼ عف حجـ المعاناة التي يعي .1
جٌراء ىذه الحدكد المتمثمة في عرقمة حركة األيدم العاممة مف منطقة ألخرل لكسب 
قكتيا كالحد مف حركة التكاصؿ القكمي كانتشار القبائؿ الرعكية التي لـ تكف تعرؼ 

 أم معنى لمحدكد.
اب تكمف األىمية في التعرؼ عمى مدل حجـ المؤامرات االستعمارية في غياب أصح .2

 األرض أنفسيـ مف األفارقة كالتي تستيدؼ نيب خيرات القارة.
الكشؼ عف نتائج التقسيـ ألراضي القارة كالتي كانت كميا في غير صالح البمداف  .3

األفريقية كالدليؿ عمى ذلؾ ىك اتحاد بعض البمداف األفريقية بعد االستقبلؿ ككجكد 
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رنة ببقية القارات األخرل كشكؿ أكبر عدد مف الدكؿ الحبيسة التي ال سكاحؿ ليا مقا
 خطكط المكاصبلت التي كانت اتجاىاتيا تخدـ المصالح االستعمارية فقط.

 أىدافيا: 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:

التعرؼ عمى األساليب االستعمارية التي استخدمت في احتبلؿ أراضي القارة  .1
االستعمارية شركات  كتقسيميا حيث لـ تراعى مصمحة لؤلفارقة. فقد أسست البمداف

باسميا في البداية إليياـ األفارقة بأف ىذه الشركات تعمؿ لمنيكض باقتصاد القارة 
 كمصمحتيا.

التعرؼ عمى النتائج السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي ترتبت عمى االحتبلؿ  .2
 كالتقسيـ.

 منيجية الدراسة:
التي يعالج بيا الباحث يقصد بالمنيجية ىك األسمكب أك الطريقة أك الكيفية 

مكضكع بحثو كتعتمد أم دراسة عمى عدد مف المناىج أك البعض منيا حسب طبيعة 
 المكضكع المبحكث.

كفي ىذا البحث تـ استخداـ المنيج التاريخي كالمنيج التحميمي فالمنيج التاريخي 
حتبلؿ فيما يخص المراحؿ الزمنية التي مرت بيا القارة خبلؿ العقكد التي تـ فييا اال

كالتمييد لو في البداية كالخرائط التي تترجـ مكاقع التقسيـ لمقارة عمى مر فترة ليست 
 بالقصيرة.

أما المنيج التحميمي فعف طريؽ تحميؿ ما تكفر مف معمكمات كبيانات مف 
 المراجع بغية الكصكؿ إلى نتائج كأىداؼ يحققيا البحث.
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 عناصر الدراسة:
ال تقؿ نسبة الحدكد األفريقية المستقيمة أك اليندسية  :الحدود اليندسية ومشكالتيا .1

عف ثمث الحدكد األفريقية بيف دكؿ القارة، كىي التي تتمشى مع خطكط الطكؿ أك 
 .(1)دكائر العرض مف ذلؾ

 200,000قيسّْمت أراضي قبائؿ المازام بيف كينيا كتنزانيا بخط مستقيـ ألكثر مف  . أ
يؿ مربع، ككنتيجة ليذا التقسيـ فقد أصبح م 41,000نسمة في مساحة ال تزيد عف 

ميؿ مربع فقط مف  15,000نسمة منيـ يسكنكف في مساحة  90,000حكالي 
نسمة يسكنكف بباقي المساحة في تنزانيا  110,000المساحة المذككرة في كينيا، كحالي 

ميؿ مربع كتحترؼ ىذه القبائؿ الرعي كتتنقؿ بقطعانيا  26,000كالتي تقدر بحكالي 
منطقة إلى أخرل في كؿ تمؾ المساحة كال تضع حسابنا لمحدكد كخاصة في مكسـ  مف

تذبذب األمطار مف يكنيو إلى نكفمبر، كرغـ مطالبة ىذه القبائؿ بالمحافظة عمى كحدة 
أراضييا قبؿ استقبلؿ الدكلتيف إاٌل أف بريطانيا التي تمثؿ الدكلتيف رفضت إلى أف 

 .de facto"(2)الحدكد حقيقة كاقعة " استقمت الدكلتاف فيما بعد كأصبحت
شرقنا  °25تتمشى الحدكد بيف ليبيا كمصر كما ىك معركؼ لدل الجغرافييف مع خط  . ب

ككذلؾ بيف ليبيا كالسكداف في الزاكية الجنكبية الشرقية لخريطة ليبيا، كما جاءت 
شرقنا كحد شمالي  °20الحدكد بشرؽ ناميبيا بينيا كبيف الككنغك متمشية مع خط 

 °22فريقيا الجنكبية الغربية كىي مستعمرة ألمانية كتمتد نحك الشماؿ إلى خط أل
 °18شرقنا ثـ شماالن إلى خط أك دائرة عرض  °21شماالن  كشرقان إلى خط طكؿ 

شماالن، كمعظـ ىذه الحدكد بمنطقة صحراكية ىي جزء مف صحراء كميارم، انظر 
 (.1الخريطة رقـ )

 
                                                 

ريد، الجغرافيا السياسية ألفريقيا، مكتبة الكعي العربي، القاىرة، فيميب رفمة كعز الديف ف (1)
 .58، ص 1521

 .814نفس المرجع السابؽ، ص ( 2)
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 (1خريطة رقم )

 
ميب رفمة وعزالدين فريد، جغرافية العالم السياسية، مكتبة األنجمو المصرية، المصدر: ف
 .159، ص 1982القاىرة، 

ظيرت الكثير مف المشكبلت جرَّاء الحدكد المشكالت القبمية المتعمقة بالحدود:  .2
األفريقية نتيجة لتقطيع أراضي القبائؿ األفريقية كتمزيؽ كحدتيا العرقية، نكرد منيا 

 ما يمي:
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إلى قسميف  Eweلحدكد بيف غانا كالتكجك حيث أدت إلى تقسيـ الشعب االيكم ا .أ 
متساكييف تقريبنا كالذم يبمغ عدده مميكني نسمة بحيث أصبح حكالي نصفيـ يعيشكف 
جنكب شرؽ غانا كالباقي في جنكب التكجك، كقبؿ االستقبلؿ طالب ممثمك ىذا 

ستقمت الدكلتاف فيما بعد اأف الشعب بتعديؿ ىذه الحدكد كلكف دكف جدكل إلى 
 .(1)كبقت المشكمة قائمة

: يرجع أصؿ الحدكد السياسية لمصكماؿ مشكمة الحدود بين الصومال و أثيوبيا وكينيا .ب 
مف قبؿ الدكؿ اإلستعمارية الثبلث فرنسا  1900 – 1885إلى الفترة الممتدة بيف سنتي 

يطاليا كبريطانيا حيث سيطرت بريطانيا عمى كينيا كالصكما ؿ البريطاني ككاف نصيب كا 
يطاليا عمى الصكماؿ اإليطالي،  فرنسا الصكماؿ الفرنسي كىك ما يعرؼ بجيبكتي كا 
كفصمت ىذه الحدكد بيف المرعى الكاحد لمقبيمة الكاحدة، ككذلؾ بيف المراعي الشتكية 

طاليا كالحبشة عمى أف يمر خط الحدكد يكالصيفية، فقد نصت االتفاقية الثنائية بيف إ
لشماؿ الغربي مف نيرم جكبا كشبيمي بحيث تككف أراضي إقميـ أكجاديف ضمف إلى ا

حدكد أثيكبيا، كقد ترتب عمى ىذا الحد الكثير مف المشكبلت بحدكد أراضي القبائؿ 
بخبلؼ الحدكد بيف الصكماؿ البريطاني كأثيكبيا الذم أعطى الصكمالييف حؽ العبكر 

كبيا حسبما نصت عميو المعاىدة البريطانية ثيأإلى أراضييـ التقميدية في إقميـ ىكد ب
، كرغـ كجكد الحدكد بيف الصكماؿ ككينيا فقد استمر الصكماليكف 1897األثيكبية عاـ 

في ضغكطيـ عمى قبائؿ الجاال الكينية في شماؿ شرقيا لمحاكلة زحزحتيـ إلى الغرب 
إليطاليا عف مف نير جكبا، كلكف عدد الصكمالييف أنخض بكينيا بعد تنازؿ بريطانيا 

الجزء الكاقع بيف نير جكبا كحدكد الصكماؿ اإليطالي، كاتفؽ الطرفاف عمى أف يككف 
 (.2، انظر الخريطة رقـ )(2)ميبلن شرقي نير تانا 60خط الحدكد عمى بعد 

 

 
                                                 

 .45، ص 8412فتحي محمد أبكعيانة، جغرافية أفريقيا، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ( 1)

 المرجع نفسو، كالصفحة.( 2)
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 (2خريطة رقم )

 
، ص 2003، القاىرة، 2المصدر: عمي أحمد ىارون، أسس الجغرافيا السياسية، دار الفكر العربي، ط

260 

كمينعت ىجرات الصكمالييف إلى الغرب مف ىذا الخط حمايةن لقبائؿ الجاال، كترتب عمى 
ىذا الكضع الكثير مف المشكبلت عمى الحدكد، كتطكر النزاع بيف الدكلتيف منذ عاـ 

عندما طالب الصكماليكف بعمؿ استفتاء لتقرير المصير بشماؿ كينيا تحت  1961
ألف نسبة الصكمالييف باإلقميـ أكبر مف الكينييف، كلكف  إشراؼ األمـ المتحدة، كذلؾ

% مف مساحتيا 20كينيا رفضت ىذا االستفتاء ألنو يؤدم إلى اقتطاع أكثر مف 
 .(1)لمصكماؿ لك تمت المكافقة عميو

كعمى إثره احتمت إيطاليا  1935كحدث النزاع عمى الحدكد بيف إيطاليا كاثيكبيا 
ف القبائؿ الصكمالية في الصكماؿ اإليطالي الحبشة في نفس السنة كربطت بي

 .(2)كأكجاديف في الحبشة
تعتبر األنيار عامؿ كصؿ كليس فصؿ كما ىك  الحدود النيرية ونتائجيا: .3

                                                 

 .824( نفس المرجع السابؽ، ص 1)

 .824، ص 8442، القاىرة، 8أحمد ىاركف، أسس الجغرافيا السياسية، دار الفكر العربي، ط( عمي 2)
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معركؼ، كذلؾ عندما تستخدـ كطرؽ مكاصبلت، كلكف ىناؾ العديد مف األمثمة 
ما يتعمؽ بالنكاحي بالقارة األفريقية ترتب عمييا الكثير مف النتائج السمبية سكاء في

 السياسية أك االقتصادية كفيما يمي بعض األمثمة:
أثناء كضع الحدكد بيف ساحؿ العاج كليبيريا عمى الضفة اليمنى لنير كافالي كىي  .أ 

الضفة الغريبة كلكف نتيجة لمجيؿ بطبيعة األنيار مف قبؿ كاضعي الحدكد مف 
ى حيث تـ النظر إلى النير مف األكركبييف أيعتيًبرت الضفة الشرقية ىي الضفة اليمن

 .(1)ناحية ساحؿ المحيط كبذلؾ حرمت إحدل الدكلتيف مف النير
مشكمة الحدكد بيف مكريتانيا كالسنغاؿ تعتبر كؿ مف مكريتانيا كالسنغاؿ مستعمرتاف  .ب 

كتأكد ذلؾ بصدكر  1905فرنسيتاف، كقد أقامت فرنسا حدكدنا إدارية بينيما منذ عاـ 
حيث اعتبرت الضفة الشمالية لنير السنغاؿ حدِّا  1933اـ مرسـك حككمي فرنسي ع

فاصبلن بيف الدكلتيف، كنتيجة لرغبة فرنسا في إقامة كياف سياسي يفصؿ بيف المغرب 
فتحكؿ الحد اإلدارم السابؽ  1960كالسنغاؿ فقد أعمنت عف قياـ دكلة مكريتانيا عاـ 

لمتعديؿ مف قبؿ الدكلتيف عاـ اإلشارة إليو كحد سياسي يفصؿ بيف الدكلتيف كقد تعرض 
بحيث يككف بكسط النير لتستفيد منو الدكلتاف كلـ يكف ىذا الحد رادعنا قكينا  1972

لحركة القبائؿ المجاكرة لمنير عمى الجانبيف، كنظرنا لمتكجو السياسي لمكريتانيا لمحضيرة 
انيا، كشكمت جبية العربية كاالنضماـ لمجامعة، فقد أثار ىذا القبائؿ الزنجية بجنكب مكريت

مقاكمة كساعدتيا السنغاؿ حيث انتيت ىذه المقاكمة بانقبلب كاف مصيره الفشؿ عاـ 
مما أدل إلى زيادة التكتر بيف الدكلتيف كاقترحت مكريتانيا فيما بعد إقامة سديف  1987

عمى النير بالقرب مف المصب لصالح الدكلتيف، كلكف السنغاؿ رفضت ىذا العرض 
الفائدة األكثر ستككف لمكريتانيا باإلضافة إلى زيادة أىمية ميناء نكاكشكط عندما رأت أف 
 .(2)كمنافس لدكار

                                                 

يسرم الجكىرم، كناريماف دركيش، الجغرافيا السياسية كالمشكبلت الدكلية، مؤسسة شباب ( 1)
 .135، ص 1545الجامعة، اإلسكندرية، 

 .844عمي أحمد ىاركف، مرجع سابؽ، ص ( 2)
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عندما بدأت السنغاؿ  1989كقد استمرت أعماؿ العنؼ بعد ذلؾ بيف الدكلتيف منذ عاـ 
بطرد المكريتانييف المقيميف بالسنغاؿ ككاف رد فعؿ مكريتانيا طرد السنغالييف المكجكديف 

جت نار الفتنة كبدأت الغارات المتبادلة مف الطرفيف كتككنت منظمات مقاكمة بيا، فتأج
مثؿ جبية الغبلـ التي تنتمي إلييا قكات تحرير مكريتانيا، كجبية الفكراـ التي تضـ 
العناصر الزنجية مف مكريتانيا، كجبية الفركديـ التي تضـ عناصر مف الزنكج كبعض 

مف األفراد مف الدكلتيف كمازالت المشكمة قائمة العرب مف قبيمة المكر كقتؿ العديد 
 .(1)بينيما

أقامت بريطانيا دكلة غمبيا حكؿ حكض نير غامبيا مف الغرب إلى الشرؽ حيث تتكغؿ  .ج 
كـ تقريبنا داخؿ األراضي السنغالية، بالرغـ مف عدـ كجكد اإلمكانيات 480لمسافة 

ألؼ تقريبنا، كىذه الدكلة  250عف المتكاممة ليذه الدكلة فمف حيث السكاف ال يزيد عددىـ 
كيمكمتر، حيث أعاقت حركة  20الشريطية ال يزيد عرضيا في بعض المناطؽ عف 

 .(2)التكاصؿ بيف شماؿ السنغاؿ كجنكبو
نتيجة  1931اقتطعت منطقة كاراساال غرب نير ترككبؿ مف كينيا كمينحت ألكغندا عاـ  .د 

ارامكجكفي شرؽ أكغندة، كنتيجة لئلحتكاؾ بيف جماعات السكال في غرب كينيا كالك
لمضغكط التي مارستيا قبائؿ التركانا الرعكية في شرؽ كينيا أخدت قبائؿ السكال في الزحؼ 
غربنا، كلمتقميؿ مف حدة النزاع بيف ىذه القبائؿ أقامت بريطانيا التي كانت تستعمر الدكلتيف 

معظـ منطقة قبائؿ السكال حدِّا دكلينا عمى طكؿ امتداد نير ترككبؿ كبذلؾ ضمت ألكغندا 
كالزالت ىذه المنطقة تعاني مف اإلضطرابات بسبب تقسيـ أراضي القبائؿ بشكؿ غير 

 .(3)مناسب
كضعت الحدكد بيف أحد ركافد نيؿ النيؿ بمنطقة ىضبة البحيرات كىك بحر الغزاؿ كركافد  .ق 

                                                 

 .279رجع سابؽ، ص ( عمي أحمد ىاركف، م1)
 .48( فتحي محمد أبكعيانة، جغرافية أفريقيا، مرجع سابؽ، ص 2)
، ص 1982( فميب رفمة كعزالديف فريد، جغرافية العالـ السياسية، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 3)

259. 
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كميا أم أف  نير الككنغك عمى خط تقسيـ المياه، لكف أراضي قبيمة األزاندم تضـ المنطقة
جزءنا منيا بركافد نير النيؿ كالقسـ اآلخر داخؿ األراضي التي يجرم بيا أحد ركافد نير 

 .(1)الككنغك مما أدل إلى تقسيـ أراضي ىذه القبيمة
جاءت الحدكد في غرب أفريقيا بساحؿ غانا كبالتحديد جميكرية سيراليكف غير  .ك 

ع طبكغرافية األرض حيث قيسّْمت متماشية مع األكضاع القبمية ككحدة أصكليا كال م
أراضي قباؿ الماندم كالسكسك بيف سيراليكف كجارتييا غينيا في الشماؿ كالشرؽ 

 .(2)كليبيريا في الجنكب
تتمشى حدكد دكلتي الككنغك )زائير( كالجابكف مع نير الككنغك حيث ال يفصؿ بيف  .ز 

 .(3)برازفيؿ كليكبكلدفيؿ غير مجرل النير
أمكف إبراز أىـ المشاكؿ  الناتجة عن الحدود االستعمارية: المشكالت االقتصادية .4

 االقتصادية في اآلتي:
تسبب استقبلؿ بعض البمداف األفريقية عمى مساحة صغيرة مف القارة في كضع  .أ 

اقتصادم غير مناسب حيث أصبحت ىذه البمداف منيكة االقتصاد نظرنا لعدـ تكامؿ 
دـ قدرتيا عمى اإليفاء بمتطمبات شعكبيا، مكاردىا الطبيعية كمقكماتيا االقتصادية كع

ككاف في عيد االستعمار كجزء مترابط مع بقية المنطقة المكجكدة بيا لعدـ كجكد 
حدكد، كبيذا الكضع أصبحت ىذه البمداف عالة عمى البمداف المتقدمة في الحصكؿ 

ينا في عمى المساعدات، مما أدل إلى تكفير مناخ مبلئـ لتدخؿ الدكؿ األكركبية اقتصاد
شكؿ شركات كىك ما يعرؼ باالستعمار الجديد لمقارة كاألمثمة عمى ىذه الدكيبلت كثيرة 
ا فالقارة تزيد أطكاؿ حدكدىا عف  بأفريقيا كىذا ما ساىـ في طكؿ الحدكد األفريقية أيضن

 قارة أسيا كىي أكبر منيا مساحة.

                                                 

 .824المرجع نفسو، ( 1)

 .824نفس المرجع السابؽ، ص ( 2)

ش، الجغرافيا السياسية كالمشكبلت الدكلية، مؤسسة شباب يسرل الجكىرم كناريماف دركي( 3)
 .135، ص 1545الجامعية، اإلسكندرية، 
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غنية بمكاردىا الطبيعية  ىناؾ الكثير مف البمداف األفريقية التي ال تمتمؾ سكاحؿ بحرية .ب 
كالزراعية المتنكعة، كلكنيا تكاجو صعكبات في استغبلليا كتجارتيا لخضكعيا لمعبكر 
لدكؿ أخرل كما أف األيدم العاممة البلزمة لئلنتاج قد ال تتكفر بيا بالقدر الكافي كلذلؾ 
 يضطر العماؿ مف الدكؿ المجاكرة إلى اليجرة إلييا أك عبكر الحدكد كىي عممية
تستغرؽ الكثير مف الكقت كاإلجراءات المعقدة مما يؤدم إلى عرقمة اإلنتاج بيذه البمداف 
كالتخمؼ االقتصادم كمف أمثمتيا مالي، كتشاد كالنيجر كأفريقيا الكسطى كركندا 

 .(1)كبكرندم كغيرىا
نتيجة لقياـ دكلتي ليبيريا كسيراليكف إلى الجنكب مف غينيا فقد أصبح جنكب شرؽ غينيا  .ج 

عزكالن عف باقي الدكلة في الغرب نتيجة لكجكد خط سكة الحديد في الغرب كىك أقرب م
إلى ساحؿ المحيط األطمسي، كىذه مشكمة اقتصادية سببيا الحدكد المصطنعة مف قبؿ 

 .(2)االستعمار دكنما حساب لمصمحة األفارقة
الظكاىر  : قد تتفؽ الحدكد السياسية معالمشكالت المتعمقة بعدم استقرار الحدود  .5

الطبيعية كأحياننا ال تقيـ كزننا لتمؾ المناطؽ الجغرافية الطبيعية، كالمناطؽ الحدية 
سكاء أكاف طابعنا طبيعينا أـ دينينا أـ لغكينا أـ جنسينا ال يمكف نقمو إنيا قد يتغير 
طابعيا كقد تفقد كثيرنا مف كظيفتيا الحدية، كلكنيا يجب أف تظؿ في مكانيا 

لخطكط الحدية فعمى النقيض مف ذلؾ ال يمكف أف تككف غير األصمي، كأما ا
( لمقارنة تغٌير 4( كالخريطة رقـ )3، انظر الخريطة رقـ )(3)متحركة عمى اإلطبلؽ

 الحدكد بعد إكماؿ السيطرة االستعمارية عمى القارة.
 

 

                                                 

 .831فيميب رفمة كعزالديف فريد، جغرافية العالـ السياسية، مرجع سابؽ، ص ( 1)

 .51المرجع نفسو ص ( 2)

(
3
) S. B. Jones, Boundary Making, Washington. 1945. 
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                       (3خريطة رقم )               

 في أفريقيامناطق النفوذ األجنبي      

 1880سنة                   

 ( 4خريطة رقم )            

 مناطق النفوذ األجنبي في أفريقيا

 1914سنة            

 

 

 
  .49، ص 2013المصدر: فتحي محمد أبوعيانة، جغرافية أفريقيا، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،       

ذا القكؿ فإف الكثير مف الحدكد اإلفريقية غير ثابتة بؿ ينتابيا كاستنادنا إلى ى
التغيير لعديد األسباب سكءان منيا السياسية أك االقتصادية أك السكانية لعؿ أبرزىا بقارة 

 أفريقيا اآلتي:

: تتمخص ىذه المشًكمة في األراضي المتنازع مشكمة الحدود بين السودان وكينيا .1
يف السكداف كالحبشة ككينيا عند إلتقاء الحدكد  لمدكؿ عمييا بالمثمث المشترؾ ب

 2460( Elemiالثبلث. كتبمغ مساحة ىذا المثمث الذم أيطمؽ عميو مثمث إليمي )
عندما  1938، كقد بدأ النزاع بيف السكداف ككينيا حكؿ ىذا المثمث منذ عاـ 2كـ

طة اإلدارية قررت بريطانيا التي كانت تستعمر الدكلتيف في ذلؾ الكقت منح السم
تأكيد بريطانيا قبؿ ذلؾ أف ىذا الجزء  عمى ىذه المنطقة لكينيا، بالرغـ مف 
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 .(1)يقع ضمف األراضي السكدانية
ف ظير ىذا اإلقميـ في الخرائط الرسمية لكؿ منيما ككانت السكداف يكبعد استقبلؿ الدكلت
صة بعد إتياـ فبدأت حدة النزاع تزداد بينيما خا 1963ككينيا  1956قد استقمت عاـ 

 1988السكداف لكينيا بمساعدة االنفصالييف في جنكب السكداف، كتأـز المكقؼ عاـ 
عندما نشرت كينيا خريطة جديدة تضمنت ىذا المثمث مع زيادة في مساحتو حيث 

، كأعمنت السكداف أنيا ستمجأ إلى القانكف الدكلي لممطالبة بحقكقيا 2كـ 6225أصبحت 
ا، خاصة عندما تكلى عمر ألنيا تممؾ الكثائؽ الم ؤيدة لذلؾ مع تمسؾ كينيا بو أيضن

البشير الحكـ في السكداف بعد الصادؽ الميدم حيث أعمف أنو سكؼ يقدـ الدعـ 
 .(2)لممعارضة الكينية كمازالت المشكمة قائمة

لـ تكف ىناؾ مشاكؿ حدكدية بيف مصر  مشكمة الحدود بين مصر والسودان: .2
عمى اعتبار كحدة كادم النيؿ، كلـ تكف ىناؾ مراقبة كالسكداف منذ أقدـ العصكر 

لمتجارة سكاء بالنسبة لمطريؽ الشرقي عبر الصحراء الشرقية )شرؽ النيؿ( أك درب 
األربعيف كىك الطريؽ عبر الصحراء الغربية )غربي النيؿ( كىك الرابط بيف الكاحات 

لسكداف عندما ضـ محمد عمي حاكـ مصر ا 1820الداخمة كدار فكر حتى عاـ 
إلى مصر، كاعترؼ السمطاف العثماني آنذاؾ بسمطة كالي مصر عمى السكداف 

ا، كذلؾ في الفرماف السمطاني الصادر في  ، الذم يقضي 1866مايك  27أيضن
باندماج السكداف كمصر في دكلة كاحدة، كاستمر الكضع عمى ىذا الحاؿ في العيد 

 .(3)العثماني
إلى إخبلء مديريات السكداف ما عدل مديريتي كأثناء الثكرة الميدية اضطرت مصر 

حمفا كسكاكف، كلـ يترتب عمى ىذا أم آثار سياسية تتعمؽ بالحدكد، كما اعترفت 
بريطانيا بأف السكداف يشكؿ جزءنا مف األراضي المصرية، كلكف بعد ىزيمة الثكرة 

                                                 

 .811جع سابؽ، ص عمي أحمد ىاركف، مر ( 1)

 .811عمى أحمد ىاركف، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 المرجع نفسو، كالصفحة.( 3)
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كد الميدية أخذت بريطانيا تعمؿ عمى تقميص الحدكد المصرية ناحية الشماؿ، كتأ
أم بعد احتبلؿ  1899يناير  19ذلؾ في اتفاقية بيف مصر كبريطانيا عقدت في 

بريطانيا لمصر كقد نصت االتفاقية عمى أف ييطمؽ اسـ السكداف عمى األراضي 
شماالن الذم ظؿ سارينا حتى اآلف، كلكف ىذا الخط ° 22الكاقعة جنكب خط عرض 

يمثؿ فاصبلن إدارينا فقط حتى  لـ يكف لو أم داللة قانكنية أك سياسية بؿ ىك خط
ا في 1914عاـ  ، عندما آلت السيادة لمصر عمى كؿ السكداف، كتأكد ىذا أيضن

كالتي تخمت فييا تركيا عف كؿ حقكقيا فيما كاف يعرؼ  1923معاىدة لكزاف 
 .(1)بالكاليات التابعة لمدكلة العثمانية مثؿ ذلؾ

تي استقؿ فييا السكداف عف كىي السنة ال 1956كلكف ىذا الكضع تغير بعد عاـ 
شماالن إلى حد سياسي دكلي بالمعنى ° 22بريطانيا، كمنذ ذلؾ التاريخ تحكؿ خط 

القانكني، كقد أيجريت عدة تعديبلت عمى الحدكد فيما بعد، كعندىا بدأ الخبلؼ بيف 
الدكلتيف، خاصة بعد أف رأت مصر ضـ قبائؿ المنطقة ضمف حدكد إدارية كاحدة 

بائؿ التي أراضييا عمى جانبي الحدكد داخؿ حدكد دكلة كاحدة، أم أف تصبح الق
مبة  كمنيا قبائؿ البشارية، حيث أف البعض مف سكاف ىذه القبائؿ يسكنكف جبؿ عي
كالمناطؽ المجاكرة شماؿ شرؽ خط الحدكد، كبناءن عمى ذلؾ أصدر كزير الداخمية 

ي منطقة جبؿ عمبة أك بتعديؿ الحدكد ف 1952نكفمبر  14المصرم قراران إدارينا في 
كىي منطقة جبمية  2كـ 12500ما يعرؼ بمنطقة الحبليب التي تبمغ مساحتيا 

مكانياتيا الزراعية، ككذلؾ منطقة كادم حمفا التي يمر بيا  غنية بثركاتيا المعدنية كا 
كادم النيؿ كىي بمدة حدكدية كأغمب سكانيا باألرضي المصرية كأكبر مساحة مف 

كليا تقع في الشماؿ كبضغط مف الحككمة البريطانية تـ ضـ األراضي الزراعية ح
 22كـ تقريبنا شماؿ خط  25منطقة شماؿ حمفا إلى األراضي السكدانية إلى مسافة 

فداف مف األراضي  4000تخمت مصر عف  1866مارس  26كبيذا القرار في 
عد نسمة مف السكاف، كلكف ىذه المنطقة قمت أىميتيا ب 13000الزراعية كحكالي 

                                                 

 .842نفس المرجع السابؽ، ص ( 1)
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 .(1)أف غمرتيا مياه بحيرة ناصر بعد إقامة السد العالي
نتيجة لكؿ ىذا فقد بدأ النزاع بيف الدكلتيف الشقيقتيف الجارتيف ألكؿ مرة في أكاخر يناير 

عبلنو عف تقسيمات الدكائر اإلنتخابية التابعة لمدكلة  1958عاـ  بعد استقبلؿ السكداف، كا 
ي الشرؽ كبعض القرل التابعة لكادم حمفا في حيث كاف مف بينيا منطقة جبؿ عمية ف

 .(2)الكسط
ككنتيجة مباشرة لذلؾ فقد بعثت الحككمة المصرية بمذكرة احتجاج إلى األمـ المتحدة ككؿ مف 
الدكلتيف ميًصرِّا عمى مطالبو ككبل الدكلتيف لدييا الحجج التي ترل أنيا تدعـ مكقفيا كزاد التكتر 

سكدانية إلحدل الشركات الكندية امتيازات البحث عف المعادف بينيما عندما منحت الحككمة ال
بمنطقة جبؿ عمبة فاحتجت مصر بحجة أف ىذه المنطقة تتبع السكداف إدارينا فقط، كتقدمت 

كقامت مصر بالرد عمى ىذه  1992ديسمبر  27السكداف بشككل إلى مجمس األمف في 
 (.5، انظر الخريطة رقـ )(3)الشككل مباشرة بمجمس األمف كمازاؿ النزاع مستمرنا

 (5الخريطة رقم )
 الحدود المصرية السودانية

 
 .247، ص 2003، القاىرة، 2المصدر: عمي أحمد ىارون، أسس الجغرافيا السياسية، دار الفكر العربي، ط

 
ترجع أصكؿ ىذه المشكمة بيف البمديف الجارتيف إلى المشكمة الحدودية بين تشاد وليبيا: 

عشريف كىي منطقة قطاع أكزك التي تنازلت عنيا فرنسا إليطاليا عندما كانت بداية القرف ال
                                                 

 .842المرجع السابؽ، ص ( 1)

 .814عمي أحمد ىاركف، مرجع سابؽ، ص ( 2)

 .842عمي أحمد ىاركف، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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كثـ ىذا  2كـ 114,000تحتؿ ليبيا ككجكد فرنسا في تشاد كتبمغ مساحة ىذا القطاع 
التنازؿ بمكجب معاىدة "ال فاؿ يكسميني" كالتي سميت رسمينا "معاىدة ركما لتنظيـ 

كالتي نصت عمى تنازؿ فرنسا  1935في يناير  المصالح اإليطالية كالفرنسية بأفريقيا"
إليطاليا عف كاحة أكزك كبعد الحرب العالمية األكلى كىزيمة إيطاليا تنازلت عف حقيا في 

 1950المطالبة بحقكقيا في مناقشة مصير مستعمراتيا بأفريقيا كمنيا ليبيا، كفي عاـ 
حدكد ليبيا باعتبارىا مف  الذم نص عمى أف تحديد 192أصدرت األمـ المتحدة القرار رقـ 

المستعمرات اإليطالية يتـ مف خبلؿ المفاكضات بيف ليبيا كفرنسا التي تحتؿ تشاد في ذلؾ 
جاء فييا:  1955الكقت، كتـ تكقيع معاىدة صداقة كحسف جكار بيف فرنسا كليبيا في عاـ 

مكة "إف الحدكد التي تفصؿ بيف ليبيا كتشاد ىي المنصكص عمييا كقت استقبلؿ المم
 .(1)الميبية"

كبذلؾ اعتبر قطاع أكزك ضمف األراضي التشادية، كلكف ليبيا لعدة اعتبارات رأت أف ىذا 
القطاع يتبع األراضي الميبية انطبلقنا مف مرجعية فترة الجياد حيث تمركز بيا السنكسيكف 

يماف لممارسة نشاطيـ الديني كالسياسي كانضـ إلييـ التبك كالقرعاف كالزغاكة كأكالد سم
 .(2)1913كغيرىـ إلى أف تـ سقكط المنطقة في أيدم الفرنسييف عاـ 

فاحتجت تشاد كبمساعي مف منظمة  1973كتدخمت القكات الميبية لضـ ىذا القطاع عاـ 
الكحدة األفريقية كبعض البمداف العربية اتفؽ الطرفاف عمى أف تحؿ المشكمة بالكسائؿ 

بالجزائر أف يطرح  1989بينيما في أغسطس عاـ السممية بيف الطرفيف، حيث تـ االتفاؽ 
الخبلؼ عمى محكمة العدؿ الدكلية في حالة فشؿ الحكار بالطرؽ السممية كتـ تشكيؿ لجنة 
بيف الطرفيف كلكف دكف جدكل الختبلؼ كجيات النظر بيف الطرفيف كاجتمعت المجنة في 

لتخطيط الحدكد انتيت إلى تشكيؿ لجنة فرعية  1995ليبرفيؿ عاصمة الجابكف عاـ 
بقطاع أكزك كلكف لـ تخرج المجنة بقرار يرضي الطرفيف فمـ يكف ىناؾ بد مف عرض 

 1995المشكمة عمى محكمة العدؿ الدكلية كتـ احالتيا بالفعؿ في قمة ليبية تشادية عاـ 
                                                 

 .812نفس المرجع السابؽ، ص ( 1)

 و، كالصفحة.( المرجع نفس2)
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تحسنت العبلقات بيف  ياكبعد سقكط نظاـ حسيف حبرم في ديسمبر مف السنة نفس
، انظر (1)محكمة لصالح تشاد كانتيت المشكمة بيف الدكلتيفالطرفيف كصدر قرار ال

 (.6الخريطة رقـ )
 (6خريطة رقم )

 2000أفريقيا السياسية سنة 

 
 .47، ص 2013المصدر: فتحي محمد أبوعيانة، جغرافية أفريقيا، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

                                                 

 .813 – 812( عمي أحمد ىاركف، مرجع سابؽ، ص 1)
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 النتائج

 تية:مف خبلؿ العرض السابؽ يمكف إبراز النتائج اآل

كاف كضع الحدكد األفريقية بيذا الشكؿ المحصمة النيائية القتساـ منػاطؽ النفػكذ باألراضػي 
 األفريقية.

 كيضعت الحدكد بشكؿ سريع دكنما مراعاة لؤلكضاع الطبيعية أك األثنكجرافية االجتماعية.
اء لػػـ تػػراع مصػػمحة األفارقػػػة أثنػػاء تقسػػيـ أراضػػػي القػػارة، بػػؿ كانػػػت اسػػتجابة لرغبػػات كأىػػػك 

كمصػػالح المسػػتعمريف، مثػػاؿ ذلػػؾ شػػريط كػػابريقي بناميبيػػا المسػػتعمرة األلمانيػػة كىػػك شػػريط 
ضػػػيؽ لمكصػػػؿ بػػػيف ىػػػذه المسػػػتعمرة فػػػي غػػػرب القػػػارة كالمسػػػتعمرات األلمانيػػػة فػػػي الشػػػرؽ 

 كتككيف دكلة غامبيا بكسط السنغاؿ تمشينا مع حكض نير غمبيا.
ف السػػاحؿ إلػػى الػػداخؿ مثػػؿ بعػػض ظيػػرت أشػػكاؿ بعػػض الػػدكؿ األفريقيػػة طكيمػػة متجيػػة مػػ

دكؿ سػػاحؿ غانػػا كػػالتكجك كغمبيػػا كغانػػا كغيرىػػا ألف تمركػػز المسػػتعمريف كػػاف فػػي البدايػػة 
عمػػى نقػػاط سػػاحمية ثػػـ تكغمػػكا إلػػى الػػداخؿ لمبحػػث عػػف الثػػركات المختمفػػة كاسػػتغبلليا عبػػر 

 المكانئ عمى السكاحؿ.
ألفريقيػة الحبيسػة أك الداخميػة التػي ظيرت نتيجػة القتسػاـ منػاطؽ النفػكذ العديػد مػف البمػداف ا

ال سكاحؿ ليا يفكؽ عددىا عدد البمداف الداخمية بقارة آسيا رغػـ كبػر مسػاحة األخيػرة، كأدل 
ىذا إلػى صػعكبة اسػتغبلؿ مػكارد تمػؾ البمػداف لعػدـ كجػكد مػكانئ خاصػة بيػا، كبعػد المسػافة 

 كـ. 1000كثر مف عف السكاحؿ فدكلة مثؿ ركندا أك بكرندم يزيد بعدىا عف الساحؿ أ
أدل اقتسػػػاـ أراضػػػي القػػػارة بيػػػذا الكضػػػع إلػػػى كجػػػكد الكثيػػػر مػػػف الػػػدكيبلت صػػػغيرة المسػػػاحة قميمػػػة 

 اإلمكانيات ليس ليا مقكمات الدكلة مثؿ غامبيا كمبلكم كليسكتك كغيرىا.
كانت معظـ المشكبلت بيف البمداف األفريقية ناتجة عػف عػدـ المعرفػة باألراضػي القبميػة فػي 

 كثيرنا ما قيسّْمت أراضي القبيمة الكاحدة بيف أكثر مف دكلة في معظـ مناطؽ القارة.القارة ف
اٍسػػتيغٌمت األنيػػار كعامػػؿ فصػػؿ بػػدؿ أف تكػػكف عامػػؿ كصػػؿ بػػيف البمػػداف األفريقيػػة كاألمثمػػة 
عمى ذلؾ كثيرة بالقارة مثؿ نيػر السػنغاؿ الػذم يفصػؿ بػيف السػنغاؿ كمكريتانيػا شػماالن كنيػر 
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 يزم كغيرىما.الككنغك كالزمب
تبيف مف شكؿ الحدكد بػيف البمػداف األفريقيػة أف أكثػر مػف ثمثيػا عبػارة عػف خطػكط مسػتقيمة 
تتمشػى مػع خطػكط الطػكؿ أك دكائػػر العػرض كىػي مػف أسػػكأ أنػكاع الحػدكد كخاصػة بالنسػػبة 
لمقبائؿ التي تعيش عمػى حرفػة الرعػي ممػا سػبب فػي الكثيػر مػف النزاعػات بػيف القبائػؿ التػي 

 م معنى لمحدكد.ال تعرؼ أ
جػػاء اتحػػاد بعػػض البمػػداف األفريقيػػة فػػي دكلػػة كاحػػدة بعػػد االسػػتقبلؿ كػػدليؿ عمػػى أف الحػػدكد 
االسػػػتعمارية ال تخػػػدـ مصػػػالح األفارقػػػة كأنيػػػا اعتباطيػػػة كغيػػػر دقيقػػػة مثػػػؿ دكلتػػػي ركديسػػػيا 
الشػػػمالية كالجنكبيػػػة المنظمػػػة فػػػي دكلػػػة كاحػػػدة كىػػػي زمبػػػابكم كتنزانيػػػا التػػػي تككنػػػت باتحػػػاد 

 جانيقا كزنجبار كغيرىما الكثير.تن
 التوصيات

 بناءنا عمى ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج يمكف اقتراح التكصيات اآلتية:

بالنظر إلى انتياء الحقبة االستعمارية منذ ما يقرب مف قرف مف الزماف لػبعض البمػداف فػإف 
مػػا جػػد مػػف عمػػى البمػػداف األفريقيػػة تعػػديؿ حػػدكدىا السياسػػية كفػػؽ مصػػالحيا كعمػػى أسػػاس 

تغيػػرات سياسػػية كاقتصػػادية كاجتماعيػػة بالقػػارة عمػػى أسػػاس مػػف االحتػػراـ المتبػػادؿ كمبػػادئ 
 الكحدة األفريقية كالقانكف الدكلي.

إعادة النظر في الحدكد السياسية التي ال تتماشى كالكاقع األثنكجغرافي في القبائػؿ األفريقيػة 
األطػراؼ قػدر اإلمكػاف، كالمقصػكد التي تمزقت أراضييا بػيف عػدة بمػداف بشػكؿ يرضػي كػؿ 

 ىنا الحدكد اليندسية.
إعػػادة تخطػػيط الحػػدكد فػػي إطػػار مصػػمحة كػػؿ الػػدكؿ األفريقيػػة كلمتقميػػؿ قػػدر اإلمكػػاف مػػف 

 الدكؿ الحبيسة التي ال سكاحؿ ليا مع مراعاة الشكؿ المقبكؿ لمبمداف األفريقية.
ألساسػية لمدكلػة مػف حيػث الرقعػة دمج بعض البمداف األفريقية التي ال تتكفر ليػا المقكمػات ا

الجغرافيػػة كعػػدد السػػكاف بشػػكؿ تػػكافقي كبمكافقػػة األطػػراؼ المعنيػػة بػػاألمر مراعػػاةن لمصػػمحة 
 كؿ البمداف المشتركة في الحدكد مع تمؾ الدكؿ.
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العمؿ عمى استغبلؿ األنيار كعامؿ كصؿ بيف البمداف األفريقيػة كلػيس كعامػؿ فصػؿ تفاديػان 
 ألفريقية كاستغبلؿ األنيار كشراييف لمنقؿ كالتبادؿ التجارم.لممشاكؿ بيف البمداف ا
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 الحياة السياسية لقبائل لواتو في منطقة مسالتو وظييرىا خالل العصر الوندالي
 م( 533 –م  455)

 
 1د. عيـاد مصطفى محمد اعبيميكة

 مقــــدمــــة

كأكثرىا انتشاران في ليبيػا، حيػث تمكنػت ىػذه القبيمػة  تعتبر قبيمة لكاتو مف أقكل القبائؿ الميبية
منػػذ أكاخػػر القػػرف الثالػػث المػػيبلدم مػػف السػػيطرة عمػػى المنطقػػة الكسػػطى بػػيف المػػدف الػػثبلث 
كالجنػكب، كاسػتطاعت الػتحكـ فػي الطػرؽ التجاريػة التػي كانػت تعتمػد عمييػا ىػذه المػدف فػػي 

مػػف القمػػح، كمػػا أنيػػا تمكنػػت مػػف  حياتيػػا االقتصػػادية، ممػػا أدل إلػػى تيديػػد إمػػدادات ركمػػا
السيطرة عمى الكدياف كالجباؿ كالسيكؿ القريبة مػف مدينػة لبػدة الكبػرل كأخػذت تشػف غاراتيػا 
عمى ىذه المدينة كاسػتطاعت ىزيمػة الكنػداؿ فػي العديػد مػف المعػارؾ التػي خاضػتيا معيػـ، 

، األمػػر الػػذم ككػػاف ليػػا الفضػػؿ فػػي القضػػاء عمػػى الكجػػكد الكنػػدالي فػػي إقمػػيـ المػػدف الػػثبلث
 جعؿ البيزنطييف يسيطركف عمييا بكؿ سيكلة.

ككانت رغبػة الباحػث فػي دراسػة التػاريخ القػديـ دافعػان لػو فػي اختيػار ىػذا المكضػكع المعنػكف 
-ـ455بػ)الحياة السياسية لقبائؿ لكاتو في منطقة مسبلتو كظييرىا خػبلؿ العصػر الكنػدالي 

ىػذه المنطقػة مػف السػيطرة الركمانيػة منػذ  ـ( كخاصةن أف ىػذه القبائػؿ ىػي التػي حػررت533
أكاخر القرف الثالث الميبلدم، كأضعفت الكجػكد الكنػدالي فػي اإلقمػيـ خػبلؿ الربػع األكؿ مػف 
القرف السادس المػيبلدم، باإلضػافة إلػى إظيػار الحقػائؽ التاريخيػة لمعرفػة أمػاكف انتشػارىا، 

التػػػي ترتبػػػت عمييػػػا، كقػػػد اتبػػػع  كأحػػػداث المعػػػارؾ التػػػي دارت بينيػػػا كبػػػيف الكنػػػداؿ كالنتػػػائج
الباحػػػث فػػػي ىػػػذه الكرقػػػة البحثيػػػة المػػػنيج السػػػردم التػػػاريخي التحميمػػػي فػػػي صػػػياغة المػػػادة 

 العممية كالتي شممت العناصر اآلتية:

                                                 
 .انخًظ، عبيؼخ انًشلت –ػعٕ ٍْأح رذسٌظ ثمغى انزبسٌخ، كهٍخ اَداة  - 1
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 أواًل: مقدمة جغرافية وسياسية.
 ثانيًا: قبائل لواتو ومناطق استقرارىم في إقميم المدن الثالث.

 لموجود الوندالي. ثالثًا: مقاومة قبائل لواتو
 أواًل: مقدمة جغرافية وسياسية:

تقع مدينة مسبلتو في شماؿ غرب ليبيا عند نيايػة الحافػة الشػمالية الشػرقية لمجبػؿ  
كـ، كيحدىا شػماالن منطقػة الخمػس،  15الغربي، كتبعد عف سكاحؿ البحر المتكسط بحكالي 

تمتػػد غربػػان حتػػى منطقػػة القػػره كمػػف الجنػػكب الشػػرقي منطقػػة زليػػتف، كجنكبػػان منطقػػة ترىكنػػة، ك 
 25 شػرقان، كدائرتػي عػرض  ٍ 14 14  –ٍْ  13 49بكلمي، كما أنيا تقػع بػيف خطػي طػكؿ 

، كيطمػػػؽ عمػػػى مركػػػز مدينػػػة 2كػػػـ 90 شػػػماالن، كتقػػػدر مسػػػاحتيا بحػػػكالي ٍ 32 36 –ٍْ  32
 .(1)مسبلتو القصبات أحيانان 

لجنػػػكب الشػػػرقي كتػػػنخفض المرتفعػػػات السػػػاحمية لمجبػػػؿ الغربػػػي كممػػػا اتجينػػػا إلػػػى ا 
، ثػػـ يأخػػذ سػػطح األرض فػػي االرتفػػاع (2)قػػدـ فػػي منطقػػة مسػػبلتو 1000حتػػى تصػػؿ إلػػى 

تدريجيان نحك الداخؿ، كتتككف منو منحدرات كعرة تقطعيا أكديػة كثيػرة تنحػدر نحػك السػاحؿ، 
كالتػػي مػػف أىميػػا كادم كينيػػبس )كعػػاـ(، الػػذم يسػػير القسػػـ األعمػػى مػػف مجػػراه مػػف الشػػماؿ 

جنكب الشرقي تقريبان، ثـ ينحرؼ نحػك الشػماؿ الشػرقي حتػى ينتيػي فػي البحػر الغربي إلى ال
 .(3)كـ 80بالقرب مف زليتف، كيبمغ طكلو حكالي 

كيعتبر المؤرخ اإلغريقي ىيركدكت أكؿ مف ذكر ىذا الكادم في سػياؽ حديثػو عػف  
بػع ( عندما يقكؿ: ))يجػرم نيػر كينيػبس عبػر أرض الماكػام كىػك ينMakaiقبيمة الماكام )

مػػػف التػػػؿ المسػػػمى خػػػاريتكف )تػػػؿ الحسػػػاف( كيصػػػب فػػػي البحػػػر، كيكػػػكف تػػػؿ خػػػاريتكف ىػػػذا 

                                                 

( الميػػدم صػػالح الميػػدم بػػف صػػالح، التحميػػؿ المكػػاني لئلنتػػاج الزراعػػي كالحيػػكاني فػػي منطقػػة مسػػبلتو، 1)
 .25، ص2005رسالة ماجستير غير منشكرة، 

، 1964إبراىيـ رزقانو، محاضػرات فػي جغرافيػة ليبيػا، جامعػة الػدكؿ العربيػة، معيػد الدراسػات العاليػة،  (2)
 .7ص

 .36، ص1996( عبد العزيز طريح شرؼ، جغرافية ليبيا، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية، 3)
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، كيػػرل بعػػض البػػاحثيف: أف تسػػمية تػػؿ خػػاريتكف )تػػؿ الحسػػاف(، (1)مغطػػى بغابػػات كثيفػػة((
 .(2)كانت تطمؽ قديمان عمى مسبلتو

كمػػػف األكديػػػة الميمػػػة األخػػػرل كادم لبػػػدة الػػػذم تػػػأتي إليػػػو الميػػػاه مػػػف المنحػػػدرات  
جنكبية لمنطقتي مسبلتو كترىكنػة، كيجػرم حتػى يصػب فػي البحػر عنػد مينػاء لبػدة الكبػرل ال

، كلعؿ مػا (3)األثرم، كقد استفاد الركماف مف مياىو في رم مزارعيـ، كتزكيد مدينة لبدة بيا
يؤكػػد ذلػػؾ السػػدكد كخزانػػات الميػػاه الفينيقيػػة كالركمانيػػة، التػػي مازالػػت آثارىػػا مكجػػكدة حتػػى 

 .(4)بي مجرل الكادماآلف عمى جان
كيرل بعض البػاحثيف: أف فيضػانات كادم لبػدة ىػي السػبب الػرئيس فػي ردـ مينػاء  

 .(5)لبدة القديـ بالرماؿ، بعد إىماؿ الركماف لمسدكد التي كانت تنظـ تمؾ الفيضانات
( عمػػػى مدينػػػة دكغػػػة التػػػي تقػػػع جنػػػكب Mespheكمػػػا أطمػػػؽ قػػػديمان اسػػػـ مسػػػيفي ) 

العصػػر الركمػػاني مػػف أىػػـ محطػػات الطػػرؽ التجاريػػة التػػي تبعػػد مدينػػة مسػػبلتو، ككانػػت فػػي 
عػدة ينػابيع كجػكد ، كلعػؿ السػبب فػي ذلػؾ (6)ميبلن ركمانيان عف مدينػة لبػدة الكبػرل 40حكالي 

 . التي تزكد التجار كحيكاناتيـ بالمياه، كما أنيا أصبحت (7)دائمة الجرياف في عيف دكغة

                                                 

بػػي، ت. محمػػد ىيػػركدكت، الكتػػاب الرابػػع مػػف تػػاريخ ىيػػركدكت، الكتػػاب السػػكيثي كالكتػػاب المي( 1)
 .184، ص8442، 1المبركؾ الذكيب، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ط

عبد السبلـ محمد شمكؼ، األسماء القديمة لممدف كالقػرل الميبيػة، دار ىانيبػاؿ لمنشػر كالتكزيػع، ( 2)
 .15ـ، ص8448، 1ط

 .22عبد العزيز شرؼ، مرجع سابؽ، ص( 3)
كاالقتصػػادم لممػػدف الػػثبلث، الػػدار الجماىيريػػة لمنشػػر  أحمػػد محمػػد انديشػػة، التػػاريخ السياسػػي( 4)

 .141، ص1552، 1كالتكزيع كاإلعبلف، مصراتو، ط
 .23.22عبد العزيز شرؼ، مرجع سابؽ، ص ص( 5)
 .884أحمد محمد انديشة، التاريخ السياسي كاالقتصادم لممدف الثبلث، ص( 6)
بع المؤسسػػػػػة العمميػػػػػة لمكسػػػػػائؿ جكدتشػػػػػايمد، دراسػػػػػات ليبيػػػػػة، ت. عبػػػػػد الحفػػػػػيظ الميػػػػػار، مطػػػػػا( 7)

 .122، ص1555التعميمية، حمب، 
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 .(1)مة العصر الركمانيالمركز اإلدارم المحمي ليضبة ترىكنة طي

 ثانيًا: قبائل لواتو ومناطق استقرارىم خالل العصـر الوندالي:
كانػػت قبائػػؿ لكاتػػو مػػف أىػػـ القبائػػؿ الميبيػػة كأكثرىػػا عػػددان خػػبلؿ العصػػر الكنػػدالي،  

كلعػػػؿ السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ ىػػػك تعػػػدد الزكجػػػات عنػػػد رجػػػاؿ ىػػػذه القبائػػػؿ، حيػػػث أكرد المػػػؤرخ 
خبلؿ القرف السػادس المػيبلدم تيديػد القائػد البيزنطػي فػي  البيزنطي بركككبيكس الذم عاش

مدينػػة لبػػدة الكبػػرل لرؤسػػاء القبائػػؿ الميبيػػة بقتػػؿ رىػػائنيـ الػػذيف بحكزتػػو، فػػردكا عمػػى تيديػػده 
بقػػكليـ: ينبغػػي عميػػؾ أنػػت أف تقمػػؽ بشػػأف أكالدؾ، ألنػػؾ ال تسػػتطيع الػػزكاج مػػف أكثػػر مػػف 

يتػزكج أكثػر مػف خمسػيف زكجػة إف رغػب فػي كاحدة، أما نحف ففي استطاعة الكاحػد منػا أف 
ذلؾ، فنحف ال نخشى انقطاع ذريتنا، كبالرغـ مف المبالغة خاصة في عدد الزكجػات، كلكنػو 

. كالتػػي يػػرجح أف الغػػرض األساسػػي منيػػا ىػػك (2)يؤكػػد حقيقػػة تعػػدد الزكجػػات عنػػد الميبيػػيف
 ركبيا ضد أعدائيا.إنجاب أعداد كثيرة مف األبناء الذيف كانت تعتمد عمييـ القبيمة في ح

كيذكر بعض الباحثيف: أف قبائؿ لكاتػو ىػاجرت مػف مكاطنيػا األصػمية فػي الشػرؽ،  
كاندفعت غربان حتػى اسػتقرت فػي منػاطؽ الكديػاف الخصػبة بػيف مدينػة لبػدة الكبػرل كالجنػكب 
فػػػػي القػػػػرف الثالػػػػث المػػػػيبلدم، ممػػػػا أدل إلػػػػى قطػػػػع الطػػػػرؽ التجاريػػػػة بػػػػيف المػػػػدف الػػػػثبلث 

ىػػددت قبائػػؿ لكاتػػو إمػػدادات ركمػػا مػػف القمػػح، كبعػػض السػػمع الميمػػة مػػف  كالجنػػكب، كبػػذلؾ
أفريقيػػا، كقػػد أثػػر ذلػػؾ عمػػى الحيػػاة االجتماعيػػة كاالقتصػػادية لمدينػػة لبػػدة الكبػػرل، ممػػا دفػػع 

ـ( إلػػػى محػػػاربتيـ فػػػي مكقعػػػة غيػػػر 305-ـMaximian - 286اإلمبراطػػػكر ماكسػػػيمياف )
ريبػػػػكس  فػػػػي ممحمػػػػة الحػػػػرب الميبيػػػػة ـ، كىػػػػذا مػػػػا أكػػػػده فمقيػػػكس كك 298حاسػػػمة فػػػػي عػػػػاـ 

قػػػاؿ فيػػػو: "ألػػػـ تسػػػمع بػػػذلؾ  (3)(Maccusالركمانيػػػة، حيػػػث كرد فييػػػا تيديػػػد لماكسػػػيكس )

                                                 

 .144المرجع نفسو، ص (1)
نقبلن عف: أحمد محمد انديشة، الحياة االجتماعية في المرافئ الميبية كظييرىا في ظؿ السيطرة ( 2)

 .143-142، ص ص8444، 1الركمانية، منشكرات جامعة التحدم، سرت، ط
لذيف يجيدكف التحدث بالمغة البلتينية، كبعثو القائد الميبػي جكنفػايف أنتػاالس ( ماكسيكس: ىك أحد الرسؿ ا3)

( قائػػد John Troglita( إلػػى القائػػد الركمػػاني يكحنػػا تركجميتػػا )Guenfeian Antalasأنتػػاالس )
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ىػػؿ تتجاسػػر اآلف عمػػى مياجمػػة أمػػـ ال … الػػدمار الػػذم لحػػؽ بقائػػدؾ فػػي تمػػؾ الحػػركب؟ 
تقيػػر؟ ألسػػػت تعػػػرؼ بػػػأس لكاتػػػو فػػػي الحػػرب ىػػػؤالء الػػػذيف يعػػػرؼ القاسػػػي كالػػػداني شػػػيرتيـ 

يمة كاألبدية، ىؤالء الػذيف كػاف اإلمبراطػكر الركمػاني )ماكسػيمياف( يعػرؼ أسػبلفيـ حػؽ القد
 .(1)المعرفة"
كلعػػػؿ مػػػا يؤكػػػد ذلػػػؾ مػػػا حػػػدث مػػػف تجديػػػد لحصػػػكف المػػػدف السػػػاحمية خػػػبلؿ تمػػػؾ  

، باإلضػػافة إلػػى ظيػػكر المػػزارع المحصػػنة التػػي جمبػػت بعػػض مكادىػػا مػػف المبػػاني (2)الفتػػرة
، ككانػت فػي السػابؽ غيػر محصػنة، كخاصػة (3)الثالث المػيبلدمالقديمة منذ منتصؼ القرف 

فػػي المنطقػػة الممتػػدة بػػيف مدينػػة لبػػدة الكبػػرل كمسػػيفي، التػػي تػػدؿ آثارىػػا عمػػى السػػبلـ الػػذم 
 .(4)يسكد ىذه المنطقة قبؿ قدـك ىذه القبائؿ

كمػػف المػػرجح أف سػػبب اضػػمحبلؿ لبػػدة الكبػػرل راجػػع إلػػى اسػػتمرار قبيمػػة لكاتػػو فػػي  
يطرتيا عمى الطرؽ التجارية المتجية نحك الجنكب، بعد أف نزعت منيػا أم أثػر الكسط، كس

، كأصػػبح المكاتيػػكف يسػػكنكف بجػػكار مدينػػة لبػػدة الكبػػرل كتحػػيط منػػازليـ (5)لمسػػمطة الركمانيػػة
، كيقكمػكف بمياجمػة المػدف السػاحمية، (6)بيا كينتشركف فػي األكديػة كالمرتفعػات القريبػة منيػا

، كنسػػتدؿ مػػف ىػػذا الكػػبلـ عمػػى أف القبائػػؿ الميبيػػة اسػػتطاعت (7)بػػرلكخاصػػة مدينػػة لبػػدة الك
السيطرة عمى المنطقة الكسطى بيف مدينة لبدة الكبرل كالجنػكب، التػي كػاف نتيجتيػا تقمػيص 

                                                                                                                         

القكات البيزنطية لشماؿ أفريقيا في زمف اإلمبراطكر جستنياف يحمؿ إليو تيديدان لسػحب قكاتػو. فمقيػكس 
 .25سابؽ، ص ككريبكس، مصدر

 .  44( فمقيكس ككريبكس، المصدر السابؽ، ص1)
 .142( أحمد محمد انديشة، التاريخ السياسي كاالقتصادم لممدف الثبلث، ص ص2)
 .44( جكدتشايمد، مرجع سابؽ، ص3)
 .843( أحمد محمد انديشة، التاريخ السياسي كاالقتصادم لممدف الثبلث. ص4)
 .15ابؽ، ص( محمد الطاىر الجرارم. مرجع س5)
، القسػـ األكؿ، دار الكتػب بيػركت، 4( محمد مصطفى بازامة، تػاريخ ليبيػا فػي عيػد الخمفػاء الراشػديف، ج6)

 .85، ص1538
 .15( محمد الطاىر الحرارم، مرجع سابؽ، ص7)
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، (1)النفكذ الركماني فييا حتى صار مقتصػران عمػى الشػريط السػاحمي داخػؿ مػدنيـ المحصػنة
قبائػػػؿ لكاتػػػو منطقػػػة مسػػػبلتو، منػػػذ النصػػػؼ  كمػػػف أىػػػـ ىػػػذه المنػػػاطؽ التػػػي سػػػيطرت عمييػػػا

األخيػػر مػػف القػػرف الثالػػث المػػيبلدم، كاسػػتمرت سػػيطرتيـ عمػػى ىػػذه المنطقػػة خػػبلؿ العصػػر 
 الكندالي.
كلعػػؿ مػػا يؤكػػد ذلػػؾ مػػا ذكػػره جكدتشػػايمد عنػػدما يقػػكؿ: أف معظػػـ األبنيػػة المحصػػنة  

يا قػػػد تكقفػػػت خػػػبلؿ المكجػػػكدة فػػػي منطقػػػة التخػػػـك لممػػػدف الػػػثبلث، التػػػي قػػػدمت أمنػػػان لسػػػاكني
، مما أدل إلػى زيػادة سػيطرة كنفػكذ قبائػؿ لكاتػو عمػى ىػذه المنطقػة خػبلؿ (2)العصر الكندالي
، كيػػػرل بعػػػض البػػػاحثيف: أف الفكضػػػى كانتشػػػار أعمػػػاؿ العنػػػؼ التػػػي سػػػادت (3)ىػػػذا العصػػػر

 إقميـ المدف الثبلث خبلؿ العصر الكندالي بعد انييار النظاـ الركماني الػذم كػاف سػائدان فػي
ذلػػؾ الكقػػت أدت إلػػى إحيػػاء السػػكاف الػػكطنييف لمنظػػاـ القبمػػي كالػػذم اعتػػادت عميػػو القبائػػؿ 

 .(4)الميبية قبؿ السيطرة الركمانية عمى اإلقميـ
كيقػػكؿ عمػػي فيمػػي خشػػيـ إف كممػػة مسػػبلتة تعنػػي أكالد أك بنػػي لكاتػػو ألنيػػا تنقسػػـ  

لػػد، ك التػػو تعنػػي قبائػػػؿ إلػػى قسػػميف كىمػػا مػػس كتعنػػي فػػي المغػػة الميبيػػة القديمػػة ابػػف أك ك 
، كليذا أرجح أف اسـ لكاتو الذم يطمؽ عمى إحدل مناطؽ مسبلتو يرجػع أصػمو إلػى (5)لكاتو

إلى ىذه القبائؿ التي انتشرت في ىذه المنطقة خبلؿ تمؾ الفترة، كما أرجػح أيضػان رأم عمػي 
فػي  فيمي خشػيـ بػأف اسػـ مسػبلتو اشػتؽ لفظػو مػف قبيمػة لكاتػو، نظػران لمػدل تقػارب المفظػيف

 النطؽ، ككجكد جميع حركؼ كممة لكاتو في كممة مسبلتو ما عدا حرؼ الكاك.

                                                 

 .18( المرجع نفسو، ص1)
 .44( جكدتشايمد، مرجع سابؽ، ص2)
 .84( محمد الطاىر الجرارم، مرجع سابؽ، ص3)
 .442د المطيؼ البرغكثي، مرجع سابؽ، صعب (4)

 .34، ص8441، 8( عمي فيمي خشيـ، رحمة الكممات )الرحمة األكلى(، مركز الحضارة العربية، ط5)
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 رابعًا: مقاومة قبائل لواتو لموجود الوندالي:
جػػػاء الكنػػػػداؿ بجػػػػيش كبيػػػػر إلػػػى مدينػػػػة لبػػػػدة الكبػػػػرل بعػػػد سػػػػيطرتيـ عمػػػػى مدينػػػػة  

ارىا ، كقػػامكا بيػػدـ أسػػك (1)ـ455قرطاجػة، كتمكنػػكا مػػف السػػيطرة عمييػا بكػػؿ سػػيكلة فػػي سػنة 
لمحيمكلػػة دكف اسػػػتفادة القبائػػػؿ الميبيػػة منيػػػا فػػػي حالػػة قياميػػػا بثػػػكرة ضػػد حكميػػػـ، كقػػػد اتبػػػع 
الكنداؿ في بداية سيطرتيـ سياسػة تختمػؼ عػف الركمػاف مػع السػكاف المحميػيف فػي مصػادقة 

، (2)القبائػػؿ الميبيػػة، كمشػػاركتيـ فػػي األسػػبلب التػػي حصػػمكا عمييػػا مػػف الممتمكػػات الركمانيػػة
بتخصيص بعض األراضي التي سيطركا عمييا مػف الركمػاف عمػى زعمػاء القبائػؿ كما قامكا 

 .(3)الميبية
كقػػد ترتػػب عمػػى ذلػػؾ قيػػاـ عبلقػػات سػػممية بيػػنيـ مادامػػت القبائػػؿ الميبيػػة مسػػتفيدة  

مػػنيـ، كلكػػف ىػػذه العبلقػػات لػػـ تسػػتمر طػػكيبلن كخاصػػةن بعػػد مػػكت الممػػؾ الكنػػدالي جنسػػريؾ 
( الحكػػـ الػػذم اتبػػع سياسػػة معاديػػة Transamundمكند )ـ، كتػػكلى الممػػؾ ترانسػػا477سػػنة 

لمقبائػػؿ الميبيػػة فقامػػت ىػػذه القبائػػؿ بمقاكمػػة الكجػػكد الكنػػدالي كخاضػػت العديػػد مػػف المعػػارؾ 
الػػذم أمػػر  (4)(Cabaonمعيػػـ، كالتػػي كػػاف مػػف أىميػػا المعركػػة التػػي كػػاف يقكدىػػا كابػػاكف )

ي اتجػاه المػدف الػثبلث كاقتفػكا أثػرىـ جنكده بمراقبة الكنداؿ الذيف أخػذكا يبلحظػكف تحػركيـ فػ
حتى اقترب الكنداؿ مف قبائؿ المػكر، فسػبقكىـ إلػى كابػاكف كأخبػركه بمػا فعمػو الكنػداؿ كأنيػـ 
ليسػػكا بعيػػديف عػػنيـ، كعنػػدما عمػػـ كابػػاكف بػػذلؾ قػػاـ بكضػػع جمالػػو منحرفػػة بجكانبيػػا تشػػكؿ 

العجػزة مػع ممتمكػاتيـ كسػط دائرة كبيرة كجعميا في اتجاه العدك، ثـ كضػع األطفػاؿ كالنسػكة ك 
الدائرة، كأمر رجالو المحاربيف بأف يقفكا بيف أقداـ الجماؿ، كعنػدما كصػؿ الكنػداؿ إلػى دائػرة 
الجماؿ حرنت خيكليـ بعد أف أزعجيا منظر الجماؿ كأبت أف تنقاد في اتجػاىيـ، كفػي ىػذه 

                                                 

ماتينغمي، منطقة طرابمس في العيد الركماني، ت. محمد الطػاىر الجػرارم، محمػد عبػد اليػادم حيػدر،  (1)
 .881ـ، ص8445التاريخية، طرابمس، منشكرات المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات 

عبػػد المطيػػؼ البرغػػكثي، التػػاريخ الميبػػي القػػديـ مػػف أقػػدـ العصػػكر حتػػى الفػػتح اإلسػػبلمي، دار صػػادر،  (2)
 .444 – 441ـ، ص ص1531، 1بيركت، ط

 .82محمد مصطفى بازامة، مرجع سابؽ، ص (3)

 .444 – 442عبد المطيؼ البرغكثي، مرجع سابؽ، ص (4)
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د كبيػػرة، كالذ البقيػػة األثنػػاء قػػاـ جنػػكد كابػػاكف بػػرمييـ بالسػػياـ كالنبػػاؿ التػػي قتمػػت مػػنيـ أعػػدا
، كيرل بعض الباحثيف أف قبائؿ الييبلجػكاز ىػي التػي تزعمػت الثػكرة، ثػـ انضػمت (1)بالفرار

، كمػػػف (2)إلييػػػا أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف قبيمػػػة لكاتػػػو التػػػي كانػػػت تنتشػػػر فػػػي منطقػػػة المػػػدف الػػػثبلث
المػػؤرخ  المػػرجح أف ىػػذه القبائػػؿ التػػي ىزمػػت الكنػػداؿ ىػػي قبائػػؿ لكاتػػو اسػػتنادان إلػػى مػػا ذكػػره

، كمػا تمكنػت ىػذه (3)بركككبيكس عندما يقكؿ: تغمب المكر الذيف يدعكف لكاتو عمػى الكنػداؿ
ـ كسػػنة 527القبائػؿ مػػف ىزيمػػة الكنػػداؿ مػػرة ثانيػػة فػػي منطقػػة المػػدف الػػثبلث فيمػػا بػػيف سػػنة 

شػعاؿ النػار 532 ـ، كالسيطرة فييا عمى مدينة لبدة الكبرل، كقامت بنيبيا كىػدـ حصػكنيا كا 
 .(4)فييا

كاسػػػتمرت السػػػيطرة الكنداليػػػة عمػػػى إقمػػػيـ المػػػدف الػػػثبلث حتػػػى قامػػػت ثػػػكرة ضػػػدىـ  
( كعنػدما كصػمت أنبػاء ىػذه الثػكرة Pudentusبقيادة أحد القػادة الػكطنييف يػدعى بػدنتيكس )

ـ(  بإرسػػػاؿ قػػػكة 565-ـJustinian – 527إلػػػى القسػػػطنطينية قػػػاـ اإلمبراطػػػكر جسػػػتنياف )
( لمسػػاندة بػػدنتيكس فػػي االسػػتيبلء عمػػى Latimuttت )عسػػكرية صػػغيرة تحػػت قيػػادة تػػاتيمك 

اإلقمػػيـ، كقػػد تمكنػػت ىػػذه الثػػكرة مػػف السػػيطرة عميػػو بكػػؿ سػػيكلة ألنػػو كػػاف خاليػػان مػػف القػػكات 
الكنداليػػة، كمػػف المػػرجح أف ىػػذه المػػدف لػػـ تكػػف خاليػػة مػػف القػػكات الكنداليػػة، كلكػػف لػػـ تكجػػد 

كالتػػي اسػػػتطاعت تحريػػػر ىػػذه المػػػدف مػػػف  فييػػا القػػػكة الكافيػػة لمكاجيػػػة ىػػػذه الثػػكرة المحميػػػة،
 .(6)ـ533ككقكعيا تحت السيطرة البيزنطية سنة  (5)السيطرة الكندالية

                                                 

 .154–144ـ، ص ص1531، 8خشيـ، نصكص ليبية، دار مكتبة الفكر، طرابمس، طعني فيمي  (1)

 .445عبد المطيؼ البرغكثي، مرجع سابؽ، ص (2)

 .148نقبلن عف: عمي فيمي خشيـ، نصكص ليبية، ص (3)

 .82 – 88محمد مصطفى بازامة، مرجع سابؽ، ص ص (4)

 .424-423عبد المطيؼ البرغكثي، مرجع سابؽ، ص ص (5)

 .481ينغمي، مرجع سابؽ، صمات (6)
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النتائج التي توصمت ليا الدراسة لمحياة السياسية لقبائل لواتو في منطقة مسالتو 
 م(533 –م 455وظييرىا خالل العصر الوندالي )

كدياف كالسػيكؿ الخصػبة فػي المنطقػة الممتػدة بػيف استقرار قبائؿ لكاتو في مناطؽ الجباؿ كال
مدينة لبدة الكبرل كالجنكب منذ أكاخػر القػرف الثالػث المػيبلدم، بعػد أف نزعػت منيػا أم أثػر 

 لمسمطة الركمانية، التي تقمص نفكذىا حتى صار مقصكران عمى الشريط الساحمي فقط.

ئػػؿ عمػػى المنطقػػة الكسػػطى تػػدىكر أكضػػاع مدينػػة لبػػدة االقتصػػادية بسػػبب سػػيطرة ىػػذه القبا
التػػػي أدت إلػػػى قطػػػػع الطػػػرؽ التجاريػػػة بػػػػيف مدينػػػة لبػػػدة الكبػػػػرل كالجنػػػكب، كبػػػذلؾ ىػػػػددت 

 إمدادات ركما مف القمح، كبعض السمع الميمة التي كانت تأتييا مف أفريقيا.

إف اسـ مسبلتو تعني أكالد أك بني لكاتػو ألنيػا تنقسػـ إلػى قسػميف كىمػا: مػس كتعنػي بالمغػة 
 القديمة ابف أك كلد ك التو كتعني قبائؿ لكاتو.الميبية 

قيػػػػػاـ قبائػػػػػؿ لكاتػػػػػو بمياجمػػػػػة المػػػػػدف الػػػػػثبلث، كىزيمػػػػػة الكنػػػػػداؿ فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف المعػػػػػارؾ 
كاالشػػتباكات، كمحاصػػرة مدينػػة لبػػدة الكبػػرل، ككانػػت الثػػكرة التػػي قادىػػا بػػدنتيكس ليػػا الػػدكر 

 مدينة لبدة الكبرل. األكؿ في تحرير المدف الثبلث مف السيطرة الكندالية كخاصةن 

إحيػػاء السػػكاف الػػكطنييف لمنظػػاـ القبمػػي بعػػد انييػػار النظػػاـ الركمػػاني، الػػذم كػػاف سػػائدان فػػي 
 ذلؾ الكقت.

اسػػتخداـ قبائػػؿ لكاتػػو الجمػػاؿ فػػي المعػػارؾ التػػي خاضػػتيا ضػػد الكنػػداؿ، ألف الخيػػكؿ كانػػت 
داؿ عمػى األرض تخشى الجماؿ كيدب الذعر في قمكبيا مما يؤدم إلى سػقكط الفرسػاف الكنػ

 فتككف سببان في ىزيمتيـ.
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 قائمة المصادر كالمراجع

 أواًل/ المصادر المعربة:
فمقيػػكس كريسػػككنيكس ككريبػػكس، ممحمػػة الحػػرب الميبيػػة الركمانيػػة، ت محمػػد الطػػاىر  -

الجػػػػرارم، منشػػػػكرات مركػػػػز دراسػػػػة جيػػػػاد الميبيػػػػيف ضػػػػد الغػػػػزك اإليطػػػػالي، طػػػػرابمس، 
 ـ.1988

لرابػػع مػػف تػػاريخ ىيػػركدكت، الكتػػاب السػػكيثي كالكتػػاب الميبػػي، ت محمػػد ىيػػركدكت، الكتػػاب ا -
 ـ.2003، 1المبركؾ الذكيب، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ط
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 1922ـ   1911حوار الوطني في تراث الثقافة السياسية الميبية تحت االستعمار ال

دراسة في التقاطع والمسار التاريخي لمتجربة الميبية في آليات الحوار وبناء السمم 
 وفض النزاعات

  د .عز الدين عبد السالم العالم

 مقدمة

مة لمحكار الكطني منذ عاـ تمتاز خبرة الحراؾ السياسي الميبي زمف االستعمار بتجارب ىا
حتى الخمسينيات مف القرف العشريف المنصـر ، ككانت األزمات السياسية في  1911

ليبيا تدفع دائمان النخبة االجتماعية كالسياسية إلى طرح ما يتعرض لو الكطف مف أخطار 
عمى بساط البحث ليدكر حكلو حكار خصب ، تتكصؿ مف خبللو أطراؼ الحكار إلى 

طنية تعبر عف اإلجماع  الكطني غالبان ، كتمثؿ أحيانان الصيغة التكفيقية ، أك قرارات ك 
الحمكؿ الكسطي التي يقبؿ بيا أطراؼ الحكار ، كتخرج في أحياف أخرل في صكرة برنامج 

 . (1)عاـ محدد المعالـ يتخذ دليبلن لمعمؿ الكطني 

اصر في مطمع العقد الثاني كدارت أكلى حمقات الحكار الكطني في التاريخ الميبي المع   
، كأنتج ذلؾ  1911مف القرف العشريف لمبحث عف مخرج ألزمة االحتبلؿ اإليطالي عاـ 

الحكار مكاقؼ متباينة مف االزمة ، ثـ كانت ىناؾ جكلة ثانية لمحكار تكصمت إلى إجماع 
، كجاءت  1918كطني محدد ترجـ إلى تبني إقرار نظاـ الجميكرية الطرابمسية عاـ 

، لمبحث عف مخرج ألزمة الخبلفات بيف قادة  1920جكلة الثالثة لمحكار الكطني عاـ ال

                                                 
ػ لمراجعة شاممة لمفيـك الحكار كالتجارب اإلنسانية حكلو ، أنظر : إبراىيـ الشياكم ، ثقافة التفاكض كالحكار ،  1

، كلبلطبلع عمى  22ػ  28ػ  21ػ  24ػ  13ػ  11، ص ص  8445القاىرة : الشركة القكمية لمطبع كالتكزيع ، 
 1588طني ، أنظر األعماؿ المنشكرة حكؿ مؤتمر سرت لمسبلـ كالمحمة الكطنية التجارب الميبية في الحكار الك 

تحت شعار عبؽ الماضي كآماؿ المستقبؿ ، برعاية جامعة  8412يناير  88ػ  81المنعقد في سرت بيف 
 188ػ  21، ص ص  8414سرت ، كاتحاد مؤسسات المجتمع المدني ، سرت : جامعة سرت ، 
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الجياد ، فكاف مؤتمر غرياف الذم اعتمد إطاران لمحكار الكطني ، كانتيي إلى تبني برنامج 
قامة حككمة كطنية بعد عاميف في سرت  كمحاكلة التكفيؽ بيف قادة  1922كطني ، كا 

 مكاجية مأزؽ البحث في مسار االستقبلؿ الكطني . الببلد في طرابمس كبرقة ل

كمما الشؾ فيو أف التراكـ التاريخي لخبرة الحكار الكطني أمر ال غنى عنو لمكقكؼ عمى   
تراث الثقافة السياسية الميبية في ىذا المجاؿ ، كيستمـز منا البحث كالدراسة الستخبلص ما 

العمؿ الكطني الراىف كما يمكف أف  يمكف  االستفادة منو مف دركس تساعد عمى تأصيؿ
يسيترشد بيا في حؿ المشاكؿ كاألزمات التي فرضتيا مرحمة ما بعد سقكط نظاـ القذافي 

 .  (1)، كتدليؿ الصعكبات أماـ جكالت الحكار الكطني الراىف  2011عاـ 

يطرح مكضكع بحثنا خصكصية المنيج الحكارم الذم تكختو الحركة الكطنية الميبية في 
راتيجية مقاكمتيا لبلستعمار األكركبي ، كآلية إدراجيا االستحقاقات كالمطالب الكطنية ، إست

كعمى رأسيا االستقبلؿ كالدستكر كالمؤسسات كالحريات ، كما اقتضاه ذلؾ مف تعديؿ بفعؿ 
تحكالت المتغيرات الداخمية كالخارجية ، كتأثيراتيا عمى مكازيف القكل المتصارعة مف جية 

ىذه االستحقاقات كالمطالب لدل الفئات االجتماعية األىمية زمف االستعمار ، كتمثبلت 
 مف جية أخرل .

ك يتكجو البحث لئلجابة عمى التساؤالت المركزية اآلتية : ىؿ يؤسس الحكار الكطني  
زمف االستعمار كيرشد لمحكار الكطني الراىف ؟ كما ىي مكضكعات الحكار الكطني زمف 

                                                 
اكؿ ىذا المكضكع ، كلمراجعة تفصيمو حكلو ، كحكؿ المصالحة الكطنية كالسمـ ػ قامت عدة دراسات بتن 1

 االجتماعي ، كاالنتقاؿ الديمقراطي لممرحمة الراىنة ، انصح بمراجعة األعماؿ التالية : 
، كأيضا  8412عبد السبلـ جمعة زاقكد، مسار المصالحة كالسمـ االجتماعي ، عماف : دار زىراف لمنشر 

نسانية ، القاىرة : دار ابف الجكزم  عمي الصبلبي ،  8418، العدالة كالمصالحة الكطنية : ضركرة دينية كا 
كأيضا ، مصطفى التير ، أسئمة الحداثة كاالنتقاؿ الديمقراطي في ليبيا : الميمة الصعبة ، بيركت : منتدل 

لدكلة ، بيركت : مركز ، كأيضا ، يكسؼ محمد الصكاني ، ليبيا الثكرة كتحديات بناء ا 8412المعارؼ ، 
 13، كأيضا محمكد إبراىيـ قريف ،  المكاقؼ العربية مف الثكرة الميبية  8412دراسات الكحدة العربية 

   . 8418، رسالة ماجستير ، جامعة الدكؿ العربية قسـ الدراسات السياسية  8411فبراير 
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األطراؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية المشاركة ؟ كما ىي مكاقؼ االستعمار ؟  كما ىي 
األطراؼ الداخمية كالخارجية مف الحكار الكطني كنتائجو ؟ كالسؤاؿ المحكرم في ىذا 
البحث ىك ىؿ ىناؾ آليات لفض النزاعات المحمية في ليبيا أثناء االستعمار حققت قدران 

جماعات ؟ كىؿ الحكار غاية في حد ذاتو أـ مف النجاح في ضماف التعايش السممي بيف ال
ذا كانت الغاية ىي السمـ ، فيؿ ينبغي لمسائؿ العدؿ  كسيمة إلى غاية كما ىي الغاية ؟ كا 
كالحريات كالتعايش السممي أف تككف المحصبلت النيائية لبناء السمـ ، كىؿ ىناؾ أعراؼ 

عد النزاع ؟ ككيؼ نقيس مدل محمية لبناء السمـ يمكف االستعانة بيا لضماف ثبات السمـ ب
نجاح تجربة كنشاطات الحكار كبناء السمـ كخططو في ليبيا زمف االستعمار ؟  كىؿ ىناؾ 
تماثؿ بيف ىذه المكضكعات كاألطراؼ المشاركة في الحكار زمف االستعمار كالحكار 

 الراىف ؟ 

اآلراء كالتأكيبلت تقديـ فيـ نقدم لممفيـك األساسي ك  أوليماكليذا البحث ىدفاف أساسياف ، 
تقديـ  كطرح تفسير  وثانييماالنظرية لدراسة الحكار الكطني في ليبيا زمف االستعمار ، 

شكاالتو كمكاقؼ أطرافو في عرض مكجز متطكر ،  محدد منيجي لمحكار كمكضكعاتو كا 
مع تركيز خاص عمى المقاربات المحمية الميبية لمحكار ، كلكف ما الجديد في ىذا التركيز 

اص ؟ كما أىميتو بالنسبة لمباحثيف ككاضعي السياسات كالجيات المدنية المعنية ؟ الخ
ليس ىناؾ نص كاحد يتناكؿ اليكة الكاضحة في أدبيات مبحث الحكار في ليبيا ، كليس 
معنى ىذا عدـ كجكد أعماؿ أخرل ذات صمة بدراسات الحكار كالسمـ كالنزاع ، كبنظرة 

لبرامج الدراسية عمى المستكييف الجامعي كالعالي ، عابرة في القراءات الخاصة في ا
كالمتعمقة بدراسات الحكار كالسمـ كالنزاع في ليبيا كالمقررة في جامعاتنا يتبيف عدـ كجكد 
أم كتاب محدد مقرر عف دراسات الحكار كالسمـ كالنزاع بعد في ليبيا ، غير أنو ىناؾ 

كز عمى المسائؿ العامة ، كدراسات بعض األعماؿ المنشكرة حديثان حكؿ المكضكع ، كتر 
الحالة الراىنة ، كمف ثـ فبحثنا ىذا محاكلة لسد الفجكة المعرفية في أدبيات مبحث الحكار 
كالسمـ كالحرب في الكطف الميبي لكي يتسنى اإللماـ العممي كالفكرم باألنساؽ الكطنية 

كالتراثية لممجتمع ، كيمثؿ  لمحكار كبناء السميـ كفض النزاعات الكامنة في المكارد الثقافية
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بحتنا ىذا أسيامان أصيبلن بطرحو النقدم لممسائؿ الفكرية كالقضايا النظرية كالمشكبلت 
العممية لمبحث الحكار كالسمـ كالحرب في ليبيا مف منظكر كطني متميز يدفع إلى تفكيؾ 

لية ، كعمـك التجربة لغة الحكار كالتفسيرات السائدة بشأنو ، كالى إبراز المفيـك كالمنيج كاآل
 الميبية الحكارية التي طاؿ إىماليا عمى المستكييف النظرم كالعممي .   

كتركز الدراسة عمى اختبار الفرضيات المرتبطة بمفيـك االختيار الرشيد عمى حالة الحكار 
كالمصالحة الكطنية في ليبيا ، كتقـك الفكرة الرئيسية كراء صياغة فرضيات الدراسة عمى 

بيف قضايا الحكار كآلياتو كأطرافو كمداه الزمني مف ناحية ، كبيف فرص الكصكؿ  الربط
إلى تسكية سممية لمصراع مف خبلؿ الحكار كالتفاكض ، كىناؾ أربعة عكامؿ محكرية عدد 
الناتج النيائي لعممية الحكار مف منظكر مفيـك االختيار الرشيد ، كىي : التكقعات ، 

ي ، كدكر الطرؼ الثالث ، كتأسيسا عمى ذلؾ فالدراسة تفترض كالتكاليؼ ، كالعامؿ الزمن
أف ىناؾ عبلقة سمبية بيف اعتقاد بعض أطراؼ الصراع بإمكانية تحقيؽ النصر ، كتحقيؽ 
أىدافو بالطرؽ المسمحة ، كبيف الكصكؿ إلى تسكية سممية لمصراع مف خبلؿ الحكار ، 

اع ماديا كبشريا ، كبيف الحاجة لمحكار مثمما تكجد عبلقة ايجابية بيف ارتفاع تكاليؼ الصر 
كالكصكؿ إلى تسكية سممية ، ككذلؾ تفترض الدراسة كجكد عبلقة ايجابية بيف طكؿ 
المدل الزمني لمصراع كبيف الكصكؿ إلى تسكية سممية عف طريؽ آلية الحكار ، بينما 

ثالث تفترض الدراسة أف ىناؾ عبلقة سمبية بيف كثرة األطراؼ الخارجية ، الطرؽ ال
 المشاركة في عممية الحكار كبيف النجاح في الكصكؿ إلى اتفاؽ ثابت .

كفي إطار محاكلة اختيار الفركض المقترحة لمدراسة ، فإف الباحث سكؼ يعتمد عمى    
نكعيف مف المصادر لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات ذات العبلقة بمكضكعو ، كىي 

ذات الصمة ، باإلضافة إلى الكثائؽ اإلقميمية  مصادر أكلية تتمثؿ في الكثائؽ المحمية
كالدكلية ، كمصادر ثانكية ، كتتحدد في الكتب كالبحكث كالدراسات كالتقارير كالمقاالت 

 كالصحؼ .  
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 : ـ  1912أكتوبر  28ـ  25أواًل : ـ  الحوار الوطني في مؤتمر العزيزية الثاني 

، لمبحث عف  1911المعاصر في عاـ دارت أكلى حمقات الحكار الكطني في تاريخ ليبيا 
مخرج ألزمة االحتبلؿ اإليطالي لمببلد ، كىك الحكار الذم انطمؽ في مؤتمر العزيزية 

،  كتنبع أىمية ىذا المؤتمر مف ككنو األكؿ في سمسمة 1911أكتكبر  6األكؿ في يـك 
لمكسعة المبادرات كالمؤتمرات التي سعت لمحكار الميبي ، ثـ انطمقت الجكلة األكلى ا

 18لمحكار الكطني إثر تكقيع معاىدة أكشي لكزاف بيف الحككمتيف العثمانية كاإليطالية في 
، ككاف السبب المباشر  (1) 1912/ أكتكبر  25أكتكبر  في مؤتمر العزيزية الثاني 

النعقاده يتصؿ بتعدد الزعامات المحمية كالجيكية الناشطة جياديان كسياسيان في إقميـ 
اف مكضكع الحكار المداكلة كالمناقشة بيف ىؤالء الزعماء في مصير الببلد طرابمس ، كك

ترتيبان عمى معاىدة أكشي لكزاف لذلؾ ، كجو القائد العثماني نشأت بؾ الدعكة لرؤساء 
المجاىديف كقياداتيـ كزعماء الببلد كأعيانيا لعقد اجتماع طارئ في العزيزية ، مقر القيادة 

طنيف الميبييف بالسمطات اإليطالية الجديدة ، كالتحكالت السياسية العامة لبحث عبلقة المكا
الماسة بالمصالح العامة ، كحضره أعياف المجاىديف ، كالعقيد نشأت بؾ ، كتـ فيو 
االتفاؽ عمى المقاكمة ، كتحديد خطكط الدفاع حكؿ مدينة طرابمس الكبرل كدعكة 

                                                 
في ، الطريؽ إلى لكزاف : الخفايا ػ لمراجعة شاممة حكؿ المعاىدة : أنظر ، محمد عبد الكريـ الكا 1

 814ػ  154، ص ص  1544الدبمكماسية كالعسكرية لمغزك اإليطالي لميبيا : بنغازم : جامعة قار يكنس 
، كأنظر أيضا : أكـر عثماف عبد الرزاؽ عمر ، صمح لكزاف كأثره عمى حركة المقاكمة الكطنية الميبية 

 81، ص ص  8418شمس ، كمية اآلداب ، قسـ التاريخ ، رسالة دكتكراه ، جامعة عيف  1514ػ  1518
، كأنظر أيضا عبد ا عمي إبراىيـ : آثار صمح لكزاف عمى حركة الجياد : ضمف كتاب ، بحكث  184ػ 

، تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف ، إشراؼ صبلح الديف  8، ج  1542ػ  1511كدراسات في التاريخ الميبي 
 1544ناكم ، طرابمس : مركز دراسة جياد ضد االحتبلؿ اإليطالي ، حسف السكرم ، كحبيب كداعة الحس

  141ػ  43، ص ص 
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باء كالمراسبلت المباشرة ، ككانت المكاطنيف لبللتحاؽ بالجياد بكاسطة األعياف كالخط
 . (1)االستجابة قكية ، كمعبرة عف كحدة المكقؼ تجاه نازلة االحتبلؿ 

طبلؽ جكلة  1912أكتكبر  25كفي يـك   تمت الدعكة لعقد مؤتمر العزيزية الثاني كا 
مكسعة مف الحكار الكطني ، فؤلكؿ مرة تدفع األحداث بالميبييف لمتصدم لمناقشة أسئمة 

مف نكع ما النظاـ السياسي الذم يمكف اختياره لمحكـ في المناطؽ غير الخاضعة جديدة 
لبلحتبلؿ ؟ كما ىي مرجعيتو الفكرية السيما في ظؿ تقيقر سمطة الخبلفة ، كانييار البنية 
اإلدارية في الكالية ؟ كأثيرت ىذه األسئمة في ظؿ ظركؼ  مجسدة لتدني التنشئة السياسية 

 . (2)قركية كالبدكية في الدكاخؿ خاصة بيف األكساط ال

كفي ىذا االجتماع العاـ الذم حضره ممثمكف معتبركف مف كافة الجيات مف طرابمس ، 
مف عمى شاكمة فرحات الزاكم ، كسميماف الباركني ، كاليادم كعبار ، كمختار كعبار ، 

فتاح كأحمد المريض ، كالصغير المريض ، كعمي بف تنتكش ، كعبد ا أبك خريص ، كم
التركي ، كحامد القاضي ، كمحمكد الترجماف ، كأحمد سناف ، كمحمد عزيز ، كالطاىر 
البشتي ، كمحمد شبلبي ، كمحمد عبد ا البكسيفي ، كمحمد سكؼ ، كالساعدم بف 
سمطاف ، كمحمد افكيني ، كأحمد السني ، كعبد الصمد النعاس ، كأحمد البدكم األزىرم ، 

السعداكم ككاف ىذا األخير مكمفا مف قبؿ خميؿ بؾ قكمنداف كعمر المنصكرم ، كنكرم 
الخمس بالحضكر في مؤتمر العزيزية ، كلمقابمة رئيس أركاف الحرب لمجيش العثماني في 

 .  (3)العزيزية لمتأكد مف صحة خبر الصمح مع إيطاليا  

                                                 
 82ػ أكـر عثماف ، المرجع السابؽ ، ص  1

ػ المكلدم األحمر ، الجذكر االجتماعية لمدكلة الحديثة في ليبيا : الفرد كالمجمكعة كالبناء الزعامي  2
 244، ص  8445العربية ،  لمظاىرة السياسية ، بيركت : مركز دراسات الكحدة

،  1518ػ  1518ػ سالمة سالـ ياسيف سالـ ، المؤتمرات الكطنية الميبية كدكرىا في الجياد ضد االحتبلؿ اإليطالي  3
   43رسالة ماجستير ، جامعة عيف شمس ، كمية اآلداب ، قسـ التاريخ ، ص 
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انية ، كتضـ قائمة الحضكر أيضا ، مف الجانب العثماني ، نشأت بؾ قائد القكات العثم 
كأر كاف حربو ، ككبار معاكنيو مف الضباط العثمانييف ، مثؿ : فتحي بؾ رئيس أركاف 
الجيش العثماني في العزيزية ، ككاف حضكر الجانب العثماني لممؤتمر يتعمؽ بميمة 
تسميـ الميمات لقادة الجياد الكطني كتنسيؽ عممية سحب الجنكد ، كالمكظفيف العثمانييف 

قدر المراسؿ اإلخبارم لصحيفة الزىراء التكنسية عدد المشاركيف في  مف الببلد  ، كقد
 .  (1)عيف ممثميف لمنخبة االجتماعية  500الحكار بنحك 

ككاف المشارككف في الجكلة األكلي لمحكار الكطني حريصيف عمى االستفادة مف المحظة 
حقكؽ سياسية تكسع التاريخية التي جعمت تركيا تمنحيـ استقبلليـ الذاتي ، ليحصمكا عمى 

مشاركتيـ في السمطة ، كعمى الصعيد اإلجرائي ، ظيرت في مداكالت المجتمعيف أراء 
عديدة ، ككجيات نظر متباينة حكؿ فيـ كتفسير الفرماف السمطاني بمنح الميبييف 
ف كانت كجيات النظر جميعيا قد اتفقت ابتداءن عمى المطالبة باالستقبلؿ  االستقبلؿ ، كا 

ى االعتراؼ بو مف قبؿ الحككمة اإليطالية ، لكنيا اختمفت في الكسيمة التي كالحصكؿ عم
يتـ بيا تحقيؽ ذلؾ االستقبلؿ كصكرتيا سممان أـ حربان ، كتمحكرت كجيات النظر حكؿ 
فكرة رفض االستمرار في الحرب كالرضا باألمر الكاقع ، كدعا أصحابيا إلى التفاكض مع 

رؽ السممية ، كمطالبتيا بتطبيؽ االستقبلؿ الذاتي الممنكح اإلدارة اإليطالية بطرابمس بالط
لمطرابمسييف تحت ضغط تدني القدارات كاإلمكانيات الداعمة الستمرارية الحرب كعدـ 
تكافؤ مكازيف القكل ، األمر الذم جعؿ ىذا الفريؽ النخبكم يتكخي ميادنة االحتبلؿ ، 

ا بكخريص ، كالطاىر البشتي  ككاف عمى رأس ىذا الفريؽ محمد فرحات الزاكم كعبد
مفتي الزاكية الذم حٌرـ الدفاع  ، كاليادم كعبار كعمي بف تنتكش ، كأحمد المريض ، 

                                                 
تكنسية ، ليبيا تكنس : الدار العربية لمكتاب ، ػ  محمد صالح الجابرم ، يكميات الجياد الميبي في الصحافة ال 1

  14، ص  1548
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كمعيـ حاضنتيـ االجتماعية ممثمة في قبائؿ الزاكية كغرياف ، كالنكاحي األربعة ، كتػرىكنة 
 . (1)، كالعزيزية ، كالعجيبلت 

كا بخبرتيـ السياسية كالقانكنية أف فرماف السمطاف كيبدك أف زعماء ىذا الفريؽ قد أدرك
العثماني بمنح الميبييف االستقبلؿ الذاتي ال يعدك  ككنو خدعة لمرأم العاـ ، كأف ليبيا قد 
أصبحت بمكجب المعاىدة مستعمرة إيطالية ، كبالتالي لـ يكف أماـ الميبييف إال المجكء الى 

 . (2)طالييف السمـ كالحكار كالتفاكض لمتفاىـ مع اإلي

كتبنى فريؽ آخر كجية نظر مخالفة دكف أف يتحرل في حقيقة الكضع القائـ في اإلقميـ ، 
كدعا إلى االستمرار في المقاكمة كمكاصمة القتاؿ حتى تعترؼ ليـ إيطاليا باالستقبلؿ 
تحت تيديد القكة ، لكف دكف أف تككف ليـ خطة كاضحة لمتابعة االستعدادات العسكرية 

دارة ا لحرب ، كتزعـ ىذا الفريؽ سميماف الباركني ، كمحمد عبدا البكسيفي ، كمحمد كا 
سكؼ المحمكدم ، كقد أيدىـ في ىذا المكقؼ المعارض لمتفاكض كخيار السمـ ، زعماء 

 .   (3)كمشائخ الجبؿ الغربي ، كالقبمة ككرفمة كفزاف كالخمس كمسبلتة ، كمصراتة  

المناىض لبلحتبلؿ يعكس رىانات النخبة الكطنية عمى كالشؾ أف ىذا المكقؼ المقاـك ك   
العامؿ الثقافي كاالجتماعي دكف غيره في تأميف ديمكمة المقاكمة ، ككانت تطكرات 
األحداث التالية لممؤتمر مخبران تاريخيا لمكاقؼ الزعماء كالقادة المحمييف عمى اختبلؼ 

االجتماعية كالفكرية ، كتبايف  تكجياتيـ كتنكع بيئاتيـ الجغرافية ، كتعدد انتماءاتيـ
المؤثرات التي تعرضكا ليا ، إذ مضى زعماء الفريؽ األكؿ عاقديف العـز عمى مسايرة نيج 

                                                 
"  1518أكتكبر التمكر  84ػ  81ػ  حبيب كداعة الحسناكم : " مؤتمر العزيزية كنتائجو عمى حركة الجياد في ليبيا  1

،  22ػ  41ص  ، 1552، مجمة آفاؽ تاريخية ، طرابمس : الجمعية التاريخية الميبية ، السنة األكلي ، العدد األكؿ 
، مجمة الشييد ،  1518أكتكبر  81كأنظر : أيضا ، مفتاح بمعيد غكيطة : ، قراءة في مؤتمر العزيزية الثاني 

، طرابمس : المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية ،  8414،  8445العدداف الثبلثكف كالكاحد الثبلثكف ، 
  12، ص  8414

 18رجع السابؽ ، ص ػ سالمة سالـ ياسيف : الم 2

 15ػ  14ػ مفتاح بمعيد غكيطة ، المرجع السابؽ ، ص ص  3
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تركيا الدبمكماسي كالسياسي ، ككاصمكا بعد المؤتمر اتصاالتيـ باإليطالييف دكف أف يحققكا 
فريؽ اآلخر في خيار نتيجة في ىذا المسار التفاكضي ، في الكقت الذم سار فيو زعماء ال

المقاكمة ، كتأسيس الحككمة الكطنية ، لكنو فشؿ ىك اآلخر سياسيان كعسكريان في معركة 
  (1) 1913مارس  23جندكبة في 

حاكؿ بعض المؤرخيف تقديـ االنقساـ السياسي الذم فرؽ سكاف الببلد أماـ المحتؿ عمى 
بالتفاكض مع المحتؿ أنو المحكر الفاصؿ بيف مف تمسؾ باالستقبلؿ ، كمف قبؿ 

كاالستسبلـ لشركطو ، بينما رأم آخركف أف المسألة كانت أكثر تعقيدان مف ذلؾ ، كتمثمت 
في شرعية الزعامة السياسية المكحدة ، كالعبلقات بيف المتنافسيف ، كالتحالؼ مع المحتؿ 

 . (2)أك التفاكض معو ، لتحسيف شركط االستسبلـ 

يجابية كبرل ، فمـ إمحكار الكطني دكف أف تحقؽ نتائج كىكذا ، مضت التجربة األكلى ل 
يحدث ثآزر بيف النخبة السياسية كاالجتماعية المعبرة عف مختمؼ القكل االجتماعية 
لمتخمص مف الحكـ العثماني الراحؿ كاالستعمار اإليطالي الحاؿ ، كمحاكلة إقامة حكـ 

ماني ، أك الكاقعيف تحت تأثير ذاتي ، كميما قيؿ عف كجكد بعض المتأثريف باالتجاه العث
الدعاية اإليطالية بيف المشاركيف في الحكار الكطني ، كفي قراراتو ، فإف سياؽ األحداث ، 
يؤكد أف الحكار الذم دار بيف ممثمي النخبة السياسية كاالجتماعية ، كاآلراء التي تبادلكىا 

م كاالجتماعي آنذاؾ كترجمة كناقشكىا في مداكالتيـ كانت تجسيدان لمكاقع السياسي كالعسكر 
 . (3)لممصالح اإلقميمية كالجيكية الضيقة ألطراؼ الحكار 

                                                 
  34ػ  24ػ المرجع نفسو ، ص ص  1

، كأنظر أيضا ، امحمد الطكير ، الشيخ فرحات الزاكم أحد قادة  212ػ المكلدم االحمر ، المرجع السابؽ ، ص  2
  35، ص  1552ة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف ، الجياد ضد الغزاة اإليطالييف ، طرابمس : الدار الجماىيري

ػ   عمي عبد المطيؼ حميدة ، األصكات الميمشة : الخضكع كالعصياف في ليبيا أثناء االستعمار كبعده ، بيركت :  3
، كأنظر أيضا ، سالمة سالـ ياسيف : المرجع السابؽ ، ص  25ػ  24، ص  8445مركز دراسات الكحدة العربية ، 

24 
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كيمكف اعتبار المؤتمر مف جية أخرل مخبران تاريخيان اختبر فيو الميبيكف مدل استعدادىـ 
لمتحاكر مع أنفسيـ كالتفاكض مع العدك كاختبار نكاياه ، ككاف انقساـ النخبة السياسية 

فشميا في الحكار قد أديا إلى إضعاؼ المكقؼ السياسي لممجاىديف في كاالجتماعية ك 
المرحمة البلحقة ، كأتاح الفرصة لتعميؽ الخبلفات بينيـ ، كاستغمت اإلدارة االستعمارية 
ىذه الخبلفات في تكريس السمطة االستعمارية في الببلد ، كلكف مع كؿ ذلؾ لـ يمض 

ائج ايجابية ، إذ أثمر الحكار تككيف جبية كطنية الحكار الكطني األكؿ دكف تحقيؽ أية نت
، تصدر قيادتيا العسكريكف المحاربكف كالسياسيكف األحرار ، أرست قكاعد المقاكمة لفترة 

 . (1)طكيمة عمى الساحة الميبية 

   1918نوفمبر  16ـ الحوار الوطني في مؤتمر مسالتة األول  ثانيا

كطني الميبي مع نياية الحرب العالمية األكلى عاـ جاءت الجكلة الثانية مف الحكار ال    
، حيث كانت  1918أكتكبر  30في   Moudros، بعد تكقيع معاىدة مكدركس  1918

المخاكؼ مف تصدع كحدة البناء الكطني نتيجة ليزيمة الدكلة العثمانية كانسحابيا مف 
جية مأزؽ البحث عف طرابمس كبرقة كراء الدعكة ليذه الجكلة الحكارية التي استيدفت مكا

الطريؽ إلى االستقبلؿ الكطني ، كاتخذت شكؿ مؤتمر كطني عاـ تشاكرم بيف النخبة 
االجتماعية كالسياسية الطرابمسية ، ككاف مكضكع الحكار ، البحث في آلية بناء إطار 
دارة اإلقميـ الطرابمسي ، فكاف  سياسي إقميمي يتكلى قيادة الصراع مع اإليطالييف ، كا 

، بعد مضي ست  1918نكفمبر  16جامع المجابرة في مسبلتة يـك السبت  اجتماع
سنكات عمى الجكلة الحكارية األكلي مف مفاكضات الحكار الكطني ، كتكلي سميماف 
الباركني ، كرمضاف السكيحمي المبادرة لئلعداد لممؤتمر الذم كيجيت الدعكة لحضكره 

فؤاد ، كاختيرت مدينة مسبلتو مكانان  لمعظـ الزعامات الطرابمسية باسـ األمير عثماف

                                                 
، كأنظر أيضا ، عمي عبد المطيؼ حميدة ، المجتمع كالدكلة كاالستعمارية في ليبيا  :  25ع نفسو ، ص ػ  المرج 1

 1528ػ  1424دراسة في األصكؿ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لحركات كسياسات  التكاطؤ كمقاكمة االستعمار 
  121، ص  1554، بيركت : مركز دراسات الكحدة العربية ،  8، ط 
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النعقاده لحياديتيا في الصراع الدائر بيف الزعماء ، كلككنيا أكثر أمانان لبعدىا عف مركز 
 . (1)اإلدارة اإليطالية في طرابمس 

كبذلؾ بدأت الجكلة الثانية مف الحكار الكطني في ظركؼ عصيبة ، إذ كانت ىذه الجكلة 
الحككمات المتعددة في المنطقة بحاجة إلى مساعدة النخبة  ذات طابع خاص ، فقد كانت

االجتماعية في خطتيا الرامية إلى إنياء الخبلفات كاالنقسامات الداخمية مف جانب ، 
كمقاكمة االحتبلؿ إلى آخر مدل مف جانب آخر ، عمى غير رغبة المتكاطئيف مع 

تكتسب أىمية خاصة ىك االحتبلؿ بالطبع ، ككاف مما جعؿ جكلة الحكار الكطني ىذه 
ارتباطيا بالتحكؿ الكبير في مكقؼ الدكلة العثمانية تجاه حركة المقاكمة بعد اتفاقية 

 .   (2)مكدركس 

ككانت االتفاقية المذككرة قد عقدت في كقت كانت فيو ليبيا تتطمع إلى تحديد كضعيا   
ليبيا عند بداية الحرب ، الدكلي بعد سقكط الدكلة العثمانية ، فالكجكد العثماني الثالث في 

اعتبره الميبيكف تطكران أممتو ظركؼ الحرب البد أف ينتيي بنيايتيا ، كالتقت اآلماؿ الكطنية 
لميبييف عند تحقيؽ االستقبلؿ الكطني لممرة الثانية ، ككاف قد أنعش تمؾ األماني ما تردد 

صيرىا التي ركَّج عمى الساحة الدكلية مف أفكار كمبادئ تساند حؽ الشعكب في تقرير م
،التي كجدت ليا أنصاران في إيطاليا نفسيا  كما  Wilsonليا الرئيس األمريكي كلسكف 

أصدر الحمفاء إعبلنان أثناء الحرب عبركا فيو عف رغبتيـ في تحرير الشعكب الكاقعة تحت 
نشاء حككمات كطنية في سكريا كالعراؽ كغيرىما ، تستمد سمطتيا  نير الحكـ التركي ، كا 

                                                 
ػ مصطفى عمي ىكيدم ، الجميكرية الطرابمسية : جميكرية العرب األكلى ػ أكؿ دراسة مرجعية في مكضكعيا ،  1

  31ػ  32، ص  8444طرابمس : مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ، 

جامعة ، رسالة ماجستير ،  1542ػ  1511ػ محمد السريتي شطيب ، التطكر السياسي لمحركة الكطنية الميبية  2
 48، ص  8441المرقب ، كمية اآلداب كالعمـك زليتف ، قسـ التاريخ ، 
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ف إرادة مكاطنييا كاختيارىـ المطمؽ ، ككاف لذلؾ آثاره بيف الكطنييف الميبييف الذم كانكا م
 . (1)يأممكف أف تحظى ليبيا بمعاممة مماثمة 

كاف السؤاؿ السياسي المطركح عمى الزعماء لممناقشة في المؤتمر ، ىك: كيؼ يمكف  
منكاة القيادية المكحدة التي مثميا التعامؿ مع الفراغ السياسي الذم تركو االنييار المفاجئ ل

األمير عثماف ؟ كشكمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ كما الحظ عبد الرحمف عزاـ الميندس 
السياسي لكياف الجميكرية أخطر الميمات بسبب التنافس السياسي الشديد الجارم بيف 

 . (2)تحارب الزعماء ، كالتشبت بالنفكذ ، كاالستقبلؿ المحمييف حتى كلك أدل ذلؾ إلى ال

لذلؾ شيدت ليبيا حكاران كطنيان متعدد األطراؼ دار بيف النخبة السياسية كأعياف الببلد مف 
منطقة طرابمس ، ككاف مف أبرز الزعماء المشاركيف في الحكار أحمد المريض ، كعبد 
سحاؽ باشا ، كعبد القادر  النبي بمخير ، كسميماف الباركني ، كرمضاف السكيحمي ، كا 

، كمختار كعبار ، باإلضافة إلى أعداد أخرل مف األعياف كالكجياء مف مختمؼ الغنام 
 .    (3)المناطؽ 

ككاف مف العكامؿ المشجعة لفكرة إدارة حكار كطني شامؿ حكؿ األزمة السياسية    
كاالجتماعية بعض النجاحات التي حققتيا المقاكمة الشعبية لبلحتبلؿ ، كبعض اإلشارات 

صدار دستكر الصادرة عف اإلدا رة اإليطالية بخصكص منح االستقبلؿ الذاتي لميبييف ، كا 
، كىي إشارات فسرىا الكطنيكف  1919خاص ليـ ، كىك الذم صدر في السنة التالية 

عمى أنيا استعداد لفتح صفحة جديدة في مسار الطريؽ إلى تسكية القضية الميبية ، كلذلؾ 
الزعامة السياسية كاالجتماعية التي تبنت جاءت ىذه الجكلة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ، لكف 

الحكار كأدارتو لـ تكف متكافقة ، فقد انقسمت اآلراء بيف أطراؼ الحكار إلى عدة شعب ، 

                                                 
، عمرك بغني : " الجميكرية الطرابمسية " مجمة الشييد ، العدد  11ػ مصطفى ىكيدم ، المرجع السابؽ ، ص  1

 34ػ  22، ص  1541الثاني ، أكتكبر 
 214ػ المكلدم األحمر ، المرجع السابؽ ، ص  2

 32دم ، المرجع السابؽ ، ص ػ مصطفى ىكي 3
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كمثمت المجمكعة األكلى ، االتجاه الكحدكم القكمي ، كىدفت إلى كحدة الصؼ الميبي ، 
اب ىذا االتجاه ككامؿ التراب الكطني في إطار مكحد ككحدة كاممة ، كقد عرض أصح

فكرة الكحدة مع برقة ، بينما دعت مجمكعة أخرل إلى قياـ حككمة كطنية جميكرية لحكـ 
إقميـ طرابمس تحت مسمى الجميكرية الطرابمسية ، ككانت مجمكعة ثالثة قد رأت ضركرة 
االتفاؽ مع السمطات اإليطالية ، ألف إيطاليا لف تقبؿ بمؤسسة الجميكرية ، كقد تزعـ ىذا 

تجاه عبد القادر الغنام ، كعاضده أحمد المريض ، كسكؼ المحمكدم ، كعمي بف اال
تنتكش ، كعدد مف الضباط الطرابمسييف ، كدعا فريؽ رابع إلى اتخاذ النظاـ األميرم 
نظامان لمحكـ الكطني في إقميـ طرابمس ،  كرأل ىذا الفريؽ أف الزعامات القبمية ال تمتقي 

كاحد تسممو السمطة كالقيادة ، كلكنيا قد تقبؿ نظاـ اإلمارة ،  عمى االتفاؽ عمى زعيـ قبمي
كذىب فريؽ خامس إلى ضركرة إدخاؿ أطراؼ دكلية في الحكار مع اإليطالييف ، مثمما 
ىك الشأف في خبرة المفاكضات التي قادىا إدريس السنكسي في برقة بمساعدة كجيكد 

لذم كاف يأمؿ في الحصكؿ عمى البريطانييف ، كتزعـ ىذا الفريؽ رمضاف السكيحمي ا
كمع كجكد بعض الخبلفات التي برزت بيف المشاركيف في جكلة  (1)الحماية البريطانية 

الحكار الكطني في المؤتمر التاريخي المنعقد في مسبلتة ، فقد انتصرت بعض الزعامات 
اضطر المحمية المؤيدة لخيار الجميكرية الذم كاف يمثؿ أنصاره كمؤيده أغمبية كاسحة ك 

 .   (2)المعارضكف ليذا االتجاه إلى الميادنة كالقبكؿ 

كيبدك أف مناصرة أكبر الزعماء الطرابمسييف لفكرة الجميكرية كنظاـ سياسي لمكطف الذم 
يؤسس لو في ىذا االجتماع ، إنما تعكد لمبلئمة ىذا النظاـ في تصكرىـ إلى التركيبة 

اس القبمي لمعظـ الكيانات السياسية المسيطرة االجتماعية لمببلد ، كتكافقو مع طبيعة األس
(3) . 

                                                 
 33ػ مصطفى ىكيدم ، المرجع السابؽ ، ص  1

 34ػ المرجع السابؽ ، ص  2

 35ػ المرجع السابؽ ، ص  3
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كيبدك في تقديرنا أف ىناؾ شبو إجماع بيف أطراؼ الحكار عمى اختبلؼ خمفياتيـ السياسية 
كاالجتماعية كالفكرية عمى ضركرة التخمص مف االستعمار ، كأف يككف لمكطف كياف 

طاره الجغرافي ، ففي مستقؿ خاص ، كلكف الخبلؼ كاف يدكر عمى درجة االستقبلؿ ك  ا 
حيف كانت بعض األطراؼ تقبؿ باستقبلؿ ذاتي لطرابمس في إطار عبلقة ما مع إيطاليا ، 
أك تنظيـ العبلقة مع إيطاليا في صيغة تعاقدية كما كاف يطرح رمضاف السكيحمي ، كاف 
 ، سميماف الباركني كحاضنتو السياسية كاالجتماعية ال يرضكف بغير االستقبلؿ التاـ بديبلن 

كيعكس بياف المؤتمر كببلغاتو حرص بعض أطراؼ الحكار عمى إضفاء الصفة القانكنية 
لمقضية الميبية ، كتمسكيـ بمبدأ تدكيؿ القضية الميبية ، كضركرة الرجكع إلى المجتمع 
الدكلي ممثبلن في مؤتمر الصمح لتقرير كضع ليبيا السياسي ، كىذا ما حممو الببلغ 

ية المكجو إلى رئيس مجمس الكزراء البريطاني كيمتمس فيو الخامس لمجمس الجميكر 
العطؼ عمى الشعب الميبي ، كاالعتراؼ بجميكريتو عند بحث مسالة استقبللو ، ككذلؾ 
الببلغ السادس المكجو إلى رئيس الحككمة الفرنسية ينشده النظر إلى المسألة الميبية بعيف 

حقكؽ الشعب الميبي في الحرية كاالستقبلؿ االعتبار ، كأف يتدخؿ لدل إيطاليا لبلعتراؼ ب
، بينما رأل البعض اآلخر القميؿ في عدده كالضعيؼ في تأثيره ضركرة القبكؿ بمبدأ 
العبلقات الثنائية مع إيطاليا باعتباره أمران كاقعان فرضو كجكد االحتبلؿ اإليطالي ، كخركج 

ـ يركف كجاىة التمسؾ بالممكف إيطاليا منتصرة ، كىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب ، في
، ككاف عمى رأس ىؤالء عبد القادر الغنام الذم استسمـ لئليطالييف بعد شير مف قياـ 

 . (1)الجميكرية 

كيمحظ أف القرارات الختامية ألعماؿ الجكلة الثانية مف الحكار الكطني قد جاءت محصمة 
المؤتمر المتصمة ، مع لما طيرح عمى بساط التفاكض كالحكار مف أفكار خبلؿ جمسات 

استبعاد األفكار المفرطة في اتجاىاتيا ، كاألخذ بالصيغة التكفيقية ، حيث نص بياف 
المؤتمر الختامي عمى إعبلف حككمة الجميكرية الطرابمسية ، في عاصمتيف العزيزية في 
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ي الساحؿ كغرياف في الجبؿ ، كيعد ىذا اإلعبلف سابقة في شماؿ أفريقيا كثاني جميكرية ف
منطقة الشرؽ األكسط ، بعد جميكرية زحمة في لبناف ، كأجريت االنتخابات في نفس اليـك 
الختيار أعضائيا مف بيف زعماء اإلقميـ ، كأسفرت نتيجة االنتخابات عف اختيار رمضاف 
السكيحمي عف مصراتو ، كسميماف الباركني عف الجبؿ ، كأحمد المريض عف ترىكنة ، 

رفمة ، كاغفؿ نص البياف تسمية رئيس الجميكرية ، لككنو كاف كعبد النبي بمخير عف ك 
 . (1)مسألة مثيرة لمجدؿ غير المحسـك بيف األعضاء 

ككاف اجتماع مؤتمر مسبلتة عظيمان في نتائجو ، إذ عبر عف إرادة التحدم ، ككثؽ كحدة  
ي إلى الصؼ الكطني ، كأظير قدرة الكطنييف عمى التصدم لممحتميف اإليطالييف ، كانتي

جممة مف القرارات اليامة كااليجابية ، حيث ثـ انتخاب المجمس الرئاسي لمجميكرية ، 
كانتخاب مجمس البرلماف ، كالمجمس الشرعي ، كاختيار قائد لمجيش ، كمستشار 

 . (2)لمجميكرية ، كتأليؼ قكة لمجيش كالشرطة 

أطراؼ الحكار لتجكاز ككاف المثير في ىذه التجربة ىك الحؿ السياسي الذم ىيديت إليو 
األزمة السياسية ، الذم انبثؽ ألكؿ مرة خبلؿ النقاش ، كىك إقرار النظاـ الجميكرم 
الديمقراطي ، الذم تضمف مبدأ المشاركػة السياسية ، كالفصؿ بيف السمطات ، كتمكيف 

  (3)ممثمي الشعب مػف السمطة التشريعية كالتنفيذية 

حكار الكطني عمى ىذا النحك الذم استميـ فيو الشعب كبذلؾ انتيت الجكلة الثانية مف ال
الميبي البنى الديمقراطية الغربية التي تمثؿ التعبير الرفيع لمحضارة الغربية ، ك إف كاف لـ 

 يقدر ليذه التجربة كنتائجيا المميزة االستمرار بسبب مكقؼ األطراؼ الدكلية منيا .

                                                 
في التاريخ  ، ضمف كتاب بحكث كدراسات 1581ػ  1515عمرك سعيد بغني ، " حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة  1

  138، كعمي عبد المطيؼ ، المجتمع كالدكلة ، مرجع سابؽ ، ص  155ػ  154، مرجع سابؽ ، ص  8الميبي ، ج 
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يناير  21، ومؤتمر سرت  1920وفمبر ن 17ثالثًا ـ الحوار الوطني في مؤتمر غريان 
 .  م1922

أتت الجكلة الثالثة مف الحكار الكطني في ظؿ أزمة سياسية خطيرة ألمت بالببلد مف 
أدناىا إلى أقصاىا ، كأضرت بالحركة الكطنية ، كىي الفتنة الطائفية التي حصمت في 

بلفات األخرل التي ظيرت الجبؿ الغربي بيف العرب كاألمازيغ كالتي أثارتيا إيطاليا ، كالخ
بيف زعماء المنطقة الغربية كالخبلؼ بيف رمضاف السكيحمي كعبد النبي بمخير ، كالخبلؼ 
بيف ىذا األخير كأحمد سيؼ النصر كالنزاع بيف خميفة بف عسكر كيكسؼ خريبيش ، إلى 
غير ذلؾ مف الخبلفات التي كاف سببيا أطماعان مادية ، كأحقادان قبمية ، تطكرت في 
النياية إلى صدامات مسمحة راح ضحيتيا العديد مف الميبييف ، كتصدع عمى أثرىا الصؼ 
الكطني ، كباتت الكحدة الكطنية ميددة في الكقت الذم كاف يجب فيو دعميا في مكاجية 

 . (1)االحتبلؿ اإليطالي 

، يبحث قضية الكحدة  1920نكفمبر  17لذلؾ ظيرت الحاجة لعقد مؤتمر غرياف في 
ية ، كيعمؿ عمى جمع شمؿ األمة تحت قيادة رجؿ كاحد ، كفؽ برنامج كطني محدد الكطن

، كتعكد فكرة المؤتمر إلى اقتراح تقدـ بو أحمد المريض إلى زعماء المنطقة الغربية 
لمعالجة المكقؼ المستجد عمى الساحة الكطنية ، كقد مييد ليذا المؤتمر باجتماع تحضيرم 

، لينسؽ  1920لساحمية لمجميكرية الطرابمسية في أكتكبر عيقد في العزيزية العاصمة ا
ألعماؿ مؤتمر غرياف العاصمة الجبمية ، كيميد لو بإشراؼ كرعاية أحمد المريض ، 
كتقرر فيو تكجيو الدعكة إلى كؿ المناطؽ الغربية لمحضكر كالمشاركة في الحكار كانتخاب 

طؽ المتنازعة في الجبؿ الغربي ، كفد سمى " كفد اإلصبلح " لمحاكلة التكفيؽ بيف المنا
كحثيـ عمى حضكر المؤتمر، كبالتالي اتسعت دائرة المشاركة في المؤتمر ، بحيث شممت 
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جماعات كاسعة مف المجتمع الميبي ، سكاء مف القادة أك مف عناصر المجتمع المدني 
 .( 1)الذيف جرل انتخابيـ  

: عبد النبي بمخير ،  األولرزيف ، كقد تخمؼ عف حضكر المؤتمر ثبلثة مف الزعماء المب 
ككاف تخمفو عف حضكر مؤتمر غرياف بسبب عزلتو كانشغالو باآلثار المترتبة عف الحرب 

،  1920أغسطس  25بيف بني كليد كمصراتة التي قيتؿ فييا رمضاف السكيحمي يـك 
جباف ، ىذه سميماف الباركني الذم كاف منغمسان في الحرب الدائرة بيف األمازيغ كالر  والثاني

محمد فكيني ككاف  والثالثالحرب التي أدت إلى تغيب أكالد أبي سيؼ كالمشاشية ، 
منيمكان في كضع خطة االنتقاـ لمقتؿ ابنو حسف عمى يد قكات خميفة بف عسكر المكالي 
لسميماف الباركني ، ككاف أحمد المريض قد أرسؿ كفدان إلى سميماف الباركني يدعكه لتكلي 

ر ، كتجنيب الببلد الفتنة كالفكضى ، لكف الباركني امتنع عف حضكر رئاسة المؤتم
المؤتمر ، متعمبلن بعضكيتو في مجمس المبعكثاف العثماني ، مفضبلن االحتفاظ بنفكذه 

 .   (2)اإلقطاعي في منطقة الجبؿ ، ككاف مستندان إلى تأييد قبيمة األصابعة 

مؤتمر لتمتعو بشخصية متزنة كمحبكبة ، كعندئذ اختار المجتمعكف أحمد المريض رئيسان لم
كقدرتو عمى ممئ الفراغ في القيادة الكطنية الذم خمفو غياب رمضاف السكيحمػي بعد قتمػو 

  (3)كما سبقت اإلشارة 

كاستمرت جمسات الحكار في المؤتمر المذككر خمسة عشرة يكمان ، ناقش فييا المجتمعكف 
، كأثمر النقاش كالحكار االتفاؽ عمى إقامة الشأف الكطني العاـ ، كالمصمحة الكطنية 

حككمة كطنية ، كتككيف ىيئة اإلصبلح المركزية مف ثبلثة عشرة عضكان برئاسة أحمد 

                                                 
، مجمة الشييد ،  1584أكتكبر  8ىػ ، 1225محـر  14" مؤتمر العزيزية التحضيرم  ػ محمد عمي أبك شارب 1

 23ػ  11، ص ص  1544العدد الخامس 

 1532، بيركف : دار الفتح ليبيا ، دار التراث العربي  2ػ الطاىر الزاكم ، جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب ، ط  2
 134ػ  133، ص 

 224، ص  1524، القاىرة : مطبعة عيسى البابمي الحمبي ،  2المتحدة ، ج  ػ أميف سعيد ، الدكلة العربية 3
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المريض ، كىي تنظيمان جديدان أكجديو المتغيرات الجيكية المترتبة عف عدـ فاعمية القيادة 
الخبلفات كالتكفيؽ بيف  السياسية لمجميكرية الطرابمسية ، كتضمف برنامجيا السعي لحؿ

القبائؿ المتصارعة في منطقة طرابمس ، كما دعا المؤتمر إلى تكحيد الصؼ كانتخاب قائد 
 . (1)مسمـ ترضاه األمة عمى أساس دستكرم 

كلـ ينجح المؤتمر في االتفاؽ عمى إيجاد حؿ لمكضكع المصالحة بيف أطراؼ الحرب 
، محمد فكيني ، كسميماف الباركني ،  األىمية في الجبؿ لغياب الخصميف المتحاربيف

ككانت النقطة األكثر إثارة في الحكار ىي العكدة إلى مكضكع كحدة الزعامة ، مف خبلؿ 
البحث عف زعيـ ال تككف أسس زعامتو مكضكعان لممناقشة كيعزل فشؿ المصالحة الكطنية 

ة الكطنية كالسمـ إلى غياب كعي ثقافة المصالحة الكطنية ، كغياب القكل الراعية لممصالح
االجتماعي ، كارتفاع سقؼ المطالب ، كعدـ تكالي تقديـ المبادرات التصالحية كمتابعة 

 .  (2)نتائجيا 

كدعا المؤتمر أيضا إلى تككيف حككمة مركزية ألقاليـ ليبيا الثبلثة ، طرابمس كبرقة كفزاف 
بعث كفد إلى ركما ، يرأسيا قائد مسمـ منتخب عمى أساس دستكرم ، كقرر المؤتمر أيضا 

لمفاكضة الحككمة اإليطالية حكؿ ىذه القرارات ، لكف السمطات االستعمارية بعثت بكفد 
آخر مف المتكاطئيف كممثؿ بديؿ لميبييف ، كلـ يستطع كفد المقاكمة مقابمة الحككمة 

 . (3)اإليطالية كمفاكضتيا ، كقفؿ عائدان بعد انتظار طكيؿ داـ ستة أشير 

                                                 
، كأيضا ، عمي عبد  14، ص  1534، طرابمس : مؤسسة الفرجاني ،  8ػ الطاىر الزاكم ، عمر المختار ، ط  1

 144المطيؼ حميدة ، المجتمع كالدكلة ، مرجع سابؽ ، ص 

  283،  282ػ المكلدم األحمر ، المرجع السابؽ ، ص ص  2
، كأيضا ، عمر زبيدة ، رغبة السبلـ في  144ػ عمي عبد المطيؼ حميدة ، المجتمع كالدكلة ، مرجع سابؽ ، ص  3

ػ  1545تاريخ العبلقات الميبية اإليطالية ، مبرككة عمر الشيباني ، محاضرات المكسـ الثقافي الحادم عشر لسنة 
، كعمر زبيدة : " إرادة  51ػ  38، ص ص  8444ت التاريخية ، ، طرابمس : مركز جياد الميبييف لمدراسا 1554

 34ػ  22، ص ص  1541السبلـ في العبلقات الميبية اإليطالية ، مجمة الشييد ، العدد الثاني أكتكبر 
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تاج كقتئذ إلى برنامج لمعمؿ الكطني يعالج أزمتيا السياسية كاالجتماعية ، كانت ليبيا تح 
كيحقؽ المصالحة الكطنية ، لذلؾ جاءت الجكلة الثالثة لمحكار الكطني لتحقيؽ ىذا اليدؼ 
، لكف الزعامة المضطربة المتنابذة سكاء تمؾ التي تبنت الحكار كأدارتو ، أك التي فارقتو 

ستفادة مف نتائجو استفادة تكتيكية لتحقيؽ مصمحة ذاتية أك كقاطعتو ، عممت عمى اال
جيكية مرة أخرل ، ال بؿ ظؿ سميماف الباركني كمحمد فكيني خارج اتفاقات المؤتمر 
كغير معنييف بو ، كما رفض الباركني مبادرة المؤتمريف إلى تكحيد الزعامة الكطنية في 

ة ، فرحات الزاكم ، كمختار كعبار ، شخصية تكافقية . مثمما عارض ىذه الفكرة المقترح
كخالد القرقني لذلؾ تعطمت الفكرة التي نكدم بيا في بياف المؤتمر الختامي سنتيف أخرييف 

، بعد أف غادر سميماف الباركني الببلد بصفة نيائية  1922إلى حيف انعقاد مؤتمر سرت 
(1) . 

تعارض مع المصالح العميا كلما كاف مقترح الجبية الكطنية التي أقرىا مؤتمر غرياف ي
إليطاليا ، كخطتيا الرامية إلحكاـ السيطرة عمى شطرم الببلد ، طرابمس كبرقة ، فقد 
كاجيتو إيطاليا كعممت عمى عرقمة تحقيؽ نتائجو لذلؾ بادرت ىيئة اإلصبلح المركزية 
قرار تكحيد الصؼ ،  باالتصاؿ المباشر بحككمة اجدابيا ، كدعتيا لمتفاكض كالحكار، كا 
ككانت تمؾ المبادرة دليؿ عمى الشعكر بخطكرة المسؤكلية في تمؾ المرحمة الدقيقة ككعي 
دراؾ قكم لشدة األخطار التي كانت تيدد حركة المقاكمة كىك  عميؽ بحقائؽ األمكر ، كا 

 . (2)ما دفع القيادتيف إلقرار عقد اجتماع سرت 

يناير  21لتو الثالثة في سرت كبذلؾ بدأت المرحمة الثانية مف الحكار الكطني في جك    
، كقد يتسأؿ الكثيركف عف أسباب اختيار مدينة سرت مكانان النعقاد المؤتمر ،  1922

كلعؿ مكقع المدينة الجغرافي الذم جعميا حمقة كصؿ بيف أقاليـ الببلد الثبلثة في السمـ 
                                                 

،  822ػ طرابمس ، المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية ، قسـ الكثائؽ األجنبية ، ميكركفمـ رقـ  1
، برقية سرية مف  81( كثيقة رقـ  1521ػ  1511إلى كزارة المستعمرات في ركما عف سميماف الباركني )  مراسبلت
 1581يناير  8في طرابمس إلى كزارة المستعمرات ، بتاريخ  MERCACELLIميركاتممي 

 814، مرجع سابؽ ، ص  1581ػ  1515عمرك سعيد بغني ، " حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة ػ  2
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التي كالحرب ىك أىـ ىذه األسباب ، كىذا شأف معظـ المدف الكسطى في الدكؿ كافة 
  . (1)تتكفر ليا ميزة خاصة مف حيث اعتبارىا عقدة المكاصبلت في الدكلة 

كيضيؼ بعض الباحثيف إلى ذلؾ ، أف ىذه المدينة سبؽ كأف شيدت كحدة الصؼ الكطني 
، ككاف استقرار ىذه المدينة كأفقيا الجغرافي  1915في معركة القرضابية الشييرة عاـ 
أثره في ىذا االختيار المكاني إلجراء  1921ػ  1915اإلقميمي طكاؿ الفترة بيف عامي 

 . (2)الحكار الكطني 

ككاف مف أسباب انعقاد مؤتمر سرت ، ىك تكتر األكضاع الداخمية في إيطاليا ، 
، كالصراع عمى  1921باإلضافة إلى الحرب األىمية التي جرت بيف العرب كالبربر عاـ 

   (3)الزعامة في حركة الجياد الميبي 

ي ىذا المؤتمر تصدر العسكريكف لقيادة العمؿ الكطني ،حيث حضره سبعة مف كف  
أعضاء القيادة مف المنطقة الغربية برئاسة أحمد السكيحمي كىـ : عبد الرحمف عزاـ ، 
كعمر بك دبكس ، كمحمد نكرم السعداكم ، كالشتيكم بف سالـ ، كالصكيعي الخيتكني ، 

لمنطقة الشرقية برئاسة صالح األطيكش ، كىـ كصالح بف سمطاف  ، كأربعة أعضاء مف ا
نصر األعمى ، كخالد القيصة ، كصالح السنكسي ، كعبد اليادم البراني كاجتمع الكفداف 
المندكباف عف حككمة اجدابيا كىيئة اإلصبلح المركزية في عدة جمسات لمحكار كالنقاش ، 

خبلفات كالنزاعات ، كاتخذكا كاستعرضكا فييا الكضع القائـ في القطريف ، كبحثكا أسباب ال

                                                 
ػ بشير عبد ا بشير : " أىمية المكقع الجغرافي لمدينة سرت في تؤطيد المحمة الكطنية " في مؤتمر سرت لمسبلـ  1

 88ػ  81كالمحمة الكطنية ، أعماؿ المؤتمر التاريخي المنعقد تحت شعار " عبؽ الماضي كآماؿ المستقبؿ " سرت 
 28 ػ 85، ص  8414، سرت : منشكرات جامعة سرت ،  8412يناير 

( ، في مؤتمر سرت لمسبلـ كالمحمة  1588يناير  81ػ الزرقاء سالـ محمد : مؤتمر سرت بيف األسباب كالنتائج )  2
 8412يناير  88ػ  81الكطنية ، أعماؿ المؤتمر التاريخي المنعقد تحت شعار عبؽ الماضي كآماؿ المستقبؿ " سرت 

  44، ص  8414، سرت : منشكرات جامعة سرت ، 

 . 43رجع السابؽ ، ص ػ الم 3
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نياء حالة  حزمة مف اإلجراءات مف اجؿ إنياء الخبلفات كالكصكؿ إلى التيدئة ، كا 
 .( 1)الفكضى تحقيقان لممصمحة العميا الكطنية 

كجاءت مناقشات ممثمي الكفديف معبرة عما كاف يعترييـ مف قمؽ كخكؼ عمى مصير   
شر التي أطمقكا عمييا " ميثاؽ سرت " التي الببلد ، كىك ما تعكسو مطالبيـ االثنى ع

تضمنت تكحيد الكممة ، كتكحيد الزعامة ، كانتخاب مجمي تأسيسي لكضع القانكف 
األساسي ، كالمشاركة السياسية ، كالمناصرة كالتضافر عمى حرب العدك ، كتككيف ىيئة 

يرم محـر منتخبة مف أىالي طرابمس كبرقة تجتمع دكريان بكاقع مرتيف في السنة في ش
 .( 2)كرجب لمنظر في مصالح الببلد 

ككاف مف نتائج مؤتمر سرت ، إنياء حالة االنقساـ كالحرب األىمية كالفتف الداخمية ، 
كحالة عدـ اإلخبلص لمكطف بيف جميع الفرقاء السياسييف كالقادة العسكرييف الميدانييف في 

لجيكد الكطنية لمدفاع المشترؾ جميع المناطؽ الميبية ، كتكحيد الصؼ الميبي ، كتكثيؼ ا
ضد العدك اإليطالي ، كظيكر الثكرة الشاممة لمكاجية القكات اإليطالية التي انتيجت 

 .  (3)سياسة إعادة االحتبلؿ لممدف كاألقاليـ الميبية كافة 

كتعد ىذه الجكلة الحكارية فريدة مف نكعيا لككنيا جمعت القيادتيف مف طرابمس كبرقة ألكؿ 
اء تحاكرم مباشر بينيما ، كىي بذلؾ تمثؿ بداية التبلقي بيف زعماء الحركة مرة في لق

الكطنية عمى الساحة الميبية ، كليست خاتمة التفاىـ ، فمف ناحية لـ ينس ىؤالء الزعماء 
كمية الخبلفات القائمة بينيـ ، كمف أخرل ، فإف الحككمة اإليطالية لـ تسمح إلدريس 

 . (4)بيا مكحدة كقكية السنكسي بأف ييمنح إمارة لي

 
                                                 

 124، سالمة سالـ ياسيف : المرجع السابؽ ، ص  43مرجع سابؽ ، ص ،  محمد السريتي شطيبػ  1

 815، مرجع سابؽ ، ص  1581ػ  1515عمرك سعيد بغني ، " حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة ػ  2
 . 45الزرقاء سالـ محمد  ، مرجع سابؽ ، ص ػ  3
 148، سالمة سالـ ياسيف : المرجع السابؽ ، ص  43مرجع سابؽ ، ص ،  محمد السريتي شطيبػ  4
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 استخبلص     

نجازىا في ىذه الدراسة بالرجكع إلى أىـ المصادر إإف المقاربة البحثية التي حاكلنا  
المتكفرة ، كأحدث المراجع كالدراسات المنجزة حكؿ المكضكع ، مكنتنا مف إبراز 

اغة الخصكصيات التي اتسـ بيا الحكار الكطني مف قبيؿ استرجاع السيادة ، كصي
طبلؽ المؤسسات كحؿ المنازعات ، ككشؼ البحث عف امتداد تجارب الحكار  الدستكر ، كا 
الكطني في خبرة الحراؾ السياسي الميبي تحت االستعمار نحك عقديف مف الزماف دارت 

تجارب لمحكار الكطني ، دعت إلييا ظركؼ كمتغيرات ممحة ، اتخذت شكؿ  ثبلث خبلليا
صر الحكار في بعضيا  عمى مشاركة طبقة اجتماعية أزمات سياسية ضاغطة ، كاقت

معينة ، كىي طبقة الزعماء كاألعياف التي كانت تعد نفسيا ىي صاحبة اليد الطكلي في 
لييا تعكد ميمة رعاية المصالح العميا لمببلد كالعباد ، كدار الحكار في الجكلتيف  الببلد ، كا 

اعية في عمـك الببلد السيما القكم السادسة كالسابعة بيف ممثميف لبعض القكل االجتم
القبمية كالجيكية التي نجحت في تمرير آرائيا كمكاقفيا ، كما كاف أداء الفئات الميمشة 
مف الطبلب كالعماؿ كالفبلحيف محدكدان كضعيفا ، كيأتي أحيانا في شكؿ ردكد أفعاؿ تجاه 

ة الحكار ألدكارىـ في القرارات المتخذة ، بسبب افتقارىـ لمخبرة السياسية كتجاكز إدار 
العممية الحكارية ، أما مشاركة الطرؼ الثالث في الحكار الكطني ممثبلن في األطراؼ 
اإلقميمية كالدكلية ، فكانت ضعيفة كغير مؤثرة كال مقبكلة ، كتمثمت في بعض المشاكرات 

 كالمشكرات التي تقدـ بيا عبد الرحمف عزاـ .   

ي إلى تبني قرارات كتكجيات ذات طبيعة تكفيقية ، ككاف الحكار الكطني غالبان ينتي 
تحاكؿ تقريب كجيات النظر بيف األطراؼ المتحاكرة ، كلـ تتـ بمكرة برنامج سياسي كطني 

 . 1922محدد في تمؾ الجكالت إال في مؤتمر سرت 

أما الحاالت األخرل ، فانتيت بمناقشة مكقؼ سياسي محدد في مكاجية أزمة ناشئة أك  
مة ككما كضحت الدراسة ، فإف خبرة الحكار الكطني تكشؼ عف أىمية التجربة ضركرة قائ

السياسية الميبية رغـ ما شابيا مف سمبيات ، كما أحاط بيا مف مبلبسات في ترشيد الحكار 
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الكطني الراىف ، خاصة بعد ما كضحت الدراسة التشابو كالمماثمة الحاصمة بيف 
ر الراىف ، ككذلؾ مف حيث األطراؼ المشاركة مكضكعات الحكار تحت االستعمار كالحكا

المحمية المتمثمة في النخب االجتماعية كاإلقميمية كالدكلية كالمحددة في جامعة الدكؿ 
العربية كاألمـ المتحدة كممثمييما في ليبيا التي أدت دكران مؤثران في صياغة التكجيات 

قرار البرامج كاآلليات كترسيخ المصالحة كبناء المؤسس    ات . كا 
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 سورة التوبة معان وأحكام فقيية

 (1)د. امحمد عبد الحميد المدني

 الـــمـــــقـــــدمـــة

الحمد ، كبو أستعيف، كمنو كحده أستميـ العكف كالسداد كالتأييد، كأصمي كأسمـ عمى خاتـ 
 يف.رسمو كأنبيائو محمدو اليادم إلى نيج ا القكيـ، كآلو كصحبو الطاىر 

فإف القرآف الكريـ ىك الكتاب الشامؿ ألعظـ تشريع رباني، فيك كبلـ ا الذم ال وبعــد...
يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كبيَّف فيو شرعو المستقيـ، الذم أراد لعباده أف 

َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َفَمِن اتََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى  َوَمْن َأْعَرَض يسيركا عميو، 
َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى

(2) . 

كنظرا ألىمية األحكاـ الفقيية في شريعتنا الغراء التي تضمنيا القرآف الكريـ مبثكثة في 
َأْقَومُ  ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن َيْيِدي ِلمَِّتي ِىيَ سكره كآياتو، كانطبلقا مف قكلو عز كجؿ: 

 (3) ،
اخترت لنفسي أف أخكض غمار البحث في سكر القرآف الكريـ ألستنبط أحكامو الفقيية 

سورة التوبة لتككف مكضكع بحثي، كقد عنكنتو: بػػػػػ) سورة التوبةفاخترت مف القرآف الكريـ 
 (، حيث قسمتو إلى مقدمة، كمبحثيف كخاتمة.معاني وأحكام فقيية

 ألىمية المكضكع كسبب اختياره.: فخصصتيا المقدمةأما 

: فخٌصصتو لمحديث عف السكرة مف حيث اسميا كعبلقتيا بما قبميا، المبحث األولكأما 
 ثـ ختمتو بالحديث عف المقاصد العامة التي تناكلتيا السكرة.

 : بعض األحكاـ الفقيية التي تعرضت ليا ىذه السكرة.المبحث الثانيكبٌينت في 
                                                 

 . األصابعة، جامعة الجبؿ الغربي –عضك ىيأة تدريس بقسـ الدراسات اإلسبلمية، كمية اآلداب ( 1)
 . 184-182( طو: 2)
 . 5( اإلسراء: 3)
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 إليو مف نتائج في الخاتمة.كأخيرا دكنت ما تكصمت 

 المبحث  األول: مقدمة عامة عن السورة 

 أوال: أسماء السورة: 

؛ كما يركم ذلؾ -صمى ا عميو كسمـ-تعد سكرة التكبة مف أكاخر ما نزؿ عف النبي 
َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل المَُّو ُيْفِتيُكْم الصحابي الجميؿ البراء بف عازب حيث قاؿ: "آخر آية نزلت 

ي اْلَكاَلَلةِ فِ 
 .(2)كآخر سكرة نزلة براءة"( 1)

كقد نزلت ىذه السكرة بعد سكرة المائدة في السنة التاسعة لميجرة، كيأتي ترتيبيا في 
المصحؼ السكرة التاسعة بعد سكرة األنفاؿ كقبؿ سكرة يكنس، كىي مدنية النزكؿ باالتفاؽ؛ 

ِبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ِلْمُمْشِرِكيَن َما َكاَن ِلمنَّ إال أف بعضيـ استثنى قكلو تعالى: 
َوَلْو َكاُنوا ُأوِلي ُقْرَبى

لعمو  -صمى ا عميو كسمـ-، لما ركم أنيا نزلت في قكؿ النبي (3)
، كما استثنى بعضيـ اآليتيف األخيرتيف (4)«ألستغفرف لؾ ما لـ أنو عنؾ»أبي طالب: 

، ككذلؾ اختمؼ في عدد آياتيا، فعٌدىا أىؿ المدينة كمكَّة (5)كقالكا بأنيما نزال في مكة
 .(6)كالبصرة كالشاـ مائة كثبلثكف، بينما عٌدىا أىؿ الككفة مائة كتسعا كعشريف آية

كقد كردت ليذه السكرة عدة تسميات تميزت بيا عف غيرىا مف السكر، حيث ذكر ليا 
  المفسركف أأكثر مف عشرة أسما كىي كاآلتي:

                                                 

 . 132( النساء: 1)
مػػػف ا كرسػػػكلو إلػػػى الػػػذيف عاىػػػدتـ مػػػف  بػػػاب ابػػػراءة( أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو، كتػػػاب التفسػػػير، 2)

 . 4/1345(، 4233، حديث رقـ)المشركيف{
 . 112( التكبة: 3)
...{، حػػػديث رقػػػـ بػػػاب: امػػػا كػػػاف لمنبػػػي كالػػػذيف آمنػػػكا( أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو، كتػػػاب التفسػػػير، 4)

(4254 ،)4/1313 . 
 . 4/15( ينظر: تفسير القرآف العظيـ: 5)
 . 54-14/53كير: ( ينظر: التحرير كالتن6)
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كبة: لتكرار لفظ التكبة فييا، ككذلؾ ذيكر فييا التكبة عمى الثبلثة الذيف تخٌمفكا عف الت -1
 تبكؾ.

 براءة: الفتتاحيا بيذه الكممة. -2

3-  : الفاضحة: لما ركم عف سعيد بف جبير أنو قاؿ: "قيٍمتي اًلٍبًف عىبَّاسو سيكرىةي التٍَّكبىًة قىاؿى
: بىٍؿ ًىيى اٍلفىاًضحى  ده التٍَّكبىة، قىاؿى تَّى ظىنُّكا أىٍف الى يىٍبقىى ًمنَّا أىحى ًمٍنييـٍ حى ـٍ كى ًمٍنيي ةي مىا زىالىٍت تىٍنًزؿي كى

ًإالَّ ذيًكرى ًفييىا"
(1). 

 سكرة العذاب: ألنيا نزلت بعذاب الكفار، كلتكرار المفظ فييا أكثر مف مرة. -4

 المقشقشة: القشقشة تعني التبرئة، كىي مبرئو مف النفاؽ. -5

 ة: ألنيا أثارت عكرات المنافقيف كأخرجتيا.المثير  -6

 .(2)كغيرىا مف األسماء األخرل كالحافرة كالبحكث كالمشردة

، كلكف يرك عف عمر -صمى ا عميو كسمـ-فمـ ترد فييا أحاديث عف النبي  وأما فضميا
 .(3)ابف الخطاب أنو قاؿ: "تعممكا سكرة براءة، كعممكا نساءكـ سكرة النكر"

 لسورة: البسممة في ا

تميزت ىذه السكرة عف غيرىا مف سكر القرآف بعدـ ذكر البسممة في أكليا، كلقد اختمفت 
 األقكاؿ كتعددت في سبب عدـ افتتاحيا بالبسممة، كأىـ ىذه األقكاؿ ما يمي: 

                                                 

 . 4/841(، 3342( أخرجو مسمـ في صحيحو: حديث رقـ )1)
، تفسػػػير النسػػػفي: 14/51، التحريػػػر كالتنػػػكير: 4/2424( ينظػػػر أسػػػماء السػػػكرة فػػػي: محاسػػػف التأكيػػػؿ: 2)

 . 2/133، التفسير الكسيط: لسيد طنطاكم: 8/114
غمػػكؿ، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، ، تػػح: محمػػد السػػعيد ز 8/433( أخرجػػو البييقػػي فػػي شػػعب اإليمػػاف: 3)

ق، كينظر: التفسير بالمأثكر عف عمر ابف الخطاب: إلبراىيـ بػف حسػف، الػدار العربيػة لمكتػاب، 1414
 . 482ـ، ص1554



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 70 

: لـ يبسمؿ في أكليا ألف الصحابة الذيف قامكا بكتابة المصحؼ اإلماـ لـ يكتبكا األول
 -رضي ا عنو–ألنيـ اقتدكا في ذلؾ بأمير المؤمنيف عثماف بف عفاف البسممة في أكليا؛ 

الذم رأل عدـ الفصؿ بيف سكرة األنفاؿ كسكرة التكبة بالبسممة؛ ألنو خشي أف تككنا سكرة 
كىانىٍت بىرىاءىةي مً  ًدينىًة كى ا أيٍنًزلىٍت ًباٍلمى كىانىًت األىٍنفىاؿي ًمٍف أىكىاًئًؿ مى ٍف آًخًر كاحدة، حيث قاؿ: "... كى

ًتيىا فىظىنىٍنتي أىنَّيىا ًمٍنيىا فىقيًبضى رىسيكؿي المًَّو  تييىا شىًبييىةن ًبًقصَّ كىانىٍت ًقصَّ صمى ا عميو -اٍلقيٍرآًف كى
ـٍ أىٍكتيٍب بىٍينىييمىا سىٍطرى بً  -كسمـ لى ٍنتي بىٍينىييمىا كى ـٍ ييبىيٍّْف لىنىا أىنَّيىا ًمٍنيىا فىًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى قىرى لى ٍسـً المًَّو كى

ًؿ" ٍعتييىا ًفي السٍَّبع الطّْكى الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً فىكىضى
(1). 

قيؿ لـ يبسمؿ في أكليا ألف البسممة رحمة كأماف، كسكرة التكبة نزلت بحٌد السيؼ، الثاني: 
ـٍ تكتب في براءة بسـ ا الرحمف  -رضي ا عنو-حيث سئؿ عمي بف أبي طالب  ـى لى : ًل

ؿ: "ألف بسـ ا الرحمف الرحيـ أماف، كبراءة نزلت بالسيؼ ليس فييا الرحيـ ؟ فقا
 .(2)أماف"

أنو لـ يبسمؿ في أكليا تماشيا مع ببلغة العرب كفصاحتيـ؛ كألف القرآف نزؿ الثالث: 
بمغتيـ كإلعجازىـ، فقد كاف مف عادات العرب في الجاىمية أنيـ إذا كاف بينيـ كبيف قـك 

و، كتبكا إلييـ كتابا دكف أف يفتتحكه بكممة )باسمؾ الميـ(، فمما عيد كميثاؽ كأرادكا نقض
كبيف المشركيف بعث  -صمى ا عميو كسمـ-نزلت ىذه السكرة بنقض العيد بيف النبي 

ليقرأىا عمى  -رضي ا عنو–عميا بف أبي طالب  -صمى ا عميو كسمـ-النبي 
ا جريا عمى عادتيـ في رسائؿ نقض المشركيف في مكسـ الحج، فقرأىا كلـ يبسمؿ في أكلي

 .(3)العيكد

                                                 

، تح: أحمد محمػد شػاكر كآخػركف، دار إحيػاء 1/882(، 2442( أخرجو الترمذم في سننو: حديث رقـ )1)
، أضػكاء البيػاف فػي تكضػيح القػرآف 4/15تفسير القرآف العظػيـ:  التراث العربي، بيركت، د.ت، كينظر:

 . 8/118بالقرآف: 
، تػػػح: مصػػػطفى عبػػػدالقادر عطػػػا، دار 8/224(، 2832( أخرجػػػو الحػػػاكـ فػػػي المسػػػتدرؾ، حػػػديث رقػػػـ )2)

 .  4/28ىػ ، كينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: 1411الكتب العممية، بيركت، 
 . 14/141( ينظر: التحرير كالتنكير: 3)
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قيؿ لـ يبسمؿ في أكليا؛ ألف البسممة سقطت مع سقكط أكؿ السكرة، كما ركم ذلؾ  الرابع:
عف االماـ مالؾ حيث قاؿ: "بمغىنا أٌف سكرة براءة كانت نحكى سكرة البقرة ثـ نسخ كرفع كثير 

 .(1)كضعو"منيا كفيو البسممة فمـ يركا بعد أف يضعكه في غير م

مف األقكاؿ المتقدمة ىك القكؿ األكؿ؛ ألف القرآف الكريـ ىك أمر تكقيفي فبل يجكز  والراجح
الزيادة فيو، فممَّا لـ يجد الصحابة البسممة مثبتة في أكؿ السكرة ترككىا بدكف بسممة، كقد 

 .(2)رجح ابف العربي ىذا القكؿ

  عالقة السورة بما قبميا:

قبميا عبلقة تكاممية؛ حيث جاءت سكرة التكبة  األنفالكسكرة  لتوبةاإف العبلقة بيف سكرة 
 فمثبل: األنفاللتيكمّْؿ كثيرا مف األحكاـ التي جاءت في سكرة 

أف سكرة األنفاؿ قد ختمت بالكشؼ عف الحدكد الفاصمة بيف المؤمف كغير المؤمف، بحيث 
كالكافركف بعضيـ كضحت مكقؼ كؿ منيما مف اآلخر، فالمؤمنكف بعضيـ أكلياء بعض، 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل أكلياء بعض، قاؿ تعالى: 
َوالَِّذيَن ، كقاؿ تعالى: (3) ...المَِّو َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ 

في حيف جاءت ىذه األحكاـ مفصمة في سكرة ، (4) ُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ...َكَفُروا َبعْ 
َبرَاَءٌة ِمَن المَِّو  ، حيث بدأت السكرة بيذا اإلعبلف العاـ الذم كاف تفصيبل ليا: التوبة

َوَرُسوِلِو ِإَلى الَِّذيَن َعاَىْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 
كمف  حيث جاءت البراءة مف المشركيف، (5)

كجاءت تمؾ  األنفالالعيكد المعقكدة بينيـ كبيف المسمميف، ككذلؾ ذيكرت العيكد في سكرة 

                                                 

الشػػػافي، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت،  السػػػبلـ عبػػػد ( ينظػػػر: المحػػػرر الػػػكجيز: البػػػف عطيػػػة، تػػػح: عبػػػد1)
 . 8/118، أضكاء البياف: 14/148، التحرير كالتنكير: 2/2ىػ، 1412

 . 23-13/22، البياف كالتحصيؿ: 8/452( ينظر: أحكاـ القرآف: 2)
 . 38( األنفاؿ: 3)
 . 32( األنفاؿ: 4)
 . 1لتكبة: ( ا5)
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الحديث عف النفاؽ كأىمو، بينما  التوبة، كما فٌصمت سكرة التوبةالعيكد مفصمة في سكرة 
 .األنفالذيكر مجمبل في سكرة 

المصحؼ عمى ىذا  ليذا كغيره مف المناسبات الجامعة بيف السكرتيف كاف ترتيبيما في
 .(1)النسؽ

   (2)المقاصد العامة لمسورة

نزلت ىذه السكرة لتحديد عبلقة المسمميف بأعدائيـ، ككيفية التعامؿ معيـ في حالتي السمـ 
صمى ا -كالحرب، حيث افتتحت بتحديد مٌدة العيكد كالمكاثيؽ التي كانت بيف النبي 

ظيار البراءة م -عميو كسمـ َبرَاَءٌة ِمَن المَِّو  نيـ حيث قاؿ تعالى: كبيف المشركيف، كا 
، كأكجب ا سبحانو كتعالى مع ىذه (3) َوَرُسوِلِو ِإَلى الَِّذيَن َعاَىْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن 

البراءة ضركرة الكفاء بالعيكد مع المشركيف الذيف لـ ينقضكا عيكدىـ مع المسمميف فقاؿ 
ُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ُثمَّ َلْم َيْنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِىُروا َعَمْيُكْم َأَحًدا ِإالَّ الَِّذيَن َعاَىدْ تعالى: 

َفَأِتمُّوا ِإَلْيِيْم َعْيَدُىْم ِإَلى ُمدَِّتِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن 
، أما الذيف نقضكا العيكد (4)

ب عميكـ قتاليـ، ثـ جعمت السكرة لمقتاؿ قيدا كالمكاثيؽ مع المسمميف كلـ يكفكا بأيمانيـ كج
َفِإَذا اْنَسَمَخ اأْلَْشُيُر اْلُحُرُم َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن  كىك انتياء األشير الحـر يقكؿ تعالى: 

َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم ... 
، كلكف يجب تمكيف المشركيف مف تمقي الدعكة كسماع القرآف إف (5)

ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى  الحؽ تعالى: إف ىـ أرادكا ذلؾ، يقكؿ  َواِ 

                                                 

، 14/14ـ، 1512، 8( ينظػػػر: تفسػػػير المراغػػػي: ألحمػػػد المراغػػػي، مكتبػػػة مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي، ط1)
 . 2/252الكريـ الخطيب، دار الفكر العربي، بيركت، د.ت،  تفسير القرآف لمقرآف: لعبد

زىػرة التفاسػير:  كمػا بعػدىا، 14/55كمػا بعػدىا، التحريػر كالتنػكير:  4/22( ينظر: تفسير القرآف العظيـ: 2)
-124، الػػنظـ الفنػػي فػػي القػػرآف: ص281-41/281ألبػػي زىػػرة، دار الفكػػر العربػػي، بيػػركت، د.ت، 

122 . 
 . 1( التكبة: 3)
 . 4( التكبة: 4)
 . 1( التكبة: 5)
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َيْسَمَع َكاَلَم المَِّو ... 
، ثـ بينت السكرة السبب أك الحكمة في البراءة مف المشركيف (1)

، أم كيؼ  (2). َكْيَف َيُكوُن ِلْمُمْشِرِكيَن َعْيٌد ِعْنَد المَِّو َوِعْنَد َرُسوِلِو .. فقاؿ تعالى: 
 يعطى ليـ األماف كىـ مشرككف با غير مصدقيف بنبيو.

ثـ يبيف ا تعالى في ىذه السكرة الكريمة شرط اإلخاء بيف المسمميف كالمشركيف كىك 
يتاء الزكاة:  قاـ الصبلة كا  اَلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفِإْخوَ  اإليماف با كا  اُنُكْم َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

، كبعد ذلؾ بينت السكرة الكريمة شرط عمارة مساجد ا كىك اإليماف، (3) ِفي الدِّيِن...
َما َكاَن  فذكرت أنو ال يجكز لممشركيف أف يعمركا مساجد ا ألنيـ ال يؤمنكف با: 

ِباْلُكْفِر ... ِلْمُمْشِرِكيَن َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَد المَِّو َشاِىِديَن َعَمى َأْنُفِسِيْم 
، بؿ إف عمارة (4)

ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد المَِّو َمْن  مساجد ا ىي مف حٌؽ مف آمف با كحده كصٌدؽ برسكلو: 
اَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ المَّوَ  ...  آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

(5). 

كف بأنيـ أىؿ ليا، ككذلؾ نزلت  ىذه السكرة إلبطاؿ بعض عادات الجاىمية التي كانكا يعتزُّ
ككانكا يتفاخركف بيا أماـ المسمميف: كسقاية الحجيج، كعمارة المسجد الحراـ فقاؿ تعالى: 

 ِْم اْْلِخِر َوَجاَىَد ِفي َأَجَعْمُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيو
َسِبيِل المَِّو اَل َيْسَتُووَن ِعْنَد المَِّو ... 

، ثـ حٌذر ا المؤمنيف مف أف يتخذكا المشركيف (6)
ْخَواَنُكْم َأْوِلَياَء أعكانا ليـ كلك كانكا مف أقاربيـ:  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا آَباَءُكْم َواِ 

يَماِن ... ِإِن اْستَ  َحبُّوا اْلُكْفَر َعَمى اإلِْ
، كبعد ذلؾ بٌينت السكرة أف النَّصر عمى الكفار (7)
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نما ىك مف عند ا، ذلؾ ألنيـ ظنكا يـك حنيف أنيـ سيغمبكف الكفار  (1)ال يككف بالكثرة كا 
ا لكثرتيـ كنسكا أف التككؿ عمى ا ىك سبيؿ النصر، فييزمكا في أكؿ المعركة حتى أيقنك 

َلَقْد َنَصَرُكُم المَُّو ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة َوَيْوَم ُحَنْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم بتمؾ الحقيقة كرجعكا إلى ا: 
 .(2) َكْثَرُتُكْم َفَمْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَمْيُكُم اأْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبِرينَ 

 تعالى أف اإلسبلـ عزيز كالمسمميف أعزة، فأراد ا أف ييذؿَّ أعداء اإلسبلـ، بأف ثـ بيف ا
َقاِتُموا الَِّذيَن اَل خٌيرىـ بيف قتاؿ المسمميف أك إعطاء الجزية كىـ أذالء صاغركف: 

ُسوُلُو َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواَل ِباْلَيْوِم اْْلِخِر َواَل ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم المَُّو َورَ 
، كبعد ذلؾ بٌينت (3) ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرونَ 

ال يحؿ فييا  (4)ىذه السكرة عدد الشيكر في السنة، كىي اثنا عشر شيرا منيا أربعة حـر
انتقاؿ إلى بيت ا الحراـ، حيث ينشغؿ فييا المرء بأداء المناسؾ القتاؿ؛ ألنيا أياـ حٌج ك 

ِإنَّ ِعدََّة الشُُّيوِر ِعْنَد المَِّو اْثَنا َعَشَر َشْيًرا ِفي ِكتَاِب المَِّو كينقطع لمعبادة دكف سكاىا: 
َقيُِّم َفاَل َتْظِمُموا ِفيِينَّ َأْنُفَسُكم َيْوَم َخَمَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَيا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن الْ 

...
ِإنََّما النَِّسيُء ِزَياَدٌة ِفي الذم كاف مف عادات الجاىمية:  (6)، ككذلؾ أبطؿ النسيء(5)

...  ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِو الَِّذيَن َكَفُروا ُيِحمُّوَنُو َعاًما َوُيَحرُِّموَنُو َعاًما
(7) . 

                                                 

صػمى -( يـك حنيف: حنيف اسـ كادم بيف مكة كالطائؼ حدثت فيو معركة بيف المسػمميف فػي عيػد النبػي 1)
 . 4/32كبيف ىكازف كثقيؼ، ينظر: تفسير القرآف العظيـ:  -ا عميو كسمـ

 . 81( التكبة: 2)
 . 85( التكبة: 3)
، رجب،4) ينظر: صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب  ( األشير الحـر ىي: ذك القعدة، ذك الحجة، محـر

 (. 4441باب حجة الكادع، حديث رقـ )
 . 22( التكبة: 5)
، فيقػػدمكنيا عامػػان، كيؤخركنيػػا 6) ( النسػػيء: عػػادة كانػػت فػػي الجاىميػػة حيػػث كػػانكا يتبلعبػػكف باألشػػير الحػػـر

 . 4/114العاـ المقبؿ، ينظر: تفسير القرآف العظيـ: 
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يف عمى الجياد في سبيمو كاإلسراع في ذلؾ فجاء التحريض بطريقة ثـ حٌرض ا المؤمن
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم العتاب عمى تباطئيـ بإجابة المنادم إلى الجياد فقاؿ تعالى: 

ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل المَِّو اثَّاَقْمُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم ... 
، ثـ أكرد ذـ (1)

 المنافقيف الذيف تخمفكا عف الجياد ببل عذر يبيح ليـ ذلؾ، كقد قٌسميـ إلى أقساـ:

إلى الجياد تمٌنعكا عمى ذلؾ كلجؤكا  -صمى ا عميو كسمـ-: الذيف إذا دعاىـ النبي أوليا
في القعكد كالتخمؼ عف الجياد، قاؿ  -صمى ا عميو كسمـ-إلى الحجج ليأذف ليـ النبي 

...  َوِمْنُيْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِلي َواَل َتْفِتنِّي َأاَل ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطواتعالى: 
، ثـ بيف ا (2)

مصيبة  -صمى ا عميو كسمـ-تعالى بأف ىؤالء المنافقيف يفرحكف إذا أصابت الرسكؿ 
ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم ... كيحزنكف إذا أصابتو حسنة: 

(3). 

في تكزيعو الصدقات  -صمى ا عميو كسمـ-: الذيف يطعنكف في حكـ النبي ثانييا
ف لـ  المفركضة، كيزعمكف أنو يخص بيا أىمو كخاصتو، فإف أعطاىـ منيا رضكا كا 

َدَقاِت َفِإْن ُأْعُطوا ِمْنَيا يعطيـ منيا سخطكا عميو، قاؿ تعالى:  َوِمْنُيْم َمْن َيْمِمُزَك ِفي الصَّ
ْن َلْم ُيْعَطْوا ِمْنَيا ِإَذا ُىْم َيْسَخُطونَ َرضُ  ، كلكف ا دافع عف نبيو كرٌد طعنيـ في (4) وا َواِ 

َدَقاُت  لمصدقات فبٌيف مصارفيا حيث قاؿ:  -صمى ا عميو كسمـ-قسمة النبي  ِإنََّما الصَّ
ِلْمُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن ... 

(5). 
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بأقكاليـ كيقكلكف ىك أذف؛ الدعائيـ بأنو  - عميو كسمـصمى ا-: الذم يؤذكف النبي ثاليا
 َوِمْنُيُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَيُقوُلوَن ُىَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم ...يسمع ما يقاؿ لو: 


(1). 

 -صمى ا عميو كسمـ-كبعد أف بٌينت اآلية أقساـ المنافقيف كمدل بيغضيـ لمنبي 
ميف؛ بٌينت اآلية شٌدة غضب ا تعالى عمييـ، حتى إنو أمر نبيو بعدـ االستغفار كالمسم

اْسَتْغِفْر َلُيْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر َلُيْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُيْم َسْبِعيَن َمرًَّة  ليـ؛ ألنو لف يغفر ليـ: 
فسي أمر نبيو كذلؾ بعدـ الصبلة ، كليشٌدد عميو العذاب الن(2) َفَمْن َيْغِفَر المَُّو َلُيْم ...

َواَل ُتَصلِّ َعَمى َأَحٍد ِمْنُيْم َماَت  عمى مف يمكت منيـ كعدـ القياـ عمى قبره فقاؿ تعالى: 
...  َأَبًدا َواَل َتُقْم َعَمى َقْبرِهِ 

(3). 

كلكي يطمئف ا تعالى المؤمنيف بعد أف نيى نبيو مف االستغفار لممنافقيف كالصبلة عمييـ 
-ـ السكرة بآيتيف لتذكير المؤمنيف بنعمة ا عمييـ إذ بعث فييـ أفضؿ خمقو محمد خت

، كالتنكيو بصفاتو الجامعة لمكماؿ، مف حيث حرصو عمى ىدايتيـ، -صمى ا عميو كسمـ
 َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيوِ  كرغبتو في إيمانيـ ليككف رؤكفا رحيما بيـ: 

 .(4) َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيمٌ 
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 المبحث الثاني: بعض األحكام الفقيية التي تعرضت ليا ىذه السورة

مف خبلؿ تتبع السكرة يمكف تقسيـ ىذا المبحث إلى قسميف: قسـ يتعمؽ بأحكاـ الجياد، 
 كالثاني يتعمؽ بأحكاـ الزكاة.

 (1)تعمق بالجيادأوال: أحكام ت

 لقد احتكت ىذه السكرة عمى مجمكعة مف األحكاـ التي تتعمؽ بالجياد، كمف ىذه األحكاـ:

 حكم الجياد: -1

حيث بينت ىذه السكرة في مجمكعة مف اآليات حكـ الجياد، كأف الجياد قد يككف فرض  
 عيف أك فرض كفاية.

ان منيا، عند ذلؾ يتعيف القتاؿ إذا دخؿ العدك ببلد المسمميف كاحتؿ جزء فرض عينفيككف 
عمى جميع أىؿ تمؾ الببلد، " خفافا كثقاال، كركبانا كرجاال، عبيدا كأحرارا، مف كاف لو أب 

، فإف لـ (2)مف غير إذنو، كمف ال أب لو، حتى يظير ديف ا ... كال خبلؼ في ىذا "
لببلد التي تمييـ يستطيعكا رد العدك كتحرير ببلدىـ عندىا يصبح الجياد فرض عيف عمى ا

، يقكؿ (3)مف الببلد اإلسبلمية، كىكذا يستمر حتى يتعيف القتاؿ عمى جميع ببلد المسمميف
اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِىُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل المَِّو َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن  تعالى: 

ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ 
(4). 

                                                 

. ينظػر: الجياد ىك: قتاؿ مسمـ كافرا غير ذم عيد إلعبلء كممة ا أك حضكريه لو أك دخػكؿي أرضو لػو( 1)
 . 125ىػ، ص1214، 1فة: لمرصاع، المكتبة العممية، القاىرة، طشرح حدكد ابف عر 

 . 112-8/111( أحكاـ القرآف: 2)
، 1، الفقو اإلسبلمي كأدلتػو: كىبػة الزحيمػي، دار الفكػر، بيػركت، ط112-8/111( ينظر: أحكاـ القرآف: 3)

 . 2/412ـ، 1544
 . 41( التكبة: 4)
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نما كاف  (1)فرض كفاية يككفك  إذا أمف المسممكف في ديارىـ كلـ ييجـ عمييـ العدك، كا 
الجياد ىنا لقتؿ عدك بعيد ال يؤمف شره، أك دعكة كافر لئلسبلـ فإف أبى فالقتاؿ أك دفع 

ِفْرَقٍة ِمْنُيْم  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافًَّة َفَمْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ الجزية، يقكؿ تعالى: 
َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّيوا ِفي الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُيْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَذُرونَ 

، فدلت ىذه (2)
اآلية عمى أف النفير لمقتاؿ ال يككف عاما لجميع المسمميف، بؿ يجكز أف يقعد منيـ نفر 

إف الجياد ليس عمى األعياف كأنو فرض كفاية كما تقدـ  بي: "لتعميـ ديف ا، يقكؿ القرط
؛ إذ لك نفر الكؿ لضاع مف كراءىـ مف العياؿ ، فميخرج فريؽ منيـ لمجياد كليقـ فريؽ 
يتفقيكف في الديف كيحفظكف الحريـ ، حتى إذا عاد النافركف أعمميـ المقيمكف ما تعممكه 

 .(3)مف أحكاـ الشرع "

 عمينا، إذ لك كاف الجياد فرض عيف في كؿ األكقات لتعسر ذلؾ، كىذا الحكـ مف نعـ ا
كلكقع المسممكف في الحرج، كلما تمكف المسممكف مف القياـ بمصالح دنياىـ، كلقكبؿ 
بالنقض كالرفض، كلكف ا تعالى جعؿ الغاية مف الجياد أف يأمف المسممكف في ديارىـ 

 .(4)كيتمكنكا مف القياـ بمصالح دينيـ كدنياىـ

 فضل الجياد: -2

ال شؾ أف لمجياد فضبلن عظيمان يفكؽ كؿ تصكر، إذ أف المسمـ يبذؿ فيو أغمى شيء 
ِإنَّ المََّو اْشَتَرى ِمَن  عنده كىي نفسو، فبلبد أف يككف ثمف ىذه النفس شيئا أعظـ منيا: 

اِتُموَن ِفي َسِبيِل المَِّو َفَيْقُتُموَن َوُيْقَتُموَن َوْعًدا اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُيْم َوَأْمَواَلُيْم ِبَأنَّ َلُيُم اْلَجنََّة ُيقَ 
ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْيِدِه ِمَن المَِّو َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعكُ  ُم الَِّذي َعَمْيِو َحقِّا ِفي التَّْورَاِة َواإلِْ

                                                 

سقط عف الباقيف. ينظر: البحر المحيط فػي أصػكؿ الفقػو:  ( فرض الكفاية معناه أنو إذا قاـ بعض الناس1)
 . 151-1/154ىػ، 1481، 1لمزركشي، تح: محمد محمد تامر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 . 188( التكبة: 2)
 . 4/852ىػ، 1482( الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي، تح: ىشاـ البخارم، دار عالـ الكتاب، الرياض، 3)
 . 5/2ـ، 1534، 2سكط: لمسرخسي، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، ط( ينظر: المب4)
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كىك عكض عظيـ، ال يدانيو  ، قاؿ ابف العربي: " (1)َباَيْعُتْم ِبِو َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ميعكَّض كال يقاس بو؛ كليذا يركل عف ابف عباس أنو لما قرأ ىذه اآلية قاؿ: ثامىنىييـ كا 
كأغمى الثمف، يريد أنو أعطاىـ أكثر مما يجب ليـ في حكـ المتاجرة، كلـ يأت الربح عمى 

 .(2)مقدار الشراء؛ بؿ زاد عميو كأربى"

مف اآليات التي تحدثت عف فضؿ الجياد كالمجاىديف في ىذه السكرة قكلو تعالى:  ككذلؾ
َأَجَعْمُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَجاَىَد ِفي 

اَل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا  َسِبيِل المَِّو اَل َيْسَتُووَن ِعْنَد المَِّو َوالمَّوُ 
َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل المَِّو ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد المَِّو َوُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِئُزونَ 

(3) ،
الحجيج كعمارة المسجد فقد بٌيف ا تعالى في ىذه اآلية أف الجياد أعظـ مف سقاية 

الحراـ، كبيذا يككف الجياد أفضؿ األعماؿ كأحسنيا لممسمـ عند الحاجة لمجياد، قاؿ 
 .(4)عمى أف الجياد أفضؿ" -صمى ا عميو كسمـ-كاستدؿ بيا النبي  القرطبي: "

   من يجوز لو التخمف عن الجياد:   -3

عندما أمرىـ  -مى ا عميو كسمـص-لما جاء األمر مف ا تعالى بامتثاؿ أمر الرسكؿ 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي  بالخركج لقتاؿ الرـك فقاؿ تعالى: 

َياِة الدُّْنَيا َسِبيِل المَِّو اثَّاَقْمُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اْْلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلحَ 
ِفي اْْلِخَرِة ِإالَّ َقِميٌل ِإالَّ َتْنِفُروا ُيَعذِّْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكمْ 

، كثر استئذاف (5) 
ليأذف ليـ في التخمؼ عف الجياد، ككانت  -صمى ا عميو كسمـ-الناس مف النبي 

المَُّو َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُيْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َعَفا أعذارىـ كاىية فقاؿ تعالى: 

                                                 

 . 111( التكبة: 1)
 . 8/145( أحكاـ القرآف البف العربي: 2)
 . 84-15( التكبة: 3)
 . 4/58( الجامع ألحكاـ القرآف: 4)
 . 25-24( التكبة: 5)
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ثـ أغمؽ ا الباب أماـ المعتذريف، بؿ جعؿ مف يعتذر عف الجياد ،   (1) َوَتْعَمَم اْلَكاِذِبينَ 
ِو َواْلَيْوِم اْْلِخِر َواْرتَاَبْت ِإنََّما َيْستَْأِذُنَك الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالمَّ  مع القدرة عميو منافؽ فقاؿ:

ُقُموُبُيْم َفُيْم ِفي َرْيِبِيْم َيَتَردَُّدونَ 
األعذار كازداد المعتذركف حٌدد ا  ت، كبعد أف كثر (2)

َلْيَس َعَمى  مف يجكز لو االعتذار عف الخركج لمقتاؿ كذكر أصنافيـ فقاؿ تعالى: 
َعَفاِء َواَل َعَمى اْلَمْرَضى وَ  اَل َعَمى الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا ِلمَِّو الضُّ

َوَرُسوِلِو َما َعَمى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍل َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم  َواَل َعَمى الَِّذيَن ِإَذا َما َأَتْوَك 
ِلَتْحِمَمُيْم ُقْمَت اَل َأِجُد َما َأْحِمُمُكْم َعَمْيوِ 

، فقطعت ىذه اآلية الطريؽ أماـ المنافقيف كمف (3)
 اتبع طريقيـ ككاف غرضيـ مف االعتذار ىك الفرار مف القتاؿ.

أصؿ في سقكط التكميؼ عف العاجز؛ فكؿ مف عجز  يقكؿ القرطبي في ىذه اآلية أنيا "
، فحٌددت اآلية أصحاب األعذار الذيف يسقط عنيـ الجياد كىـ: (4)عف شيء سقط عنو"

، كمف خمؽ في أصؿ البنية شديد النحافة كالضؤكلة، ال ضعفاء، كالضعيؼ ىك: اليـر
بحيث ال يمكنو الجياد ، كالمريض: مف عيرض لو مرض ال يستطيع معو التجييز لمجياد، 

، "كالجميكر مف العمماء عمى أف مف ال يجد ما (5)كالذيف ال يجدكف ما ينفقكف، كىـ الفقراء
، كقد خالؼ المالكية في ذلؾ كقالكا: إف مف كانت (6)عميو" ما ينفقو في غزكه أنو ال يجب

، كالراجح قكؿ الجميكر لعمـك اآلية في كؿ مف (7)عادتو الفقر كجب عميو الخركج لمجياد
 ال يجد ما ينفؽ سكاء كانت عادتيـ أـ لـ تكف، كا أعمـ.

 

                                                 

 . 42( التكبة: 1)
 . 41( التكبة: 2)
 . 51-54( التكبة: 3)
 . 4/882كاـ القرآف: ( الجامع ألح4)
 .  1/43ىػ، 1488( ينظر: تفسير البحر المحيط: ألبي حياف، دار الكتب العممية، بيركت، 5)
 . 4/885( الجامع ألحكاـ القرآف: 6)
 . 4/885، الجامع ألحكاـ القرآف: 8/122( ينظر: أحكاـ القرآف: 7)
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 حفظ العيود والمواثيق:  -4

حفظ العيكد كالمكاثيؽ بينيـ، حيث إف األصؿ  مف األحكاـ المتعمقة بالجياد كقتاؿ العدك
في الشريعة اإلسبلمية حفظ العيكد كالمكاثيؽ كبقائيا إلى نياية المٌدة المتفؽ عمييا بيف 
الطرفيف، فالمسمميف ممزميف عمى الكفاء بالعيكد، ألنيـ مأمكركف بذلؾ فقد قاؿ ا تعالى: 

 ِيَن ُثمَّ َلْم َيْنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِىُروا َعَمْيُكْم َأَحًدا َفَأِتمُّوا ِإالَّ الَِّذيَن َعاَىْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرك
ِإَلْيِيْم َعْيَدُىْم ِإَلى ُمدَِّتِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن 

، فبل يجكز ليـ نقظ العيكد مع مف (1) 
 .(2)كٌفى بعده معيـ

ىدييـ في حالتيف ذكرتيما سكرة التكبة فقاؿ كلكف يجكز لممسمميف نقض العيكد مع معا
َة اْلُكْفِر ِإنَُّيْم اَل  تعالى:  ْن َنَكُثوا َأْيَماَنُيْم ِمْن َبْعِد َعْيِدِىْم َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُموا َأِئمَّ َواِ 

َأْيَماَن َلُيْم َلَعمَُّيْم َيْنَتُيونَ 
فييما نقض العيكد ، حيث بٌينت اآلية الحالتيف المتيف يجب (3)

 مع المشركيف، كىما:

 الحالة األكلى: إذا بدأ المشرككف بنقض العيد مع المسمميف.

الحالة الثانية: إذا طعنكا في ديف ا، أك سبُّكا الرسكؿ؛ عندىا كجب عمى المسمميف نقض 
 .(4)ذلؾ العيد كقتاليـ حتى يرجعكا عما قالكا، حفاظا عمى الديف

ذه اآلية عمى كجكب قتؿ المسمـ إذا طعف في الديف، كأف ينسب إليو كما استدؿ العمماء بي
ما ال يميؽ بو، أك ينكر أصبل مف أصكلو؛ لما ثبت مف الدليؿ القطعي عمى صحة أصكلو 

 كاستقامة فركعو.

                                                 

 . 4( التكبة: 1)
 . 4/31، الجامع ألحكاـ القرآف: 8/414القرآف:  ، أحكاـ4/24( ينظر: تفسير القرآف العظيـ: 2)
 . 18( التكبة: 3)
، زىػػػػػرة التفاسػػػػػير: 121-14/185، التحريػػػػػر كالتنػػػػػكير: 25-4/24( ينظػػػػػر: الجػػػػػامع ألحكػػػػػاـ القػػػػػرآف: 4)

 كما بعدىا.  41/2884
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أما الذمي إذا طعف في الديف فإنو يقتؿ، كىذا مذىب الجميكر، بينما خالفيـ الحنفية في 
 .(1)ييقتؿ بؿ ييستتابذلؾ، كقالكا: بأنو ال 

صمى ا عميو -كالراجح قكؿ الجميكر؛ لما ركم "أف امرأة ييكدية كانت تشتـ النبي 
 -صمى ا عميو كسمـ-، كتقع فيو، فخنقيا رجؿ حتى ماتت، فأبطؿ رسكؿ ا -كسمـ
دىمىيا"
(2). 

 إجارة المستجير:  -5

ة التكبة إجارة المستجير، فقد أمر المتعمقة بالجياد التي أقرتيا سكر  -أيضا–كمف األحكاـ 
ْن َأَحٌد ِمَن  بأف يستأمف المشرؾ إذا طمب منو ذلؾ:  -صمى ا عميو كسمـ-ا نبيو  َواِ 

اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم المَِّو ثُمَّ َأْبِمْغُو َمْأَمَنوُ 
، لما فيو مف (3)

اإلسبلـ بكثرة أتباعو، ككذلؾ استئماف المشرؾ يترتب عميو  المصمحة التي تعكد عمى
 سماعو لكبلـ ا كتعمـ شرعو الحكيـ، مما يؤدم أحيانا لدخكلو إلى اإلسبلـ.

ف أحد مف المشركيف الذيف أمرتؾ  -صمى ا عميو كسمـ-كاآلية مكجية لمنبي  كمعناىا: كا 
اع كبلـ ا كبياف حجتو، كىذا يبيف بقتاليـ طمب منؾ األماف فأعطو إياه، كمكّْنو مف سم

لنا سماحة ىذا الديف كأنو لـ ينتشر بحد السيؼ كما يزعـ أعداء اإلسبلـ، بؿ انتشر كشاع 
في ربكع األرض بالحجة كاإلقناع كالميف، كلـ تكف ميمة المسمميف النيؿ مف الكفار كما 

                                                 

 . 1/12، تفسير البحر المحيط: 4/48( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: 1)
، تػػح: محمػػد محيػػي 1/422ننو: كتػػاب األدب، بػػاب الحكػػـ فػػيمف سػػٌب النبػػي، ( أخرجػػو أبػػك داكد فػػي سػػ2)

سػػناده صػػحيح عمػػى شػػرط الشػػيخيفكقػػاؿ األلبػػاني: " الحميػػد، دار الفكػػر بيػػكت، د.ت، الػػديف عبػػد ". كا 
  1/51ق، 1441، 8ينظر: إركاء الغميؿ: لؤللباني، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط

 . 2( التكبة: 3)
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بيذا الديف فأبمغو مكضع  زعمكا، بؿ كاف ىدفيـ انتشار ىذا الديف، فإف لـ يؤمف كلـ يقتنع
 .(1)أمنو مع مراعاة المحافظة عميو حتى يصؿ إلى ديار قكمو، كبعد ذلؾ يجكز لؾ قتالو

فاآلية الكريمة تدؿ عمى كجكب تأميف المشرؾ الحربي إذا طمب ىك ذلؾ كأراد سماع 
، القرآف كالنظر في حجة اإلسبلـ، لما فييا مف مصالح عامة تعكد عمى اإلسبلـ كالمسمميف

كىذه اإلجارة إما أف تككف مف أمير أك مأمكر، فأما األمير فبل خبلؼ في إجارتو؛ ألنو 
–نائب عف الجميع كمقٌدـ لمنظر في مصالحيـ، كأما اإلجارة مف قبؿ المأمكر          

فقد اختمؼ فييا العمماء، حيث قالكا بإمضاء أماف الحٌر، كأما العبد فإف أمانو  -الرعية
 .(2)كر، بنميا خالفيـ الحنفية فقالكا: بأنو ال يجكز أمانويمضي عند الجمي

صمى -قكؿ الجميكر في أماف العبد؛ لعمـك دخكلو في قكؿ النبي  -كا أعمـ–كالراجح 
ـٍ أىٍدنىاىيـٍ : »-ا عميو كسمـ ًتًي ـٍ يىٍسعىى ًبًذمَّ مىى مىٍف ًسكىاىي ـٍ يىده عى ـٍ كىىي  اٍلميٍسًمميكفى تىتىكىافىأي ًدمىاؤيىي

ـٍ  اىي مىى أىٍقصى دُّ عى ييرى  .(3)« كى

  الجزية: -6

الجزية: مف الجزاء، ما تفرضو الدكلة عمى رؤكس أىؿ الذمة، كىي تضرب عمى 
َقاِتُموا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواَل ِباْلَيْوِم  ، قاؿ تعالى: (4)األشخاص ال عمى األرض
َم المَُّو َوَرُسوُلُو َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب اْْلِخِر َواَل ُيَحرُِّموَن َما َحرَّ 

َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرونَ 
، كالمقصكد باليد في اآلية: السعة كالقدرة، (5)

                                                 

، 2، أكضػػػح التفاسػػػير: لمحمػػػد الخطيػػػب، المطبعػػػة المصػػػرية، ط1/12حػػػر المحػػػيط: ( ينظػػػر: تفسػػػير الب1)
 . 888ـ، ص1554

، أحكػاـ القػرآف اليػف 44-2/42( ينظر: أحكػاـ القػرآف: لمجصػاص، دار الكتػاب العربػي، بيػركت، د.ت، 2)
 . 33-4/32، الجامع ألحكاـ القرآف: 415-8/414العربي: 

(، 8242، حػػديث رقػػـ ) بػػاب المسػػممكف تتكافػػأ دمػػاؤىـ الػػديات،( أخرجػػو: ابػػف ماجػػة فػػي سػػننو، كتػػاب 3)
 الباقي، دار الفكر، بيركت، د.ت.  ، تح: محمد فؤاد عبد8/451

 . 124( ينظر: معجـ لغة الفقياء: ص4)
 . 85( التكبة: 5)
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في اآلية  كالصغار كالصغر: ضد الكبر، كتشمؿ المعنى الحسي كالمعنكم، كالمراد بيا
الخضكع ألحكاـ اإلسبلـ كسيادتو، فتصغر أنفسيـ بيا، إذ أنيـ فقدكا الممؾ كعجزكا عف 

 .(1)مقاكمة الحكـ

 ممن تؤخذ الجزية:

اختمؼ الفقياء فيمف تؤخذ منيـ الجزية، أك عمى مف تجب الجزية، فذىب اإلماـ الشافعي 
جما؛ لنص ىذه اآلية، كألنيـ إلى أف الجزية تؤخذ مف أىؿ الكتاب خاٌصة عربا كانكا أـ ع

كا بالذكر فتكجو الحكـ إلييـ دكف سكاىـ، قاؿ تعالى:  َقاِتُموا الَِّذيَن اَل ىـ الذيف خيصُّ
، أما  ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواَل ِباْلَيْوِم اْْلِخِر ... ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيةَ 

َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث ؿ الكتاب فقد قاؿ فيو ا تعالى: المشركيف مف غير أى
َوَجْدُتُموُىمْ 

نما ذكر القتاؿ فقط (2) ، بينما ذىب الجميكر إلى (3)فمـ يذكر فييا الجزية، كا 
، كأما المجكس فقد (4)أنيا تؤخذ مف كؿ عابد كثف أك نار أك جاحد أك مكذب إال المرتد

 .(6)، فقد نقؿ ابف المنذر اإلجماع عمى ذلؾ(5)الجزية منيـ اتفؽ العمماء عمى أخذ

 

 

                                                 

، تفسػير المراغػي: 23-14/22( ينظر: تفسير المبػاب: البػف عػادؿ، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، د.ت، 1)
14/12 . 

 . 1( التكبة: 2)
، الحػػػاكم: لممػػػاكردم، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، 112-2/118( ينظػػػر: أحكػػػاـ القػػػرآف: لمجصػػػاص: 3)

 . 855-14/854ق، 1414، 1ط
، مكاىػػب 4/114، الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف: 845-8/844( ينظػػر: ينظػػر: أحكػػاـ القػػرآف: البػػف العربػػي: 4)

 . 241-2/244الجميؿ:  
 . 4/111امع ألحكاـ القرآف: الج ( ينظر:5)
ق، 1484، 8( ينظػػػػر: اإلجمػػػػاع: البػػػػف المنػػػػذر، تػػػػح: أبػػػػك حمػػػػاد صػػػػغير، مكتبػػػػة الفرقػػػػاف، عجمػػػػاف، ط6)

 . 41ص



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 85 

 مقدار الجزية: 

لـ يتفؽ العمماء عمى مقدار الجزية التي تؤخذ مف الكفار، ألنو لـ يأت نص مف القرآف 
ىػػػ(: ال تكقيؼ 114يحدد ذلؾ، كال نصا مف السنة صريح في تحديد ذلؾ، فقاؿ عطاء )تػػ

نما ىك ما صكلحكا ع ميو، إال أف الشافعي حٌدد الجزية فجعميا دينارا مف ذىب عمى فييا كا 
الغني كالفقير مف األحرار البالغيف ال ينقص عنو شيء، كاحتج لذلؾ بما ركم عف معاذ 

ذى ًمٍف  -صمى ا عميو كسمـ-بىعىثىًني النًَّبيُّ »بف جبؿ أنو قاؿ:  ًني أىٍف آخي ًإلىى اٍليىمىًف فىأىمىرى
اًلـو ًدينىارنا أىٍك ًعٍدلىوي كيؿّْ ثىبلىًثيفى بى  ًمٍف كيؿّْ حى ًمٍف كيؿّْ أىٍربىًعيفى ميًسنَّةن كى قىرىةن تىًبيعنا أىٍك تىًبيعىةن كى

، بينما ذىب المالكية (2)، ثـ قاؿ الشافعي: إف صالحكا عمى أكثر مف ذلؾ جاز(1)«مىعىاًفرى 
لكًرٍؽ الغني منيـ إلى أنيا أربعة دنانير عمى أىؿ الذىب، كأربعكف درىما عمى أىؿ ا

، أما األحناؼ كالحنابمة فميـ أقكاؿ في مقدارىا، فذىبكا إلى أنيا (3)كالفقير عمى حدٍّ سكاء
–اثنا عشر كأربعة عشر، كأربعكف درىما؛ ألنيـ قد استندكا إلى أف عمر بف الخطاب 

 .(4)جاء عنو أقكاؿ مختمفة في تقديرىا، فممكلي أف يأخذ بأيّْيا شاء -رضي ا عنو

مف األقكاؿ قكؿ عطاء بأنيا غير تكقيفية، كلئلماـ أف يصالح عمى أم قيمة، مع  والراجح
 : اًىدو مىا بىاؿي أىٍىًؿ الشَّاـً »مراعاة الكثرة كالقٌمة؛ لما ركم عف ابف لجيـ أنو قاؿ: قيٍمت ًلميجى

 : ؟ قىاؿى مىى أىٍىًؿ اٍليىمىًف ًدينىاره ، كىعى ـٍ أىٍربىعىةي دىنىاًنيرى مىٍيًي ًعؿى ذىًلؾى ًمٍف أىٍجًؿ اٍليىسىارً عى  .(5)«إنَّمىا جي

                                                 

، كقػاؿ:  2/84(،282، حديث رقػـ )ما جاء في زكاة البقر( أخرجو الترمذم في سننو، كتاب الزكاة، باب 1)
 ء التراث العربي، بيركت، د.ت. ، دار إحياأحمد محمد شاكر كآخركفحديث حسف، تح: 

 . 15/251( ينظر: المجمكع شرح الميذب: 2)
 . 4/118، الجامع ألحكاـ القرآف: 8/433( ينظر: أحكاـ القرآف: البف العربي: 3)
، الجػػامع 14/122ىػػػ، 1441، المغنػػي: البػػف قدامػػة، دار الفكػػر، بيػػركت، 14/128( ينظػػر: المبسػػكط: 4)

 . 4/118ألحكاـ القرطبي: 
، تػح: 2/1114، الجزيػة كالمكادعػة مػع أىػؿ الحػرب( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجزية ، باب 5)

 ىػ. 1443، 2مصطفى ديب البغا، دار ابف كثير، بيركت، ط
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  ثانيا: أحكام تتعمق الزكاة:

الزكاة ىي: إخراج جزء مخصكص، مف ماؿ مخصكص، بمغ نصابا كحاؿ عميو الحكؿ، 
 .(2)، كالزكاة فرضت في السنة الثانية مف اليجرة عمى أرجح األقكاؿ(1)كيعطى لمستحقو

 ىذه السكرة كتتعمؽ بالزكاة ما يمي:كمف األحكاـ التي احتكت عمييا 

 فرضية الزكاة: -1

لقد كردت في ىذه السكرة آيات تدؿ عمى فرضية الزكاة، بؿ إف أكؿ آية فرضت الزكاة 
ـٍ  عمى المسمميف ذكرت في ىذه السكرة قاؿ تعالى:  دىقىةن تيطىيّْريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي خي

ـٍ ًبيىا كّْيًي تيزى ف العربي: "اختمؼ الناس في ىذه الصدقة المأمكر بيا؛ ، حيث قاؿ اب (3)كى
فقيؿ: ىي الفرض، أمر ا بيا ىاىنا أمرا مجمبل لـ يبيف فييا المقدار، كال المحؿ، كال 
النصاب، كال الحكؿ؛ كبيف في سكرة األنعاـ المحؿ كحده، كككؿ بياف سائر ذلؾ إلى النبي 

َكاَة : ، ككذلؾ قكلو تعاؿ(4)" -صمى ا عميو كسمـ- اَلَة َوآَتُوا الزَّ َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّينِ 

َة َواَل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل  ، كقكلو: (5)  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضَّ
انة الزكاة في اإلسبلـ ، فكؿ ىذه اآليات تدؿ عمى مك (6)َسِبيِل المَِّو َفَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ 

 كأنيا ركف رصيف مف أركاف الديف.

 

 

                                                 

 . 834( ينظر: معجـ لغة الفقياء: ص1)
ـ، 1552 ،1( ينظػػر: نيػػؿ األكطػػار: لمشػػككاني، تػػح: عصػػاـ الػػديف السػػبابطي، دار الحػػديث، القػػاىرة، ط2)

4/142 . 
 . 142( التكبة: 3)
 .  8/134( أحاكـ القرآف: 4)
 . 11( التكبة: 5)
 . 24( التكبة: 6)
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 عقاب مانعي الزكاة:   -2

تعتبر الزكاة ركنا مف أركاف اإلسبلـ، كقد ذكرىا ا في آيات كثيرة لبياف مدل أىميتيا 
كفرضيتيا، بؿ إف أغمب اآليات التي ذكرت الزكاة قرنتيا بالصبلة لمتأكيد عمى مرتبتيا في 

يا أخت الصبلة، فبل صبلة بدكف زكاة؛ ألجؿ ذلؾ كاف حكـ منكر فرضيتيا اإلسبلـ كأن
الكفر، ككجب قتمو ألنو أنكر أصبل مف أصكؿ اإلسبلـ، كأما مف أنكر كجكب الزكاة جيبل 
بيا، لـ ييحكـ بكفره، بؿ ييعٌرؼ بكجكبيا، كلكف مف امتنع عف أدائيا مع اعترافو بفرضيتيا 

 .(1)ؾفإنو ال يكفر، بؿ يعٌزر في ذل

زءا منو في ىذه السكرة حيث قاؿ:  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن كأما عقابو في اآلخرة فقد ذكر ا جي
َة َواَل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم َيْوَم ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي  َناِر الذََّىَب َواْلِفضَّ

َباُىُيْم َوُجُنوُبُيْم َوُظُيوُرُىْم َىَذا َما َكَنْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َجَينََّم َفُتْكَوى ِبَيا جِ 
، فاآلية ذكرت مف يكنز الذىب كالفضة دكف أف يؤدم ما فرضو ا فييا مف  (2)َتْكِنُزونَ 

ؿ ىي زكاة فإف لو ىذا النكع مف العذاب، كالمخاطب في ىذه اآلية ليس المسمميف فقط، ب
 .(3)عامة لممسمميف كغيرىـ، أم أف غير المسمـ مخاطب بالشرائع كيعاقب عمى تركيا

، أما في (4): ىك الماؿ المجمكع، كاف فكؽ األرض أك تحتياالمغةفي  بالكنزكالمراد 
: فيك كؿ ماؿ مجمكع بمغ نصاب الزكاة كلـ يؤد صاحبو زكاتو، فبإخراجيا يىخرج الشرع

أنو  -رضي ا عنيما-، كقد ركم عف ابف عمر (5)يما كثرالماؿ عف كصؼ الكنزية م

                                                 

 . 2/4، الذخيرة: 421-8/424، المغني: 1/141( ينظر: الميذب: 1)
 . 21-24( التكبة: 2)
 . 4/182، الجامع ألحكاـ القرآف: 458-8/451( ينظر: أحكاـ القرآف البف العربي: 3)
 ، )كنز(. 581نظر: الصحاح: ( ي4)
 . 8/445( ينظر: أحكاـ القرآف البف العربي: 5)
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ف كاف مدفكنا ككؿ ماؿ ال تؤدل زكاتو  كاف يقكؿ: " كؿ ماؿ تؤدم زكاتو فميس بكنز كا 
ف لـ يكف مدفكنا "  .(1)فيك كنز كا 

ككذلؾ دٌلت اآلية عمى كجكب الزكاة في النقديف الذىب كالفضة كما يقـك مقاميما، كىذا 
 الفقرة التالية.سنتحدث عميو في 

 زكاة الذىب والفضة:   -3  

َوالَِّذيَن استدؿ العمماء عمى كجكب زكاة الذىب كالفضة كما في حكميما بقكلو تعالى: 
َة َواَل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ  َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضَّ

، قاؿ (2)
 ، (3)ىذه اآلية زكاة العيف" تضمنت القرطبي: "

كقد بٌينت السنة الكريمة األمكاؿ التي تككف فييا الزكاة، كبينت نصاب كؿ نكع منيا، كمتى 
نصاب  -صمى ا عميو كسمـ-يجب عمى المسمـ الزكاة في تمؾ األمكاؿ، كقد بيف النبي 

دىقى » الزكاة في النقديف فقاؿ:  ٍمًس أىكىاؽو صى ، كاألكقية أربعكف درىما، (4)«ةه لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى
، (5) جراما(595جراما(، كنصاب الفضة بػػػػ) 85كيقدر نصاب الذىب في عصرنا ىذا بػػػػػ)

فمف بمغ النصاب، كحاؿ عميو الحكؿ كجب عميو إخراج ربع العشر مف ذلؾ، كيدخؿ في 
ك نصاب حكـ الذىب كالفضة األكراؽ النقدية المكجكدة في عصرنا الحالي، كنصابيا ى

جراما( مف الذىب كجب عميو إخراج الزكاة 85الذىب، فمف بمغت أكراقو النقدية قيمة )
 فييا.

                                                 

 ، دار الكتب العممية، بيركت، د.ت . 43(، ص254( أخرجو الشافعي في مسنده، رقـ )1)
 . 24( التكبة: 2)
 .  4/184( الجامع ألحكاـ القرآف: 3)
(، 1244، حػػديث رقػػـ )فمػػيس بكنػػز كتػػاب الزكػػاة، بػػاب مػػا أدل زكاتػػو( أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو، 4)

8/145  . 
، مباحػػػػث 842ـ، ص1554، 8( ينظػػػػر: فقػػػػو العبػػػػادات: كىبػػػػة الزحيمػػػػي، كميػػػػة الػػػػدعكة اإلسػػػػبلمية، ط5)

 . 154إسبلمية: ص
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ىذا كقد اختمؼ العمماء في زكاة الحمي المباح المٌتخذ لمزينة، بعد أف اتفقكا عمى كجكب 
: كأكاني الذىب كالفضة، كالمكحمة كما يتخذه الرجاؿ مف سكار أك  الزكاة في الحمٌي المحـر

مّْي النساء إذا كاف ميتَّخذان لبلدخارخ اتـ مف ذىب، ككذلؾ حي
(1) . 

الزكاة في  -كاختاره بعد أف استخار ا فيو–فأكجب اإلماـ أبك حنيفة كالشافعي في قكؿ 
 .(2)الحمي إذا بمغ النصاب، كحاؿ عميو الحكؿ، سكاء كاف لمزينة أك لغيرىا

 .(3)ال زكاة في الحمي المباح لمزينة بينما ذىب اإلماـ مالؾ كاإلماـ أحمد إلى أنو

يجمع بيف تمؾ األقكاؿ؛ كىك كجكب الزكاة فييا مرة  (4)كىناؾ قكؿ مركم عف أنس بف مالؾ
كاحدة في العمر، كىذا ما تطمئف إليو النفس، كقد سمعت أثيريا الشيخ محمد حساف يرجح 

 ىذا القكؿ.

 مصارف الزكاة:    -4

أنكاعيا،  -صمى ا عميو كسمـ-مى عباده، كبٌيف النبي بعد أف فرض ا تعالى الزكاة ع
يكزع تمؾ  -صمى ا عميو كسمـ-كشركطيا، كنصاب كؿ نكع منيا، كبعد أف بدأ النبي 

األمكاؿ عمى مف يراىـ محتاجيف إلييا، عارضو في ذلؾ المنافقكف، كاتيمكه بانحيازه ألبناء 
ْن َلْم َوِمْنُيْم َمْن َيْمِمزُ  عمكمتو، قاؿ تعالى:  َدَقاِت َفِإْن ُأْعُطوا ِمْنَيا َرُضوا َواِ  َك ِفي الصَّ

، فرٌد عمييـ القرآف الكريـ ىذا االدعاء، كبٌيف ليـ بأف  (5)ُيْعَطْوا ِمْنَيا ِإَذا ُىْم َيْسَخُطونَ 
َدَقاُت  ا ىك الذم قٌسـ الصدقات ، كبٌيف، لنبيو لمف تيعطى فقاؿ تعالى :  ِإنََّما الصَّ

ِل َقَراِء  َواْلَمَساِكيِن  َواْلَعاِمِميَن َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُيْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِلْمفُ 

                                                 

 . 45-2/44، الذخيرة: 1/824، بداية المجتيد: 1/141( ينظر: الميذب: 1)
 . 1/824بداية المجتيد:  ،1/114، الميذب: 2/143( ينظر: أحكاـ القرآف لمجصاص: 2)
، الشػرح الممتػع عمػى زاد 8/242، المغنػي: 8/454، أحكاـ القرآف البف العربي: 2/44( ينظر: الذخيرة: 3)

 . 2/834المستقنع: 
 . 2/831( ينظر: الشرح الممتع: 4)
 . 44( التكبة: 5)
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، فبٌينت ىذه اآلية أف ا ىك  (1)المَِّو َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن المَِّو َوالمَُّو َعِميٌم َحِكيمٌ 
كبٌيف مصارفيا، كلـ ييكؿ ذلؾ ألحد غيره، مما يدؿ عمى أىمية الزكاة  الذم قسـ الصدقات،
 .(2)عند ا كًعظىـ شأنيا

 توضيح األصناف الثمانية:

: جمع فقير، كالفقير: ىك صفة مشٌبية، أم المتصؼ بالفقر، كىك عدـ امتبلؾ الفقراء -1
 .(3)ما يكفيو في معيشتو كلكازميا، كىك ضد الغني

 .(4)مسكيف، كىك: ذك المسكنة، كىي المذٌلة التي تحصؿ بسبب الفقر : جمعالمساكين -2

 كلقد اختمؼ العمماء في التفريؽ بيف الفقير كالمسكيف إلى عٌدة أقكاؿ، أىميا:

: أف الفقير أحسف حاال مف المسكيف، كاستدؿ أصحاب ىذا الرأم بقكؿ الرأي األول
 : (5)الشاعر

ٍؾ لىوي سىبىدأىٌما اٍلفىًقيري اٌلًذم كانىٍت حميكبى  ـٍ ييٍترى ٍفؽى اٍلًعيىاًؿ فىمى تيوي     ...     كى
(6) 

يقاؿ: حمكبتو كفؽ عيالو؛ أم ليا لبف قدر كفايتيـ ال فضؿ فيو، فدٌؿ ىذا البيت عمى أف 
الفقير يممؾ ما يكفيو دكف زيادة، بينما المسكيف الذم ال يممؾ شيئا، كاستدلكا عمى ذلؾ 

ا َذا َمْتَرَبةٍ َأْو ِمْسِكينً بقكلو تعالى: 
، أم ألصؽ جمده بالتراب؛ ليكارم بو جسده، (7) 

                                                 

 . 24( التكبة: 1)
 . 4/53( ينظر: تفسير القرآف العظيـ: 2)
 . 14/821ر كالتنكير: ( ينظر: التحري3)
 . 14/821( ينظر: ـ . ف : 4)
( البيت لمشاعر عبيد بف حصيف النمرم، ينظر: طبقات فحػكؿ الشػعراء: لمحمػد بػف سػبلـ، تػح: لمحمػكد 5)

 . 8/111محمد شاكر، دار المدني، جدة، 
ػػعر، يقػػاؿ: مػػا لػػو سػػبد كال لبػػده، أم: لػػيس لػػو كبػػر كال صػػكؼ متم6) بػػد، ينظػػر: لسػػاف ( السػػبد: الػػكبر، أك الشَّ

 ، )لبد( . 1/144العرب: 
 . 12( البمد: 7)
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كألصؽ بطنو بو لفرط الجكع، فيذه صفات المسكيف، كىي تدؿ عمى غاية فقره كحاجتو، 
 .(1)كلـ يصؼ بيا الفقير، فدٌؿ عمى أف الفقير أحسف حاال مف المسكيف

ف؛ كقالكا ألف المسكيف قد : ىناؾ مف يرل أف الفقير أسكء حاال مف المسكيالرأي الثاني
ا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت  ذيكر في القرآف كنسب ا ليـ ممؾ السفينة في قكلو تعالى:  َأمَّ

ِلَمَساِكيَن َيْعَمُموَن ِفي اْلَبْحرِ 
، أم أف المسكيف قد يممؾ شيئا، بينما لـ ييذكر في كتاب (2) 

مى أف الفقير أسكأ حاال مف المسكيف، ا ما يدؿ عمى أف الفقير يممؾ شيئا، فدٌؿ ىذا ع
 .(3)ككذلؾ ألف ا بدأ بذكره لبياف حاجتو

: أف الفقير كالمسكيف متساككف في الفقر كشٌدة الحاجة، أم أنيما بمعنى الرأي الثالث
كاحد، كىذا بٌيف في ضعفو؛ ألف ببلغة القرآف تقتضي أف يككف لكؿ كاحد منيما معنى 

 .(4)بمعنى كاحد الكتفى القرآف بذكر لفظ كاحد يختمؼ عف اآلخر، فمك كانا 

ىك القكؿ بأف المسكيف أشد حاال مف  -كا تعالى أعمـ–كالراجح مف األقكاؿ السابقة 
لىٍيسى » أنو قاؿ:  -صمى ا عميو كسمـ-الفقير، كيدؿ عمى ىذا ما ركم عف النبي 
دُّهي المُّ  مىى النَّاًس تىري لىًكًف اٍلًمٍسًكيفي اٍلًمٍسًكيفي الًَّذل يىطيكؼي عى تىاًف، كى ةي كىالمٍُّقمىتىاًف كىالتٍَّمرىةي كىالتٍَّمرى ٍقمى

مىٍيًو، كىالى يىقيكـي فىيىٍسأىؿي النَّاسى  دَّؽي عى ، كعمى (5)«الًَّذل الى يىًجدي ًغننى ييٍغًنيًو، كىالى ييٍفطىفي ًبًو فىييتىصى
عطى الفقير، كىكذا إلى نياية ىذا فإف المسكيف يقٌدـ في إعطاء الزكاة، فإف زاد شيء ي

 األصناؼ الثمانية.

                                                 

، 1، تفسػػير آيػػات األحكػػاـ: لمسػػايس، مكتبػػة الصػػفا، ط134 -4/124( ينظػػر: الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف: 1)
 . 24-22/ 2ـ، 8441

 . 45( يكسؼ: 2)
 . 2/144، تفسير آيات األحكاـ لمسايس: 134 -4/124( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: 3)
 . 844( ينظر: مباحث إسبلمية: ص4)
، حػديث قػكؿ ا تعػالى ا ال يسػألكف النػاس إلحافػا {( أخرجػو البخػارم فػي صػحيحو، كتػاب الزكػاة، بػاب 5)

 . 8/124(، 1445رقـ )
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فمف كاف ظاىر حالو الفقر أك المسكنة تعطى لو الزكاة، ككذلؾ مف اٌدعى الفقر ييصٌدؽ 
كتعطى لو الزكاة، إال إذا كاف ظاىر حالو يدؿ عمى خبلؼ ذلؾ، لما ركم عف عمر بف 

ـي ا -رضي ا عنو-الخطاب  ذيكي نَّمىا نىٍأخي "أنو قاؿ "كىاً  ـٍ اًلكي آلفى ًبمىا ظىيىرى لىنىا ًمٍف أىٍعمى
(1). 

، كقد (2): ىـ مف يسعكف لقبضيا مف أىميا، ككضعيا في مستحقيياالعاممون عمييا -3
 انقسـ العمماء في قدر ما يعطى العامؿ مف الزكاة إلى فريقيف:

فكانت : قالكا بأنو يعطى قدر عممو؛ ألنو عٌطؿ نفسو ألجؿ ىؤالء األصناؼ "الفريق األول
 .(3) كفايتيـ ككفاية أعكانو في ماليـ"، كبيذا قاؿ الحنفية كالمالكية كالحنابمة

: كىك قكؿ الشافعية، حيث قالكا: بأف العامؿ ييعطى الثيميف كمف الصدقة؛ الفريق الثاني
 .(4)ألنيـ يركف أف الصدقات تقٌسـ عمى األصناؼ الثمانية

اجح منيا، ىك القكؿ بأف العامؿ ييعطى قدر كبعد عرض األقكاؿ فإنو يمكف القكؿ بأف الر 
عممو؛ ألف العامؿ يأخذ مف الزكاة كأجرة عمى عممو عمييا، ال بككنو فقيران أك أحد 

 األصناؼ الباقية.

 ، كىـ ثبلثة أنكاع:(5): كىـ المشرككف المتألفكف عمى اإلسبلـالمؤلفة قموبيم -4

ـ عف اإلسبلـ، كاالستعانة بيـ عمى غيرىـ : يعطىٍكف الزكاة تأليفا لقمكبيـ لكؼّْ أذاىاألول
 مف أعداء اإلسبلـ.

: قـك يعطىٍكف الزكاة الستمالة قمكبيـ لئلسبلـ، كالستمالة قمكب غيرىـ لمدخكؿ في والثاني
 اإلسبلـ.

                                                 

 . 524/  8(، 8454( أخرج البخارم في صحيحو، كتاب الشيادات، باب الشيداء العدكؿ، حديث رقـ )1)
، 8ي تأكيػػػؿ آم القػػػرآف: لمطبػػػرم، مكتبػػػة مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي، مصػػػر، ط( ينظػػػر: جػػػامع البيػػػاف فػػػ2)

 . 14/21ـ، 1514
 . 8/111، المغني: 4/133، الجامع ألحكاـ القرآف: 2/11( ينظر: المبسكط: 3)
 . 2/142( ينظر: المجمكع: 4)
 . 3/215( ينظر: المغني: 5)
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 .(1): نكع تتألؼ قمكبيـ لحداثة عيدىـ باإلسبلـ، كلتثبيتيـ عمى اإلسبلـالثالث

و، اختمؼ العمماء في بقاء سيـ المؤلفة قمكبيـ، أك كبعد أف انتشر اإلسبلـ كقكية شككت
 انتيائو بانتشار اإلسبلـ:

فذىب األحناؼ كالشافعية كالحنابمة إلى القكؿ: بأف سيميـ باؽو كلـ ينتيي بعٌزة اإلسبلـ 
 .(2)كانتشاره

بينما قاؿ المالكية إف سيميـ انتيى كانقطع؛ كذلؾ بعٌزة اإلسبلـ كظيكره، حيث أجمعت 
، كبو -رضي ا عنو–عمى انقطاع سيـ المؤلفة في خبلفة عمر ابف الخطاب الصحابة 

 .(3)قاؿ عمر كالحسف كالشعبي

كيمكف ترجيح الرأم األكؿ القائؿ بأف سيـ المؤلفة قمكبيـ باؽو؛ ألنو لـ يرد في القرآف كال 
ؿ في السنة نسخ ىذا الحكـ؛ كألف  ىذه السكرة كانت مف آخر السكر التي نزلت عمى رسك 

أعطى المؤلفة  -صمى ا عميو كسمـ-، كثبت أف النبي -صمى ا عميو كسمـ-ا 
 قمكبيـ كالدكلة في ذلؾ الكقت في عٌز قكتيا.

 : اختمؼ العمماء في تحديد المقصكد بيا إلى رأييف:وفي الرقاب -5

، (4)تبكف: يرل الحنفية كالشافعية كجماعة مف أىؿ العمـ أف المراد بالرقاب: ىـ المكااألول
     (.5)حيث تعطى ليـ الزكاة إعانة ليـ عمى دفع ما كتبكه عمى أنفسيـ ألسيادىـ

: ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ كاإلماـ أحمد، حيث قالكا: إف المراد بػػػػ)الرقاب( ىك أف والثاني
 (1)تشترم رقابا لتعتؽ.

                                                 

 . 2/882، الشرح الممتع: 2/182( ينظر: أحكاـ القرآف لمجصاص: 1)
 . 3/215، المغني: 4/454، الحاكم: 2/12( ينظر: المبسكط: 2)
 . 4/141، الجامع ألحكاـ القرآف: 1/814( ينظر: بداية المجتيد: 3)
بكف: مفػػرد مكاتػػب كىػػك: العبػػد الػػذم اتفػػؽ مػػع سػػيده عمػػى أف يػػدفع لػػو مػػاال نظيػػر عتقػػو، كيتركػػو ( المكػػاتً 4)

 ، )كتب(. 81-5/84عرب: يسعى ليحصؿ عمى ىذا الماؿ، ينظر: لساف ال
 . 4/1834، الحاكم الكبير: 2/12( ينظر: المبسكط: 5)
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ذكر )الرقاب( خاصة،  ما ذىب إليو المالكية ألف المفظ -كا أعمـ -مف األقكاؿ كالراجح
فبل يمكف أف نضمنو معنى دفع ديف المكاتب؛ ألف المكاتب داخؿ في عمـك قكلو 

 .(2) )كالغارميف(

، كىك: الذم عميو ديفه استدانو في غير معصية، كعجز الغارمون -6 : جمع مفرده غاـر
 .(3)عف أدائو

يكف دينو في معصية فبل  فإنو ييعطى مف الزكاة إذا كاف ال يممؾ ما ييسدّْد بو دينو، كلـ
 خبلؼ في ذلؾ.

: في سبيؿ نصرة ديف ا كشريعتو كنشرىا إلى الناس، أم االنفاؽ في في سبيل ا -7
 .(4)الجياد

كاإلنفاؽ في الجياد يشمؿ المجاىديف كأسمحتيـ، ككؿ ما ييعيف عمى الجياد في سبيؿ 
كراع كالسبلح، كما يحتاج ، كقاؿ محمد بف عبد الحكـ: "يعطى مف الصدقة في ال(5)ا

 .(6)إليو مف آالت الحرب، ككؼ العدك عف الحكزة؛ ألنو كمو مف سبيؿ الغزك كمنفعتو"

: ىك المسافر الذم انقطعت بو األسباب في سفره عف بمده كمستقره ابن السبيل -8
 ،نفدت نفقتو، فميس معو ما يكصمو إلى بمده.(7)كمالو

ف كاف غني–فإنو ييعطى مف الزكاة   .(1)ما يمكنو مف الرجكع إلى بمده -ا في بمدهكا 

                                                                                                                         

 . 4/155، نيؿ األكطار: 4/148( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: 1)
 . 8/112( ينظر: أحكاـ القرآف: البف العربي: 2)
ي القػػرآف: ، معػػان1/8224، تفسػػير المبػػاب: 121-14/124( ينظػر: جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ آم القػػرآف: 3)

 . 1/442لمفراء، تح: أحمد يكسؼ نجاتي كآخركف، الدار المصرية لمتأليؼ، مصر، 
 ( ينظر: المصادر السابقة. 4)
 . 2/848( ينظر: الشرح الممتع: 5)
 . 8/124( ينظر: أحكاـ القرآف البف العربي: 6)
 . 4/55( ينظر: تفسير ابف كثير: 7)
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ىذا كقد اختمؼ الفقياء في جكاز صرؼ الصدقات لصنؼ كاحد مف األصناؼ الثمانية، 
 أك عدـ جكاز ذلؾ:

فذىب األحناؼ كالمالكية كالحنابمة إلى أنو يجكز لئلماـ أف يصرفيا في صنؼ كاحد، أك 
 .(2)ف لمصدقات في بمدهأكثر مف صنؼ؛ إذا رأل ذلؾ أنفع كأفضؿ لممحتاجي

ن ُتْخُفوَىا َوُتْؤُتوَىا كاستدلكا بأدلة لعؿ أىميا قكلو تعالى:  َدَقاِت َفِنِعمَّا ِىَي َواِ  ِإن ُتْبُدوْا الصَّ
ـٍ اْلُفَقَراء َفُيَو َخْيٌر  لُّكي

فقد اقتصرت اآلية عمى إعطاء الصدقات إلى صنؼ كاحد كىـ  (3)
أف رسكؿ  -رضي ا عنيما–ناؼ، كحديث ابف عباس الفقراء، كلـ تذكر اآلية بقية األص

أٍعًمٍميـ أفَّ عمييـ صدقةن »بعث معاذا إلى اليمف، كقاؿ لو:  -صمى ا عميو كسمـ-ا 
دُّ عمى فيقراًئيـ ذ ًمف أغنيائيـ كتيرى إال  -صمى ا عميو كسمـ–، حيث لـ يذكر النبي (4)«تيؤخى
 ىك الفقير.صنفا كاحدا كأمره بردّْ الصدقة عميو ك 

بينما خالؼ اإلماـ الشافعي الجميكر، كذىب إلى عدـ جكاز ذلؾ، كرأل كجكب قسمت 
الصدقات عمى األصناؼ الثمانية، كدليميـ في ذلؾ أفَّ اآلية فييا إضافة الصدقات 
كا بالكاك التي تدؿ عمى االشتراؾ، أم أنيـ  لؤلصناؼ الثمانية ببلـ التمميؾ المفقراء{، كذيًكري

 .(5)يـ في الصدقات، فبل تعطى لكاحد دكف البقيةشركاء كم

مف ذلؾ ما رٌجحو اإلماـ الطبرم حيث قاؿ: "إف ا جٌؿ ثناؤه لـ يقسـ صدقة والراجح 
نما عٌرؼ خمقو أف الصدقات لف  األمكاؿ بيف األصناؼ الثمانية عمى ثمانية أسيـ، كا 

 .(6)تجاكز ىؤالء األصناؼ الثمانية إلى غيرىـ"

                                                                                                                         

 . 4/143، الجامع ألحكاـ القرآف: 8/124( ينظر: أحكاـ القرآف البف العربي: 1)
 . 22-2/28، تفسير آيات األحكاـ: 2/842، الشرح الممتع: 1/814( ينظر: بداية المجتيد: 2)
 . 831البقرة: ( 3)
 . 8/148(، 1221أخرجو البخارم في صحيحو: كتاب الزكاة، باب كجكب الزكاة، حديث رقـ ) (4)
 . 2/812( ينظر: المجمكع: 5)
 . 14/814البياف في تأكيؿ آم القرآف: ( جامع 6)
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 الخاتمة

 د  حؽَّ حمًده، كالصبلة كالسبلـ عمى سٌيدنا محٌمد نبيّْو كعبًده، كبعد.. الحم

 ففي نياية كؿ بحث البد مف تسجيؿ أىـ النتائج المستخمصة مف البحث كأىميا: 

 أف ترتيب سكر القرآف أمر تكقيفي مف ا تعالى. -1

كاياىـ كحذرت أف سكرة التكبة مف أىـ السكر التي فضحت المنافقيف كبينت سكء ن -2
 منيـ.  -صمى ا عميو كسمـ-النبي 

أف ا أمر المسمميف بالكفاء بالعيكد كلك كانت مع مشرؾ بشرط أف أال ينقض   -3
 المشرؾ العيد أك يطعف في ديف ا أك في رسكؿ ا. 

أف ا قٌسـ أمكاؿ الصدقات بيف عباده كذكرىا بالنص في كتابو حتى ال يتبلعب  -4 
 لنفكس مف المسمميف في مصارفيا كيعطكنيا لغير مستحقييا. ضعاؼ ا

 قائمة المصادر والمراجع       
 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.

  .ق1420، 2اإلجماع: البف المنذر، تح: أبك حماد صغير، مكتبة الفرقاف، عجماف، ط
 ىػػ.1424لعممية، بيركت، أحكاـ القرآف: البف العربي، تح: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب ا
 أحكاـ القرآف: لمجصاص، دار الكتاب العربي، بيركت، د.ت.

 ق.1405، 2إركاء الغميؿ: لؤللباني، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط
  ق.1415أضكاء البياف في تكضيح القرآف بالقرآف، دار الفكر، بيركت، 

  .ـ1994، 6أكضح التفاسير: لمحمد الخطيب، المطبعة المصرية، ط
البحر المحيط في أصكؿ الفقو: لمزركشي، تح: محمد محمد تامر، دار الكتب العممية، 

 ىػ1421، 1بيركت، ط
 ـ.1994، 3بداية المجتيد: البف رشد، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

البياف كالتحصيؿ: البف رشد، تح: محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 
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 ىػ.1408، 2ط
 كير: البف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، د.ت.التحرير كالتن

  ىػػ.1422تفسير البحر المحيط: ألبي حياف، دار الكتب العممية، بيركت، 
، 1تفسير القرآف العظيـ: البف كثير، تح: ناصر الديف األلباني، مكتبة الصفا، القاىرة، ط

 ـ.2002
  .العربي، بيركت، د.ت تفسير القرآف لمقرآف: لعبدالكريـ الخطيب، دار الفكر

  .تفسير المباب: البف عادؿ، دار الكتب العممية، بيركت، د.ت
 ـ1953، 2تفسير المراغي: ألحمد المراغي، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، ط

 ـ.1982، 2تفسير النسفي: لمنسفي، دار الكتاب العربية، بيركت، ط
  .ـ2001، 1تفسير آيات األحكاـ: لمسايس، مكتبة الصفا، ط

التفسير بالمأثكر عف عمر ابف الخطاب: إلبراىيـ بف حسف، الدار العربية لمكتاب، 
  .ـ1994

، 2جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف: لمطبرم، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ط
  .ـ1954

الجامع ألحكاـ القرآف: لمقرطبي، تح: ىشاـ البخارم، دار عالـ الكتاب، الرياض، 
 ىػ.1423
  ق.1414، 1كم في فقو الشافعي: لمماكردم، دار الكتب العممية، بيركت، طالحا

 ق.1994تح: محمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، الذخيرة: لمقرافي، 
 زىرة التفاسير: لمحمد أبك زىرة، دار الفكر العربي، بيركت، د.ت.

  .سنف ابف ماجة ، تح: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيركت، د.ت
 سنف أبي داكد، تح: محمد محيي الديف عبدالحميد، دار الفكر بيكت، د.ت.

  .سنف الترمذم تح: أحمد محمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث العربي، بيركت، د.ت
 ىػ.1422، 1الشرح الممتع عمى زاد المستقنع: لمعثيميف، دار ابف الجكزم، ط

  .ق،ػ1350، 1، القاىرة، طشرح حدكد ابف عرفة: لمرصاع، المكتبة العممية
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 ق1410شعب اإليماف: لمبييقي، تح: محمد السعيد زغمكؿ، دار الكتب العممية، بيركت، 
  .ىػ1407، 3صحيح البخارم ، تح: مصطفى ديب البغا، دار ابف كثير، بيركت، ط

  .طبقات فحكؿ الشعراء: لمحمد بف سبلـ، تح: لمحمكد محمد شاكر، دار المدني، جدة
  .ـ1984، 1سبلمي كأدلتو: كىبة الزحيمي، دار الفكر، بيركت، طالفقو اإل

 ـ.1998، 2فقو العبادات: كىبة الزحيمي، كمية الدعكة اإلسبلمية، ط
 ، د.ت. 1لساف العرب: البف منظكر، دار صادر، بيركت، ط

، 1مباحث إسبلمية: حسف مسعكد الطكير، كسعيد فاندم، دار الحكمة، طرابمس ليبيا، ط
 ـ. 1997

  .9/3ـ، 1978، 3لمبسكط: لمسرخسي، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، طا
   دار الفكر، بيركت، د.ت .المجمكع شرح الميذب: لمنككم، 

، 1محاسف التأكيؿ: لمقاسمي، تح: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العممية، ط
 ـ.1958

  .ىػ1413الكتب العممية، بيركت، المحرر الكجيز: البف عطية، تح: عبدالسبلـ عبدالشافي، دار 
المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، تح: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، 

 ىػ 1411بيركت، 
  . مسند اإلماـ الشافعي، دار الكتب العممية، بيركت، د.ت

معاني القرآف: لمفراء، تح: أحمد يكسؼ نجاتي كآخركف، الدار المصرية لمتأليؼ، مصر، 
  د.ت.

  .ىػػػ1405، 1معجـ لغة الفقياء: لمحمد قمعجي، دار النفائس، بيركت، ط
  .ىػ1405المغني: البف قدامة، دار الفكر، بيركت، 

  .ىػػ1423مكاىب الجميؿ: لمحطاب، تح: زكريا عميرات، دار عالـ الكتاب، بيركت، 
  د.ت النظـ الفني في القرآف: لعبد المتعالي الصعيدم، مكتبة األدب، القاىرة،

، 1نيؿ األكطار: لمشككاني، تح: عصاـ الديف السبابطي، دار الحديث، القاىرة، ط
 .ـ1993
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 نظرية الفيض بين الفالسفة والمتكممين )الفارابي والكرماني أنموذجًا(

  *د: آمنة عبدالسالم الزائدي
 تمييد:

ح في تعد نظرية الفيض مف النظريات الفمسفية الميمة التي كاف ليا أثرىا الكاض 
الفكر اإلسبلمي بكجو عاـ، كعند الفبلسفة كالمتكمميف بكجو خاص، كترجع ىذه النظرية 

ليحؿ بيا مشكمة الكثرة كالكحدة، فكما  1إلى األفبلطكنية المحدثة، فمقد لجأ إلييا أفمكطيف
ىك معركؼ عف أفمكطيف؛ أف فمسفتو ىي فمسفة البحث عف الكحدة المكجكدة كراء الكثرة، 

 أفمكطيف عف ىذه الكحدة كاف البد لو مف القكؿ بنظرية الفيض.  كدفاعان مف

كبيذا فقد رفض أفمكطيف القكؿ بالخمؽ عف عدـ، كقاـ بكضع كسيط بيف ا  
كالعالـ، كي ينزه ا عف كؿ نقص؛ كقد أعجب بعض مفكرم اإلسبلـ بيذه النظرية، كأكؿ 

كذلؾ تأثر بيا بعض المتكمميف،  2بي(مف أدخميا إلى الفكر اإلسبلمي المعمـ الثاني )الفارا
 . 4، كىك كاحد مف طائفة اإلسماعيمية3كمف بينيـ الكرماني

                                                 
 جامعة المرقب. –عضك ىيأة تدريس بقسـ الفمسفة كعمـ االجتماع بكمية اآلداب   *
1

ـ ٌؼزجش أفهٕغٍٍ أؽذ أشٓش يغذدي األفالغٍَٕخ، ٔأصجؼ يُٓغّ انفهغفً غشاص رنك انؼصش ٔانؼشة ال ٌؼشفٌٕ 

عكُذساٍٍٍَ َغجخ إنى يذٌُخ االعكُذسٌخ ٔرؼزجش فهغفزّ يضٌغبً انكضٍش ػُّ، ٔنكُٓى ٌؼشفٌٕ يُٓغّ، ٌٔغًَّٕ يزْت اال

ثٍٍ آساء أفالغٌٕ ٔانشٔالٍٍٍ ٔفٍهٌٕ، ًٌٔكٍ رمغٍى فهغفزّ إنى صشصخ ألغبو6 َظشٌخ انفٍط، انُفظ اإلَغبٍَخ، انؼبنى 

د انغبيؼٍخ، انًؾغٕط. اَظش6 ػجذانشؽًٍ يشؽجب، يٍ انفهغفخ انٍَٕبٍَخ إنى انفهغفخ اإلعاليٍخ، دٌٕاٌ انًطجٕػب

 . 828ثٍشٔد، ص
2

و( يٍ أصم فبسعً، ٔلذ عًغ ثٍٍ انًُك 514ْـ ـ 225ـ ْٕ أثَٕصش يؾًذ ثٍ يؾًذ ثٍ غشخبٌ ثٍ أٔصنغ )د

ٔانًٍزبفٍضٌمب، يٍ أْى يؤنفبر6ّ آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، انغٍبعبد انًذٍَخ، انغًغ ثٍٍ سأي انؾكًٍٍٍ أفالغٌٕ 

غفخ فً اإلعالو، رشعًخ6 يؾًذ ػجذانٓبدي، نغُخ انزأنٍف ٔانزشعًخ ٔانُشش، ٔأسعطٕ. اَظش6 دي ثٕس، ربسٌخ انفه

. أٌعب6ً فٍصم ػجبط، يٕعٕػخ انفالعفخ، داس انفكش انؼشثً، ثٍشٔد، انطجؼخ 155و، ص1513انطجؼخ انضبٍَخ،

 . 45و، ص1552األٔنى، 
3

شيبٌ ثفبسط، رهمى ػهٕيّ ثبنًذاسط ْـ(، يٍ يذٌُخ ك411ـ  ثؼذ 218ـ ْٕ ؽًٍذ انذٌٍ أؽًذ ثٍ ػجذهللا انكشيبًَ )

اإلعًبػٍهٍخ، ٔرزهًز ػهى انفٍهغٕف انكجٍش أثٕ ٌؼمٕة إعؾبق ثٍ أؽًذ انغغغزبًَ، ٔيٍ أْى يؤنفبر6ّ ساؽخ انؼمم، 

انشٌبض فً انؾكى، انًصبثٍؼ فً إصجبد اإليبيخ. اَظش6يؾًذ ؽغٍٍ كبيم، غبئفخ اإلعًبػٍهٍخ، ربسٌخٓب، َظًٓب، 

 . 111و، ص1515و فٍٓب، يكزجخ انُٓعخ انًصشٌخ، ػمبئذْب، ٔؽكى اإلعال
4

ـ اإلعًبػٍهٍخ فشلخ يٍ فشق انشٍؼخ انجبغٍُخ ٔرشعغ رغًٍزٓى ثبإلعًبػٍهٍخ ثٕعّ ػبو إنى صػًٍٓى يؾًذ ثٍ إعًبػٍم 

إعًبػٍم ثٍ عؼفش انصبدق، ٔنٓب انؼذٌذ يٍ األنمبة ٔيُٓب6 انجبغٍُخ، انفبغًٍخ، انًؾًشح انؾشبشٌٕ، انجبثكٍخ، 
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كالفكر اإلسماعيمي ليس بغريب عمى الفكر الفمسفي؛ بؿ يمكننا القكؿ بأف الفمسفة  
تعد مصدران مف المصادر الميمة كاألساسية التي أثرت في الفكر اإلسماعيمي، كيتضح 

مة الصدكر أك الفيض التي سكؼ نرل مف خبلؿ ىذا البحث األثر ذلؾ جميان في مشك
 الفمسفي كاضحان فييا. 

كتكمف مشكمة البحث بالدرجة األكلى في اإلجابة عف جممة مف التساؤالت مف  
أىميا: ماالسبب الرئيس الذم دفع مفكرم اإلسبلـ لمجكء لنظرية الفيض؟ ىؿ قالكا بيا 

الكاحد، أـ أف ىناؾ أسبابان أخرل كراء تمسكيـ  لمحاكلة حؿ مسألة صدكر الكثرة عف
بنظرية الفيض؟ كىؿ كاف قكليـ بيذه النظرية محاكلة منيـ لمتكفيؽ بيف الفمسفة كالديف، 
كىؿ نجحكا في ذلؾ مف خبلليا؟ كىؿ ىناؾ تشابو بيف مكقؼ الفبلسفة كعمى رأسيـ 

لكرماني  أـ أف ىناؾ الفارابي مف نظرية الفيض، كبيف الشيعة الباطنية كعمى رأسيـ ا
 اختبلفان في تناكليـ ليا؟. 

كيكمف سبب اختيارم ليذا المكضكع في محاكلة عرض األثر الكبير لنظرية  
الفيض األفبلطكنية عمى الفكر اإلسبلمي، كذلؾ مف خبلؿ عرض مكقؼ الفارابي الذم 

 يمثؿ اإلتجاه الفمسفي كمكقؼ الكرماني الذم يمثؿ عمـ الكبلـ. 

ج المتبع في ىذه الدراسة فيك المنيج التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ عرض أما المني 
نصكص المفكريف المتعمقة بمكقفييما مف نظرية الفيض، كمحاكلة استنباط كمحاكاة أفكارىما مف 
خبلليا، ككذلؾ المنيج المقارف، كذلؾ مف خبلؿ عرض أكجو التشابو كاالختبلؼ في مكقؼ 

مت ىذه الدراسة إلى مبحثيف، باإلضافة إلى المقدمة، المفكريف مف ىذه النظرية. كقد قس
 كالخاتمة. 

 

                                                                                                                         
لذ أعغذ اإلعًبػٍهٍخ ػهى َظشٌخ انفٍط َغمبً فكشٌبً يزكبيالً. اَظش6 يؾًذ ؽغٍٍ كبيم، غبئفخ انزؼهًٍٍخ، ٔ

 .  13اإلعًبػٍهٍخ، ص
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 أواًل:المدلول االمغوي والفمسفي لمفيض: 

 المدلول المغوي: 
الفيض في المغة كممة ليا الكثير مف المشتقات، كعمى سعة انتشارىا ليا مدلكؿ كاحد،     

ضكضة، كالفيكضة كىك الكثرة حتى السيبلف كمف مصادرىا الفيض، كالفيكض، كالفي
كالفيضاف، كيقاؿ: فاض الماء؛ أم كثر حتى ساؿ، ككذلؾ فاض النير؛ أم امتؤل حتى 

 . 1طفح

كما كرد لفظ الفيض في العديد مف اآليات القرآنية، ككاف مدلكليا ال يختمؼ عف        
لَّكا كَّأىٍعيينيييـٍ تىًفيضي  المدلكؿ المغكم، الذم ذكرناه؛ ففي قكلو تعالى:  ﴿ ننا  تىكى زى ًمفى الدٍَّمًع حى

كقدثـ تفسيرىا بفيض أعيف الذيف يطمبكف الجياد بالدمكع حزنان لعدـ  2﴾أىالَّ يىًجديكا مىا يينًفقيكفى 
ابي النَّاًر ﴿ . كأيضان: في قكلو تعالى: 3إعطائيـ مطايا تكصميـ لميداف الجياد نىادىٰل أىٍصحى كى

مىٍينى  كا عى نًَّة أىٍف أىًفيضي ابى اٍلجى ـي المَّوي أىٍصحى قىكي زى اًء أىٍك ًممَّا رى كقد ثـ تفسيرىا بمعنى  4﴾ا ًمفى اٍلمى
 . 5صبكا عمينا قميبلن مف الماء، أك النعـ التي غمركـ ا فييا

 المدلول الفمسفي:

لما كانت نظرية الفيض محؿ اىتماـ كبحث الكثير مف الفبلسفة كالمفكريف المسمميف       
لكثير مف المدلكالت التي تختمؼ حسب نظرة كؿ فيمسكؼ كغير المسمميف، فأصبحت ليا ا

كمفكر ليا، لكف محتكل نظرية الفيض يكمف في تفسير كيفية نشأة المكجكدات المتنكعة 
مف الكاحد الثابت فالكجكد يصدر عنو أم عف الكاحد، كما يصدر النكر عف الشمس 

                                                 
1

 . 222، داس إؽٍبء انزشاس انؼشثً، ثٍشٔد، نجُبٌ، انطجؼخ انضبنضخ، ص14ـ اثٍ يُظٕس، نغبٌ انؼشة، ط
2

 . 58ـ عٕسح انزٕثخ، األٌخ
3

 . 112غش، انمغى األٔل، دٌٕاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٍخ، انغضائش، صـ يؾًذ فشٌذ ٔعذي، انًصؾف انًف
4

 . 14ـ عٕسح األػشاف، األٌخ
5

 . 844ـ يؾًذ فشٌذ ٔعذي، انًصؾف انًفغش، انمغى األٔل، ص
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ؿ، كىكذا الفيض ال يككف تمقائيان، كىذا الفعؿ ضركرم؛ ألنو ناجـ عف طبيعة المبدأ األك 
 عشكائيان؛ بؿ بطريقة منتظمة، فيي تنتقؿ مف الكاحد إلى الكثرة، كمف األكؿ إلى العقكؿ. 

كىكذا فنظرية الفيض في مفيكميا الفمسفي نظرية فمسفية تاريخية كضعيا أصحاب      
ثـ األفبلطكنية المحدثة؛ لتفسير كيفية خمؽ العالـ، ككيؼ صدرت الكثرة عف الكاحد، 

انتقمت إلى العالـ اإلسبلمي فصاغيا فبلسفتيا صياغة جديدة عقبلنية دينية مع المحافظة 
 . 1عمى جكىرىا

 المبحث األول: الفيض عند الفارابي:

الحقيقة أف الفارابي شأنو شأف غيره مف الفبلسفة المسمميف الذيف تمسككا بفمسفة       
ينيـ اإلسبلمي، مف ىنا حاكلكا التكفيؽ كتربكا عمييا، كلكنيـ كذلؾ متمسككف بد 2أرسطك

بيف االتجاىيف المختمفيف )الفمسفي كالديني(، فاالتجاه الفمسفي اليكناني بكجو عاـ 
كاألرسطي بكجو خاص اليعترؼ بالخمؽ مف عدـ، كىذا عمى عكس األدياف السماكية التي 

قؿ كبعض تؤكد عمى الخمؽ مف عدـ، فكاف الفيض ضركريان لمتكفيؽ بيف مقتضيات الع
 الضركرات الدينية. 

 كلكف كيؼ يتـ الفيض عند الفارابي؟ 

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ البد أف نتحدث عف جانب مف جكانب نظرية الفيض، كىك       
صدكر المكجكدات أك كيفية الخمؽ، فالمكجكد األكؿ عند الفارابي ىك السبب األكؿ لكجكد 

ىك الذم عنو كجد، كمتى كجد لؤلكؿ الكجكد  سائر المكجكدات، أك كما يقكؿ: "إف األكؿ

                                                 
1

و، 1552ـ يؾًذ ػجذانشؽٍى انضًٌُ، يشكهخ انفٍط ػُذ فالعفخ اإلعالو، دٌٕاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٍخ، انغضائش، 

 . 14ص
2

ق.و( فً عزبعٍشا ًْٔ يغزؼًشح ٌَٕبٍَخ، ٔكبٌ أثِٕ غجٍت ثالغ انًهك ايضٍزبط انًمذًَٔ، 244ٕ فً ػبو )ـ نذ أسعط

ٔثؼذ يٕد ٔانذِ أسعم إنى أصٍُب انًشكض انضمبفً نهؼبنى ال عزكًبل دساعزّ، ٔلذ عًً ثبنًؼهى األٔل؛ ألَّ ْزة ٔعًغ 

ًكٍ رمغٍى يزْت أسعطٕ إنى خًغخ ألغبو 6ًْ انًُطك، يب رفشق يٍ يجبؽش انًُطك ٔيغبئهّ ٔألبو ثُبء يزًبعكبً، ٌٔ

. فٍصم ػجبط، 155انًٍضبفٍضٌمب، انفٍضٌبء، األخالق، انغٍبعخ. اَظش6 دي ثٕس، ربسٌخ انفهغفخ فً اإلعالو، ص

 . 22يٕعٕػخ انفالعفخ، ص
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ذا كانت ىذه المكجكدات قد 1الذم ىك عمى جية فيض كجكده لكجكد شيء آخر" . كا 
فاضت أك صدرت عف األكؿ ، فبلبد أف تككف ىذه المكجكدات أقؿ كماالن مف مكجدىا؛ 

كف أقؿ بؿ إنيا متفاكتة فيما بينيا في درجة الكماؿ، فالذم يصدر عف األكؿ مباشرة يك
 . 2كماالن مف ا كأكثر كماالن مف المكجكدات الصدرة بعده، كذلؾ لقربو مف األكؿ

كما كترتبط نظرية الفيض عند الفارابي ارتباطان كثيقان بنظريتو عف ممكف الكجكد      
، 3ككاجب الكجكد كالتي حاكؿ مف خبلليا أف يسرد سمسمة فيكضات متتالية تكاليان منطقيان 

يبان عف فيمسكؼ صاحب نزعة منطقية، يربط فمسفتو بعضيا ببعض، كيككف كىذا ليس غر 
نسقان متكامبلن، كىذا يتضح مف قكلو: "إف أكؿ المبدعات عنو يككف كاحدان كىك العقؿ 
نو يجب أف يحصؿ في ىذا المبدع كثرة عرضية... ثـ يعمؿ الفارابي ىذه الكثرة  األكؿ، كا 

ؿ ترجع إلى العقؿ األكؿ؛ ألنو ممكف بذاتو، بأنو اليككف مصدرىا المكجكد األكؿ؛ ب
فيحصؿ في ىذا المبدع كثرة عرضية عمى سبيؿ أنو بذاتو ممكف الكجكد، كباألكؿ كاجب 
الكجكد، فإف إمكاف كجكده ىك أمر لو بذاتو، ال لسبب األكؿ؛  بؿ لو مف األكؿ كجكب 

، التشكبو الكثرة الكجكد، فكاجب الكجكد؛ ألنو كاجب بذاتو، فيك كاحد مف جميع الجيات
 بأم حاؿ مف األحكاؿ، أما الكثرة فيي سمات الكاجب بغيره. 

ىكذا يفيض مف األكؿ كجكد الثاني، كىذا الثاني ىك أيضان جكىر غير متجسـ، كال       
ىك في مادة، فيك يعقؿ ذاتو، كيعقؿ األكؿ، كليس مايعقؿ مف ذاتو ىك شيء غير ذاتو، 

كجكد ثالث، كبما ىك متجكىر بذاتو التي تخصو يمـز عنو  فيما يعقؿ مف األكؿ؛ يمـز عنو
كجكد ثالث، كبما ىك متجكىر بذاتو التي تخصو يمـز عنو كجكد السماء األكلى، كالثالث 
أيضان جكىر الفي مادة، كىك بجكىره عقؿ، كىك يعقؿ ذاتو كيعقؿ األكؿ فيما يتجكىر بو 

الثابتة، كبما يعقمو مف األكؿ يمـز عنو مف ذاتو التي تخصو، فيمـز عنو كجكد كرة الككاكب 

                                                 
1

ثٍشٔد، انطجؼخ انغبثؼخ، ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، لذو نّ ٔػهك ػه6ٍّ أنجٍش َصشي َبدس، داس انًششق، 

 . 11و. ص1542
2

 . 33ـ32و، ص1523ـ عًٍم صهٍجب، يٍ أفالغٌٕ إنى اثٍ عٍُب، يكزجخ انُشش انؼشثً، ثذيشك
3

و، 1552، داس انغٍم، ثٍشٔد، انطجؼخ انضبنضخ، 8ـ اَظش6 ؽُب انفبخٕسي ٔخهٍم انغش، ربسٌخ انفهغفخ انؼشثٍخ، ط

 . 833و، ص1535شثٍخ اإلعاليٍخ، داس صبدس، ثٍشٔد، . ػجذِ انشًبنً، ربسٌخ انفهغفخ انؼ111ص



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 104 

كجكد رابع، كىذا أيضان ال في مادة، فيك يعقؿ ذاتو كيعقؿ األكؿ فيما تجكىر مف ذاتو التي 
 تخصو يمـز عنو كجكد كرة زحؿ، كبما يعقمو مف األكؿ يمـز عنو كجكد خامس. 

ما يتجكىر بو مف كىذا الخامس أيضان كجكده، ال في مادة، فيك يعؽ ذاتو، كيعقؿ األكؿ في
ذاتو يمـز عنو كجكد كرة المشترم، كبما يعقؿ مف األكؿ يمـز عنو كجكد سادس، كىذا أيضان 
كجكده ال في مادة، كىك يعقؿ ذاتو كيعقؿ األكؿ فيما يتجكىر بو مف ذاتو، يمـز عنو كجكد 

كتنشأ كرة المريخ، كبما يعقمو مف األكؿ يمـز عنو كجكد سابع، كتتكرر نفس عممية التعقؿ 
عقكؿ كذلؾ أفبلؾ كىي كالتالي، كرة الزىرة ثـ عقؿ ككرة عطارد، ثـ عقؿ ككرة القمر، ثـ 

 . 1عقؿ ىك الحادم عشر، كيقؼ عنده كجكد األجساـ السماكية

كىكذا يتضح مف النص السابؽ أف الفارابي أطمؽ عمى ا أك كاجب الكجكد بذاتو       
ؿ الذم أطمؽ عميو اسـ المكجكد الثاني، كىكذا اسـ المكجكد األكؿ صدر عنو العقؿ األك 

إلى أف يصؿ إؿ المكجكد الحادم عشر؛ أم العقؿ العاشر، كىذه الالعقكؿ العشرة، أك 
المكجكدات اإلحد عشر كميا مكجكدات عارية عف الصكرة كالمادة، ىكذا كاف التعقؿ أك 

و عقؿ آخر. فالتأمؿ التأمؿ كسيمة اإليجاد؛ فمجرد تعقؿ عقؿ ـ المكجكد األكؿ ينشأ عن
 كالتعقؿ ىنا مرادؼ لمخمؽ أك الصدكر. 

كما يعرض الفارابي في كتابو السياسات المدنية صكرة كاضحة لمفيض كترتيب        
المكجكدات ترتيبان تنازليان؛ ففي ىذه الرسالة نجده يقسـ المكجكدات إلى قسميف تبعان لمقسمة 

ماتحت فمؾ القمر، كلكؿ مف العالميف األرسطية، عالـ ما فكؽ فمؾ القمر، كعالـ 
 مكجكداتو الخاصة بو، كالتي تختمؼ عف العالـ اآلخر. 

ففي القسـ األكؿ أك عالـ ما فكؽ فمؾ القمر مكجكدات عارية عف المادة كيرتبيا  
الفارابي كما يمي السبب األكؿ في المرتبة األكلى، األسباب الثكاني أك ما يطمؽ عمييا 

عقكؿ األفبلؾ، كىي تسعة عقكؿ، كىي تحتؿ المرتبة الثانية، ثـ يأتي مبلئكة السماء أك 

                                                 
1

 . 84ـ82ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ،  ص
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العقؿ الفعاؿ في المرتبة الثالثة، فيك يمثؿ ىمزة الكصؿ بيف عالـ العقكؿ كعالـ المادة، أما 
المرتبة الرابعة فتكجد فييا النفس، ثـ الصكرة في المرتبة الخامسة، يمييا المادة في المرتبة 

 السادسة. 

سـ الفارابي مكجكدات العالـ العمكم قسماف، القسـ األكؿ مكجكدات ليست بمادة، يق      
كال في مادة كىي: السبب األكؿ، الثكاني العقؿ الفعاؿ، أما القسـ الثاني فمكجكداتو ىي في 
أجساـ، كليست ذكاتيا أجساـ، كىي: النفس، الصكرة، المادة، كىنا نجد الفارابي في ترتيبو 

قد أعمى مف شاف النفس عمى الصكرة؛ ذلؾ ألنو بالنفس، كليس بالصكرة ليذه المكجكدات 
تتميز المكجكدات الطبيعية الحية عف المكجكدات غير الحية، كذلؾ فضؿ الصكرة عمى 
المادة؛ ألف ما ىك مادة البد كأف يفتقر إلى الصكرة، أما المادة التي تككف بدكف صكرة 

ذىنية. أما مكجكدات العالـ السفمي  ػ عالـ  فميس ليا كجكد بالفعؿ؛ بؿ ىي مجرد فكرة
ماتحت فمؾ القمر ػ فيقسميا الفارابي إلى ستة أجناس، ىي عمى الترتيب: الجسـ السماكم، 
الحيكاف الناطؽ، الحيكاف غير ناطؽ، النبات، ثـ الجسـ المعدني، السماكية، كيطمؽ عمى 

أنو اإللو تعالى، كىك السبب الثكاني األستطقسات األربع. كاألكؿ ينبغي أف يعتقد فيو 
القريب لكجكد سائر العقكؿ، ابتداءن مف العقؿ األكؿ المحرؾ لمسماء األكلى، كحتى العقؿ 
الفعاؿ المحرؾ لعالـ ماتحت فمؾ القمر، أما العقكؿ أك الثكاني فيي سبب كجكد األجساـ 

العقؿ الفعاؿ  السماكية، كيطمؽ عمى الثكاني أك العقكؿ اسـ الركحانيكف كالمبلئكة، أما
 . 1فتأثيره مقتصر عمى العالـ السفمي، فيك حمقة الكصؿ بيف العالـ العمكم كالعالـ السفمي

كلكي يكتمؿ الجانب األنطكلكجي مف نظرية الفيض كاف مف الضركرم أف نتحدث       
عف العالـ حادث أـ قديـ، إذا كاف الفيض عند الفارابي يرتبط بتقسيمو لمممكف كالكاجب، 

لؾ تناكلو لمشكمة العالـ ترتبط بالممكف كالكاجب، فالكاجب ىك القديـ بذاتو، أما ما فكذ
 سكاه، كيعني بو العالـ فيك ممكف، كلذلؾ فيك حادث في ذاتو. 

                                                 
1

 . 2ـ8ْـ ص1242ـ انفبساثً، انغٍبعبد انًذٍَخ، داس انًؼبسف انؼضًبٍَخ، ؽٍذس آثبد ، انطجؼخ األٔل، ىغُخ 
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ذا كانت لفظة الحدكث في نص الفارابي تثير شكان بأنو قاؿ بحدكث العالـ،           كا 
الحدكث، فقاؿ في رسالتو الدعاكل القمبية: فنجده قد أزاؿ ىذا الشؾ، كأكضح ماذا يعني ب

إف العالـ محدث ال عمى أنو كاف قبؿ العالـ زماف لـ يخمؽ ا فيو العالـ، ثـ بعد ذلؾ 
 الزماف خمؽ العالـ، بؿ عمى أف العالـ يعد كجكده محدث بالذات. 

زماف  مف ىنا نستطيع القكؿ إف العالـ عند الفارابي قديـ، بمعنى أنو ال يكجد        
سابؽ عمى كجكده لكنو محدث، أم أنو ممكف بذاتو، ككاجب بغيره، فيك تابع لغيره؛ بمعنى 

 أنو يحتاج في كجكده إلى عمة تخرجو مف اإلمكاف إلى الكجكب. 

كأضؼ إلى ذلؾ أف العالـ معمكؿ  تعالى؛ فا عمتو، كالبد أف يتبع المعمكؿ        
كذلؾ العالـ، لكف ا قديـ بالذات كالزماف، أما العالـ فيك عمتو، كماداـ ا قديـ بالزماف ف

 قديـ بالزماف حادث بالذات. 

كىكذا يمكننا القكؿ إف الفارابي قد بنى نظاـ الككف بأسره عمى نظرية الفيض،  
كما اتبع أرسطك في نظرية قدـ العالـ، كلكي ال يخرج عف العقيدةاإلسبلمية حاكؿ التكفيؽ 

ما عممو أرسطك، كبيف فكرة الخمؽ التي عمميا الديف اإلسبلمي، فيجعؿ بيف قدـ العالـ ك
ف لـ يكف ذلؾ اإلبداع في زماف، كىك بيذا لـ يصؿ في ىذا  العقكؿ مف إبداع ا، كا 

 . 1المكضكع إلى حؿ مرض

أما الجانب المعرفي لفمسفة الفارابي فنجده قائمان كذلؾ عمى فكرتو عف الفيض،  
 نده إلى ما يأتي: كعمى تقسيـ العقكؿ ع

 عقل بالقوة أو العقل الييوالني:  -1

                                                 
1

 . 184ـ ػجذِ انشًبنً، دساعبد فً ربسٌخ انفهغفخ انؼشثٍخ اإلعاليٍخ، ص
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يعرفو الفارابي بقكلو: "نفس ما، أك جزء نفس، أك قكة مف قكل النفس، أك شيء ما،       
، كتمؾ 1ذاتو معدة، أك مستعدة ألف تنتزع ماىيات المكجكدات كميا، كصكرىا دكف مكادىا"

ت ليس فييا شيء مف صكر الذات شبيية بمادة تحصؿ فييا الصكر، كما دام
المكجكدات، فيي عقؿ بالقكة؛ أم قبؿ دخكلو إلى النشاط العقمي ال يسمى عقبلن إال مف 
قبيؿ المجاز، لذلؾ أضيفت إليو صفة القكة، فيسميو العقؿ الييكالني، كيعرفو تعريفان ال 

 . 2"يخرج عف المعنى السابؽ بأنو "ىيئة ما في مادة، معدة ألف تقبؿ رسـك المعقكالت

 ـ العقل بالفعل أو بالممكة:2
كىذا العقؿ بالفعؿ ىك نفس العقؿ بالقكة، كلكف بعد أف دخؿ فػي نشػاطو العقمػي؛ أم أنػو    

اتحػػػد بالصػػػكر العقميػػػة التػػػي كانػػػت مكجػػػكدة بػػػالقكة فػػػي األشػػػياء كالمكجػػػكدات الخارجيػػػة، ثػػػـ 
ت التػػي انتزعيػػا مػػف انتقمػػت إلػػى الفعػػؿ، أك كمػػا يقػػكؿ الفػػارابي: "فػػإذا حصػػمت فيػػو المعقػػكال

المكاد، صارت تمؾ المعقكالت معقكالت بالفعػؿ، ككانػت قبػؿ أف تنتػزع مػف مكادىػا معقػكالت 
، بمعنػى أف العقػػؿ بالفعػؿ أك العقػػؿ بالممكػة ىػػك العقػؿ الػػذم يػتـ فيػػو نقػؿ المعقػػكالت 3بػالقكة"

قكة فػػػي مػػػف القػػػكة إلػػػى الفعػػػؿ، كبالتػػػالي كػػػاف لممعقػػػكالت عنػػػد الفػػػارابي كجػػػكداف: كجػػػكد بػػػال
األشػػياء قبػػؿ أف تعقػػؿ، ككجػػكد آخػػر ليػػا فػػي العقػػؿ بعػػد أف يػػتـ تجردىػػا بالكميػػة عػػف عبلئػػؽ 

 المادة. 
كممػػا ىػػك جػػدير بالػػذكر ىنػػا أف انتقػػاؿ العقػػؿ بػػالقكة إلػػى العقػػؿ بالفعػػؿ يحتػػاج إلػػى شػػيء    

آخػػػر لػػػيس بػػػالقكة، بػػػؿ ىػػػك ذات مػػػا، جػػػكىر عقػػػؿ مػػػا بالفعػػػؿ، كمفػػػارؽ لممػػػادة، كىػػػك العقػػػؿ 
ؿ، فيذا العقؿ _ كما أشرنا إليو فػي مكاضػع كثيػرة مػف ىػذا البحػث _ ىػك الػذم يفػيض الفعا

عمى العقؿ الييكالني نكران يرل بو المعقكالت، فيصير بعد ذلؾ عقػبلن بالفعػؿ، يقػكؿ الفػارابي: 
"ككمػػا أف الشػػمس ىػػي التػػي تجعػػؿ العػػيف بصػػيرة بالفعػػؿ، كالمبصػػرات مبصػػرات بالفعػػؿ بمػػا 

 .  4ذلؾ العقؿ الفعاؿ ىك الذم جعؿ العقؿ الذم بالقكة عقبلن بالفعؿ"تعطييا مف الضياء، ك
                                                 

1
ـ انفبساثً، يمبنخ فً يؼبًَ انؼمم، ظًٍ "كزبة انًغًٕع يٍ يؤنفابد انفابساثً"، يطجؼاخ انغاؼبدح، انمابْشح، انطجؼاخ  

 .  45و، ص 1543األٔنى، 
2

 .  141ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، ص  
3

 .  14ـ انفبساثً، يمبنخ فً يؼبًَ انؼمم، ص  
4

 .  45ـ انًشعغ انغبثك، ص  
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 ـ العقل المستفاد: 3
كىك المرحمة األخيرة مف قػكل اإلدراؾ اإلنسػانية، كذلػؾ أف العقػؿ بالفعػؿ بعػد أف يعقػؿ      

المعقكالت التي ىي صكرة لو، يصبح مف حيث ىي معقكلة لو بالفعؿ، عقبلن مسػتفادان، فيػذا 
دراكػػو لؤلشػػياء، ككضػػكح مدركاتػػو، شػػبييان بػػالعقكؿ السػػماكية، العقػػؿ أ صػػبح لشػػدة تجػػكىره كا 

 التي ال تتعب في استفادتيا لغيرىا مف المعقكالت. 
فالعقػػؿ المسػػتفاد الكاقػػع فػػي أعمػػى المراتػػب بػػيف العقػػكؿ اإلنسػػانية، ىػػك صػػكرة لكػػؿ ىػػذه     

العقػؿ بالفعػؿ؛ كالعقػؿ الػذم  العقكؿ، كىك في الكقت نفسو، مادة لممعقكالت التػي تفػيض مػف
بالفعػػػؿ، مػػػادة لمعقػػػؿ المسػػػتفاد كصػػػكرة لمعقػػػؿ الييػػػكالني، كمػػػف األخيػػػر نيػػػبط إلػػػى الصػػػكر 
الجسػػػمانية الماديػػػة، كمػػػف األكؿ نصػػػعد إلػػػى أكؿ رتبػػػة المكجػػػكدات النكرانيػػػة المفارقػػػة )أم 

حػدان كسػطان  العقػؿ الفعػاؿ(، كبالتػالي أصػبح العقػؿ المسػتفاد الػذم ىػك قيمػة إنسػانية لػيس إال
بمبلحظػػػة تمػػػؾ القمػػػة المفارقػػػة؛ بمعنػػػى أنػػػو أنقػػػص بالنسػػػبة لمػػػا فكقػػػو، كأكمػػػؿ بالنسػػػبة لمػػػا 

 .  1دكنو
 ـ العقل الفعال:  4

إف العقػػػؿ الفعػػػاؿ عنػػػد الفػػػارابي ىػػػك ذات مفارقػػػة لػػػـ تكػػػف فػػػي مػػػادة، تحػػػكم الصػػػكر،     
مػػا تحتػػو، كىػػك كالمعقػػكالت كتفيضػػيا عمػػى المكجػػكدات، كيصػػؿ عػػالـ مػػا فػػكؽ فمػػؾ القمػػر ب

الػػذم جعػػؿ تمػػؾ الػػذات التػػي كانػػت عقػػبلن بػػالقكة عقػػبلن بالفعػػؿ، ككػػذلؾ جعػػؿ المعقػػكالت التػػي 
كانػػت معقػػكالت بػػالقكة معقػػكالت بالفعػػؿ، فنسػػبة ىػػذا العقػػؿ إلػػى العقػػؿ الػػذم بػػالقكة، "كنسػػبة 

 .  2الشمس إلى العيف التي ىي بصر بالقكة مادامت في الظممة"
شبو مػف العقػؿ المسػتفاد؛ إذ فػي كمييمػا صػكر المكجػكدات، إال أف كالعقؿ الفعاؿ قريب ال   

كجكدىا في العقؿ أزلي، كعمى ترتيب آخر األكمؿ فاألكمؿ، كىػذا الشػبو بػيف القػكتيف يفسػر 
لنػا معنػػى االتصػػاؿ ػ عنػػد الفػػارابي ػ فاالتصػػاؿ ال يػتـ إال بعػػد أف تػػتـ عمميػػة اإلدراؾ التػػي 

 حتكاؾ بالعالـ الخارجي كتصكره حسيان. يقـك بيا الحس كالخياؿ؛ أم بعد اال

                                                 
1

 . 51ـ54ـ أؽًذ ػجذانًًٍٍٓ، َظشٌخ انًؼشفخ ثٍٍ اثٍ سشذ ٔاثٍ ػشثً، ص
2

 .  14ـ انًشعغ َفغّ، ص  
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ىكذا يبني نظريتو في المعرفة الصكفية عمى نظريتو في العقػؿ، كنظرتػو الميتافيزيقيػة       
الفمكية، فحيف يرقى العقػؿ البشػرم إلػى درجػة العقػؿ المسػتفاد، يستشػرؼ اإلنسػاف إلػى المػؤل 

احيػة، كمػف ناحيػة أخػرل فػإف األعمى؛ فتصبح نفسو جديرة بتمقي الفػيض اإلليػي، ىػذا مػف ن
الفػػارابي يتخيػػؿ نظامػػان فمكيػػان "أساسػػو أف فػػي كػػؿ سػػماء قػػكة ركحيػػة أك عقػػبلن مفارقػػان يشػػرؼ 
عمى حركتيا كمختمؼ شؤكنيا، كآخر ىذه القكل، كىك العقػؿ العاشػر، مككػؿ بالسػماء الػدنيا 

ؿ اإلنسػػاف كالعػػالـ األرضػػي، فيػػك نقطػػة اتصػػاؿ بػػيف العػػالميف العمػػكم كالسػػفمي... فػػإذا كصػػ
. فيػػػذه المعرفػػػة الصػػػكفية 1إلػػػى درجػػػة العقػػػؿ المسػػػتفاد أصػػػبح أىػػػبلن لتقبػػػؿ األنػػػكار اإللييػػػة"

 الميثافيزيقية التي ينعـ بيا اإلنساف آنذاؾ ىي أسمى غاية ينشدىا العقؿ . 
كمػف تمػػؾ االعتبػػارات ػ السػػابؽ ذكرىػػا ػ  قػرر الفػػارابي بأنػػو ال سػبيؿ إلػػى معرفػػة ا       

رفة الحقة إال بتصفية النفس مػف شػكائب المػادة كالمحسكسػات كالقػرب فػي الكقػت تعالى المع
نفسو مف عالـ العقؿ كالمعقكالت: "إذ كمما قربت جكاىرنا منو، كػاف تصػكرنا لػو أتػـ، كأيقػف، 
نمػا تصػير أقػرب  كأصدؽ، كذلؾ أنا كمما كنا أقرب إلى مفارقة المادة كاف تصكرنا لو أتـ، كا 

ذا فارقنا   .  2المادة عمى التماـ يصير المعقكؿ منو في أذىاننا أكمؿ ما يككف"إليو...كا 
فالمعرفػػػة الذكقيػػػة اإلشػػػراقية ال تػػػأتي إال لػػػذكم النفػػػكس الصػػػافية التػػػي تطيػػػرت مػػػف       

الشػػيكات، كتنزىػػت عػػف االنفعػػاالت المتعمقػػة بالبػػدف، عندئػػذ يمكنيػػا الكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة 
ذكقيػة باعتبارىػا أحػد مصػادر المعرفػة الرئيسػة، جعػؿ ىػذا العميا؛ فإيماف الفارابي بالمعرفػة ال

النكع مف المعرفة يشكؿ أىـ نقػاط االلتقػاء بػيف الفػارابي كالمتصػكفة، إال أف الفػارابي لػـ يقػؿ 
، أك الفنػػػاء؛ لكنػػػو دعانػػػا فػػػي تصػػػكفو إلػػػى تطييػػػر الػػػنفس مػػػف عبلئػػػؽ 3باالتحػػػاد، أكالحمػػػكؿ

كالنظػػػر العقمػػػي، لػػػذلؾ كػػػاف تصػػػكؼ  الحػػػس، كشػػػكائب الجسػػػد الفػػػاني عػػػف طريػػػؽ التأمػػػؿ،
الفارابي تصكفان عقميان فمسػفيان، كيؤكػد ذلػؾ قكلػو: "مػايفيض مػف ا تبػارؾ كتعػالى إلػى العقػؿ 

                                                 
1

 .  22، ص 1ـ إثشاٍْى يذكٕس، فً انفهغفخ اإلعاليٍخ يُٓظ ٔرطجٍمّ، ط 
2

 .  11ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، ص  
3

فً اَخش، فٍشاد ثّ فً اصطالػ انمبئهٍٍ ثّ يٍ انصٕفٍخ  ـ االرؾبد ٔانؾهٕل6 انؾهٕل6 يؼُبِ أٌ ٌؾم أؽذ انشٍئٍٍ

ٔغٍشْى، ؽهٕل هللا َؼبنى فً يخهٕلبرّ أٔثؼط يخهٕلبرّ. أيب االرؾبد6 فٍؼًُ ايزضاط انشٍئٍٍ، ٔاخزالغًٓب ؽزى 

ً ٌصٍشا شًء ٔاؽذ، ٔيؼُبِ ثبصطالػ انمبئهٍٍ ثّ ارؾبد هللا رؼبنى ثًخهٕلبرّ أٔ ثجؼط يخهٕلبرّ. اَظش6 انغشعبَ

 . 58ـ5انزؼشٌفبد، ص
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الفعػػػاؿ، يفيضػػػو العقػػػؿ الفعػػػاؿ إلػػػى عقمػػػو المنفعػػػؿ بتكسػػػط العقػػػؿ المسػػػتفاد، ثػػػـ إلػػػى قكتػػػو 
 .  1"المتخيمة، فيككف بما يفيض منو إلى عقمو المنفعؿ حكيمان فيمسكفان 

كبالتػػالي يمكننػػا القػػكؿ إف نظريػػة الفػػيض كػػاف ليػػا أثػػري كبيػػري عمػػى فكػػر الفػػارابي، فمػػـ       
يكػػػف فقػػػط مػػػف ناحيػػػة الجانػػػب األنطكلػػػكجي كالمعرفػػػي؛ بػػػؿ كػػػاف ليػػػا أثرىػػػا فػػػي فكرتػػػو عػػػف 

 المدينة الفاضمة التي كانت أساس الجانب االجتماعي. 
ي عالـ العقكؿ عمػى اإلنسػاف، يحػاكؿ لذا نجد الفارابي، كىك يقـك بتطبيؽ نظريتو ف 

إبػػراز التشػػابو بػػيف تركيػػب عػػالـ العقػػكؿ المفارقػػة مػػف جيػػة، كعػػالـ اإلنسػػاف باعتبارىػػا نفسػػان 
كبػػدنان مػػف جيػػة ثانيػػة، كعػػالـ االجتمػػاع المػػدني مػػف جيػػة ثالثػػة، فيػػك يػػرل أف اإلنسػػاف لديػػو 

األكؿ ىػك أكؿ العقػكؿ،  أعضاء كثيرةػ، كلكف البد أف يكػكف لػو رئػيس كاحػد، فكمػا أف العقػؿ
كىػػك المسػػيطر عمييػػا، كػػذلؾ العقػػػؿ الفعػػاؿ، كىػػك الػػذم يسػػػكس عػػالـ ماتحػػت فمػػؾ القمػػػر، 

 .  2أيضان البدف نجد فيو عضك رئيس، لو صفات معينة عند الفارابي
رئيس فػػػي البػػػدف ىػػػك بػػػالطبع أكمػػػؿ لػػػكيؤكػػػد عمػػػى ذلػػػؾ بقكلػػػو: "كمػػػا أف العضػػػك ا 

كلػو مػف كػؿ مػػا يشػارؾ فيػو عضػك آخػر أفضػػميا،  أعضػائو كأثميػا فػي نفسػو كفيمػػا يخصػو،
كدكنو أيضان أعضاء أخرل رئيسة لما دكنيا كرياسػتيا دكف رياسػة األكؿ، كىػي تحػت رياسػة 

 .  3األكؿ ترؤس كترأس
كىكػػذا يتضػػح مػػف الػػنص السػػابؽ كيػػؼ عػػرض الفػػارابي ترتيبػػان ىرميػػان فػػي أعضػػاء  

ئيس كممػا كػاف أكثػر شػرفان مػف الػذم البدف؛ فالسابؽ يرأس البلحؽ، ككمما اقترب العضك الػر 
 يميو، كىذا مانجده في نظؤيتو عف العقكؿ. 

كما حاكؿ الفارابي أف يطبؽ ىذا النظاـ عمى المدينة، فيرتػب أعضػاء المدينػة كمػا  
رتب العقكؿ، فأكمميا ىك الذم يقترب مف الرئيس، ثػـ يتػدرج حتػى نصػؿ إلػى أخسػيا، كىػذا 

كاحػد منيػا ىيئػة كممكػة يفعػؿ بيػا فعػبلن يقتضػي بػو مػاىك  مايؤكده الفػارابي بقكلػو: "كفػي كػؿ
مقصكد ذلؾ الػرئيس، كىػؤالء ىػـ أكلػكا المراتػب األكؿ، كدكف ىػؤالء ىػـ فػي المرتبػة الثانيػة، 

                                                 
1

 .  181ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، ص  
2

 . 814ـ ػجذِ انشًبنً، دساعبد فً ربسٌخ انفهغفخ انؼشثٍخ اإلعاليٍخ، ص
3

 . 44ـ انفبساثً، آساء أْم انًذٌُخ انفبظهخ، ص
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كدكف ىػػؤالء أيضػػان مػػف يفعػػؿ األفعػػاؿ عمػػى حسػػب أغػػراض ىػػؤالء، ثػػـ ىكػػذا تترتػػب أجػػزاء 
حسػػب أغراضػػيـ، فيكػػكف ىػػؤالء ىػػـ المدينػػة إلػػى أف ينتيػػي إلػػى آخػػر يفعمػػكف أفعػػاليـ عمػػى 

 .  1الذيف يخًدمكف كال ييخدمكف، كيككف أدنى المراتب"
كممػػا سػػبؽ يمكننػػا القػػكؿ إف لنظريػػة الفػػيض كترتيػػب العقػػكؿ جكانػػب متعػػددة؛ منيػػا الجانػػب 
األنطكلكجي، كالجانب المعرفػي، كػذلؾ الجانػب االجتمػاعي المػدني، فيػذا الجانػب مػاىك إال 

 صكرة لعالـ العقكؿ. 
كلكف السؤاؿ الػذم يطػرح نفسػو ىنػا ىػك: ىػؿ كػاف أثػر الفػيض عنػد الكرمػاني كمػا ىػك عنػد 

 الفارابي في جميع نكاحي فمسفتو، أـ أف أثرىا عنده مختمؼ؟
 
المبحث الثاني:   

 الفيض عند الكرماني
عندما نتحدث عف نظرية الفيض عند الكرماني اليمكف فصميا عف نظريتو في      

مرتبط باآلخر أكثؽ اإلرتباط، فإذا كاف ىناؾ فيض أك كما يقكؿ  اإلمامة، فكؿ منيما
الكرماني انبثاؽ أك انبعاثفي عالـ المعقكؿ، فإننا نجد استمراران كمقابمة لو في عالـ الطبيعة، 

 كذلؾ في عالـ الديف. 

ككما ىك معركؼ فإف قضية اإلمامة مف أىـ القضايا التي أثارت جدالن طكيبلن؛ بؿ       
ى القضايا التي انقسمت بشأنيا الفرؽ الكبلمية، كعمى ىذا فيي التمثؿ عند الشيعة مف أكل

بكجو عاـ قضية مصمحية، بؿ قضية عقدية، كلذلؾ كاف اإليماف باإلماـ أصؿ مف أصكؿ 
العقيدة، عندىـ فاإلماـ مؤيد بقكة إليية فيناؾ فيض مف العالـ الركحاني عمى اإلماـ، 

ماـ كاإليماف بو، كما نؤمف بالنبي محمد . صمى ا عميو كلذلؾ كاف البد مف طاعة اإل
 كسمـ ػ كنطيعو. 

                                                 
1

 . 35ـ انًصذس َفغّ، ص
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كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو: ىؿ الكرماني قاؿ بالفيض؟ كىؿ آثره ككيفية مف كيفيات 
 الخمؽ؟ 

نجد الكرماني خصص الكرماني المشرع الثاني مف السكر الثالث مف كتابو )راحة العقؿ( 
ككف كجكده عف المتعالي ال عمى طريؽ الفيض، كما يقكؿ عف الفيض تحت عنكاف: "

 الفبلسفة" 

كمف خبلؿ عنكاف ىذا المشركع يتبيف لنا أنو دحض القكؿ بالفيض؛ بحجة أف القكؿ بو 
يجعؿ تشابيان بيف الذم يفيض كالمفاض عنو، كيقدـ الكرماني حججو كالتي تكاد تككف 

حدانية فيقكؿ: "إف مف شأف الفيض أف يككف نفس األدلة التي قاؿ بيا الفبلسفة إلثبات الك 
مف جنس ما منو يفيض كمشاركان لو كمناسبان، كيككف الفيض مف جية ما ىك فيض كعيف 
ما يفيض منو الفيض بككنو كذات الفيض؛ إذ ما يفيض منو الفيض فيو مف طبيعة 

الذم  الفيض مثؿ ما في الفض مف طبيعة، كال فرؽ بينيما مف ىذه الجية، كما أف الضكء
ىك فيض مف عيف الشمس مف جية ما ىك ضكء كعيف الشمس يكجد فييا مف الضكء 
مثؿ ما فاض عنيا كال فرؽ بينيا. مف ىنا يصير الذم منو يفيض الفيض متكثران بما 
يشاركو فيو الفيض كما يختص بو ىك مما اليشاركو فتككف ذاتو مف شيئيف، شيء تشاركا 

و التبايف بينيما، كحصمت الغيرية التي لكالىا لما أمكف أف فيو فمـ يتباينا فيو، كشيء كقع ب
يقاؿ ذاؾ غير ىذا، كىذا غير ذاؾ، كالذم يككف متكثران، متكثرة لحاجة بعض تمؾ األشياء 
التي بيا كانت الكثرة في كجكده إلى البعض اآلخر، فكجكدىما باستناد الكاحد منيما إلى 

بحانو ػ إف كاف ما كجد عنو فيضان متكثران كاقعان اآلخر، كيقتضي ذلؾ أف يككف المتعالي ػ س
 . 1تحت قدرة غيره في كجكده"

كما يدلؿ الكرماني عمى أف المكجكد األكؿ لـ يأت عف طريؽ الفيض، كذلؾ مف      
خبلؿ القكؿ بالبساطة كعدـ التكثر؛ فالبسيط أشرؼ كأكمؿ مف الذم يحكم كثرة، كالفيض 

                                                 
1

و، 1518ى ؽهًً، داس انفكش انؼشثً، انمبْشح، عُخ ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، رؾمٍك6 يؾًذ كبيم ؽغٍٍ، يصطف

 . 25ص
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يقكؿ الكرماني: "إف مف األكائؿ في العقؿ كأحكامو أف أبسط مف الذم يفيض منو، فنجده، 
الذم يككف أبسط كأعرل مف آيات الكثرة كأقـك بذاتو، فيك أشرؼ مف غيره، كعمى ىذه 
فالفيض أبسط مف الذم فاض منو بككنو شيئان كاحدان، كككف الذم فاض منو شيئيف، كيمـز 

فاض منو لشرفو عميو، بقمة  عف ذلؾ أف يككف الفيض أكلى بأف يككف متقدمان عمى الذم
 . 1الكثرة فيو ككجكد الكثرة في ذلؾ"

كما يقدـ الكرماني دليبلن آخر عمى القكؿ بأف المكجكد األكؿ أك العقؿ األكؿ لـ يخمؽ     
عف طريؽ الفيض، كذلؾ مف خبلؿ فكرة التماـ، تمؾ الفكرة التي استخدميا الفارابي مف 

ثمو شيء، أما الكرماني كبالرغـ مف أنو استخدـ الفكرة قبؿ في التأكيد عمى أف ا ليس كم
نفسيا، أم فكرة التماـ؛ إال أنو كظفيا كظيفة أخرل تتفؽ كنفيو لمصفات، يقكؿ في ذلؾ: 
"الفيض اليككف إال عف تمامية ذات مايفيض منو، كالمتعالى سبحانو قد تسبح عف أف 

يره في معنى مف المعاني، فيمـز مف يككف تمامان أك تامان، فيقع االشتراؾ بو بينو كبيف غ
ذلؾ كجكد ما عنو تككف ىكيتو، إذ التماـ مشارؾ لمتاـ، كالتاـ مشارؾ لمتماـ كمناسبان، 
كالمشاركة كالمناسبة بيف شيئيف يقتضياف ما يتقدـ عمييما. كلككاف لممتعالي سبحانو 

، ثـ لك كاف مشاركة مع غيره في شيء مف األشياء أك مناسبة القتضى مايتقدـ عمييما
لممتقدـ أيضان مشاركة مع غيره في شيء مف األشياء القتضى مايتقدـ عمييما، كيستنداف 
في الكجكد إليو كبلىما، فتؤدم الحاؿ في ذلؾ إم أمر في نيايتو يكجب أف ال تكجد 
لممكجكدات، فمما كاف ىذا باطبلن محاالن بطؿ أف يككف المكجكد عف المتعالي سبحانو 

 . 2فيضان"

ذا كاف         ىكذا يتضح دحض الكرماني القكؿ بالفيض، لكف كيؼ يتـ الخمؽ عنده؟ كا 
 قد رفض الفيض فيؿ رفض المصطمح فقط أـ المضمكف برمتو؟ 

                                                 
1

 . 25ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

 . 34ـ25ـ انًصذس َفغّ، ص
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مف خبلؿ عرضنا لنصكص الكرماني في كتابيو راحة العقؿ كالرياض يتضح لنا أنو       
المحدثة في تناكؿ كيفية قد رفض المصطمح كمفظ فقط، فقد سار عمى نيج األفبلطكنية 

الخمؽ، فنجد ترتيب المكجكدات نفسيا،كلكف نجده يأتي بنص رفض فيو الفيض بقكلو: 
 . 1"فمما بطؿ أف يككف ماكجد عف المتعالي فيضان لـ يبؽ إال أف يككف إبداعان"

 ماذا يعني باإلبداع ىنا؟ ىؿ اإلبداع ىك الخمؽ مف عدـ؟ 

باإلبداع، كيؤكد ذلؾ بقكلو: "قكؿ مبدع األشياء، ال  لكف ىذا ليس ما قصده الكرماني     
 . 2مف شيء فقط ىك، كالشيء معو، لـ يزؿ ينطكم فيو ما اليجكز اعتقاده"

فاإلبداع الذم يقره الكرماني ما ىك إال إصطبلح أطمقو عمى العقؿ األكؿ؛ لككنو ذات      
 . 3المبدع األكؿالفعؿ الصادرة إلى الكجكد عف المتعالي سبحانو، فاإلبداع ىك 

يجب أف نعتقد أنو  كبالتالي إذا كاف الكرماني قد فرؽ بيف اإلبداع كاالنبعات، فبل       
فرؽ بيف خمؽ مف عدـ كفيض، بؿ ىك فرؽ بيف مكجكديف، األكؿ كىك اإلبداع كيعني بو 
المكجكد األكؿ أك العقؿ األكؿ، أما االنبعات فيك المكجكدات التي انبعثت عف األكؿ، 

ذا معنى قكؿ الكرماني: "إف كيفية اإلبداع ال ككيفية االنبعات التي قد أحاطت العقكؿ كى
النيرة بيا فأخرت عنيا؛ إذ لك كانت مثميا لكاف اإلبداع انبعاثان كاالنبعات إبداعان، فبطؿ أف 

 . 4تككف كيي"

عث كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك: كيؼ أبدع ا العقؿ األكؿ؟ ككيؼ انب    
 الثاني، ككيؼ انبعث العقؿ الذم ىك قائـ بالقكة مف العقؿ الثاني؟ ككيؼ انبعثت العقكؿ؟ 

بدأ الكرماني في اإلجابة عمى ذلؾ التساؤؿ، بقكلو: "إف ا أكؿ ما أبدع كاف العقؿ      
األكؿ الذم ىك المكجكد األكؿ التاـ بالفعؿ، ثـ مف خبلؿ ىذا المكجكد األكؿ التاـ بالفعؿ، 

                                                 
1

 . 52ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

 . 183و، ص1524ـ انكشيبًَ، انشٌبض فً انؾكى، رؾمٍك6 ػبسف ربيش، داس انضمبفخ، ثٍشٔد، عُخ 
3

 . 53ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
4

 . 53ـ انكشيبًَ، انشٌبض، ص
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ـ مف خبلؿ ىذا المكجكد األكؿ تكالت سمسمة الفيكضات كاالنبعاثات، فنكر اإلبداع في ث
المكجكدات أجمع، كىذا العقؿ األكؿ لو جانباف كمف خبلليما تصدر فيكضات؛ فمف جية 
أنو يعد عقبلن يصدر عنو عقؿ قائـ بالفعؿ، كمف جية أنو معقكؿ لذاتو يصدر عنو 

 1ىما المادة كالصكرة".مكجكدات أقؿ شرفان مف، العقؿ ك 

كىنا نجد تشابيا شديدان بيف ما ذىب إليو الكرماني مف جية صدكر مكجكدات عف العقؿ   
بأف العقؿ عندما يعقؿ خالقو يصدر عنو عقؿ،  2كقكؿ الفارابي كغيره مف فبلسفة الفيض

  . 3كعندما يعقؿ ذاتو مف حيث إنيا ممكنة يصدر عنو مكجك أقؿ شرفان مف الصادر األكؿ

كىكذا يؤكد الكرماني ىذه الفيكضات في أكثر مف مكضع في كتاباتو، فيقكؿ: ":إف       
العقؿ األكؿ الذم ىك المبدع األكؿ لما كاف كجكده عف المتعالي سبحانو إبداعان، ككاف 
عقبلن بإبداع ا تعالى إياه كذلؾ، ككاف ككنو عقبلن نسبة، كبككنو معقكالن نسبة أخرل، 

ككنو عقبلن أشرؼ مف جية ككنو معقكالن؛ بككنو مف تمؾ الجية فردان منتسبان ككاف مف جية 
إلى المتعالي سبحانو، كمف جية أنو معقكؿ زكج منتسب إلى ذاتو، ككاف عمة لكجكد 
المكجكدات. لـز عف ذلؾ كجكد شيئيف عنو، بحسب ما عميو ذاتو مف النسبتيف إحداىما 

ة األشرؼ قائمان بالفعؿ عقبلن فردان، كىك مع أشرؼ مف األخرل، كاف المكجكد مف النسب
ككنو ثانيان في الكجكد ػ عند الترتيب ػ أكؿ باإلنبعات؛ كما أف المبدع األكؿ أكؿ باإلبداع، 
ككاف المكجكد عف النسبة األخرل دكف ذلؾ منزلة عقبلن قائمان بالقكة يسمى الييكلى 

 . 4كالصكرة

                                                 
1

 . 141ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

ـ يٍ أًْٓى اثٍ عٍُب فمذ عابس ػهاى دسة انفابساثً فاً لٕناّ ثُظشٌاخ انفاٍط أٔ انصاذٔس األفهٕغٍٍُاخ، كًاب عابس ػهاى 

ألعام رناك دسة انفبساثً كزنك يمشسا أَّ ال ٌغٕص أٌ ٌصذس ػٍ انٕاؽذ كضشح، ألٌ رنك ٌؼُى ركضش رارّ ْٔزا يؾبل، ٔ

ٌمشس أٌ يب ٌصذس ػٍ انٕاؽذ ٔاؽذ، ْٕٔ ػمم يفبسق، صٕسح ثذٌٔ يابدح. اَظاش6 يؾًاذ نطفاً عًؼاخ، رابسٌخ فالعافخ 

و، 1555اإلعالو، دساعخ شبيهخ ػٍ ؽٍبرٓى ٔ أػًبنٓى، َٔمذ رؾهٍهً ػٍ آسائٓى انفهغافٍخ،ػبنى انكزات نهُشاش ٔانزٕصٌاغ، 

 .    22ص
3

 .  844انفهغفخ انؼشثٍخ، ص ـ ؽُب انفبخٕسي، خهٍم انغش، ربسٌخ
4

 . 141ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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يقاه إلى األرض حيف قابؿ بيف عالـ العقكؿ أك كيحاكؿ الكرماني أف ينزؿ بميثافيز       
مايطمؽ عميو دار اإلبداع كبيف عالـ الديف، فالعقؿ األكؿ الذم يمثؿ عمة لمعقكؿ في عالـ 
اإلبداع ككجكده أمر ضركرم يقابمو الناطؽ في عالـ الديف، فالناطؽ عمة عالـ الديف بما 

في عالـ الديف؛ فالناطؽ النبي ػ أقامو مف السنف كالكضائع، كبسطو مف الحكـ كالشرائع 
صمى ا عميو كسمـ ػ أقامو ا تعالى ىاديان لعباده إلى ما فيو صبلحيـ مف العبادة كالعمـ 

 . 1كالعمؿ، فيو يسد خمؿ عجزىـ عف طمب مصالحيـ دينان كدنيا بأفضالو كيتحمؿ عنيـ

ىما أشرؼ مف األخرل، كبالتالي إذا كاف اإلبداع أك المبدع األكؿ ذا نسبتيف إحدا      
فكذلؾ الناطؽ لو نسبتيف؛ نسبة إلى عالـ القدس، كنسبة إلى عالـ الطبيعة، أحدىما أشرؼ 
مف األخرل؛ فنسبتو إلى عالـ القدس يفيض عنيا الكحي، أما مف جية عالـ الطبيعة 
فيفيض عنو الكتاب كالشريعة، كيؤكد الكرماني عمى ىذه المماثمة بيف المبدع األكؿ 

طؽ، فيقكؿ في راحة العقؿ: "إف العقؿ األكؿ ذك نسبتيف إحداىما أشرؼ مف األخرل، كالنا
كأف المكجكد عنو اثناف بحسب النسبتيف إحداىما أشرؼ مف اآلخر فكاف المكجكد عنو ػ 
صمى ا عميو كآلو كسمـ ػ عمى ىذا النظاـ ناطقان بأف حاؿ ما تقدـ كجكده مما غاب عف 

نو ػ صمى ا عميو كعمى آلو كسمـ ػ سالكان في ترسيـ سنتو الحكاس عمى مثؿ ذلؾ؛ بكك 
ـٍ آيىاًتنىا ﴿ كقكانيف شرعو طرؽ الداللة عمى ىذه األمكر الغامضة، كلذلؾ قاؿ تعالى:  سىنيًريًي

ؽُّ  تَّٰى يىتىبىيَّفى لىييـٍ أىنَّوي اٍلحى ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي فكجكد الكحي كالكتاب المقترف  2﴾ًفي اآٍلفىاًؽ كى
ريعة عنو ينطؽ بأف المكجكد عف العقؿ األكؿ اثناف، كأف أحدىما أشرؼ مف اآلخر، بالش

كأف األشرؼ عقؿ قائـ بالفعؿ، مثمو مثؿ ككف الكحي مثؿ الناطؽ كأف اآلخر ىك قائـ 
بالقكة مزدكج ذاتو، كىك الييكلى كالصكرة المتاف ىما مزدكجتاف مثؿ ماجاء بو الناطؽ الذم 

 . 3"ىك مزدكج كتابان كشريعة

                                                 
1

 . 188ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
2

 . 12ـ عٕسح فصهذ، األٌخ
3

 . 184ـ188ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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ذا كاف الناطؽ يماثؿ المبدع األكؿ، فكذلؾ الكصي يماثؿ المنبعث األكؿ؛ فالكحي ىك  كا 
أكؿ األئمة في عالـ الشرع كالديف، كذلؾ المنبعث ىك أكؿ العقكؿ المنبعثة في عالـ 
القدس؛ فالمنبعث ىك عقؿ قائـ بالفعؿ مثؿ ما عنو كجد، كالشعاع المكجكد مف الشمس 

 . 1ة الفاعمةالتي ىي مف جنس العم

 2ليذا نجد اإلسماعيمية كعمى رأسيـ الكرماني في مسألة اإلماـ قد خمعكا صفات التقديس
عمى اإلماـ إلى الحد الذم أليك فيو الحاكـ، كنسبكا إليو معرفة الغيب؛ فالعقؿ الكمي الذم 
ىك الخالؽ لكؿ شيء كالذم يطمؽ عميو الكرماني لقب اإلبداع ىك الذم يمقي المعرفة 

ى الناطؽ أك النبي، ثـ يميو األساس أك الكصي الذم يستمد ىذه المعرفة مف ىذا عم
المكاف المقدس، ثـ يميو اإلماـ، كمف ىنا نجد أف المعرفة تستمر مف خبلؿ الفيض، كذلؾ 
الكحي ال ينتيي بانتياء النبكة؛ ألف ىناؾ مف يكمؿ رسالة النبي فميمة النبي كشؼ أسرار 

 .3لنبكة قد انتيى، فإف دكر الكالية ىك دكر اإلماـالديف، فإذا كاف دكر ا

كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك: لكف ىؿ المنبعث األكؿ عف االبداع عف قصد أـ 
 ضركرة؟ 

فكما ذىب الفارابي إلى أف الفيض يتـ ال عف قصد، بؿ ىك ضركرم عف ا         
ج منيا، فكذلؾ ا تعالى، فكما أف الشمس التستطيع أف تحجب أشعتيا عف الخرك 

اليستطيع أف يمتنع عف فيضو، كذلؾ االنبثاؽ عند الكرماني اليتـ عف قصد، بؿ ىك 
نتيجة ضركرية كحتمية الغتباط المبدع بذاتو كتعمقو لذاتو، كمعرفتو لذاتو، إذان االنبثاؽ 
عند الكرماني يصدر عف المبدع ككجكد الشعاع عف إشراؽ الشمس في كجو المرآة 

 .  4ركرم البد منوالصافية ض

                                                 
1

 . 811ـ814ـ ؽُب انفبخٕسي، خهٍم انغش، ربسٌخ انفهغفخ انؼشثٍخ، ص
2

ٓى انجبغٍُخ، فالثذ ػُذْى يٍ ٔعٕد إيبو يؼصٕو ٌخهف انُجً ٔلذ ـ ٌٔشعغ ٔصفٓى نإليبو ثصفخ اإلنّ إنى رأٌٔالر

 . 113خهؼٕا ػهٍّ صفبد انزمذٌظ. اَظش6 يؾًذ ؽغٍٍ كبيم، غبئفخ اإلعًبػٍهٍخ، ص
3

 . 112و، ص1531ـ صكً َغٍت يؾًٕد، رغذٌذ انفكش انؼشثً، داس انششٔق، 
4

 . 145ـ141ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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ككذلؾ كما ىك الحاؿ عند الفارابي نجد أف القكؿ بالفيض أك االنبثاؽ عند الكرماني يستمـز 
بالضركرة القكؿ بقدـ العالـ، كيقد الكرماني العديد مف األدلة عمى القكؿ بقدـ العالـ، 

بقكلو: "إف  كتستند جميعان إلى فكرتو عف االبداع ككيفية ارتباط المكجكدات بو، كيؤكد ذلؾ
. لذلؾ نجده 1المكجكدات عف االبداع الذم ىك المبدع األكؿ باالنبعات، كجكدىا ال بزماف"

 يقسـ المكجكدات إلى ثبلثة أقساـ: 

 األكؿ: كىك أعمى المراتب كأكمميا، كيطمؽ عمييا اسـ االبداع، كىي تككف ببل زماف. 

 لزماف. الثاني: كيسمى االنبعاث، كىك أكسط األقساـ كتككف مع ا

 . 2الثالث: يطمؽ عميو اسـ األحداث، كىك أدنى المراتب كأخسيا كتككف بزماف

كىنا يتضح التشابو الكاضح بيف الفارابي كالكرماني؛ حيث نجد أف نظرية الفيض عندىما 
 قد تغمغمت في شتى مجاالتيـ الفكرية. 

 الخاتمة:

 لقد توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج اْلتية: 

ض أكالصدكر التي ابتدعيا أفمكطيف أثر كاضح كخطير عمى الكثير مف لنظرية الفي
مفكرم اإلسبلـ سكاء كانكا متكمميف أك فبلسفة، كيظير ىذا كاضحان مف الناحية 

 األنطكلكجية أك اإلبستمكلكجية لدل الفارابي كالكرماني. 
ت، نجدىا ىناؾ تشابو بيف مكقؼ الفارابي كالكرماني مف ناحية الفيض كترتيب المكجكدا

كاحدة عند كؿ منيما فالفيض أك االنبثاؽ عند الكرماني كاف مزيجان مف نظرية الفيض 
 األفبلطكنية كالفارابية، انتيت إلى أف ا تعالى ليس الخالؽ المباشر لممكجكدات. 

                                                 
1

 . 144ـ انهًصذس َفغّ، ص
2

 . 141ـ144ـ انكشيبًَ، ساؽخ انؼمم، ص
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حاكؿ الكرماني اإلسماعيمي أف يضع نظامان يعتمد اعتمادان رئيسيان عمى نظرية الفيض التي 
 تغمغمت في شتى مجاالتيـ الفكرية، التي كانت ستاران إلخفاء نكاياىـ السياسية.  نجدىا قد

يكجد تشابو بيف مكقؼ الكرماني كالفارابي، فقد ذىب الفارابي إلى أف الفيمسكؼ أعمى 
درجة مف النبي، كيتفؽ معو الكرماني في ذلؾ، لكف يختمؼ معو في أف المعرفة  التي 

تككف بالمجاىدة؛ فالفيمسكؼ ال يكحى إليو، فيك يتصؿ بالعقؿ  تأتي لمفيمسكؼ عند الفارابي
الفعاؿ عف طريؽ العقؿ، كليس المخيمة، أما اإلماـ عند الكرماني فالمعرفة تأتي إليو عف 
طريؽ ما تفيض عميو القكة القدسية، فيك يكحى إليو، فالكحي كما يرل الكرماني ال ينقطع، 

 بؿ متكاصؿ مع اإلماـ. 
مف خبلؿ ىذه الدراسة تشابيان كاضحان بيف الفارابي كالكرماني في كثير مف كأخيران يتضح 

 األفكار؛ ألف المصدر في فكرىما كاحد، كىك نظرية الفيض األفبلطكنية. 
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 المصادر والمراجع: 

الفارابي، آراء أىؿ المدينة الفاضمة، لفارابي، آراء أىؿ المدينة الفاضمة، قدـ لو كعمؽ 
 ـ. 1986نادر، دار المشرؽ، بيركت، الطبعة السابعة، عميو: ألبير نصرم 

الفارابي، السياسات المدنية، دار المعارؼ العثمانية، حيدر آباد ، الطبعة األكؿ، ىسنة 
 ىػ1346

الفارابي، مقالة في معاني العقؿ، ضمف "كتاب المجمكع مف مؤلفات الفارابي"، مطبعة 
 ـ. 1907السعادة، القاىرة، الطبعة األكلى، 

الكرماني، راحة العقؿ، تحقيؽ: محمد كامؿ حسيف، مصطفى حممي، دار الفكر العربي، 
 ـ. 1952القاىرة، 

 ـ. 1960الكرماني، الرياض في الحكـ، تحقيؽ: عارؼ تامر، دار الثقافة، بيركت، 
، دار المعارؼ بمصر، الطبعة 1إبراىيـ مذككر، في الفمسفة اإلسبلمية منيج كتطبيقة، ج

 ـ. 1967الثالثة، 
أحمد عبدالمييمف، نظرية المعرفة بيف ابف رشد كابف عربي، دار الكفاء، اإلسكندرية، 

 ـ. 2001الطبعة األكلى، 
الجرجاني، التعريفات، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة 

 . 1405األكلى، 
 بناف، الطبعة الثالثة.  ، إحياء التراث العربي، بيركت ل10ابف منظكر، لساف العرب، ج

 ـ. 1937جميؿ صميبا، مف أفبلطكف إلى ابف سينا، مكتبة النشر العربي، بدمشؽ 
حنا الفاخكرم، خميؿ الجر، تاريخ الفمسفة العربية، دار الجيؿ، بيركت، بدكف طبعة 

 كتاريخ. 
مة دم بكر، تاريخ الفمسفة في اإلسبلـ، ترجمة: محمد عبداليادم، لجنة التأليؼ كالترج

 ـ. 1957كالنشر، 
 ـ. 1971زكي نجيب محمكد، تجديد الفكر العربي، دار الشركؽ، 

 ـ. 1996فيصؿ عباس، مكسكعة الفبلسفة، دار الفكر العربي، بيركت، الطبعة األكلى، 
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عبده الشمالي، دراسات في تاريخ الفمسفة العربية كاإلسبلمية، دار صادر، بيركت، الطبعة 
 ـ. 1979الخامسة، 
سيف كامؿ، طائفة اإلسماعيمية، تاريخيا،ػ نظميا، عقائدىا، كحكـ اإلسبلـ فييا، محمد ح

 ـ. 1959مكتبة النيضة المصرية، 
محمد عبدالرحيـ الزيني، مشكمة الفيض عند فبلسفة اإلسبلـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، 

 ـ. 1993الجزائر، 

بكعات الجامعية، الجزائر، محمد فريد كجدم، المصحؼ المفسر، القسـ األكؿ، ديكاف المط
 ـ. 1993

محمد لطفي جمعة : تػاريخ فبلسػفة اإلسػبلـ : دراسػة شػاممة عػف حيػاتيـ ك أعمػاليـ : كنقػد 
 ـ ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع.    1999ىػ / 1420تحميمي عف آرائيـ الفمسفية : 

 ـ. 1998مصطفى غالب، في سبيؿ مكسكعة فمسفية، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، 
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 قطع أشجار الغابات وآثاره عمى عممية التصحر

 )في المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى غرب مدينة الخمس(
 د. اليادي عبد السالم عميوان

 المقدمــــــــة:
، أم عمػػى األرض كجػػكدهيسػػعى اإلنسػػاف دائمػػان إلػػى غػػرس األشػػجار فػػي منػػاطؽ  

لػػى العمػػؿ عمػػى غػػرس األشػػجار بالمنػػاطؽ التػػي يعػػيش عمييػػا، كمػػا تسػػعى الدكلػػة نفسػػيا إ
العامة ألجؿ إنشاء كتككيف الغابات التي تساىـ في تكفير غطػاء نبػاتي يسػاعد عمػى تثبيػت 
التربة كصٌد الرياح، كتشكيؿ المناظر الطبيعية، إلى جانب قياـ ىذه الغابػات بتخفيػؼ درجػة 

غػػػرس األشػػػجار فػػػي  الحػػػرارة كالمسػػػاىمة فػػػي تكاجػػػد السػػػياحة لمتنػػػزه، كيعمػػػؿ كػػػؿ فػػػرد عمػػػى
 منطقتو الخاصة ألجؿ االستفادة مف ظميا أك عمميا كحدكد فاصمة مع جيرانو.

ـ، 2011فبرايػر  17غير أف الذم شاىدناه في سمكؾ العديد مػف األفػراد بعػد ثػكرة  
زالػػة كمسػػح كامػػؿ لؤلشػػجار الكاقعػػة بمحػػاذاة  كقيػػاميـ بيػػذا العمػػؿ الخطيػػر مػػف حيػػث قطػػع كا 

بدراسػػة المنطقػػة الممتػػدة مػػف تػػاجكراء غربػػان إلػػى مدينػػة الخمػػس  الطريػػؽ السػػاحمي، كنخػػص
متػػر  700متػػر إلػػى  500كػػـ، كجنكبػػان بمسػػافة حػػكالي مػػف  90شػػرقان، أم بمسػػافة حػػكالي 

ألجؿ استغبلؿ أماكنيا في عدة عمميات منيا البنػاء لممحػاؿ التجاريػة كالصػناعية كالسػكنية، 
فػػي قسػػمو الشػػمالي، كىػػذا ترتػػب عميػػو  كىػػذا العمػػؿ يشػػمؿ اسػػتغبلؿ جػػزء مػػف سػػيؿ الجفػػارة

تحػػرؾ الكثبػػاف الرمميػػة كردـ الطريػػؽ السػػاحمي بػػيف الحػػيف كاآلخػػر، بعػػد أف كانػػت األراضػػي 
مثبتػػة مػػف خػػبلؿ كجػػكد الغطػػاء النبػػاتي كالشػػجرم، كبػػذلؾ سػػاىـ ىػػذا العمػػؿ البشػػرم، إلػػى 

كمػبلن مػا جانب العامؿ الطبيعي مف حيث نقص كمية األمطار، في تزايد مشكمة التصحر م
 ىك متركز في النطاؽ الصحراكم كزحفو نحك الشماؿ.

عميػػو نحػػاكؿ فػػي ىػػذا البحػػث التطػػرؽ إلػػى ىػػذه المشػػكمة مػػف حيػػث أسػػبابيا كآثارىػػا  
 كالحمكؿ التي تسيـ في التقميؿ مف خطكرتيا، كمحاكلة العبلج كلك لجزء منيا.
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 المشكمــــــــــــــــــة:
كؿ كبيػػر مػػػا يمفػػػت النظػػر حتػػػى لمشػػػخص تتمحػػكر فػػػي ظػػػاىرة قطػػع األشػػػجار بشػػػ 

الغيػػر متخصػػص، كىػػذا يػػؤدم إلػػى انتشػػار ىػػذه الظػػاىرة الخطيػػرة متمثمػػة فػػي اتسػػاع عمميػػة 
التصػػحر كزحػػؼ الكثبػػاف الرمميػػة مػػف ناحيػػة الجنػػكب نحػػك الشػػريط السػػاحمي، كيمكػػف تحديػػد 

 المشكمة مف خبلؿ التساؤالت اآلتية:
ى سػػيكلة تفكػػؾ التربػػة حتػػى يسػػيؿ لمريػػاح س/ ىػػؿ قطػػع األشػػجار بيػػذه الطريقػػة يػػؤدم إلػػ

 كاألمطار نقميا؟
س/ ىػػػػؿ مسػػػػح ىػػػػذه المنطقػػػػة مػػػػف الشػػػػريط السػػػػاحمي التػػػػي كانػػػػت تزخػػػػر بالغابػػػػات ألجػػػػؿ 
اسػػتغبلليا مػػف قبػػؿ المػػكاطنيف فػػي المشػػاريع التجاريػػة كالصػػناعية كالسػػكنية سػػاىـ  بالتسػػريع 

 في عممية التصحر؟

 األىـــــــــــــــداف:
 إلى:ييدؼ البحث  

التعرؼ عمى مدل خطكرة قطع أشجار الغابات بيذه الطريقة بالمنطقة الساحمية كمػا يترتػب 
 عمييا مف أضرار.

معرفػة مػػدل أثػػر العامػػؿ المػػادم فػػي دفػػع األفػػراد إلػػى المغػػامرة بعمميػػة قطػػع الغابػػات كمسػػح 
 المنطقػػػة بيػػػذه الصػػػكرة لكػػػي يتسػػػنى ليػػػـ القيػػػاـ بمشػػػركعاتيـ دكف النظػػػر إلػػػى خطػػػكرة ىػػػذه

 األعماؿ.
التعرؼ مف خبلؿ ىذه الدراسػة عمػى ىػذه الظػاىرة كخطكرتيػا عمػى المنطقػة كالمحاكلػة لمحػد 

 منيا بقدر اإلمكاف.
 األىميــــــــــــــــة:

 تتحدد أىمية البحث في: 
التعػػرؼ عمػػى مػػا يقػػـك بػػو األفػػراد مػػف عمميػػة قطػػع لمغابػػات مػػا يترتػػب عميػػو مػػف آثػػار لمبيئػػة 
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 ممية التصحر كتكضيح ىذه المشكمة ألفراد المجتمع.كمساىمتيا في زيادة ع
مف خبلؿ ىذا البحث يمكف المساىمة في تحديػد المشػكمة كالعمػؿ عمػى المسػاىمة فػي الحػد 

 مف ىذه الظاىرة التي تؤدم إلى زحؼ الكثباف الرممية عمى منطقة الشريط الساحمي.
غابػات بيػذه الصػكرة كتكضػيح في تفعيؿ القكانيف كالمػكائح التػي تمنػع قطػع أشػجار ال إلسياـا

 مدل خطكرة ىذه األفعاؿ كتفشييا بيف األفراد ألجؿ المنفعة المادية.

 فرضيػػػػات البحػػػػث:
قطػػع أشػػجار الغابػػات بيػػذه الصػػكرة يػػؤدم إلػػى تفكػػؾ التربػػة، ممػػا يسػػاعد العكامػػؿ الطبيعيػػة 

 عمى جرفيا كزحفيا نحك البحر.
زالتيا بيػذه الطريقػة )القسػـ الشػرقي مػف مسح منطقة الشريط الساحمي مف أشجار الغا بات كا 

سػػيؿ الجفػػػارة( يػػؤدم إلػػػى القضػػاء نيائيػػػان عمػػػى الغطػػاء النبػػػاتي كمػػف تػػػـ يسػػرع فػػػي عمميػػػة 
 التصحر.

 المنيجية المتبعــــــــــة:
مػػف المتبػػع عنػػد دراسػػة أم ظػػاىرة جغرافيػػة، اتبػػاع منيجيػػة محػػددة، حيػػث تعػػد مػػف  

ا البحػػث سػػيتـ اسػػتخداـ المنيجػػيف الكصػػفي كالتحميمػػي أساسػػيات البحػػث الجغرافػػي، كفػػي ىػػذ
فػي ىػذا السػياؽ بػأف  (1)مع استخداـ المنيج الكمي إذا تطمب األمر ذلؾ، كقد أكضح )الفرا(

عمميػػػة البحػػػث الجغرافػػػي تتطمػػػب منيجيػػػة محػػػددة ألجػػػؿ الكصػػػكؿ عػػػف طريقيػػػا إلػػػى الدقػػػة 
 .كالحقيقة التي تكشؼ حيثيات المكضكع المبحكث كصفان كتحميبلن 

                                                 

محمػػػد عمػػػي الفػػػرا، منػػػاىج البحػػػث الجغرافػػػي بالكسػػػائؿ الكميػػػة، ككالػػػة المطبكعػػػات، الككيػػػت،  (1)
 .81ـ، ص1548
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:العمميات التي استخدمت في ىذا البحـــــث  

المصػػػادر كالمراجػػػع ذات العبلقػػػة المباشػػػرة التػػػي مػػػف خبلليػػػا يمكػػػف التكصػػػؿ إلػػػى معرفػػػة 
العكامػػػؿ كالمسػػػببات التػػػي تػػػؤدم إلػػػى ىػػػذا السػػػمكؾ )سػػػمكؾ قطػػػع األشػػػجار( ألجػػػؿ المنفعػػػة 

، متمثمػػة فػػي الكتػػب الماديػػة التػػي يسػػعى ليػػا اإلنسػػاف دكف النظػػر إلػػى خطػػكرة تمػػؾ الظػػاىرة
كالرسػػػائؿ العمميػػػػة )ماجسػػػػتير كدكتػػػكراه( كالمجػػػػبلت العمميػػػػة، كالمنشػػػكرات مػػػػف المؤسسػػػػات 

 العممية البحثية المعتمدة كالندكات كالمؤتمرات العممية المتخصصة.
 استخداـ بعض الخرائط بقدر اإلمكاف كخاصة التي تحدد مكقع منطقة الدراسة كالبحث.

ألفػػػراد الػػػذيف اسػػػتغمكا ىػػػذه المنػػػاطؽ فػػػي مشػػػاريعيـ بعػػػد قطػػػع المقػػػاببلت الشخصػػػية مػػػع ا
قامة المشاريع عمييا.  أشجارىا كا 

 الدراسات السابقــــــة:
مف خبلؿ دراسة ىذه الظاىرة اتضح بأف ىناؾ مف تطرقػكا إلػى ىػذا المكضػكع فػي  

فػػي إحػػدل دراسػػاتو فػػي شػػماؿ  (1)(R.MURphyفتػػرات سػػابقة، حيػػث كضػػح )ركزمػػكرفي 
نمػا ترجػع  أفريقيا في العيد الركماني بأنو أسباب التصػحر لػـ تعػكد ألسػباب طبيعيػة فقػط، كا 

إلػػى أسػػباب بشػػرية بالدرجػػػة األكلػػى، كأكػػد ذلػػػؾ بأدلتػػو حيػػث الحػػظ بػػػأف ىنػػاؾ العديػػد مػػػف 
األنيار لـ يتغير مستكاىا في الجزائر كالمغرب، ككذلؾ لـ يبلحظ تغيػرات مناخيػة كبيػرة فػي 

كىػػذا يؤكػػد لنػػا فػػي ىػػذا البحػػث الػػذم يبلحػػظ فيػػو قيػػاـ العامػػؿ  تمػػؾ الفتػػرة فػػي ليبيػػا كمصػػر،
فػػي دراسػػتو لعمميػػة التصػػحر بسػػيؿ الجفػػارة بػػأف  (2))كػػريـ(البشػػرم بقطػػع الغابػػات، كأضػػاؼ 

                                                 

محمػػػد عبػػػد النبػػػي بقػػػي، التصػػػحر فػػػي شػػػماؿ أفريقيػػػا، األسػػػباب كالعػػػبلج )ترجمػػػة عبػػػد القػػػادر  (1)
مية المجتمعات الصحراكية في كتاب التصحر المحيشي(، المركز العربي ألبحاث الصحراء كتن

 .15، ص8414في سيؿ الجفارة، دراسة تطبيقية، 

مسعكد عياد كريـ، التصحر في سيؿ الجفػارة، جامعػة طػرابمس، كميػة اآلداب، قسػـ الجغرافيػا،  (2)
 .114، ص8414دار الكتاب الكطنية، بنغازم، ليبيا، 
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حػػدكث عمميػػات التصػػحر بيػػذا السػػيؿ يرجػػع إلػػى سػػببيف رئيسػػييف، )تآكػػؿ التربػػة، كضػػعؼ 
شػػرم الػػذم أثػػر فػػي حػػدكث عمميػػات الحيػػاة النباتيػػة أمػػا ىػػذا البحػػث فيركػػز عمػػى العامػػؿ الب

التصػحر فػي المنطقػة المحػػددة بالبحػث، كىػذا العامػؿ سػػاعد عمػى حػدكث الظػاىرة الطبيعيػػة 
 التي كضحيا )كريـ(.

 المصطمحات كالمفاىػػػػيـ:
كىك يرتبط بالصحراء التي تعني المناطؽ الجافة التي تنذر فييا النباتػات أك تكػاد  التصحر:

 التربة. بسبب انعداـ المطر كجفاؼ
ــارة : كىػػك يشػػمؿ المنطقػػة السػػيمية الممتػػدة مػػف الحػػدكد التكنسػػية غربػػان إلػػى رأس ســيل الجف

 المسف شرقان كيحده مف الجنكب جبؿ نفكسة.
كىػػػي الحالػػة التػػػي يكػػػكف فييػػػا تػػدىكر فػػػي األرض مػػػف حيػػػث التربػػػة  :(1)التصـــحر الخفيـــف

 كالغطاء النباتي بصكرة غير ممحكظة.
ر فيو النباتات غير المرغكب فييا، كتتشكؿ بيػا العديػد مػف أنػكاع : كتظي(2)التصحر الشديد

 التعرية كنقص في إنتاجية األرض. 

 :(3)المكقع الجغرافي لمنطقة الدراسػػػػػػة
مكقػػع منطقػػة الدراسػػة تتمثػػؿ فػػي القسػػـ الشػػمالي مػػف سػػيؿ الجفػػارة كبالتحديػػد فػػي  

 90ى مدينػة الخمػس شػرقان حػكالي المنطقة الممتدة مف تاجكراء غربػان مػع محػاذاة السػاحؿ إلػ
متر حسب استغبلؿ األفراد ليا، )يكضح ذلػؾ مػف  700إلى  500كـ، كبعرض يتراكح مف 
 خبلؿ خريطة المكقع(.

 
 أماكن تواجد الغابات:

                                                 

 ـ.1532اعة الشعير، طرابمس، كزارة الزراعة، قسـ اإلرشاد الزراعي، زر  (1)

 كزارة الزراعة، نفس المصدر. (2)

 ـ8418الدراسة الميدانية،  (3)



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 127 

مػػف دراسػػة السػػيؿ السػػاحمي الممتػػد غػػرب مدينػػة الخمػػس إلػػى تػػاجكراء يبلحػػظ مػػف  
تركػػز فػػي ثػػبلث منػػاطؽ رئيسػػة، األكلػػى خػػبلؿ ىػػذه المسػػافة تكاجػػد أشػػجار الغابػػات، حيػػث ت

عند منطقة المرقب، حيث يتكاجد بو أشجار الصنكبر، كالمنطقة الثانيػة عنػد منطقػة النقػازة، 
حيث تتكاجد ىذه األشجار كىي بيػا عػدة أنػكاع، منيػا الصػنكبر، كالسػرك كغيرىػا، كالمنطقػة 

حات التػي تضػررت مػف الثالثة كىي تتركز في منطقة القره بكلمي كىػي تعػد مػف أكبػر المسػا
عمميػػػة اإلزالػػػة بسػػػبب مسػػػاحاتيا المسػػػتكية، حيػػػث أقػػػامكا عمييػػػا النشػػػاطات المختمفػػػة منيػػػا 
عمميػػات البنػػػاء لمعمػػػؿ التجػػػارم، كالصػػػناعي، كالحرفػػي، كالسػػػكني، ككػػػذلؾ المنطقػػػة الرابعػػػة 
كالتي تتركز حكؿ منطقة غكط الرمػاف، حيػث أزيمػت كأقػيـ فػي مكانيػا االسػتراحات كالمػزارع 

لخاصة، كىذه العمميات التي قاـ بيا العديد مف األفػراد أدت إلػى عمميػة التسػرع فػي ظيػكر ا
ىػػذه الظػػػاىرة أال كىػػي عمميػػػة التصػػػحر التػػي أصػػػبحت تنتشػػر فػػػي كثيػػػر مػػف بمػػػداف العػػػاـ، 
كالتي نحف بصددىا أال كىػي ليبيػا، كنخػص بالػذكر فػي منطقػة سػيؿ الجفػارة الػذم يعػد مػف 

تمػػػؼ األنشػػػطة االقتصػػػادية، كىنػػػا نكضػػػح ىػػػذه الظػػػاىرة مػػػف السػػػيكؿ ذات األىميػػػة فػػػي مخ
   -خبلؿ المفاىيـ اآلتية:

 م(2014خريطة توضح المنطقة التي تم إزالة أشجارىا )

 
المصػػدر: مػػف عمػػؿ الباحػػث اسػػتنادان إلػػى: مسػػعكد عيػػاد كػػريـ، التصػػحر فػػي سػػيؿ الجفػػارة، 

 .55ص دراسة تطبيقية، قسـ الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة طرابمس،



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 128 

 التصحـــــــــر:
كىػػػك يعنػػػي أف العمميػػػة ليػػػا ارتبػػػاط بالصػػػحراء التػػػي تمتػػػاز بالجفػػػاؼ، كالفقػػػر فػػػي  

الغطاء النباتي كفقر التربة، كىناؾ العديد مف العمماء الذيف كضػعكا ليػا عػدة تعريفػات كمػف 
 الذم كضع تعريفػان فػي مطمػع السػتينيات مكضػحان  (1)(Lehouerouبينيـ العالـ "لكىكيرك" )

فيو أف التصحر يتركز في الحافة الشمالية لمصحراء الكبػرل حيػث يكػكف معػدؿ المطػر أقػؿ 
 (.1ممـ سنكيان، كما ىك مكضح في الصكرة )300مف 
 

إزالة أشجار الغابات الواقعة في القربولمي عمى جانبي الطريق الساحمي (1صورة رقم )  

 
 المصدر: عدسة الباحث. 

                                                 

(
1
) Lehouerou. H.n. the natute and causes of desertification and 

environmental deqradation in and avound arid (ed) glaautz. M. boulder 

westviewpress. 1977. P.17. 
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 ًا:التصحر إقميميًا وعالميـــــ
عمػػى الػػػرغـ مػػف المحػػػاكالت العديػػدة التػػػي قػػػاـ بيػػا البػػػاحثكف مػػف حيػػػث التعريفػػػات  

المختمفة لمتصحر باعتبارىػا تكثيػؼ أك تعميػؽ لمظػركؼ الصػحراكية مػف خػبلؿ انخفػاض أك 
تػدىكر حمكلػة الطاقػػة البيكلكجيػة لمبيئػػة، كالتػي يعػػد حػدكثيا أحػػد أشػكاؿ التػػدىكر الػذم تنػػتج 

انػػػب سػػػػكء اسػػػتغبلؿ المراعػػػي كالزراعػػػة كعػػػدـ المحافظػػػة عمػػػػى عنػػػو ىػػػذه العمميػػػة، إلػػػى ج
الغابػػػػات، حيػػػػث تشػػػػكؿ كميػػػػا مشػػػػاكؿ خطيػػػػرة إذا لػػػػـ تتكػػػػاثؼ الجيػػػػكد الدكليػػػػة كاإلقميميػػػػة 
لمكافحتيػػا، فإنيػػا سػػكؼ تػػؤدم إلػػى كػػكارث بيئيػػة كغذائيػػة، كمػػف خػػبلؿ تقػػارير ىيئػػة األمػػـ 

 6جػػد أنيػػا تقػػدر بحػػكالي المتحػػدة بشػػأف إحصػػائية األراضػػي التػػي تعرضػػت إلػػى التصػػحر ك 
% مػػػف سػػػكاف العػػػالـ 8( بػػػأف Johnson، كمػػػا قػػػدر )جكنسػػػكف( )(1)مميػػػكف ىكتػػػار سػػػنكيان 

ميددكف بيذه العممية مف حيث الخسارة في اإلنتاج الزراعي كالرعكم المذاف يشػكبلف الغػذاء 
 الرئيس لمسكاف.

زحػػػؼ  كنظػػػران لخطػػػكرة ىػػػذه الظػػػاىرة التػػػي أدت فػػػي الخمسػػػيف عامػػػان األخيػػػرة إلػػػى 
، فمقػػػػد عقػػػػدت العديػػػػد مػػػػف 2ألػػػػؼ كػػػػـ 26الرمػػػػاؿ فػػػػي العػػػػالـ عمػػػػى مسػػػػاحة تقػػػػدر بحػػػػكالي 

المؤتمرات التي تـٌ مف خبلليا التكصية بتقػديـ العػكف لكػؿ األقطػار المتػأثرة بالتصػحر كذلػؾ 
بتقػػديـ خطػػط قكميػػة خاصػػة ليػػـ ألجػػؿ المعالجػػة كالتخفيػػؼ مػػف ىػػذه المشػػكمة كخاصػػة فػػي 

 بو الجافة( كالمدارية.المناطؽ دكف المدارية )ش
كنعني ىنا بأف ىناؾ عكامؿ طبيعية مؤثرة في المساىمة في عممية التصػحر التػي  

 تتضامف مع العكامؿ البشرية السالفة الذكر، كبذلؾ شممت تحديد العكامؿ في:
القسػػػـ الشػػػػمالي ليػػػػذا السػػػػيؿ: كيقػػػػع عمػػػػى البحػػػر الػػػػذم يكػػػػكف لػػػػو دكر فعػػػػاؿ فػػػػي عمميػػػػة  

في الصيؼ كالدفيء في الشتاء فيككف لو تأثير عمى عمميػة الجفػاؼ  انخفاض درجة الحرارة

                                                 

ـ، 1532كف، تقيػػػيـ االنخفػػػاض البيئػػػي )ترجمػػػة لطفػػػي مسػػػيس( مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركت، بػػػرا (1)
 .134ص
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بالنسػػػبة لمتربػػػة عنػػػد مقارنتػػػو بالمنػػػاطؽ الداخميػػػة التػػػي يرتفػػػع فييػػػا درجػػػة الحػػػرارة فػػػي فصػػػؿ 
 الصيؼ.

تكاجػػػد الكثبػػػاف الرمميػػػة نتيجػػػة ارتفػػػاع درجػػػة الحػػػرارة فػػػي الصػػػيؼ، كىػػػذا يػػػؤثر فػػػي عمميػػػة 
 .(1)ؽ المنبسطة مف السيؿامتصاص مياه األمطار بعكس المناط

الغطاء النباتي الذم يساىـ في عممية تثبت التربة سكاء مف خبلؿ عمميػا كحػكاجز لمقاكمػة 
الريػػاح، أك مسػػاىمتيا فػػي تخفػػيض درجػػة الحػػرارة كمقاكمػػة الجفػػاؼ، كىنػػا يبلحػػظ بأنػػو فػػي 
ذه حالػػة قطػػع ىػػػذه األشػػجار فيػػػذا يعنػػي  مسػػػاىمتنا مػػع العكامػػػؿ الطبيعيػػة فػػػي التسػػريع بيػػػ

 الظاىرة أال كىي )عممية التصحر(.

 أنماط استخداـ األرض كأثرىا في التصحػػػػػر:
يمحػػظ بػػأف اسػػتخداـ أرض سػػيؿ الجفػػارة فػػي اإلنتػػاج الزراعػػي كالرعػػكم كالصػػناعي  

كالتجارم، في الفترات السابقة، كػاف اسػتخدامان زراعيػاِّ باعتبػار ىػذا السػيؿ مػف أىػـ السػيكؿ 
كبيػػر فػػي اإلنتػػاج الزراعػػي نتيجػػة مػػا يمتػػاز بػػو مػػف اعتػػداؿ فػػي  الميبيػػة التػػي تسػػاىـ بشػػكؿ

السػكاف، المناخ ككفرة في األمطار، كخصكبة في التربة كسيكلة في المكاصبلت ككثافة فػي 
حيػػث سػػاىمت جميعيػػا فػػي تركػػز السػػكاف بيػػا، غيػػر أنػػو قػػد لػػكحظ فػػي الفتػػرة األخيػػرة تكجػػو بعػػض 

اء النبػػػاتي، كالعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتغبلؿ أماكنيػػػا فػػػي األفػػػراد إلػػػى عمميػػػات قطػػػع لؤلشػػػجار كمسػػػح لمغطػػػ
النشػػاطات المختمفػػة كخاصػػة األعمػػاؿ الصػػناعية كالتجاريػػة مػػف أجػػؿ الػػربح السػػريع كالتكالػػب عمػػى 

فقػػداف الحػػاجز الطبيعػػي الػػذم كػػاف  جمػػع األمػػكاؿ مػػف خػػبلؿ ىػػذه النشػػاطات، كىػػذا ترتػػب عميػػو
زالػػة التربػػة كغيػػره، كىػػذا يمكػػف يخفػػؼ مػػف أثػػر الريػػاح عمػػى عمميػػة زحػػؼ الكثبػػاف الرمميػػة كا  

مبلحظتو لكؿ فرد عند مركره مف الطريؽ الساحمي أم مف غػرب مدينػة الخمػس إلػى مدينػة 
 طرابمس.

                                                 

محمػػػػد خمػػػػيس الزككػػػػة، جغرافيػػػػة الػػػػكطف العربػػػػي، الطبعػػػػة الثانيػػػػة، دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة،  (1)
 .42ـ، ص1554اإلسكندرية، 
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 العوامل المسببة لمتصحـــــــر:
ىناؾ العديد مػف العكامػؿ التػي تسػيـ فػي حػدكث عمميػات التصػحر كيمكػف حصػر  

ة قمػػػة األمطػػػار كتػػػأخر ىطكليػػػا، بعضػػػيا فػػػي ىػػػذا البحػػػث؛ فمنيػػػا الطبيعػػػي كالجفػػػاؼ نتيجػػػ
 ككأثر الرياح القكية التي تؤدم إلى تفتيت التربة كزحؼ الرماؿ.

كمػػػف العكامػػػؿ األخػػػرل العامػػػؿ البشػػػرم كىػػػك الميػػػـ فػػػي ىػػػذا البحػػػث، حيػػػث يقػػػـك  
زالػة الغابػات كالشػجيرات كالنباتػات سػكاء بقصػد، أك بدكنػو فيػذا يسػاىـ  األفراد بعممية قطع كا 

التسػػريع بعمميػػة التصػػحر، نتيجػػة تحريػػؾ التربػػة كجعميػػا سػػيمة االنتقػػاؿ بشػػكؿ أك بػػآخر فػػي 
جراء العكامؿ الطبيعة السالفة الػذكر، إلػى جانػب قيػاـ األفػراد بممارسػة حرفػة الرعػي الجػائر 
)عدـ تطبيؽ األسمكب العممػي فػي أمػاكف الرعػي(، ككػذلؾ الزراعػة الجػائرة كمػا ىػك مكضػح 

 (.2في الصكرة )
قامة البناء بيامسح  (2صورة رقم ) زالتيا وا  أشجار الغابات وا   

 
 المصدر: عدسة الباحث.
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 :(1)آثار التصحــــــر
مػػف خػػبلؿ الدراسػػات العديػػدة لؤلمػػاكف التػػي تعرضػػت لمتصػػحر يتضػػح بػػأف ىنػػاؾ  

آثػػػاران لمتصػػػحر بيئيػػػة اقتصػػػادية اجتماعيػػػة، فمػػػثبلن االنخفػػػاض الكاضػػػح فػػػي عمميػػػة اإلنتػػػاج 
حظ في فترات الجفاؼ في المناطؽ التػي تتعػرض ليػذه العمميػة، الزراعي كالرعكم، كىذا يبل

حيث دلت الدراسات عمى أف إنتاج اليكتار مف الحبكب في المناطؽ الجافػة كاليامشػية مػف 
منػػاطؽ الػػكطف العربػػي قػػد انخفػػض، أمػػا عػػف األثػػر االجتمػػاعي النػػاجـ عػػف التصػػحر فيػػك 

دف طمبػػان لمػػرزؽ كالرغبػػة فػػي حيػػاة يعمػػؿ عمػػى تسػػارع اليجػػرة السػػكانية مػػف األريػػاؼ إلػػى المػػ
أفضؿ، أماَّ بالنسبة لآلثار االقتصػادية لمتصػحر فيػك يػؤدم إلػى انخفػاض فػي حجػـ المػكارد 
الزراعية كخسارة في األراضي القابمة لمزراعة كتقمػص مسػاحاتيا، كمػا ىػك مكضػح بالصػكرة 

(3.) 
 الساحمي  إزالة أشجار الغابات عند منطقة غوط الرمان بالطريق (3صورة رقم )

 ألجل إقامة المحال التجارية والورش

 
                                                 

ا، كميػة اآلداب، مسعكد عبػاد كػريـ، التصػحر فػي سػيؿ الجفػارة، دراسػة تطبيقيػة، قسػـ الجغرافيػ (1)
 .121-185ـ، ص8414جامعة طرابمس، 
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 المصدر: عدسة الباحث.

 اختبار العالقات اإلحصائية لمفرضيات:
مػف خػبلؿ المقابمػة الشخصػية التػي تمػػت مػع أصػحاب األراضػي المجػاكرة ألشػجار الغابػػات 

اريػة كالتي تػـ قطػع أغمبيػا مػف قبػؿ األفػراد الػذيف اسػتغمكا أماكنيػا فػي مختمػؼ األنشػطة التج
كبناء المساكف كالمحاؿ كالكرش كالحرؼ الصناعية كغيرىا، حيث أجابكا عمى األسػئمة التػي 

 قدمت ليـ كالمتمثمة في:
س/ ىؿ قطع أشجار الغابات الكاقعة بجكار مزارعكـ أدت إلػى حركػة التربػة كتحػرؾ الرمػاؿ 

 في مناطقكـ أكثر مف السابؽ؟
الشػػريط السػػاحمي عنػػد كػػؿ مػػف القػػػره  س/ ىػػؿ أشػػجار الغابػػات التػػي كانػػت تحػػيط بمنطقػػػة

 بكلمي كغكط الرماف كانت تساىـ في منع زحؼ كتفكؾ التربة نحك المناطؽ المجاكرة؟
ذا أكدت ىذه األسئمة كالتي تتضمف الفرضػيتاف األكلػى كككانت اإلجابات بنعـ، كى 

 %، أم كػػػؿ المجمكعػػػة أكػػػدت عمػػػى ىػػػذه األسػػػئمة التػػػي100كالثانيػػػة السػػػالفة الػػػذكر بنسػػػبة 
 قدمت ليـ.

 نتائج الدراســــــة:
إف غيػػػاب قػػػكة الدكلػػػة فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة جعػػػؿ العديػػػد مػػػف األفػػػراد يخرجػػػكف عػػػف المسػػػئكلية 
القانكنيػػػػة كيتػػػػدفقكف إلػػػػى قطػػػػع أشػػػػجار الغابػػػػات ألجػػػػؿ تحقيػػػػؽ مصػػػػالحيـ الشخصػػػػية مػػػػف 

 استثمار أماكف ىذه الغابات في النشاطات التجارية.
باألفراد سػكاء كانػت تجاريػة أك صػناعية أك سػكنية دفعػت الحاجة إلى إقامة مشاريع خاصة 

األىالي كخاصػة المجػاكريف ليػذه األراضػي إلػى قطػع كمسػح ىػذه األمػاكف ألجػؿ اسػتغبلليا 
 في مشاريعيـ.

عدـ تقدير خطكرة ىذه الظاىرة أك عدـ كضكحيا لؤلفراد كلممسؤكليف جعؿ غيػرىـ يتجػرؤكف 
زال  ة األشجار.كيسمككف نفس المسمؾ في عممية قطع كا 
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عػػدـ كضػػكح اآلثػػار السػػمبية لظػػاىرة قطػػع أشػػجار الغابػػات كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف آثػػار سػػيئة 
أدل إلى التكسع فػي عمميػات التصػحر كامتػدادىا حتػى شػممت جػزء مػف سػيؿ الجفػارة الػذم 

 يعتبر مف أىـ السيكؿ في ليبيا.

 التوصيات والمقترحـــات:
 ف التكصيات كالمقترحات عمى النحك التالي:مف خبلؿ النتائج السابقة تـ كضع مجمكعة م

العمػػؿ بكػػؿ جديػػة لمنػػع أم عمميػػة لقطػػع األشػػجار ميمػػا كانػػت األسػػباب كخاصػػة التػػي تػػـ 
 تشجيرىا مف قبؿ الدكلة.

تطبيؽ القكانيف كالمكائح الرادعة ضد ىذه العمميات التي يقػـك بيػا بعػض األفػراد فيمػا يخػص 
 أم نشاط. إزالة ىذه األشجار كاستغبلؿ مكانيا في

أف تكلي الدكلة كالمجتمع المدني العمميات التطكعية التي تشمؿ حمػبلت التشػجير المسػتمرة 
 سنكيان حتى تتمكف مف تعكيض المفقكد منيا.

اإلرشاد كالتكجيو مف قبؿ مؤسسات الدكلة المختمفة ألىميػة ىػذه الغابػات كمنػع إزالتيػا ميمػا 
 كانت األسباب.

مف قبؿ أجيزة الدكلة كتطبيؽ القكانيف كالمكائح بكؿ قػكة معاقبػة  تفعيؿ دكر الحماية الطبيعية
 كؿ مف يخالؼ ذلؾ.
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 موقف الشريعة اإلسالمية من استخدام مشتقات الخنزير

 في المواد االستيالكية

 .1*د. عبد العزيز عبد المولى عمي 

ـ ال ـى كنيى عنو ، كجعؿ أمكرنا مشتبياتو ال الحمد  الذم أحؿَّ الحبلؿى كأمر بو ، كحرَّ حرا
يعمميٌف كثير مف الناس ، أحمده عمى جميع آالئو كأشكره ، كأستغفره كأتكب إليو ، كأسألو 
المزيد مف فضمو ، كأصمي كأسمـ عمى البشير النذير ، الذم بٌمغ الرسالة ، كنصح خيرى 

 النصح لؤلمة ، كعمى آلو كصحبو أجمعيف .

جاءت الشريعة اإلسبلمية كاممة تامة ، شممٍت حياة المسمـ في  أما بعد : فقد  
قامتو ، كبٌيف رسكلنا محمد  صمى ا عميو  –عباداتو كسمككو ، كأكمو كشربو ، كظعنو كا 

 حبلليا كحراميا، ككؿ ما يحتاجو المؤمف في معاشو كمعاده . –كسمـ 

ؿ الشريعة الغراء  يفقيكف كسار المسممكف زمننا طكيبلن عمى ىذا المنيج القكيـ ، في ظ
 أمكر دينيـ مف حبلؿ كحراـ .

ثـ اختمط المسممكف في ىذا الزماف بغيرىـ مف األمـ ، كنتج عف ىذا االختبلط أمكر كثيرة 
منيا : التشبُّوي بيـ في المأكؿ كالممبس كالعادات ، كدخكؿي كثير مف كارداًت األمـ األخرل 

ناتييا ، بؿ يتمقاىا كؿُّ  إلى الببلد اإلسبلمية ، كتمؾ الكارداتي  ال يعمـ مصدريىا ، كال مككّْ
 ككأنيا الخيري كمو . –إال مف رحـ ا  –بيت مسمـ 

كمف بيف ىذه الكاردات غير المراقبة صحةن كال شرعنا ما يصؿ إلى ببلدنا مف مشتقات 
د الخنزير عمى ىيئة أدكية كأغذية ، كلدخكؿ ىذه المشتقات أضرار بالغة عمى صحة الفر 

كمنيا قمة  -كما سيأتي–كالمجتمع ، كمف بينيا أمراض التي يصعب عبلجيا ، كىي كثيرة 

                                                 
 جامعة الزيتكنة، كمية اآلداب كالعمـك ترىكنة -* 1
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الحياء كالغيرة ، كفي ىذا البحث عرض ألحكاـ دخكؿ مثؿ ىذه المشتقات في األدكية 
 كاألغذية كغيرىما.

كقد يككف ىذا الكبلـ ألٌكؿ سماعو ضربنا مف الخياؿ ، كلكف بعد البحث كالتأمؿ كالنظر 
األدلة ككاقع حياة المسمميف اليـك ، فإف المرء يصؿ إلى فكرة مفادىا أف ىذا ىك الكاقع في 

المرير ، كأنو الصدمة الكبرل لدل أمة تعتقد أنيا تجتنب الخنزير بالكيمّْيًة ، بؿ كتنًفري عند 
سماع اسمو ، فضبلن عف عدـ التفكير في أكمو أصبلن كفيما يمي دراسة ألحكاـ دخكؿ مثؿ 

 لمشتقات في المكاد االستيبلكية .ىذه ا

مف خبلؿ البحث كالدراسة كاالطبلع لـ أجد مف درس ىذا المكضكع  الدراسات السابقة :
نما ىي إشارة ، مثؿ : دراسة أمجد خاف ، الباحث في معيد األغذية بباريس .   بتكسع ، كا 

 خطة البحث :

 مقدمة .

 الخنزير ، كالحكمة مف تحريمو . المبحث األول :

 أضرار الخنزير. لمبحث الثاني :ا

 مشتقات لحـ الخنزير كاستعماالتيا . المبحث الثالث :

 كلقد اتبعتي فيو المنيج الكصفي التحميمي . منيج البحث :

ا لكجيو الكريـ ، كأف ينفع بو . ني أسأؿ ا تعالى أف يجعمو خالصن  كا 

 المبحث األول : الخنزير، والحكمة من تحريمو

معركؼ بأكؿ  حيكاف خبيث كىك ،(1)م : بكسر الخاء المعجمة جمعو خنازيرالخنزير البر 
 .(3)،كالخنزير نجس كمو (2)كال يغار عمى أنثاه ،العذرة
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ـى المَّوي تىعىالىى لىٍحـى أما حكـ أكؿ لحمو ، فإف  رَّ ًلذىًلؾى لىمَّا حى الخنزير محـر عمى الجممة ، كى
ٍممى  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ ًتًو اٍلًخٍنًزيًر، كىافى تىٍحًريمنا ًلجي

پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ    ڦڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چڃ  ڃ

ذىكىرى لىٍحـى ، (4) چک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ
ذا اٍلًخٍنًزيًر؛ أًلىنَّ  سىاًئًر أىٍجزىاًئًو، كاً  دىًمًو كى مىى تىٍحًريـً شىٍحًمًو كى قىٍد أىٍجمىعيكا عى كًدًه، كى ـي مىٍقصي وي ميٍعظى

ـى  في لحـ الخنزير كىك مىٍنعه شامؿ جميع األجزاء. فاف تحريـ لحـ الخنزير جعمنا التَّحري
ائر أجزائو، يتناكؿ جممتو كذلؾ ، كقد نص ا عمى تحريـ لحـ الخنزير ، فدخؿ فيو س

فإطبلؽ لفظ المحـ يتناكلو بدليؿ أف ا تعالى لما حـر لحـ الخنزير تناكؿ جميع أجزائو ، 
أما لحـ الخنزير فبل ريب في تحريمو، ككذلؾ بقية أجزائو، كىذا التحريـ ال يقتصر عمى 

اف ككنو حيا ، بؿ إذا مات الخنزير فإنو حراـ  ألنو ما حـر لحمو لـ تعمؿ الذكاة فيو فك
ـى يىٍشمىؿي ذلؾ أك  (5)أشد مف الميتة ،  ٍكـً لىٍحًمًو ًإمَّا تىٍغًميبنا، أىٍك أىفَّ المٍَّح ؿي شىٍحميوي ًفي حي يىٍدخي كى

نما ذكر ا  ، كا  بطريؽ القياس، كقد أجمعت األمة عمى أف الخنزير بجميع أجزائو محـر
 تعالى لحمو  ؛ ألف معظـ االنتفاع متعمؽ بو.

ـى كمف حكـ ا ت   رَّ ٍنوي ًبميبىاحو ًمٍف ًجٍنًسًو ، فىًإنَّوي حى ـى شىٍيئنا ًإالَّ كىأىٍغنىى عى رَّ عالى أنو مىا حى
ًريرى كىأىبىاحى اٍلقيٍطفى  ـى اٍلحى رَّ ـى اٍلًخٍنًزيًر كىأىبىاحى لىٍحـى اإلبؿ ، كىحى ـى لىٍح رَّ الزنى كىأىبىاحى النّْكىاحى ، كىحى

ـى اٍلغىارى  رَّ ـى التَّعىدّْمى كىاٍلغىمىبىةى كىأىبىاحى اٍلًجيىادى كىاٍلًكتَّافى ، كىحى رَّ ةى كىأىبىاحى اٍلغىًنيمىةى ، كىحى
(6). 

 الحكمة من تحريمو :
ـى لحكـ عديدة، لعؿَّ أىمَّيا ما يمي : رّْ  الخنزير حي
المقصكد مف ىذا أف الخنزير يؤثر بذاتو فيمف أوال : ما في طبع الخنزير من االنتياب : 

ى ذلؾ الدكتكر" فيميب تكمز" خبير أمراض الدـ بمندف،كىك غير مسمـ أف يأكمو ، كأكد عم
الخنزير ينقؿ صفاتو لكؿ مف يتناكؿ لحمو، كيسبب مع الكقت أمراضا عقمية  كبدنية، 
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كأخرل تناسمية مدمرة، كنحف نعرض شيادتو لنؤكد أف القرآف الكريـ بمنيجو الطبي الذم 
سبابو ىك خير ألؼ مرة مف كؿ دعاكل الغرب يمنع المرض، كيقطع الطريؽ عميو بمنع أ

كابتكاراتيـ في عالـ العبلج الذم دائما ما يتطمب الكثير مف الماؿ دكف ضماف كاؼ 
بإيجابية النتائج، كميما حاكؿ الغرب تجميؿ صكرة الخنزير بإمداد المزارع التي يربى فييا 

كؿ ىذا لف ينفي أبدا  بأحدث سبؿ العناية كالنظافة باستخداـ التقنيات الحديثة؛ فإف
الحقائؽ الدامغة التي اكتشفيا عمماؤىـ أنفسيـ عف الديداف كاألمراض التي يحتكييا جسـ 

 الخنزير دكف غيره مف الحيكاف ميما ألبسكه تاج الرفعة كالشرؼ. 
َرِر،ثانيا : َما ِفي الخنزير  ا ُيْسَتْقَذُر َأْيًضا، ِمَن الضَّ ٍف كىافى ا َوَكْوُنُو ِممَّ ٍسًتٍقذىاريهي لىٍيسى كىاً 

رىٍغبىًتوي ًفييىا ًتوي ًلٍمقىاذيكرىاًت كى مى زى اصّّ ًبميبلى ، بىٍؿ ىيكى خى ٍيتىًة كىالدَّـً ًلذىاًتًو كىاٍلمى
كلكف عند الضركرة ، (7)

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ٹ ٹ چ أكؿ لحـ الخنزير بما يسد بو الرمؽ ؛  جاز

ڻ  ۀ   ۀ    ڻں  ں  ڻ     ڻ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ     ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ

 .(8) چہ  ہ  
إف مف طبيعة الخنزير عدـ الغيرة عمى  ثالثًا : ما في طبعو من عدم غيرتو عمى أنثاه :

 .(9) أنثاه، كمف يكثر مف أكمو فإنو تنتقؿ إليو تمؾ الغريزة
ب كالسؤاؿ البدىي ىؿ يدخؿ الخنزير فعبلن في األدكية ؟ كالجكاحكم التداوي بالخنزير ، 

عف ىذا السؤاؿ يحتاج إلى مجمكعة مف المتخصصيف في الطب، كغيره لبياف ذلؾ ، ىنا 
 عرض لبعض األحكاـ الفقيية المتعمقة بذلؾ .

األدكية التي اشتممت تركيباتيا عمى شيء مف شحـ الخنزير، أك بعض أجزائو التي يحـر 
مف ذلؾ التداكم أكميا ، ال يجكز تناكليا؛ ألف كؿ شيء ممنكع شرعنا فيو مضرة ، ك 

باألدكية الخبيثة ، كالخمر ، فإف ىذا ال يجكز ؛ ألف الخمر أـ الخبائث  كقد نيى النبي 
عف التداكم بيا ، كأخبر أنيا داء كليست بدكاء ، ككذلؾ  -صمى ا عميو كسمـ  -

التداكم بشحـ الخنزير ، فإنو حراـ ال يجكز ، كقد نص األحناؼ عمى جكاز التداكم 
يتة مطمقا إذا كانت يابسة، كاستثنكا مف ذلؾ عظـ الخنزير لحرمة االنتفاع بو ، بعظاـ الم



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 140 

ا.  كعظـ ما ال ييؤكؿ لحمو ، كىذا شامؿ لمحـ الخنزير أيضن
فالخنزير كمو حراـ لحمو كشحمو كالتعامؿ بو مف بيع كشراء ، ككؿ شيء فيو محـر 

 . (10)كنجس ، كلـ يجعؿ ا تعالى شفاء األمة فيما حـر عمييا 
 نظرية االستحالة :

ذىب بعض أىؿ العمـ إلى أف االستحالة ميطىيّْرة، كىي أف تتحكؿ صفات النجاسة إلى 
 صفات أخرل ، كتتحكؿ النجاسة إلى مادة أخرل، فإنو يحكـ بطيارتيا حينئذ.

كمف ذلؾ ما يعرؼ بالجبلتيف المصنكع مف شحـك الخنزير، كيدخؿ في صناعة بعض 
 .(11)المنتجات الغذائية 
 آخر شيء إلى كاألدىاف الشحـك تستحيؿ أف حاؿ في حبلال تصير ىذه المنتجات قد

 األمر كاف فإف  صفتيما تكتسب كال كاألدىاف، الشحـك اسـ المادة تأخذ ىذه فبل ، غيرىما
 مف معتبر كىك ، " االستحالة " العمماء يسميو ما كىك ، حكميما ال تأخذ فإنيا كذلؾ

 نجسا كاف كما ، محرمَّا يصير فإنو : خبيثا نجسا كصار حبلال يباط فما كاف ، الجيتيف
 . حبلال مباحا يصير فإنو  طيبا حبلال خبيثان كصار

ا الصابكف  طاىرنا يصير الميتة أك الخنزير شحـ استحالة مف ينيتج الذم كمثاؿ ذلؾ أيضن
كاف المذكى ذكاة الحي ميتة أنفحة بفعؿ المنعقد ، كالجبف استعمالو االستحالة كيجكز بتمؾ

 تركيبيا في يدخؿ التي التجميؿ كمكاد كالكريمات تناكلو ، كالمراىـ كيجكز طاىر، شرعية
 أما ، عينو كانقبلب الشحـ استحالة فييا تحققت إذا إال يجكز استعماليا ال الخنزير شحـ
 .(12) نجسة ذلؾ ، فيي يتحقؽ لـ إذا

 ير :أقوال العمماء في حكم التداوي بمشتقات الخنز 

السؤاؿ الذم يطرح نفسو : ىؿ يجكز لممسمميف أف يستخرجكا أدكية مف أعضاء  
الذم يعطى عف طريؽ الحقف ، يستخرج مف  -مثبل –الحيكانات لممنتجات ؟ فاألنسكليف 

أنسجة الخنازير ، ىؿ يجكز لمطبيب المسمـ أف يستخدمو لعبلج المرضى مف المسمميف 
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 كغير المسمميف؟

أف يككف مما يؤكؿ األولى :  المستخرج مف الحيكاف لو ثبلثي أحكاؿ : الدكاء والجواب :
أف يككف مما يؤكؿ لحمو كلـ يذؾَّ ، فبل  والثانية :لحمو ، كقد ذكي ، فالتداكم بو مباح ، 

،  ال  والثالثة :يجكز التداكم بو ؛ ألنو ميتة ،  أف يككف مما ال يؤكؿ لحمو كىذا محـر
 .(13)ؿ لمحـ الخنزير يجكز التداكم بو ؛ كىذا شام

 إف : تقكؿ المنشكرات بعض كجدنا -ا رحمو -العثيميف صالح بف محمد الشيخ سئؿ
 . ؟ رأيكـ فما ، الخنزير شحـ مف يصنع الصابكف بعض

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ  ؛ األرض في لنا ا خمؽ ما كؿ في  الحؿ األصؿ أف أرل: فأجاب

ې  ې  ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ چ چ 

 : غيرىا أك ، لنجاستو حراـ أف ىذا أحد ادعَّى فإذا ،(14) چائ  ې  ى  ى  
 : قاؿ فإذا ، لو أصؿ ال فيذا : ما يقياؿ ككؿ ، األكىاـ بكؿ نصدؽ أف كأما ، الدليؿ فعميو
 شحـ معظميا أف ثبت فإذا ، ىات اإلثبات : لو قمنا : خنزير شحـ مف الصابكنة ىذه إف

 .(15)تجنبو عمينا كجب :دىنو أك خنزير

أكد باحث سعكدم كجكد أدكية يدخؿ في دخول مشتقات الخنزير في بعض األدوية: 
 . (16)تصنيعيا مشتقات مف الخنزير

كاستشيد رئيس قسـ أمراض سرطاف الدـ في مدينة الممؾ عبد العزيز الطبية لمحرس 
مف  الكطني بالرياض الدكتكر أحمد العسكر بدكاء "الييباريف" ، كىك أحد األدكية المصنعة

 مشتقات الخنزير. 

كقاؿ بأنو كجد أف استخداـ مشتقات الخنزير يقمؿ مف اإلصابة بالحساسية عند اإلنساف 
  (17)أكثر مف تمؾ المشتقات المستخرجة مف األبقار
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 حكم تناول األدوية  والمواد االستيالكية المضاف إلييا الخنزير ومشتقاتو :

غذاء كغيره ؛ ألنو قد تككف الضركرة ىي مف تختمؼ حاجة الناس إلى الدكاء عنيا إلى ال
 دعتو لتناكؿ الدكاء ، كلكف الغذاء ليس كالدكاء .

إف اإلنساف قد يترؾ تناكؿ بعض األطعمة ، إما لغبلء ثمنيا ، أك بعدىا عنو  أك حساسية 
جسمو منيا ، كلكنو إذا عمـ أف دكاءن بعينو سيككف سببنا في شفائو ، فإنو سيبذؿ الغالي 

 س في سبيؿ الكصكؿ إليو ، كىذا عكس الغذاء تماما .كالنفي

كالمسمـ منضبط بالشرع ، مأمكر بأكامره منتوو عف نكاىيو ، فما كاف شرعنا حبلال ، فيك 
لنا ، كما كاف حراما ، فيك الحراـ الذم نيانا ا  –جؿ كعبل  –الحبلؿ الذم ارتضاه ا 

 عنو .

ؿ في العديد مف الصناعات االستيبلكية ، كالكاقع أف بعض مشتقات الخنزير قد تدخ
كالمكاد الغذائية ، كمعاجيف األسناف ، كالحمكيات ، كالشيككالتة ، كغيرىا ، كسأعرض 

 مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف ذلؾ كمو.

 التي الغذائية ما نصو : "المكاد " الطبية اإلسبلمية لمعمـك المنظمة " كقد كرد في قرارات
 أنكاع كبعض ، بعض األجباف مثؿ ، عينو استحالة دكف تركيبيا في الخنزير شحـ يدخؿ
 كريـ كاآليس ، كالشيككالتة  البسككيت أنكاع كبعض ، كالزبد ، كالسمف ، كالدىف  الزيكت

 .(18)ىذه المكاد" تناكؿ إلى االضطرار النتفاء ؛ مطمقنا أكميا يحؿ كال ، محرمة ىي :

 المبحث الثاني : أضرار الخنزير

 -بؿ ال تخفى عمى أكلئؾ الباحثيف كالدارسيف ليذه األضرار -حـ الخنزير كثيرة أضرار ل
 منيا:
: تكجد في لحـ البقر، كتكجد في لحـ الخنزير، كلكف الدكدة  الدودة الشريطية أوال :
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الشريطية التي في لحـ الخنزير أخطر مف الدكدة الشريطية التي في لحـ البقر، فالدكدة 
ا لحـ البقر قد يبمغ طكليا اثني عشر متران في معدة اإلنساف، كىي الشريطية التي مصدرى

مككنة مف فصكص، ككؿ فص قابؿ لمنمك بذاتو، مثؿ أعكاد القصب، فإذا أخذتى كؿ 
ذا شرب المريض دكاء فإنو يقطعيا، كتنزؿ أكصاالن،  غصف كغرستىو ، فسينبت بنفسو، كا 

ا شرب دكاء ليقطعيا غرزت قرنييا في أما دكدة الخنزير فينبت ليا قرناف في الرأس، فإذ
جدار المعدة، فتتقطع أكصاليا إال الكصمة األخيرة التي فييا القرناف ، فتنبت مف 

 .(19)جديد
، كىك أخطر مف دكد المعدة الذم يؤخذ لو (20) احتواء الخنزير عمى دود العضل  - 2

حتى يصير فحمان،  دكاء فينزؿ، كقد ذكر عمماء الطب القديـ أف نكل المشمش إذا أحرؽ
كأكؿ منو اإلنساف كؿ خمس سنكات حبة، ككاف عنده دكدة البطف، فإنو ينزليا  كيقضي 
عمييا، فميما كاف دكد البطف فإنو ينزؿ بالدكاء، كلكف دكد العضؿ ليس في بطف، كال في 
جكؼ، بؿ في عضمة اليد، أك الفخذ، أك الظير، أك الكتؼ، فينبت فيو دكد بسبب تناكؿ 

 خنزير، كال يخرج مف الجسـ إال بمشقة.لحـ ال
كؿي  َوِمْنُيا َأنَّ َلْحَمُو َأْعَسُر المُُّحوِم َىْضًما - 3 قىٍد تىحي ًميًَّة، كى ؛ ًلكىٍثرىًة الشٍَّحـً ًفي أىٍليىاًفًو اٍلعىضى

ًعدىًة، فىيىٍعسيري ىىٍضـي اٍلمىكىادّْ  ةي الدٍُّىًنيَّةي بينو كبيف عىًصيًر اٍلمى ًت،  ىذه اأٍلىٍنًسجى بلى ًليًَّة ًلٍمعىضى الزُّالى
يىٍشعيري ًبًثقىؿو ًفي بىٍطًنًو كىاٍضًطرىابو ًفي قىٍمًبًو، فىًإٍف ذىرىعىوي اٍلقىٍيءي فىقىذىؼى ىى  ًعدىةي آًكًمًو، كى ًذًه فىتىٍتعىبي مى

لىٍكالى  ٍسيىاًؿ، كى ًت اأٍلىٍمعىاءي كىأيًصيبى ًباإٍلً الَّ تىيىيَّجى ًبيثىةى، كىاً  مىى كىًثيرو اٍلمىكىادَّ اٍلخى  اٍلعىادىةي الًَّتي تيسىيّْؿي عى
ـى اٍلًخٍنًزيًر ; ًلتى  كفى ًبًو لىٍح لىٍكالى مىا ييعىاًلجي تىٍدًخيننا، كى شيٍربنا كى ؿى السُّميكـً أىٍكبلن كى ٍخًفيًؼ ًمفى النَّاًس تىنىاكي

ًرًه ، لىمىا أىٍمكىفى النَّاسى أىٍف يىٍأكيميكهي، كىالى ًسيَّمىا أىٍىؿي الٍ  رى ارَّةً ضى ًد اٍلحى  .(21)ًببلى
 
كتسببو ديداف تعيش في لحـ الخنزير، كىذه الديداف  مرض "الشعرية أو الترخينية" : - 4

تستقر في عضبلت آكؿ لحـ الخنزير، كعمى األخص عضبلت التنفس، كذلؾ في المخ 
في أك العيف أك القمب أك الرئة أك الكبد، كفي أم مكاف تستقر فيو ليا أثر مركع، فمثبل 

المخ تصيب اإلنساف بالجنكف أك الشمؿ، كفي العيف تفسد الرؤية تماما كتصيب بالعمى، 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 144 

ذا كصمت إلى جدار القمب فإنيا تتسبب في ذبحة قمبية.  كا 
كينتج عف اإلصابة بالميكركب السبحي  االلتياب السحائي المخي وتسمم الدم: - 5

ـ اكتشاؼ ىذا الميكركب سنة الخنزيرم، كقد كاف سبب ىذا المرض مجيكال تماما حتى ت
ـ، كعرفت البشرية السبب في الكفيات الغامضة التي راحت ضحايا الخنزير في 1968

ىكلندا كالدانمارؾ، كقد تبيف أف ىذا الميكركب يحدث التيابنا في األغشية المبلصقة لممخ، 
ت كيفرز سمكمنا بتركيز عاؿ في دـ المصاب تؤدم إلى مكتو، كالذيف يفمتكف مف المك 

يصابكف بعد عبلج مضف بصمـ دائـ، كفقداف لمتكازف نتيجة خمؿ في خبليا المخ أحدثو 
 ىذا الميكركب الخطير.

كىي أكبر الميكركبات ذات الخمية الكاحدة التي تصيب  الدوسنتاريا الخنزيرية : - 6
في اإلنساف، كتكجد في براز الخنزير ، كينتقؿ إلى طعاـ اإلنساف بطرؽ عديدة، كباستقراره 

األمعاء الغميظة يحدث إسياال كدكسنتاريا مصحكبة بالمخاط كالدـ، كقد يحدث التيابا 
 بالرئة كبعضمة القمب، كلك أنو ثقب القكلكف فإنو يؤدم لمكفاة.

ينتشر ىذا المرض عمى ىيئة كباء يصيب المبلييف مف الناس   أنفمونزا الخنزير: - 7
ف المضاعفات خطيرةن حينما ييٍحًدثي التيابنا كما حدث في السنيف القميمة الماضية ، كتكك 

ا في القمب ، كقد يميو ىبكطه مفاجئه في كظيفتو، ككاف أخطر كباء  من بالمخ ، كتضخُّ
ـ، كقتؿ مئات اآلالؼ مف البشر، كقد 1918أصاب العالـ مف ىذه األنفمكنزا الخطيرة عاـ 

برئاسة الرئيس األمريكي ـ مف ىذا الكباء ، فاجتمعت المجاف 1977خافت أمريكا في عاـ 
الذم أصدر أمرنا بتطعيـ كؿ أمريكي بالمصؿ الكقائي مف ىذا المرض الخنزيرم القاتؿ، 

 كتكمفت ىذه الحممة خمسة كثبلثيف كمئة مميكف دكالرا أمريكينا .
ىي دكدة تصيب الخنزير أكالن ، ثـ تنتقؿ إلى اإلنساف آكؿ دودة المعدة القرحية :  - 8

ا ، كتتسبب في حدكث إسياؿ كالتياب بالمصراف الخنزير كتصيب ا ألطفاؿ خصكصن
الغميظ ، كتسبب آالمنا شديدةن ال ًقبىؿى لمكبار بيا فما بالكـ باألطفاؿ، كثمة أخطار أخرل 
تترصد آكؿى لحـً الخنزير: فقد ذكرت أبحاث عممية حديثة أف جسـ الخنزير يحتكم عمى 

%  ، 3إال مف القميؿ منو بنسبة ال تتعدلكميات كبيرة مف حامض البكليؾ، كال يتخمص 
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% مف نفس الحامض، كنظرنا الحتكاء لحـ الخنزير  90بينما اإلنساف يتخمص مف نسبة 
عمى ىذه النسبة المرتفعة مف حامض البكليؾ ، فإف آكمي لحمو يشككف عادة مف آالـ 

نزير يحتكم ركماتيزمية ، كالتيابات المفاصؿ المختمفة، كما ثبت بالتحميؿ أف دىف الخ
عمى نسبة كبيرة مف األحماض الدىنية المعقدة ، كأف نسبة الككلستركؿ في لحمو خمسة 
عشر ضعفنا عنيا في البقر تقريبنا ، كمعمـك أف ىذه المادة عندما تزيد عف معدليا الطبيعي 
ا في ضغط  مُّبىيىا ، كارتفاعن فإنيا تترسب في الشراييف السيما شراييف القمب ، كتسبب تىصى

 .(22)الدـ، كىك السبب الرئيسي لمعظـ حاالت الذبحة القمبية
 

 المبحث الثالث : دخول مشتقات الخنزير في المواد االستيالكية 
كشفت دراسة استيبلكية تسعى لمتشجيع عمى تربية الخنازير عف أف ىناؾ ما ال يقؿ عف 

ترييا ابتداء مف خمس كثمانيف كمائة استخدامان ألجزاء مف الخنزير في المكاد التي نش
الخبز، كانتياء بمعجكف األسناف، حتى الرصاصة التي تستخدـ لمقتؿ ، كالدؼ الذم يقرع 

 في دركس المكسيقى مصنكعة مف مكاد في جسـ الخنزير.

تقـك ىذه الدراسة عمى متابعة كؿ جزء يذىب مف أجزاء الخنازير تـ قتميا ، كتحمؿ رقمان 
ف استخدامو مصدرنا لمحـك يستخدـ في الصناعات خاصان تكشؼ عف أف الخنزير عبلكة ع

 اآلتية :

 صناعة األسمحة الكيماكية. - 1

مف شعره تصنع فراشي الدىاف ، كاألسمدة ، كيستخدـ مسحكؽ شعره لتمييف العجيف  - 2 
 في صناعة الخبز، كيستخدـ في صناعة الزبدة قميمة الدسـ.

 نع ممٌطؼ غسيؿ األقمشة.كمف األحماض الدىنية المكجكدة في عظامو يص - 3 

كما يستخدـ الجبلتيف المستخمص مف عظامو في صناعة العصائر عمى اعتبار  - 4 
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 أنو يعمؿ عمى تنقية المكف مف الشكائب العالقة ، ليبدك العصير بمظير كلكف رائؽ.

كما تستخدـ األحماض الدىنية لمخنزير في صناعة الشامبك؛ ألنيا تمنحو المكف  - 5
 المؤلؤم.

 كيستخدـ في صناعة الشمع ، حيث يمنح الشمع صبلبة ، كيرفع درجة انصياره. - 6

كفي صناعة العديد مف األدكية المخففة لآلالـ ، كلمنح قرص الدكاء صبلبة ، كفي  - 7
 صناعة غشاء حافظات الكبسكالت لكثير مف األدكية ، كفي مككنات أقراص الفيتامينات.

ادة صبلبة البكدرة، كلمدىانات لمنح المكف بريقان يضاؼ إلى مسحكؽ الغسيؿ ؛ لزي - 8
كلمعانان، كما تستخدـ مثانة الخنزير لصناعة الدفكؼ، كيستخدـ مسحكؽ عظامو لصناعة 

 الكرؽ كذلؾ لتحسيف صبلبتو كتقميؿ الرطكبة.

كمف المنتجات التي يكجد بيا لحـ الخنزير معجكف األسناف ، ككريـ الحبلقة ، كمعجكف 
شيككالتة ، كالحمكيات ، كالبسككيت ، كرقائؽ الذرة، كاألكؿ المعمب ، كالفاكية الحبلقة ، كال

 .(23) المعمبة 
أما)ريتشارد لكتكيتش( رئيس شركة تسكيؽ المحـك التقميدية في بريطانيا ، كالذم عمؿ في 
مينة تربية الخنازير منذ ستيف عامان بدراسة مشابية ، فأثبت أف المزارعيف يجب أف يبيعكا 

ال عمييـ أف يحرقكىا؛ لذلؾ تكسعت األعماؿ أك بر كمية ممكنة مف مخمفات الخنزير ، كا 
التي تستفيد مف أجزاء الخنزير في المئة عاـ الماضية بشكؿ كبير جدان، حتى األفبلـ 
يستخدـ في صناعتيا الككالجيف المستخرج مف الخنزير، كما يستخدـ جبلتيف عظـ 

متفجرات ، كذلؾ مف خبلؿ نقؿ مسحكؽ الباركد إلى الخنزير في صناعة الرصاصات ، كال
 داخؿ الرصاصة.

كمف األمكر الميمة التي يجب التنبيو ليا أف تغميؼ المكاد االستيبلكية ال يتـ  
بطريقة تكضح لممستيمؾ ما يقـك باستيبلكو؟ كما نقرأه مف طبلسـ كيماكية كأرقاـ كأحرؼ 
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نستخدميا، فمف حؽ المستيمؾ بغض النظر  معقدة ال ترشدنا بطريقة أخبلقية لممكاد التي
عف حالتو الصحية ، كمعتقداتو الدينية أف يعرؼ مككنات المكاد التي يدفع ثمنيا أك 

 (.)كريستيف مينديرتساما.يستيمكيا
ا بيذا األمر دراسة لمدكتكر أمجد خاف  الذم كاف  كمف البحكث العممية التي اىتمت أيضن

، كعممو ىك تسجيؿ كؿ أنكاع األطعمة (24)ذية بفرنسا يعمؿ في قسـ إدارة كمراقبة األغ
كاألدكية ، كالمكافقة عمى منتجات أم شركة تريد عرض منتكجيا في األسكاؽ ، كبيذا فيك 
عمى عمـ جيدو بمككنات األغذية ، كلكف بعض ىذه المككنات ليا أسماء عممية ، كبعضيا 

 .E-190،E-141اآلخر ىك مجرد رمكز حسابية مثؿ: 

األمر رأل أمجد خاف تمؾ الرمكز ، فتممكو حب االستطبلع فسأؿ مدير القسـ الذم  بداية
نما يجب أف تؤدم عممؾ فقط .  يعمؿ بو ، كىك فرنسي ، فأجاب : ال يجب أف تسأؿ ، كا 

كلكف أثارت ىذه اإلجابة فضكلو ، كبدأ يبحث عف ىذه الرمكز في الممفات، كما كجده 
 بالصدمة. يمكف أف يصيب أم مسمـ في العالـ

إف لحـ الخنزير ىك االختيار األكؿ مف بيف أصناؼ المحـك في معظـ أكركبا بما   
فييا الببلد الغربية ، كىناؾ الكثير كالكثير مف المزارع في تمؾ الببلد لتربية ىذا الحيكاف، 

 كيبمغ عدد الخنازير في فرنسا كحدىا ثبلثنا كأربعيف ألفنا تقريبنا.

حتكم عمى أعمى نسبة دىكف مف أم حيكاف آخر ، كبما أف كما أف جسـ الخنزير ي
األكركبييف كاألمريكاف يحاكلكف االستفادة مف تمؾ الدىكف ، فبل غرك أف يقيمكا العديد مف 
المصانع الستثمارىا ، كخمؽ العديد مف الصناعات التي تعكد عمييـ بالربح عف طريؽ 

 الشركات التي تيتـ بمثؿ ىذه األمكر .

عدة كضعت الدكؿ األكركبية أسماء مككنات المنتجات الغذائية كالدكائية ، كمنذ عقكد 
فمثبلن تـ كضع كممة : دىف الخنزير عمى المنتجات التي تحتكيو ، ككؿ مف عاش في 

عامنا يعرؼ ىذه الحقيقة ، ثـ استبدلت بكممة "دىف حيكاني" ، كعندما سئؿ  40أكركبا منذ 
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يكاني كانت اإلجابة أنو دىف األبقار كالغنـ، كثمة المسئكلكف عف ماىية ىذا الدىف الح
مشكمة أخرل أف ىذه الحيكانات لـ يتـ ذبحيا عمى الطريقة اإلسبلمية بالتسمية كالتكبير 
ا  مما أدل إلى أف كاجيت الشركات المنتجة متعددة  قبؿ الذبح، كلذلؾ تـ منعيا أيضن

% مف مبيعاتيا يتـ تصديرىا  75الجنسية ىبكطنا في مستكل المبيعات؛ خاصة كأف نسبة 
 إلى الببلد المسممة .

أدل ىذا األمر بالشركات المصنعة إلى استعماؿ شفرة ال يعمميا إال العاممكف في       
قسـ إدارة األغذية، فبل يفيمو رجؿ الشارع الذم يتعامؿ مع ىذه المنتجات،كىذه الشفرة 

خؿ فيو ىذا الحرؼ المرقـ  معجكف ( مرقمنا ، كمما يدeيرمز إلييا بالحرؼ اإلنجميزم )
األسناف، كريـ الحبلقة ، المباف ، كالشيككالتة، الحمكيات ، البسككيت ، كرقائؽ الذرة ، 

 كالتكفي ، كاألطعمة كالفكاكو المعمبة ، إلى جانب بعض الفيتامينات.

 المواد الغذائية التي يدخل الخنزير في صناعتيا، ورموزىا، وبعض آثارىا :
كما –زير كمشتقاتو في بعض المكاد الغذائية بصكرة ال تكشؼ عف ماىيتو يدخؿ الخن

كذلؾ باستعماؿ رمكز لتشفير تمؾ المكاد حتى ال تعرؼ مادة صناعتيا ، كىذه  -سبؽ
 أمثمة عمى تمؾ الرمكز: 

ليسثيف الصكيا ، كزيت بذكر المفت ، كالنخيؿ ، كبذر الكتاف ، كحميب األبقار ، كمككنات 
 ميا يدؿ عمى احتكاء المنتج عمى دىكف الخنزير ، كىذم الرمكز:نباتية  كمعظ

E100، e110، e120، e 140، e141، e153، e210، e213، e214، e216، 
e234، e252،e270، e280، e325،e326، e327، e334، e335، e336، 
e337، e422، e430، e431، e432، e433، e434، e435، e436، 
e440،e470، e471، e472، e473، e474، e475،e476، e477، e478، 
e481، e482، e483، e491، e492، 
e493،e494،542،e570,572،e631،e635e904،E101،e102،e103،e111،
e120،e123،e124،e126،e127،e128،e141،e152،e210،e213،e214،
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e206،e234،e252،e270،e280،e325،e326،e327،e334،e336،e337،
e374،e420،e422،e430،e431،e432،e433،e434،e435،e436،e442،
e470،e471،e472،e473،e474،e475،e476،e477،e478،e780،e481،
e482،e483،e488،e489،e491،e492،e493،e494،e495،e542،e550،
e570،e577،e591،e631،e632،e633،e904. 

 مواد مشكوك فييا :
E104،e122،e141،e150،e153،e171،e173،e180،e240،e214،e477،
e151. 

 ف ىذه المكاد المشفرة ما ىك ضار باإلنساف ، كمف أمثمتو ما يمي :كم
 مواد تسبب آالم المعدة :

E226،e224،e223،e211،e221. 
 مواد تسبب ارتفاع ضغط الدم :

E320،e321،e250،e251،e252. 
 مواد خطرة و ممنوعة في أمريكا وبريطانيا:

E127،e124،e123،e120،e110،e102 (25). 
 ليًا :مواد ممنوعة دو 

E103،e105،e111،e217،e239،e330،e121،e125،e126،e127،e130،
e152،e181،e211،e212،e213،e214،e215،E102،e123،e124،e131،
e142،e210،e211،e212،e213،e214،e215،e217،e220،e239،e251،
e330،e311 . 

 مواد تسبب اضطراًبا معوًيا :
E221،e223،e224،e226. 

 :مواد تسبب طفًحا جمدًيا 
E230،e231،e232،e233،e311،e312. 
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 مواد تزيد نسبة الكولسترول :
E320،e312،e463،e464،e466. 

 مواد تسبب اضطراًبا في اليضم :
E338،e339،e340،e341،e407،e450،e461،e462،e463،e465،e466. 

 12مادة تدمر فيتامين ب 
e220. 

 تسبب مشكالٍت لمبشرة :
E250،e231،e232،e233،e311،e312 

 
 ما غير الضارة ، فمن أمثمتيا :أ

e132،e140،e160،e161،e163،e170،e174،e175،e200،e201،e202،
e203،e236،e237،e238،e260،e261،e262،e263،e281،e282،e300،
e301،e302،e303،e304،e305،e306،e307،e308،e309،e322،e331،
e332،e333،e335،e400،e401،e402،e403،e404،e405،e405،e406،
e408،e410،e411،e413،e414، e421. 
 الخاتمة

 كمف خبلؿ ىذه الدراسة تبيف لي ما يمي :
 الشريعة اإلسبلمية جاءت لمصالح العباد في الدنيا كاآلخرة . أواًل :
كاف لتحريـ الخنزير مصالح دينية كدنيكية ، تدخؿ ضمف الكبريات الخمس التي  ثانًيا :

تيوي  عني اإلسبلـ بيا ، كالتي منيا حفظ النفس ، رَّ ًممىٍت مىضى كفي أكؿ الخنزير الذم عي
إضراره كبير بالنفس ، فضبلن عف الماؿ ، كأما الدنيكية ، فإنيا ال تنفؾ عف الدينية  فإف 
ٍمًب النفع لو  كدفًع الضرّْ عنو ، كمف ذلؾ االبتعاد عف الخنزير  اإلنساف طيًبعى عمى حيبّْ جى

 كمشتقاتو .
المسمميف يتبعكف مختمؼ الكسائؿ لئلضرار بيـ ، كمف  ما فتئ الغرب في إيذاء ثالثا :
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 تمؾ الكسائؿ نشرىـ سمـك الخنزير عمى ىيئة مشتقات كمسميات خيالية .
تسمية المسميات بغير اسميا إييامنا باستخداميا ، كغشنا كتدليسنا لممسمميف مف  رابعا :

 أساليب المكر كالخداع التي ال تنطمي عمى أمتنا المسممة .
قد تمجئ الضركرة المسمـ لمتداكم بالمحـر ، كلكف ال ضركرة فيما يتناكلو مف  : سادًسا
 غذاء .
 في البدائؿ عف ىذه المكاد الخير الكثير في ديننا كدنيانا . سابعا :

كأخيرنا إف ىذا العمؿ ال يعدك أف يككف جيدنا بشرينا فيو مف النقص، كالسقطات كالينات ، 
ني أتقٌبؿ كؿ كجيات النظر  بكؿّْ صدرو رحبو إلثراء ىذا البحث ، كتككف لىًبنةن في بناء كا 

 األمة .
 التوصيات :

بما أف ىذه المشكمة تأتينا عف طريؽ الكاردات ، فإنو يجب مراقبة كؿ ما يرد إلى ببلدنا ، 
 كذلؾ عف طريؽ اآلتي :

 القكانيف الصارمة التي تمنع دخكؿ مثؿ بعض ىذه المكاد الضارة أصبلن . سفُّ  - 1
 مراقبةي النّْسىًب المقررة لدخكؿ مثؿ ىذه المكاد إلى تركيبتيا .  - 2
 االستفادةي مف بعض الدكؿ الشقيقة التي ليا نشاط في ىذا المجاؿ .  - 3
رشاد كتكجيو لممستيمكيف كالمكرديف عف كيفية التداكؿ السميـ  - 4 إعدادي برامج تكعية كا 

 افؽ كالمقاييس المعتمدة .لمغذاء كمخاطر المكاد المضافة التي ال تتك 
( 9000دعـ الصناعات الكطنية الغذائية لمتسجيؿ المطابؽ لممكاصفات الدكلية )آيزك - 5
. 

كفي الختاـ فإني أىًىيبي بكؿ مسمـ مؤمف غيكر عمى دينو، كعقيدتو، ككطنو كأىمو أف 
 يشعر ، يتحقَّؽى مف كؿ ما يشترم مف األدكية كاألغذية ؛ ألنو قد يتناكؿ المحـر كىك ال

كعمى المسؤكليف تقع المسؤكلية في حماية ىذا الكطف مف دخكؿ تمؾ المكاد االستيبلكية 
الممكثة بالخنزير كمشتقاتو ، كييأة الرقابة عمى األغذية كغيرىا ، كا المسؤكؿ أف يكفؽ 

 الجميع لما فيو خير الببلد كالعباد .
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 اليوامش
مد بف مكسى بف عيسى الدميرم :  تحقيؽ : حياة الحيكاف الكبرل ، كماؿ الديف مح - 1

 .1/423أحمد حسف، 
 .1/113البحر الرائؽ ، دار المعرفة ،  بيركت ، د.ت ،  – 2
أيسر التفاسير ، الجزائرم ، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية  - 3 

 .1/148ـ ، 2003ىػ ،1424، 5السعكدية ، ط
 . 3ية سكرة المائدة مف اآل -4
المغني عمى الخرقي ، عبد ا بف أحمد بف قدامة المقدسي ، دار الفكر ، بيركت   - 5

ىػ ، 1421، كالشرح الممتع ، ابف عثيميف ت 1/123ق   1405،  1، ط
http://www.ibnothaimeen.com 1/300بف ،  كالكافي في فقو اإلماـ أحمد ، ا

ىػ ،  دار 884، كالمبدع ، ابف مفمح تislam.com-http://www.al 1/86قدامة ، 
، شرح الزركشي عمى مختصر 1/170ـ ، 2003ىػ ،1423عالـ الكتب، الرياض ، 

ىػ ، تح : 772الخرقي ، شمس الديف محمد بف عبد ا الزركشي المصرم الحنبمي ت 
ـ ، 2002ىػ ، 1423د المنعـ خميؿ إبراىيـ ،  دار الكتب العممية ، لبناف، بيركت ، عب
، كأسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ ، أبك بكر  6/664

الكشناكم ، المكتبة العصرية ، بيركت ، د.ت ،  التمييد ، ابف عبد البر تح: مصطفى 
ق ، 1387عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، المغرب ،  العمكم ، محمد البكرم ، كزارة

، أسنى المطالب ،  زكريا األنصارم ، تح : محمد محٌمد تامر، دار الكتب  1/144
، الشرح الكبير عمى المقنع  564/  1،  1ـ ، ط2000ق ،  1422العممية ، بيركت ، 

المنار ، دار ، ابف قدامة المقدسي ، أشرؼ عمى طباعتو: محمد رشيد رضا صاحب 
 . 192/  1الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف ، 

 .                                                              13/834الحاكم الكبير ، الماكردم ، دار الفكر ، بيركت ، د.ت ،    - 6
فكر لمطباعة كالنشر المبسكط ، السرخسي ، دراسة كتحقيؽ : خميؿ الميس ، دار ال -7

مكسكعة العبلج   88/  24ـ،2000ىػ ، 1421، 1كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط

http://www.ibnothaimeen.com/
http://www.ibnothaimeen.com/
http://www.al-islam.com/
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ىػ  1354محمد رشيد رضا ت تفسير المنار    ،284باألعشاب ، المكسكعة الشاممة ص 
 . 113،  6/112 ـ ، 1990، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

عبد ا بف محمكد بف مكدكد المكصمي االختيار لتعميؿ المختار ،  ،173البقرة: -8
ىػػ ،  تعميؽ محمد أبك دقيؽ ، مطبعة الحمبي ، القاىرة ، كصكرتيا دار 683الحنفي ت 

الشيرازم ، دار الميذب ، ،   102/  4ـ،  1937ىػ ،  1356الكتب العممية ، بيركت، 
األربعة   ، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب1/455 الفكر ، بيركت ، د. ت ،

 . 277/  1ـ ،  2006ىػ ،  1427، 1مصطفى الزحيمي ، دار الفكر ، دمشؽ ، ط: 
 .6/3المصدر السابؽ  - 9

 .٧ُّالبقرة:   - 10
المكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ، د. نزيو حماد ،  -11

 . 68ـ ، ص  2004ق ،  1425دار القمـ ، دمشؽ ، 
12 -http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html  ،

 . 78 – 76كالمكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ص  
 .www.islamqa.comمكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب  - 13
 . 28سكرة البقرة مف اآلية  - 14
 .www.islamqa.comمكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب:  - 15
 مف 24 - 22 المكافؽ ق ، 1415 الحجة ذم شير مف  24انعقدت في الفترة  - 16
، :  1995 مايك شير

http://mountada.darcoran.org/index.php?showtopic=23552. 
17 mountada.darcoran.org/index.php?showtopic-. 
د ا األميف ، المكاد المضافة لؤلغذية ، فيد محمد الجساس ، صبلح الديف عب - 18

،  28ـ ،  ص  2008ق ،  1429مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية ، الرياض ، 
 . 48 – 27ينظر الجداكؿ مف ص 

 . www.islamwab.net.. 6/3عطية محمد سالـ ، شرح بمكغ المراـ ،  – 19

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html
www.islamqa.com.
http://mountada.darcoran.org/index.php?showtopic=23552.
file:///D:/التعديلات/mountada.darcoran.org/index.php


 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 154 

ىايز  ، مجمة كمية الدعكة اإلسبلمية ، د . 308،  302،  6/113تفسير المنار ،  -20
 . 110ـ ، ص  1989ىينريش ركفيغ ، العدد السادس ، 

 .  285مكسكعة العبلج باألعشاب ، المكتبة الشاممة ص  -21
 .4،  2،  1خطكرة المكاد المضافة لؤلغذية ، المكتبة الشاممة ص  – 22
 . mwab.net.www.isla. 6/3شرح بمكغ المراـ  ، عطية محمد سالـ ،   - 23
مارس  9ىػ ،1429األحد غرة ربيع األكؿ جريدة الرياض ، محمد الحيدر ،  - 24

 .www.alriyadh.com، 14503ـ ، العدد 2008
مكسبات الطعـ كاأللكاف الصناعية التي تضاؼ لؤلغذية ، د. نيفيف عبد الغنى  -25

ىبة  باحث أكؿ بمعيد بحكث صحة الحيكاف، أسيكط ، مجمة النسر ، د.ناىد محمد ك 
 . 96 – 92ـ ،  َُِِأسيكط لمدراسات البيئية ، العدد السادس كالثبلثكف يناير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.islamwab.net..
www.alriyadh.com.
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ ، بركاية حفص عف عاصـ . – 1
صمي الحنفي ت االختيار لتعميؿ المختار ، عبد ا بف محمكد بف مكدكد المك  - 2

 ـ .  1937ىػػ ، 1356ىػػ ،  تعميؽ محمد أبك دقيؽ ، مطبعة الحمبي ، القاىرة ، 683
 أسنى المطالب ،  زكريا األنصارم ، دار الكتاب اإلسبلمي ، بيركت ، د. ت . - 3

أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ ،  أبك بكر الكشناكم   - 4
 عصرية ، بيركت ، د.ت .، المكتبة ال

ىػ 1424،  5أيسر التفاسير ، الجزائرم ،  مكتبة العمـك كالحكـ ، المدينة النبكية ، ط - 5
 ـ .2003، 

تح: ناجي سكيداف ، المكتبة العصرية لمطباعة تفسير آيات األحكاـ ، السايس ،  - 6
 كالنشر ، بيركت ، د.ت . 

ـ التنزيؿ ، الخازف ، تحقيؽ كتصحيح : تفسير الخازف ، لباب التأكيؿ في معال  - 7
 ىػ.1415،  1محمد عمي شاىيف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

تفسير السمعاني ، السمعاني ، تح : ياسر بف إبراىيـ ، غنيـ بف عباس بف غنيـ ،   - 8
 ـ .1997ىػ ، 1418،  1دار الكطف ، الرياض ، ط

 . ىػ1423،  1ابف الجكزم ، الرياض ، طتفسير ابف عثيميف ، ابف عثيميف ، دار  - 9
تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير ، تح : محمد حسيف شمس الديف ، دار الكتب   - 10

 ىػ.1419،  1العممية ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، بيركت ، ط

التمييد ، ابف عبد البر ، تح: مصطفى العمكم ، محمد البكرم ، كزارة األكقاؼ ،  - 11
  ق .1387لمغربية ، المممكة ا

 الحاكم الكبير ، الماكردم ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف ، د.ت ، د.ط .  - 12
حياة الحيكاف الكبرل ، كماؿ الديف محمد بف مكسى بف عيسى الدميرم :  تحقيؽ  - 13
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 ـ .  2003ىػ  1424، 2: أحمد حسف بسج ، : دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ط: 
 ـ 1992ىػ ، 1412،  2لمختار ، ابف عابديف ،  دار الفكر ، بيركت ، طالدر ا - 14
. 

  ..www.islamwab.netشرح بمكغ المراـ  ، عطية محمد سالـ ،  - 15
شرح الزركشي ، شمس الديف محمد بف عبد ا الزركشي المصرم الحنبمي ت  - 16

 ـ .1993ىػ ، 1413ف ، الرياض ، ىػ ،  دار العبيكا772
الشرح الكبير عمى المقنع ، ابف قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي ، بيركت   -17

 د.ت ، د.ط .
  1ىػ ، دار ابف الجكزم ، الرياض ، ط1421الشرح الممتع ، ابف عثيميف ت  - 18

 ىػ .1428ىػ ، 1422
ربعة ، مصطفى الزحيمي ،  دار الفكر القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األ  - 19

 . ـ2006ىػػ ، 1427،  1، دمشؽ ، ط
ىػ ، 1414،  1الكافي في فقو اإلماـ أحمد ، ابف قدامة ، دار الكتب العممية ، ط - 20

 ـ. 1994
 abomrikh@yahoo.comاالستشفاء بالعسؿ كالحبة السكداء ،  -21
 ىػ .1400ىػ ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ، 884، ابف مفمح ت المبدع - 22
المبسكط ، السرخسي ، دراسة كتحقيؽ خميؿ الميس ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف   - 23
 . ـ2000ىػ ،  1421، 1، ط
المغني عمى الخرقي ، عبد ا بف أحمد بف قدامة المقدسي ،  دار إحياء التراث  - 24

 ـ .1985ىػ 1405،  1طالعربي ، القاىرة ، 
 دار الكتب العممية ، بيركت ، د.ط ، د.ت . الشيرازم ،الميذب ،  - 25
المكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ، د. نزيو حماد ،  - 26

 ـ . 2004ىػػ ،  1425،  1دار القمـ ، دمشؽ ، ط
اس ، صبلح الديف عبد ا األميف  المكاد المضافة لؤلغذية ، فيد محمد الجس - 27

www.islamwab.net..%20
abomrikh@yahoo.com
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 ـ .  2008ىػػ ،  1429مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية ، الرياض ، 
ـ  2008مارس ،  9ىػػ ، 1429جريدة الرياض ، محمد الحيدر، ربيع األكؿ ،  - 28

 (.14503العدد )
عبد الغنى مكسبات الطعـ كاأللكاف الصناعية التي تضاؼ لؤلغذية ، د. نيفيف  - 29

 النسر ، د.ناىد محمد كىبة ، باحث أكؿ بمعيد بحكث صحة الحيكاف، أسيكط   مجمة
 .،َُِِ يناير) كالثبلثكف السادس العدد ، البيئية لمدراسات أسيكط
 1989مجمة كمية الدعكة اإلسبلمية ، د . ىايز ىينريش ركفيغ ، العدد السادس ،  - 30
 ـ .
31 - www.islamwab.net.. 

32 - .www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat   

33 -  www.islamqa.com. . مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب 
34 -  Mountada.darcoran.org www. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.islamwab.net/
www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat
www.islamqa.com.
http://mountada.darcoran.org/index.php?showtopic=23552.
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 )سورة البقرة أنموذجًا( الممسات الفنّية لممحذوف
                                                1عمي عبد السالم بالنور د.

 المقدمة:
 

بلـ عمى سيدنا محمد خػاتـ األنبيػاء كالمرسػميف، كعمػى الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالس
 آلو كصحبو أجمعيف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.

أال  - -ختـ الرساالت السماكية برسالة النبي األعظـ محمد --أمَّا بعد، فإفَّ ا
ہ  ھ  ھ  ھ    كىي القرآف الكريـ، المنزؿ بمغة العرب كما قاؿ في كتابو العزيز

كا غيرىـ بالفصاحة كالبياف كاف القرآف . 2يكسؼ:  ےھ   كلما كاف العرب قد بزُّ
الكريـ معجزان ليـ في ببلغة نظمو، فتحداىـ بما ىـ متميزكف بو، فعجزكا عف مجاراتو، 

ڀ   ڀ   عف ىذا العجز بقكلو: -   -كسممكا لو في نياية المطاؼ، كيخبر ا  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

 .88اإلسراء:    ڦ  
كلما كاف مف المغة أف تسقط مف األلفاظ ما يدؿ غيره عميو، صار أسمكب الحذؼ ال   

يىغمض بو المعنى، ؛ إلرجاعو حسف العبارة إلى ما يعمد إليو المتكمـ مف حذؼ ال يمتكم 
نَّما ىك تصرؼ تصفى بو العبارة، كيشتد أسرىا، ك  يقكل حبكيا، مف كرائو القصد؛ كا 

 كيتكاثر إيحاؤىا، كيتقكَّل مبناىا، فتدؿ عمى قكة البياف، كصحة الذكاء، كصدؽ الفطرة.
كالحذؼ في األسمكب القرآني ظاىرة مف ظكاىر ببلغتو كبيانو بعامة، غير أفَّ         

إذ ال تظير آية مف  -مكضكع البحث -تككف خاصة في سكرة البقرة دىذه الظاىرة تكا
 بيا حذؼ إالَّ قميبلن بؿ قد تككف في اآلية الكاحدة أكثر مف حذؼ كاحد أحيانان. آياتيا ليس

كأمَّا ما يرشد إليو السػياؽ فػي الكػبلـ، أك داللػة الحػاؿ عميػو فيػك أصػؿ ببلغتيػا الػذم       
يعتمػػػد عمػػػى ذكػػػاء القػػػارئ، كالمتػػػذكؽ لؤلسػػػمكب الػػػذم ال يجػػػد المتعػػػة فػػػي السػػػياؽ الكاضػػػح 

                                                 
 .الخمس، جامعة المرقب –عضك ىيأة تدريس بقسـ المغة العربية كآدابيا، كمية اآلداب  - 1
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رؾ حٌسو كينشط؛ ليستكضح، كيتبػيف، كيكشػؼ األسػرار، كالممسػات كالمكشكؼ بؿ حيث يتح
الفنيػػة، كالمطػػائؼ، كالمعػػاني الببلغيػػة مػػف كراء اإليحػػاءات كالرمػػكز، فحػػيف يقػػع فػػي طمبتػػو 

 .   (1)يككف ذلؾ أمكف في نفسو، كاممؾ ليا مف المعاني التي يجدىا مبذكلة في حؽ المفظ
حػػاؿ مػػع فصػػاحتو كبيانػػو، كمقتضػػى الحػػاؿ لمقتضػػى ال 0كتتطمػػب ببلغػػة الحػػذؼ مطابقتػػو 

مختمػػؼ؛ ألفَّ مقامػػات الكػػبلـ متفاكتػػة، فمقػػاـ التنكيػػر يبػػاف التعريػػؼ، كمقػػاـ اإلطػػبلؽ يبػػاف 
التقييد، كمقاـ التقديـ يباف التأخير، كمقاـ الحذؼ يباف الػذكر، كخطػاب الػذكي يبػاف خطػاب 

طابقتو لبلعتبػار المناسػب مػف الغبي، كارتفاع شأف الكبلـ في الحيسف كالقبكؿ يتكقؼ عمى م
حيث االرتفاع كعدمػو بعػد المطابقػة، لػذلؾ اىػتـ أىػؿ المغػة، كالببلغيػيف بالحػذؼ فػي القػرآف 
ماال مػف الػذكر؛  الكريـ؛ ألنَّو مف البياف الذم يفيـ بدالئؿ قرائف األقكاؿ ك األحكاؿ  كأكثر جى

مالػػو يكمػػف فػػي إطػػبلؽ الحريػػة لمػػنفس أف تتصػػكر آفػػاؽ الد اللػػة التػػي يحتمميػػا المفػػظ ألفَّ جى
مالو، كلـ يؤًد الغرض تماـ األداء.   المحذكؼ، ك لك قيد المفظ المحذكؼ بالذكر لذىب جى

كلمػػا كػػاف أسػػمكب الحػػذؼ فػػي القػػرآف الكػػريـ نمطػػان مػػف أنمػػاط التركيػػب، كشػػكبلن مػػف أشػػكاؿ 
   التصرؼ في بناء العبارة القرآنية، جعٍمتيوي سبيبلن لفيـ أسرار كلطائؼ الحذؼ.

كلمػػػا رأيػػػت أف ظػػػاىرة الحػػػذؼ جػػػديرة بالبحػػػث كالتتبػػػع، عمػػػدت إلػػػى تتبػػػع المحػػػذكؼ؛ لسػػػبر 
فكػػاف فػػي  -الممسػػة الفنٌيػػة كالسػػرّْ المتصػػؿ بالببلغػػة مػػف كراء حذفػػو فػػي آيػػات ىػػذه السػػكرة 

اإليحاء، كاإلحكاـ في دقة المعنػى، كاإليجػاز، كمراعػاة مقتضػى الحػاؿ، كالتصػكير، كاإلثػارة 
بأبمغ عبػارة, كفػي أكسػع معنػى ، كأكثػر  -اسب الصكتي كالتقابؿ المكسيقي، كالتشكيؽ، كالتن

 تأثير، معتمدان في ذلؾ عمى العىرض، كالتتبع، كالتذكؽ ليذا النص.
ككاف منيجي في البحث قائما عمى عرض اآليات، كالكقػكؼ عمػى المحػذكؼ فييػا، معتمػدان 

كتػػب التفسػػير، كمنيػػا مراجػػع عمػػى مصػػادر كمراجػػع متنكعػػة منيػػا كتػػب تراثيػػة قديمػػة مثػػؿ: 
 الحديثة.

كقػػػد راعيػػػت اختصػػػار التكثيػػػؽ فػػػي ىػػػكامش البحػػػث نػػػاقبلن التفاصػػػيؿ إلػػػى فيػػػرس المصػػػادر 
 كالمراجع.

                                                 
 . 121: 1تح: التنجي   ،عبد القاهر اجلرجاين ،ينظر: كتاب دالئل اإلعجاز ((1



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 160 

.فقػػد جػػاء فػػي الممســات الفنيــة لممحــذوف )ســورة البقــرة أنموذجــًا(كلمػػا كػػاف عنػػكاف البحػػث 
 مقدمة، كمكضكع، كخاتمة.

و, كداللتػػو فػػي القػػرآف الكػػريـ كبخاصػػة فػػي ففػػي المقدمػػة تعرضػػت ألىميػػة الحػػذؼ, كببلغتػػ
 سكرة البقرة،  كمنيج دراستي ليذه الظاىرة في ىذه السكرة.

أمػػػا المكضػػػكع فقػػػد تنػػػاكؿ: تعريػػػؼ الحػػػذؼ لغػػػة كعنػػػد الببلغيػػػيف، كعػػػرض الممسػػػات الفنٌيػػػة 
لممحػػػػذكؼ مػػػػف خػػػػبلؿ آيػػػػات سػػػػكرة البقػػػػرة، مثػػػػؿ: اإليحػػػػاء، كاإلحكػػػػاـ فػػػػي تأديػػػػة المعنػػػػى، 

 تصكير، كاإلثارة كالتشكيؽ، كالتقابؿ الصكتي كالتبادؿ المكسيقي. كاإليجاز، كال
 أما الخاتمة فقد حكت أىـ نتائج البحث.

 الموضوع:
حػػذؼ ذنػػب فرسػػو إذا قطػػع طرفػػو، كفػػرس محػػذكؼ » الحػػذؼ لغػػة: جػػاء فػػي أسػػاس الببلغػػة

 (.1)« الذنب، كزؽ محذكؽ: مقطكع القكائـ، كحذؼ رأسو بالسيؼ: ضربو فقطع منو قطعة

ػرىس» ي تيذيب المغةكف  «الحذؼ: شاء صػغار ليسػت ليػا أذنػاب كال آذاف، يجػاء بيػا مػف جي
(2) 

فمػػػف النصػػػيف السػػػابقيف نػػػرل أفَّ مػػػادة)ح.ذ.ؼ( تػػػدكر حػػػكؿ اإلسػػػقاط كالقطػػػع، أك التخفيػػػؼ 
 الذم يدعك إلى اإلسقاط.

 
 الحذف عند البالغيين:

يفرقػػػػكف بػػػػيف الحػػػػذؼ ، كبعػػػػض الببلغيػػػػيف (3)ىػػػػك إسػػػػقاط جممػػػػة أك جػػػػزء منيػػػػا مػػػػف الكػػػػبلـ
كاإلضػػػمار مػػػف خػػػبلؿ  مػػػا يظيػػػر مػػػف أثػػػر المحػػػذكؼ، كالمقصػػػكد بػػػاألثر :ىػػػك مػػػا يتركػػػو 

                                                 
  ر اهلل أيب القاسم الزخمشري)ح.ذ.ف(. جلا( 1)

  أليب منصور حممد بن أمحد األزهري )ح.ذ.ف(( 2)

  .291- 290: 1ينظر اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين ( 3)
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كالفػػرؽ بػػيف الحػػذؼ كاإلضػػمار أفَّ الحػػذؼ :» (1)المحػػذكؼ مػػف أثػػر إعرابػػي. يقػػكؿ البػػابرتي
   ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ ىك الػذم ال يظيػر أثػره، مثػاؿ قكلػو تعػالى:

: كاسأؿ أىؿ القرية، ألنا لك لـ نقػدر )أىػؿ( لكانػت القريػة ، أم82يكسؼ: ۀ  ۀ  
 أىبلن لمسؤاؿ، كىذا محاؿ.

 كاإلضمار ىك الذم يظير أثره، مثاؿ: قكؿ الشاعر:
 كبمدةو ليس بيا أنيس
[ ظاىر؛ ألنَّو يجرىا بعده  (2)« كالتقدير: ريبَّ بمدة. فإفَّ أثر]ريبَّ

[ بعػػد فالظػػاىر مػػف لفػػظ األثػػر، األثػػر اإلعرابػػي       لمعكامػػؿ، فظيػػر كاضػػحان جميػػان فػػي ]ريبَّ
حػػذفيا فػػي بمػػدة ... بينمػػا لػػـ يظيػػر أثػػر المضػػاؼ بعػػد حذفػػو فػػي سػػؤاؿ القريػػة. كالتقػػدير : 

 كأساؿ أىؿ القرية.
، كالجرجػػاني فػػي (3)كبعضػػيـ لػػـ يفػػرؽ بػػيف الحػػذؼ كاإلضػػمار مثػػؿ: القزكينػػي فػػي اإليضػػاح

 .(4)دالئؿ اإلعجاز
 ة لمسة فنٌية، كلطيفة بيانية، منيا:كلممحذكؼ في سكرة البقر  
 اإليحاء:_ 1

شػػعكر يبعثػػو األثػػر الفنػػي فػػيمف يطمػػع عميػػو، كيختمػػؼ ىػػذا الشػػعكر قػػكة كنكعػػان » كىػػك      
 .(5)«حسب ثقافة المتممي، كرىافة حسو

كاإليحػػاء أسػػاس مػػف األسػػس التػػي يقػػـك بيػػا العمػػؿ األدبػػي، ألنَّػػو باعػػث لمحركػػة ، كتظميػػؿ 
اة، فيضػفي عمػى العبػارة ازدحػاـ المػدلكؿ، كامػتبلء المعنػى، كصػكال إلػى الصكر بظػبلؿ الحيػ

                                                 
هو حممد بن حممد بن حممود أكمل الدين البابريت، عالمة بفقه احلنفية، عارف باألدب، نسبته إىل بابريت)قرية من (  1)

 .42: 7عمال دجيل ببغداد(...تويف مبصر من كتبه ) شرح تلخيص اجلامع الكبري للخالطي(.األعالم للزركلي أ
   . 430شرح التلخيص أكمل الدين حممد البابريت :تح: حممد صوفيه :( 2)

  .297 – 296: 1  اإليضاح ينظر:( 3)

  .179 كتاب دالئل اإلعجاز :  ينظر: ( 4)

  .43ر عبد النور:ادلعجم األديب، جبو ( 5)
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القػػرآف » التػأثير فػي الػػنفس؛ إلقناعيػا كحصػكؿ االسػػتجابة منيػا كبخاصػة فػػي القػرآف؛ ألفَّ  
كتػػػػاب شػػػػريعة كعقيػػػػدة، كالعقيػػػػدة ال تعتمػػػػد عمػػػػى االقنػػػػاع العقمػػػػي فقط...كمػػػػف ىنػػػػا جػػػػاءت 

تركيز القرآف الكريـ عمى ىذه الميمة، كاحتفػاؤه بيػا  صعكبة الدعكة إلى العقيدة، كجاء أيضا
كػػؿ ىػػذا االحتفػػاء المتمثػػؿ فػػي إيثارىػػا بالجانػػب األعظػػـ منػػو كاسػػتخدامو لمختمػػؼ األسػػاليب 

 .(1) «كاستعانتو بشتى كسائؿ التأثير كاإلقناع
كبالحػػػػذؼ صػػػػار الػػػػنص القرآنػػػػي أرقػػػػى النصػػػػكص؛ لتضػػػػمف الجممػػػػة القرآنيػػػػة بعػػػػد الحػػػػذؼ 

في ذىف القارمء كالمتفكر صكران كأخيمة يتػأثر بيػا السػامع كالقػارمء كيسػتنبط  إيحاءات تثير
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   مف خبلليا المعاني المثارة في الذىف، كمف ذلؾ قكلػو تعػالى:

لػيس عمػػى  -  -حيػث يػػكحي خػداعيـ مػػع ا.9البقػرة:   چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ
خدعػػػػو غيػػػػره، فيتعػػػػيف ىنػػػػا لىٍحػػػػظي ال تخفػػػػى عميػػػػو خافيػػػػة، فكيػػػػؼ ي - -ظػػػػاىره؛ ألفَّ ا

ىػي  - -، كحذفػو يػكحي بػأفَّ مخادعػة الرسػكؿ(2))محذكؼ( تقديره )يخػادعكف رسػكؿ ا(
 .-  -مخادعة ا

  11البقػػرة:  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ كفػػي قكلػػو تعػػالى:
ٍف كانػػت تحكػػػي كاقعػػان ىػػػك حػػاؿ الم نػػػافقيف حيػػث حػػػذؼ فاعؿ)قيػػؿ( منػػػو؛ ألفَّ ىػػذه اآليػػػة كا 

إالَّ أنَّيػا تػكحي أفَّ النصػيحة  -  -كحقيقتيـ مع الدعاة كالمصمحيف عمى عيػد رسػكؿ ا 
، أم: أفَّ الػدعكة  كاجبة في حؽّْ كػؿّْ مػؤمف؛ كيفيػـ ىػذا مػف حػذؼ الفاعػؿ الػذم يفيػد العمػـك
نَّما ىي صادرة عف كؿّْ مؤمف في مجتمع المدينة كقتئػذو الػذم  غير مختصة بنفر معينيف، كا 

نو الرسكؿ  ذلؾ المجتمع األنمكذج الػذم يجػب أف يقتػدم بػو جميػع المسػمميف فػي  - -ككَّ
كػػػؿّْ زمػػػاف كمكػػػاف، عػػػبلكة عمػػػى ذلػػػؾ أف حػػػذؼ الفاعػػػؿ يػػػكحي بشػػػدة عنػػػادىـ، إذ أنَّيػػػـ ال 

 يستجيبكف ألم شيء ناصح.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ك أمَّا قكلو تعالى:

   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ڀڀ

، فحذؼ منو فاعؿ)أتكا(، كحذفو 25البقرة:   ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ
يكحي بالنعيـ المكفكر الذم ىـ فيو، فخدمتيـ ال تنحصر في صنؼ معيف مف الخدـ، بؿ 

 كميـ طكع أمرىـ، مكقكفكف عمييـ.
ی    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی كقكلو تعالى:

أفَّ ال تقضي يـك القيامة نفس عف  -كا أعمـ –، داللة اآلية  48البقرة:       جئ  حئ  مئ
نفس شيئان، مما كجب عمييا، كال تنكب عنيا، كال تحتمؿ مما أصابيا، كال تقضي عنيا 
، كىذا كمو مف أكصاؼ يـك  شيئان مف الجزاء، كأف العدؿ مطمؽ مف ا في ىذا اليـك

)فيو(، كاألصؿ كاتقكا يكمان أم:  أف في اآلية حذؼ) الجار كالمجركر(، كتقديره القيامة، إالَّ 
 .(1)كاتقكا يكمان ال تجزم فيو، كال يقبؿ فيو،كال ينفعيا فيو، كال ىـ ينصركف فيو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   كقكلو تعالى:

ر يكحي ، فحذؼ فاعؿ يغف 58البقرة:  ٿ  ٿ   ٿٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ
نَّما ىك متعمؽ  أفَّ الغفراف يككف مباشرة متسببان عف القكؿ، ككأنَّو ال يحتاج إلى فاعؿ، كا 

 بإرادتيـ كفعميـ، تنبييان إلى أفَّ المسببات مرىكنة بأسبابيا.
ڌ  ڌ       ڍچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ كقكلو تعالى: 

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈ

، (2). حذؼ منو جممة )فضربو(، كالتقدير: فضربو فانفجرت 60البقرة:   ڳ  ڳ
كىذا يكحي باالستجابة السريعة مف الحجر، مع ما فيو مف الصبلبة، كفي سرعة انفجاره 
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عمى بني إسرائيؿ حتى أف الحجر كاف أسرع ما يككف في  - -بياف إلنعاـ ا 
 ا عمى بني إسرائيؿ.       االستجابة كاالنفجار، كفي ىذا تعديد نعـ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   كقكلو تعالى:

﮴   ﮵  ﮶     ۓھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ ﮲  ﮳ 

﮸   ﮹ ﮿   ﯀  ﮺﮷  ﮽   ﮾              ﯁﮻  ﮼ 

  ڭ                   ڭ   ڭ          

ذؼ منو المفعكؿ بو لػ)يخرج(، كالتقدير: ، ح 61البقرة: ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
يخرج لنا طعامان مما تنبت األرض، كحذفو يكحي بشدة تعمقيـ بتمؾ النكعية مف الطعاـ 
كبرغبتيـ الجامحة فيو، إذ لـ تكف رغبتيـ في الطعاـ ذاتو، حيث الطعاـ لـ يكف كحده 

نَّما رغبتيـ فيو بتمؾ الصفة المخصكصة ا لتي ذكرتيا اآلية بعد طمبيـ  لتكافره عندىـ، كا 
 ذلؾ ) مف بقميا كقثائيا كفكميا كعدسيا كبصميا(.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى:

 ،62البقػػػػػػػرة:   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
فحذؼ المكصكؼ كتقديره:)كعمؿ عمبلن صالحان(، كأبقى الصفة، كىذا يكحي أفَّ المػراد لػيس 

نمػا ككنػو مكصػكفان بالصػبلح، كلػذا فػإف عمػؿ الكػافر ال ينفعػو؛ لعػدـ  العمػؿ فػي حػدّْ ذاتػو، كا 
 صبلحو.

)فقمػيبلن( :  ،88البقػرة:  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ىې   ې  ى كقكلو تعالى:
، كالحػػذؼ يػػكحي أفَّ إيمػػانيـ ىػػذا ال يسػػتحؽ (1)صػػفة لمصػػدر محػػذكؼ تقػػديره: فإيمانػػان قمػػيبلن 

 ضآلتو كضعفو، كعدـ اكتمالو.أف يسمى إيمانان؛ ل
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ    كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى: 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

فحػػػذؼ فاعػػؿ )أنػػػزؿ(، ك)أكتػػػي( فػػي اآليػػػة إشػػارة إلػػػى أفَّ قضػػػية  ،136البقػػرة:  چڇ  ڇ
أك غيره، فالحقيقػة تكمػف فػي  -  -ؿاإليماف تتعمؽ بالمنزؿ؛ ألىميتو سكاء نزؿ بو جبري

، كالخطػػاب فػػي اآليػػة مكجػػو لمييػػكد الػػذيف -  -اإليمػػاف بمػػا جػػاء بػػو؛ ألنَّػػو مػػف عنػػد ا
كنحػػػف أعػػػداء لػػػو، فجػػػاء  -   -قػػػالكا: إفَّ مػػػا أنػػػزؿ عمػػػى محمػػػد كػػػاف ينػػػزؿ بػػػو جبريػػػؿ

 زؿ.التعبير القرآني شامبلن لجكانب القضية بكؿ جكانبيا مؤكدان عمى أىمية المن
   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

، فحػػػػػػػػذؼ منػػػػػػػػو لفػػػػػػػػظ )قػػػػػػػػؿ( 186البقػػػػػػػػرة:   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
كالتقدير: )فقؿ إني قريب(. كحذفو يكحي بمباشرة التكاصؿ بيف العبػد كربػو، كمػا يفيػد القػرب 

 .(1)الشديد بيف العبد كربو، كبخاصة كقت الدعاء
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   كقكلػػػو تعػػػالى:

، فحذؼ منيا حرؼ النداء]الياء[ إشارة إلى قػرب المنػادل، كأنَّػو ال 201البقرة: ې  ې
 يحتاج إلى أداة نداء لندائو كاالستعانة بو، كالكصكؿ إليو.

بعػػػد  -فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ –كاليػػػاء فػػػي أصػػػؿ كصػػػفيا المغػػػكم أداة لنػػػداء البعيػػػد، كالبعػػػد ىنػػػا  
 المنادل. المنزلة فيي لتعظيـ

ڦ    ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ كقكلػػػػػو تعػػػػػالى:

، ففػػي حػػذؼ الفاعػػؿ إيحػػاء بخفػػاء 212البقػػرة:      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  ڃڄ  ڄ
المػػزيف، كيكػػكف بػػذلؾ أدؽ فػػي الداللػػة عميػػو مػػف ذكػػره؛ ألفَّ المػػزيف أمػػكر كثيػػرة، يقػػكؿ ابػػف 

اء حسػنة بديعػة...كمنيا إلقػاء حسػف بعػض منيا خمؽ بعض األشػي» عاشكر في ىذا الصدد
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ػػف يػػدعكىـ إلػػى  األشػػياء فػػي نفكسػػيـ كىػػي غيػػر حسػػنة كقتػػؿ الػػنفس، كمنيػػا إعراضػػيـ عمَّ
 ، ك الحذؼ يكحي بدخكؿ ىذه األشياء.(1)«اإلقباؿ عمى األمكر النافعة

  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ كقكلػػػػػو تعػػػػػالى:

، فحػػػػػػػػػػػػػػذؼ 216البقػػػػػػػػػػػػػػرة:    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ٹٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
[ فيو ما فيو مػف الدقػة فػي أف القتػاؿ يفػرض نفسػو عمػى األمػة المؤمنػة دائمػان فػبل  فاعؿ]كيًتبى
بديؿ عنو إف أرادت األمة أف تحيا حياة حرة كريمػة، إذ طبيعػة عػدك اإليمػاف ال تسػتكيف إاٌل 

 حؽّْ إالَّ بالقكة. باالعتداء، كال ترضخ إاٌل بالقير، كال تنصت لم
ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ كقكلو تعالى

البقرة: ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
، (2). فالمحذكؼ ]المضاؼ إلى الذيف[، كالتقدير:  كأزكاج الذيف يتكفكف منكـ يتربصف234

 حتى الخاصة بالنساء؛ تحقيقان كحذفو يكحي أفَّ لمرجاؿ مسؤلية كبرل في تنفيذ أحكاـ ا
 لمقكامة، كليذا كاف الخطاب في الغالب مكجيا إلييـ.

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ   كقكلو تعالى:

﮶    ھہ  ہ  ھ ﮳     ﮴  ﮵     ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ﮲ 

فماتكا ثـ أحياىـ(، فحذؼ جممة )فماتكا(، كالتقدير: )فقاؿ ليـ ا مكتكا  ،243البقرة: 
لمتنبيو عمى أفَّ كؿَّ شيء ال يتخمؼ عف إرادتو  باألمر بحيث ال يشغمو مف الزمف »كحذفيا

 .(3)«أكثر مف مقدار ىذه الكممة
كػػؿ ىػػذه المشػػاعر لتظيػػر عنػػد قػػراءة التعبيػػر القرآنػػي كمػػا يكتنػػؼ اآليػػة مػػف إيحػػاء نتيجػػة 

يػر الفنػػي فػي القػرآف يقػػـك عمػى أسػػاس التعب» لمحػذؼ، فاإليحػاء فػػي األسػمكب القرآنػي يجعػػؿ
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التجاكب النفسي، كفتح آفاؽ الفكر، كبػكاطف الكجػداف لتعػيش الػنفس فػي رحػاب اآليػة، كفػي 
    (1)«.سعة مغزاىا، كحقيقة ىدفيا

   اإلحكام في تأدية المعنى:_ 2
مػػف داللػػة الحػػذؼ الدقػػة فػػي التعبيػػر؛ كىػػك مطابقػػة العبػػارة لممعنػػى المقصػػكد، كيتػػأتى مػػف 

 اإليحاء كالداللة المناسبة لممعنى المقصكد مف العبارة.خبلؿ 
حيث حذؼ منو  ،4البقرة:   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦكقكلو تعالى: 

، كحذفو أضفى عمى العبارة القرآنية إحكامان كدقة (2)المكصكؼ، كالتقدير: كبالدار اآلخرة
ة إيمانيـ، كقكة عقيدتيـ كتصديقيـ لـ في كصؼ إيماف ىذه الفئة المؤمنة، حتى أنَّيـ لشد

يقتصر إيمانيـ عمى االعتراؼ كاإلقرار باليـك اآلخر فقط، بؿ بكؿّْ ما في ىذا اليـك مف 
كالمؤكد ليذه الداللة مف حذؼ المكصكؼ، ألنَّو مذككر  -  -أحداث أخبر بيا الرسكؿ

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    : في الحديث عف إيماف المنافقيف، قػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى

، فقد ذكر المكصكؼ ىنا؛ ألفَّ ذكره أدؽ في التعبير ؛ألفَّ 8البقرة:       ڄ     ڄ  ڄ  ڃ
 إيمانيـ ظاىرم ال حقيقة فيو.

كىكػػػػذا يتضػػػػح أفَّ القػػػػرآف يحػػػػذؼ المكصػػػػكؼ كيػػػػذكره حسػػػػب دكاعػػػػي الدقػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر،  
 كمقتضيات األحكاؿ المستمزمة لذلؾ.

ۆ  ۈ  ۈ     ۆڭ  ۇ  ۇإحكاـ كدقة، قػاؿ تعػالى:  (3)المبتدأ  كفي داللة حذؼ

، فحػػػذؼ المبتػػػدأ]ىك[، أك]ا[؛ ألنَّػػػو مػػػذككر فػػػي اآليػػػة 117البقػػػرة: ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۓ  ﮲    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ السػػػػػػػابقة، قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:

 . 116البقرة: ﮳  
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ػػػػا عنػػػػد التػػػػكىـ كاإلنكػػػػار فيػػػػذكر المبتػػػػدأ، قػػػػ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  اؿ تعػػػػالى: أمَّ

. فمػػف الدقػػة 29البقػػرة: ی     ی  ی  ی    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
ػػػا فػػػػي األرض مػػػػف ًعمميػػػػـ،  كاإلحكػػػاـ التأكيػػػػد؛ ألفَّ كثيػػػػران مػػػف النػػػػاس يػػػػدَّعكف أفَّ كثيػػػػران ممَّ

 كصنعيـ، كتدبيرىـ ك بخاصة فيما يتعمؽ بالمطعـ كالرزؽ.
حكاـ قاؿ تعالى: كفي حذؼ الفاعؿ دقة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   كا 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ     ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

البقرة:    ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ
246 . 

( األكلػػى إحكػػاـ كدقػػة لممعنػػى ك  مناسػػبة فػػي نقػػؿ مػػا يػػدكر فػػي خمػػد ففػػي حػػذؼ فاعػػؿ )كيًتػػبى
النبي الكريـ، كأشد مطابقة لحقيقة استفساره؛ ألنَّػو يسػعى السػتبانة صػدؽ عػزيمتيـ، كصػفاء 
نيػػتيـ، كتصػػميميـ عمػػى النيػػكض بأعبػػاء القتػػاؿ الثقيمػػة، فيػػك شػػاؾ فػػي اسػػتجابتيـ لمقتػػاؿ، 

 كقدرتيـ عميو ال في رفضيـ لو بسبب مىف فرضو عمييـ حتى ذكره ليـ.
لؾ فػػي جممػػة )أخرجنػػا( ظيػػرت الدقػػة فػػي حػػذؼ الفاعػػؿ فػػي التعبيػػر عػػف سػػبب طمػػبيـ ككػػذ

 لمقتاؿ؛ باعتبار اإلخراج ىك السبب، كليس مف فئة معينة مف الناس.
كينقؿ القرآف المحاكرة بيف طرفيف فتظير الدقة كاإلحكاـ مف خبلؿ داللة الحذؼ أثناء   

ک  ک  گ  گ  گ    گ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک النقؿ بكؿ مبلبساتو، قاؿ تعالى:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

. فحذؼ فاعؿ)أنزؿ(؛ ألنَّو أدؽ في نقؿ الردّْ بكؿ 91البقرة: ہ  ہ  ہ               ہ  
 - -مبلبساتو النفسية مف ذكره؛ ألفَّ سبب اإليماف عندىـ ليس إنزاؿ الكتاب مف ا 

ـ عندىـ، أمَّا مف أنزلو فبل ييـ ؛ ال نشغاؿ باليـ بالرياسة بؿ إنزالو عمييـ كىك المي
 كالتمييز، كىذا يتحقؽ إلنزالو عمييـ ال لنزكلو مف ا.
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كليذا جاء ردىـ نابعان مف فكػرتيـ التػي يحممكنيػا، فجػاء الػنص بحػذؼ الفاعػؿ فػي نقػؿ ىػذا 
 الردّْ؛ ليككف محكمان كدقيقاى في نقؿ أقكاليـ.

ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   حذؼ الفاعؿ، قاؿ تعالى:كمف الدقة كاإلحكاـ 

. 212البقرة:    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ
فيك عبلكة عف إخفائو المزيف )الفاعؿ(، كاف دقيقان في الداللة عميو مف ذكره؛ ألفَّ المزيف 

نة بديعة... منيا خمؽ بعض األشياء حس» أمكر كثيرة، قاؿ ابف عاشكر في ىذا الصدد
كمنيا إلقاء حسف بعض األشياء في نفكسيـ كىي غير حسنة؛ كقتؿ النفس، كمنيا 

 .(1)«إعراضيـ عمف دعكىـ إلى اإلقباؿ عمى األعماؿ النافعة
 اإليجاز: -3

، كأكجز كبلمو: قممو  (.2)اإليجاز لغة: الكجيز: الشيء المكجز، كأكجز الكبلـ: قؿَّ

 .(3)لكبلـ يعتمد عمى قمة المفظ، ككثرة المعنىكفي االصطبلح: ىك نكع مف بناء ا
كأسػػمكب اإليجػػاز مػػف خصػػائص العربيػػة، فقػػد أكلػػع بػػو العػػرب فػػي كبلميػػـ، كعػػدكا ببلغتػػو 

جريػر ابػف عبػد ا البجمػي  - -أنجع مف البياف باإلطناب ، لػذلؾ حػضَّ عميػو رسػكؿ ا
ذا بمغت حاجتؾ فبل تتكمؼ  (.4)قائبلن: ياجرير، إذا قمت فأكجز، كا 

مػػاني قػػائبلن:  ذا كػػاف المعنػػى »كيعرفػػو الرُّ اإليجػػاز تقميػػؿ الكػػبلـ مػػف غيػػر إخػػبلؿ بػػالمعنى، كا 
 «يمكف أف يعبر عنو بألفاظ كثيرة، يمكف أف يعبر عنػو بألفػاظ قميمػة، فاأللفػاظ القميمػة إيجػاز

(5) . 
كلئليجػػػاز أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي الػػػدرس الببلغػػػي، قػػػاؿ بعضػػػيـ عنػػػدما سػػػئؿ عػػػف الببلغػػػة ىػػػي 

 .(1)يجازاإل

                                                 
 .295، 294: 2التحرير والتنوير   (1)
 لسان العرب)و ج ز(. (2)
 .503يف نقد الشعر، إدريس الناقوري: ادلصطلح النقدي   (3)
 . 155: 5.،والنهاية البن األثري  455: 2ينظر: غريب األثر البن اجلوزي   (4)
 .237النكت: (5)
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كلئليجاز أىميتاف: استيعاب المعنى بالممحة، كالمتعة العقمية باكتشاؼ مػا أضػمر بػيف ثنايػا 
» ، كلعػػػػؿ ىػػػػذا مػػػػا أشػػػػار إليػػػػو الزركشػػػػي عنػػػػد حديثػػػػو عػػػػف قػػػػكة الحػػػػذؼ قػػػػائبلن: (2)الكػػػػبلـ

 .(3)« كمنيا]أم:فكائد الحذؼ[ زيادة لذة بسبب استنباط الذىف لممحذكؼ 
لعبػػارة التػػي حػػذؼ أحػػد أطرافيػػا، كداللػػة ىػػذا الحػػذؼ يظيػػر أنَّيػػا كعنػػد إمعػػاف الباحػػث فػػي ا

تعطيػو معػاني أكثػر بألفػاظ أقػؿ. كىػذا ىػك اإليجػاز الػذم يبػرز قػدرة المػتكمـ عمػى قػكة الممػح 
 في الكبلـ، كيفتح آفاؽ الفكر أماـ القارمء؛ ليستمتع باكتشاؼ المحذكفات.

ڌ  ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍ كفي سكرة البقػرة كثيػر مػف ىػذا، منيا:قكلػو تعػالى: 

گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ    گک    ک  ک  ک  گ  گ   ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

، كالتقػػػدير: كلػػػك شػػػاء ا أف يػػػذىب (4)،حيػػػث حػػػذؼ منػػػو مفعكؿ)شػػػاء(20البقػػػرة:    ڱ  
لػػػذىب بػػػو، كالجممػػػة المحذكفػػػة المقػػػدرة: أٍف يػػػذىب قػػػي تأكيػػػؿ مصػػػدر منصػػػكب  بسػػػمعيـ 

 .أم: لك شاء ا الذىاب بسمعيـ لذىب بو.مفعكؿ المشيئة
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  كقكلو تعالى: 

 105البقرة: ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ
 .(5)حذؼ منو مفعكؿ)يشاء(، كالتقدير: كا يختص برحمتو مف يشاء اختصاصو بيا

ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ              ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. حيػػػػػث حػػػػػذؼ منػػػػػو مفعكؿ)يشػػػػػػاء(، ُِْالبقػػػػػرة: ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ    ٿٺ
ػػػػػٍف يشػػػػػػاء ىدايتػػػػػو. كفػػػػػػي قكلػػػػػػو  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  :  - -كالتقػػػػػدير: ييػػػػػػدم مى

                                                                                                                         
 . 193ينظر: كتاب الصناعتني، أبوهالل العسكري:  (1)
 .477يف إعجاز القرآن، أمحد خمتار البزة: (2)
 .105: 3الربهان يف علوم القرآن   (3)
 .56نظر: تفسري أيب السعود:ي (4)
 .653: 1التحرير والتنوير (5)
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البقػػػػػػرة: ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ     ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 قدير: كا يرزؽ مف يشاء رزقو بغير حساب.، حيث حذؼ منو مفعكؿ)يشاء(. كالت212

ٺ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پ كقكلو تعالى:

، حذؼ منو المضاؼ 116البقرة:   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ
، كالتنكيف في )كؿ( عكض (1)إلى)كؿ( ، كالتقدير: كؿ ما في السمكات كاألرض لو قانتكف

 عف المضاؼ إليو المحذكؼ.
ڱ    ڱڱ  ڱ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

كىػػػػػػك مبتػػػػػػدأ، كالتقػػػػػػدير: (2). حيػػػػػػث حػػػػػػذؼ منػػػػػػو المخصػػػػػػكص بالػػػػػػذـ206البقػػػػػػرة: ں  
 كبئس المياد ىي.

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ      ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ كقكلو تعالى:

نو متعمؽ)انتيكا(. كالتقدير: فإف انتيكا عف ذلؾ، كحذؼ أيضان ، حيث حذؼ م193البقرة: 
) فبل عدكاف إالَّ عمى الظالميف( عمة الجكاب المحذكؼ، كالتقدير:  جكاب الشرط)إٍف(؛ ألفِّ
فإف انتيكا فبل يبدءكىـ بالقتاؿ؛ ألنَّيـ غير ظالميف بعد ذلؾ، كال عدكاف إالَّ عمى 

 . (3)الظالميف
 ل:مراعاة مقتضى الحا -4

، كعمػـ ( 4)تقـك الببلغػة عمػى أسػاس أف يكػكف الكػبلـ مطابقػان لمقتضػى الحػاؿ مػع فصػاحتو 
المعػػػاني أحػػػد فنػػػكف الببلغػػػة، كىػػػك عمػػػـ يعػػػرؼ بػػػو أحػػػكاؿ المفػػػظ العربػػػي التػػػي يطػػػابؽ بيػػػا 

                                                 
 .685: 1ينظر: التحرير والتنوير  (1)
 .211: 1ينظر: تفسري أيب السعود  (2)
 .209: 2التحرير والتنوير  (3)
 .80: 1اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين  (4)
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كالحػذؼ مػف مباحثػو،. كفػي السػكرة مػا يػدؿ عمػى داللػة الحػذؼ لمقتضػػى  (1)مقتضػى الحػاؿ
 بلء المعنى ككضكحو.الحاؿ في دقة تعيف عمى ج

فػي  (2).  ففػي حػذؼ المبتػدأ2-1البقػرة:   ڀ   ڀ  پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پقاؿ تعػالى: 
قكلو )ىدل لممتقيف(. كىػدل: خبػر، كالتقػدير: ىػك ىػدل. كيجػكز أف يكػكف )ىػدل( منصػكبان 

. كأفػػاد جعػػؿ الخبر)ىػػدل( كىػػك مصػػدر لممبتػػدأ المحػػذكؼ أف الكتػػاب لشػػدة (3)عمػػى الحػػاؿ
ًعؿى عيف اليداية ذاتيا.  اتصافو   باليداية جي

.  8البقػرة:     ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  أما فػي قكلػو تعػالى: 
فحذؼ متعمؽ) بمؤمنيف( مراعاة لمقتضػى الحػاؿ، كالتقػدير: كمػا ىػـ مػؤمنيف بػا كال بػاليـك 

 اآلخر، فأفاد أنيـ ليسكا مف اإليماف في شيء. 
، 9البقػػػرة:   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڃ أمػػػا قكلػػػو تعػػػالى:

فحػذؼ المضػاؼ إلػى )ا( فػػي قكلو)يخػدعكف( مراعػاة مقتضػى الحػػاؿ فػي كػكف الخػػداع  
 يعمـ الٌسر كأخفى، كفييا تشنيع بعمميـ ىذا. - -غير كائف البتة؛ ألفَّ ا 

 كمقاـ اآليات الثبلث يراعي حاؿ ثبلث فئات مف الناس:
قامػػة  الفئػػة األكلػػى: الفئػػة التػػي اىتػػدت بػػالقرآف الكػػريـ، فجػػاءت صػػفاتيا اإليمػػاف بالغيػػب، كا 

 كباليـك اآلخر. - -الصبلة، كبذؿ الماؿ في سبيؿ ا، كاإليماف بما أنزؿ عمى الرسكؿ 
الفئة الثانية: كىي التي جحدت القرآف كلـ تؤمف بو، ككذبت الرسكؿ فيما يبمغ          

   عف ربّْو.              
الفئة الثالثة: كىـ المنافقكف الذيف يظير مف أقكاليـ كفي بعض أفعاليـ أنيـ          

 مؤمنكف، كلكف الحقيقة خبلؼ ذلؾ، كىؤالء أشر مف الكافريف.

                                                 
 .84: 1ادلصدر نفسه  (1)
 .120: 1الكشاف  (2)
 .80-79اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد، إبراهيم الصفاقسي:  ينظر: (3)
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ػٍذؼي مفعػكؿ ) كمػا ىػـ  فحذؼ المبتدأ أصدؽ في كصؼ الكتاب بمػدل ىدايتػو لممػؤمنيف. كىحى
لمنػافقيف( لطبيعػتيـ المشػبكىة التػي أصػبحكا بمؤمنيف( أنسب فػي كصػؼ إيمػاف ىػذه الفئػة) ا

 بيا أشبو بالجماد الفاقد الشعكر.
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   كقكلو تعالى:

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  

 .24 -23البقرة:   ىئ  يئ  مئی  جئ  حئ
ىا ا، أك أعده ربكـ، لما في حذؼ الفاعؿ مف حيث حذؼ  فاعؿ)أعدت(، كلـ يقؿ: أعد

مراعاة مقتضى الحاؿ، في إفادة االحتقار، كعدـ المباالة، كاإلىماؿ لمكافريف المعانديف، 
كىذا يرسخ الخكؼ، كالركع، في قمكب الكافريف؛ ألفَّ في ذكر الفاعؿ)ا( الرحمة 

 كالسكينة، كىـ ال يستحقكنيا.
كلى في اآلية، ففيو ما يفيد إيقاع الفعؿ نفسو ال معمقان أما حذؼ مفعكؿ)تفعمكا( األ

ثارة لحميتيـ. (1)بالمفعكؿ  ، كفي تكرار الفعؿ المنفي كشؼ لعجزىـ، كا 
كفي اآلية تبكيت يظير مف إثارة معارضة المنكريف الكافريف؛ كذلؾ بحثيـ عمى اإلقرار أف 

عاجزكف عف معارضتو، كأنيـ  - -ىك مف عند ا   - -القرآف المنزؿ عمى محمد 
 فبل سبيؿ ليـ سكل اإليماف بو.

ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئكحذؼ لفظ)قؿ( في قكلو تعالى: 

، يقتضيو مراعاة حاؿ 186البقرة:     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئۆئ  ۈئ
قرب العبد مف ريو أثناء الدعاء، كأف ا ال يطمب كاسطة بينو كبيف عبده. يركم الطبرم 

فقاؿ: أ قريب ربنا فنناجيو، أـ بعيد  - -لصدد أفَّ أعرابيان جاء إلى النبي في ىذا ا
. كفي مراعاة مقتضى الحاؿ حذؼ المتعمؽ في (2)فنناديو؟ فسكت عنو، فأنزؿ ا اآلية

چ  چ  چ  چ     ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ قكلو تعالى:

                                                 
 .66: 1ينظر: تفسري أيب السعود  (1)
 .380: 3ينظر: جامع البيان يف تفسري القرآن  (2)
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ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ھ  ھ     ھہ  ہ  ہ  ہں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

. كالتقدير: ) يردكنكـ عف دينكـ إلى الكفر(؛ ألفَّ الردَّ يتعدل إلى 217البقرة: ھ  
لى ما زاد إلى المفعكؿ بػ)إلى( ك)عف(   . (1)المفعكؿ بنفسو، كا 

تضيو الحذؼ كىك أٌف الكفار ميتمكف برٌد المسمميف عف دينيـ، كالمعنى في اآلية يق
كصرفيـ عنو، كعند يأسيـ مف الصرؼ ركنكا إلى إشغاؿ المسمميف بقضايا تميييـ عف ما 
براز حقيقة  يقتضيو دينيـ مف قيـ، فالحذؼ قد أسيـ في مراعاة مقتضى حاؿ الكفار، كا 

 أمرىـ،؛ ليتضح لممسمميف أمرىـ. 

ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پٻ    أما قكلو:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

. فقد حذؼ مفعكؿ) كٌمـ( كفي حذفو مراعاة  253البقرة: ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
قد خٌصو ا بالكبلـ، كىذه الميزة يتطمبيا  -لسبلـعميو ا -لمقتضى الحاؿ في أفَّ مكسى

المقاـ كىك ذكر درجات األنبياء كخصائصيـ، فممكسى ميزتاف: األكلى ذكرت في اآلية 
 كىي تكميـ ا لو. كالثانية تضمنيا الحذؼ كىي أفَّ ا لـ يكمـ غيره. 

 التصوير: -5
الكػػػػػػبلـ القػػػػػػائـ عمػػػػػػى  لمتصػػػػػػكير أثػػػػػػر بػػػػػػالغ فػػػػػػي كشػػػػػػؼ جكانػػػػػػب المعنػػػػػػى المػػػػػػراد، فػػػػػػأثر

التصػػػػكير يفػػػػكؽ أثػػػػر الكػػػػبلـ المباشػػػػر عنػػػػد المتمقػػػػي، كمػػػػف ىنػػػػا تكمػػػػف أىميػػػػة التصػػػػكير 
 الفني في تكضيح بعض الجكانب الجمالية في النص القرآني.

                                                 
 .131: 2التحرير والتنوير  (1)
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كمػػػػػػف مفػػػػػػاىيـ التصػػػػػػكير الفنػػػػػػي أنَّػػػػػػو عنصػػػػػػر تحميمػػػػػػي متمػػػػػػثبلن فػػػػػػي إيجػػػػػػاد عبلقػػػػػػة بػػػػػػيف 
الكاقػػػػػع المتحػػػػػدث عنػػػػػو حتػػػػػى كأنَّػػػػػو الػػػػػذم ييبػػػػػرز فػػػػػي الكػػػػػبلـ صػػػػػكرة » ، كىػػػػػك (1)شػػػػػيئيف

ػػػػػػػػاىىده مممػػػػػػػػكس بحركتػػػػػػػػو، كحياتػػػػػػػػو، كركنقػػػػػػػػو، كجمالػػػػػػػػو ؛ ألفَّ المعػػػػػػػػاني المجػػػػػػػػردة (2)« ميشى
أضػػػػػػػعؼ كسػػػػػػػائؿ التعبيػػػػػػػر؛ ألنَّيػػػػػػػا تػػػػػػػؤدم معنػػػػػػػى عػػػػػػػابر ال يعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػالنفس كثيػػػػػػػرنا، أٌمػػػػػػػا 

 .  (3)الكسائؿ التي تستخدـ الصكرة فيي التي تثير في الخياؿ الحركة كاالنفعاؿ
فأنػػػػت تعػػػػرؼ أف أفصػػػػح الكػػػػبلـ كأبمغػػػػو.. ىػػػػك ذلػػػػؾ » الصػػػػدد قػػػػاؿ الرافعػػػػي:  كفػػػػي ىػػػػذا

ػػػػػػا بنيػػػػػػرات  ػػػػػػا حيَّػػػػػػة كأنَّيػػػػػػا تمقػػػػػػي عميػػػػػػؾ مػػػػػػا تقػػػػػػرؤه ممزكجى ػػػػػػا فتػػػػػػراه نفسن الػػػػػػذم تريػػػػػػده كبلمن
 .(4)« مختمفة

كمػػػػػػف نػػػػػػص الرافعػػػػػػي يظيػػػػػػر أف أسػػػػػػاليب البيػػػػػػاف تعتمػػػػػػد التصػػػػػػكير كسػػػػػػيمة مػػػػػػف كسػػػػػػائؿ 
أسػػػػمكب الحػػػػذؼ يعمػػػػؿ عمػػػػؿ ىػػػػذه األسػػػػػاليب  التعبيػػػػر كالصػػػػياغة، كلػػػػئف كػػػػاف ىػػػػذا فػػػػإفَّ 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ   فػػػػػػػػػػػػػػػػي التجسػػػػػػػػػػػػػػػػيـ، كالتشػػػػػػػػػػػػػػػػخيص. قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. فحػػػػػػػػػذؼ جممػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػاؿ، 127البقػػػػػػػػػرة:  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ    ڀ
سماعيؿ ، يقكالف: ربنا تقيؿ منا ذ يرفع إبراىيـ القكاعد مف البيت كا   .(5)كالتقدير: كا 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ى: كحذؼ جكاب الشرط في قكلو تعال

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڎ       ڎ

، كالتقدير: لرأكا أمرنا فظيعنا165البقرة:    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
. فقد صكَّر الحذؼ (6)

                                                 
 .171ينظر: القواعد البالغية يف ضوء ادلنهج اإلسالمي، حممود البستاين : (1)
 .54: 1ة، عبد الرمحن ادليداين البالغة العربي (2)
                                         .102أسلوب السخرية يف القرآن الكرمي، عبد احلليم حنفي:  (3)
 .142اإلعجاز والبالغة النبوية، الرافعي :  (4)
 .115: 1ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (5)
 .186: 1ينظر: تفسري أيب السعود  (6)
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ما ينتظر الذيف ظممكا مف عذاب غميظ يـك القيامة، فيك تصكير أبمغ مف كصؼ ، ك 
 ب لسياؽ اآلية؛ حتى ترتدع النفكس عف الضبلؿ.الترىيب مناس

﮲    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. ففػػػػػػػػػػي القصػػػػػػػػػػة القرآنيػػػػػػػػػػة يتػػػػػػػػػػدخؿ 124: البقػػػػػػػػػػرة ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮵﮳  ﮴
كربػػػػػػػو، حػػػػػػػكار فيػػػػػػػو حمػػػػػػػاس،  -عميػػػػػػػو السػػػػػػػبلـ -التصػػػػػػػكير، فيػػػػػػػك حػػػػػػػكار بػػػػػػػيف إبػػػػػػػراىيـ

فيػػػػػػو إبػػػػػػراىيـ بطبيعتػػػػػػو البشػػػػػػرية، كفطرتػػػػػػو التػػػػػػي فطػػػػػػر ا كسػػػػػػرعة، كاسػػػػػػتحياء، يظيػػػػػػر 
النػػػػػػاس عمييػػػػػػا، كىػػػػػػي التميػػػػػػؼ، كالرغبػػػػػػة فػػػػػػي االمتػػػػػػداد البشػػػػػػرم عػػػػػػف طريػػػػػػؽ األبنػػػػػػاء، 
كاألحفػػػػػػاد، كتظيػػػػػػر فػػػػػػي الصػػػػػػكرة خطػػػػػػكط االسػػػػػػتحياء فػػػػػػي كػػػػػػكف الطمػػػػػػب مكجينػػػػػػا إلػػػػػػى 
الخػػػػػػػالؽ الػػػػػػػرازؽ، غيػػػػػػػر أف الحػػػػػػػذؼ صػػػػػػػكَّر كػػػػػػػٌؿ ىػػػػػػػذا مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ ردّْ إبػػػػػػػراىيـ) كمػػػػػػػف 

 -، فيػػػػػػذا التصػػػػػػكير يصػػػػػػٌكر إبػػػػػػراىيـ (1)ي(. كالتقػػػػػػدير: كاجعػػػػػػؿ مػػػػػػف ذريتػػػػػػي كػػػػػػذلؾ دريتػػػػػػ
ػػػػا اسػػػػتحياؤه  -عميػػػػو السػػػػبلـ فػػػػي حماسػػػػتو كاندفاعػػػػو، ممػػػػا جعمػػػػو ال يسػػػػتحمؿ اإلطالػػػػة. أمَّ

 فيتصكر مف عدـ إكماؿ الجممة كعادة المستحي الذم ال يطمب اإلبانة تأدبنا.
فس أف تذىب في التصكر كالتخيؿ، لمن -مف خبلؿ الحذؼ -كيفسح  التصكير المجاؿ 

چ    أم: تذىب لترسـ الصكرة بكؿ أبعادىا، كما في حذؼ جكاب )لك(،  قاؿ تعالى:

ک  ک    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ

 . 165البقرة:   ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
 - -عنػػػػد الكقػػػػكؼ بػػػػيف يػػػػدم ا  فممػػػػنفس أف تتصػػػػكر تمػػػػؾ الرىبػػػػة فػػػػي ذلػػػػؾ المشػػػػيد

كمػػػػػػا يكابػػػػػػده المجرمػػػػػػكف مػػػػػػف عػػػػػػذاب ا، كالتقػػػػػػدير: )كلػػػػػػك يػػػػػػرل الػػػػػػذيف ظممػػػػػػكا( عػػػػػػذاب 
 ا. فبيذا الحذؼ يتصكر ما ال يتصكر لك كاف المحذكؼ ممفكظنا.

ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پ أمَّ

. فقػػػػػػػد حػػػػػػػذؼ جػػػػػػػكاب الشػػػػػػػرط. كالتقػػػػػػػدير: 211البقػػػػػػػرة:  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

                                                 
 .112: 1ر: التبيان يف إعراب القرآن ينظ (1)
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)كمػػػػػػف يبػػػػػػدؿ نعمػػػػػػة ا، فبػػػػػػدلكىا(، كالحػػػػػػذؼ جعػػػػػػؿ الخيػػػػػػاؿ يتصػػػػػػكر صػػػػػػيغة العػػػػػػذاب، 
 كطريقتو، كصفتو.

ا؛ لطبع  ف كاف لمنفس مع ذكر العذاب تصكر، فإفَّ ليا مع ذكر النعمة تصكران أيضن كا 
ک  ک  ک    ڑ  ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  النفس عمى قكة األمؿ، قاؿ تعالى:

، ففي 158البقرة:   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳک  گ  گ  گ  گ   ڳ
ا خيرنا، أك عمى حذؼ  اآلية)خيرنا( نصب عمى أنَّو صفة لمصدر محذكؼ، أم: تطكعن

يصاؿ الفعؿ، أك عمى تضميف معنى الفعؿ   .(1)الجار، كا 
ڭ  تعالى:  كمف أثر التصكير أنَّو أتاح لمنفس أف تسبح بخياليا في التصكر. قاؿ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ

 .(2). فحذؼ المضاؼ في اآلية، كتقديره ) تجدكا ثكابو عند ا(110البقرة:    ې

  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

. فإيقػػػػػػػػػػػاع حػػػػػػػػػػػرؼ السػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي 137البقػػػػػػػػػػػرة: ڳ  ڳ  ڳ       گگ  گ
ف تػػػػػأخر إلػػػػػى حػػػػػيف، » اآليػػػػػة يصػػػػػٌكر فػػػػػيچ گ  چ كممػػػػػة  أفَّ ذلػػػػػؾ كػػػػػائف ال محالػػػػػة، كا 

 .( 3)« كذلؾ أف معنى التككيد لكقكعيا في مقابمة لف 
   اإلثارة والتشويق: - 6
لئلثػػػػػارة كالتشػػػػػكيؽ أىميػػػػػة كبػػػػػرل فػػػػػي األسػػػػػمكب القرآنػػػػػي،؛ كذلػػػػػؾ بمػػػػػا يضػػػػػفيانو مػػػػػف    

ىػػػػػػذا الػػػػػػدكر فػػػػػػإفَّ قػػػػػػكة تػػػػػػأثير تحمػػػػػػؿ عمػػػػػػى اإلقنػػػػػػاع كاالسػػػػػػتمالة، فػػػػػػإف كػػػػػػاف لمتشػػػػػػكيؽ 
لممحػػػػػػذكؼ فػػػػػػي الجممػػػػػػة القرآنيػػػػػػة دكرنا؛ ألنَّػػػػػػو يحػػػػػػرؾ الترقػػػػػػب فػػػػػػي التفكيػػػػػػر كيثيػػػػػػره, كفػػػػػػي 

 السكرة ما يؤكد ىذا.

                                                 
 .181: 1ينظر: تفسري أيب السعود (1)
 .304: 1الكشاف  (2)
 . 222: 1غرائب القرآن ورغائب الفرقان، حسن بن حممد النيسابوري  (3)
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   قاؿ تعالى:

وئ   وئ    ەئې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ېۉ

 . 93البقرة: ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ             ۈئ  

اني لمفعؿ)اتخذ(؛ ليجعؿ النفس تتشكؽ، كتنشغؿ، كتبحث عف فحذؼ المفعكؿ الث       
الدافع كالييئة التي يطمبيا بنك إسرائيؿ في عبادتيـ. كفي اآلية الثانية يتكرر الحذؼ فيزداد 

ا.  التشكؽ، كترقب النفس، فتكتمؿ الصكرة بالحذؼ في اآلية الثالثة أيضن

، كفي الثانية:) باتخاذكـ العجؿ (1)ية(فالتقدير : في األكلى) ثـ اتخذتـ العجؿ إلينا... اآل
إلينا(، كفي الثالثة:) كأشربكا في قمكبيـ حب العجؿ( 
(2)  . 

     ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چكفي قكلو تعالى: 

ذ كاعدنا مكسى مناجاة أربعيف ليمة( 51البقرة:  . (3). حيث حذؼ المكعكد بو. كالتقدير: )كا 
ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک أٌما قكلو تعالى:

        ۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 . كقكلو تعالى:(4). فحذؼ منو المعطكؼ عميو. كالتقدير:) ففعمتـ فتاب عميكـ(54البقرة: 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳        ﮴   ﮵ ﮶  ﮷   ﮸   ﮹  

﮾  ﮿   . حيث حذؼ المعطكؼ عميو. 56-55البقرة:  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  
 .(5)كالتقدير:) فمتـ ثـ بعثناكـ(

                                                 
 .63: 1ينظر:التبيان يف إعراب القرآن  (1)
 .219: 1ينظر: الدر ادلنثور، السيوطي  (2)
 .497: 1وير والتن ينظر: التحرير (3)
 .281: 1ينظر: الكشاف  (4)
 .508: 1ينظر: التحرير والتنوير  (5)
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  ےھ  ھ   ھ  ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ أما قكلو تعالى:

﮵  . فحذؼ منو مقكؿ القكؿ. كالتقدير:  57البقرة:   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 
يك جممة . ف 57البقرة: چ  ۇئ  ۇئچ  )قائميف كمكا مف طيبات ما رزقناكـ(. أما قكلو تعالى:

. كقكلو تعالى: (1)معطكفة عمى جممة محذكفة. كالتقدير: ) فظممكا أنفسيـ كما ظممكنا(
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

. حيث حذؼ منو الجار كالمجركر المتعمؽ بالفعؿ)فبٌدؿ(.  59البقرة:  ڃ  ڃ     ڃ
 . (2)ر الذم قيؿ ليـكالتقدير: فبدؿ الذيف ظممكا الذم قيؿ ليـ بقكؿ غي

ڌ  ڌ     ڎ    ڍچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  كقكلو تعالى:

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڈ

ذ استسقى مكسى  60البقرة: ڳ   . حيث حذؼ منو جممة)فضربو(. كالتقدير:) كا 
ۇ  ۆ   ۇ   . كقكلو تعالى:(3)لقكمو فقمنا اضرب بعصاؾ الحجر فضربو فانفجرت(

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 . فالمحذكؼ متعمؽ)تكليتـ(. كالتقدير:83البقرة:   ۆئ  ۆئ
ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    .كقكلو تعالى:(4)) تكليتـ عف جميع  ما أخذ عميكـ الميثاؽ بو( 

ڃ  چ    ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

                                                 
 .283: 1ينظر: الكشاف  (1)
 .50: 1ينظر: تفسري النسفي (2)
 . 284: 1ينظر: الكشاف  (3)
 .584: 1ينظر : التحرير والتنوير  (4)
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حيث حذؼ منو المعطكؼ عميو، كىك جممة) كجدكىا(.   71البقرة:   چ  چ  
 . (1)كالتقدير: ) فكجدكىا فذبحكىا(

ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    ڑژ  ژ  ڑ أٌما قكلو تعالى:

. فالمحذكؼ عدة جمؿ، كالتقدير: )فقمنا اضربكه ببعضيا فضربكه، فحيي،  73البقرة: 
 .(2)تمو(فأخبر عمف ق

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ    كقكلو تعالى: 

﮶     ھہ  ہ  ھ ﮳     ﮴  ﮵  ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ﮲ 

. حيث حذؼ منو المعطكؼ عميو، كىك جممة)فماتكا(. كالتقدير: )فماتكا ثـ 243البقرة: 
پ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ  . أٌما قكلو تعالى: (3)أحياىـ(

ڤ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڦڤ    ڤ   ڦ

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ    چچ

ڑ   ڑ   . فبيف ىذه العبارة القرآنية  249البقرة: ک  ک  ک    ڑژ  ژ  ڑ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ہں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

   ٧ِْالبقرة: ﮸  ﮹  ﮺    ﮷﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓے  ے  ۓ
 .(4)كبلـ كثير محذكؼ. كالتقدير: )ىك الرضا بالممؾ، كمجيء التابكت، كتجنيد الجنكد(

                                                 
 .556: 1ينظر: ادلصدر نفسه   (1)
 .114ينظر: تفسري أيب السعود:   (2)
 .123: 1ينظر: تفسري النسفي  (3)
 .295: 2ينظر: التحرير والتنوير  (4)
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 التناسب الصوتي والتقابل الموسيقي:  -7

يقاع في الصكت، أك العبارة المكسيقية)الجرس( بكؿ ما فييا مف لمتناسب الصكتي، كاإل
، كدقة في النظـ، كحسف تكليؼ المفظ مع المعنى، دكر ميـ في بناء الممسة الفنٌية  حسّْ
لممحذكؼ. مف ىنا يقؼ الباحث عمى سبب إطبلؽ العرب اسـ الشعر عمى القرآف عند 

قكؿ الذم فاؽ ركعة شعرىـ مف حيث نغمو، بداية نزكلو؛ ألنَّيـ لـ  يعيدكا حساسية ىذا ال
كتآلؼ كمماتو، كمنطؽ سحره في اإليقاع، فمـ يتقيد بقيكد الشعر ككحدة القافية، كااللتزاـ 

 بالتفعيمة؛ فعرفكا أنَّو مىمؾ كسائؿ التعبير الكاممة، كأبدع بفكاصمو اإليقاع الخاص بو.

تأثير الحسي بما يكحيو إلى السامع كاإليقاع الصكتي قيمة جكىرية في األلفاظ، كىك أداة ال
.كالقرآف الكريـ ينبو إلى أىمية اإليقاع ( 1)باتساؽ األلفاظ  كمكافقتيا مع بعضيا البعض

كالترتيؿ كما   4المزمؿ: چ  ٿ    ٿ  ٿچ الصكتي لتأثيره في السامعيف، قاؿ تعالى: 
شباع ال» قاؿ الزمخشرم:  حركات حتى قراءتو عمى ترسؿ كتؤده، بتبييف الحركؼ، كا 

يجيء المتمك منو شبيينا بالثغر المرتؿ:كىك المفمج المشبو بنكار األقحكاف، كاألَّ ييٌده ىدِّا، 
 . (2)« كال يسرده سردنا  

ى    كلمحذؼ في السكرة مراعاة لمتناسب الصكتي، كالتقابؿ المكسيقي، قاؿ تعالى:

 .  152     ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ
. كالتقػػػػػدير: )تكفركنػػػػػي(، كحػػػػػذفيا  (3)ء المػػػػػتكمـحيػػػػػث حػػػػػذؼ مفعػػػػػكؿ)تكفركف(؛ كىػػػػػك يػػػػػا

جعػػػػػػػؿ تناسػػػػػػػبنا صػػػػػػػكتينا منسػػػػػػػجمنا مػػػػػػػع مػػػػػػػا سػػػػػػػبقيا مػػػػػػػف فكاصػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى حػػػػػػػرؼ كاحػػػػػػػد، 
 كىك)النكف(.

                                                 
 .20-19ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي عند العرب، ماهر مهدي هالل:  1)
 .637: 4الكشاف   2)
 .309: 2ينظر: اجلدول يف إعراب القرآن   3)
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ   :كفي مكضع آخر لـ تحذؼ كما في قكلو تعالى

ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ    ڱڱ

كىذا  150البقرة: ﮲  ﮳   ﮴  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
يكفر لمقرآف جرسو كمكسيقاه الذاتية مف ذلؾ االنسجاـ الصكتي، كالتناسؽ المكسيقي، 

 كالتبلـؤ بيف ألفاظو كمعانيو.

ۅ  ۉ   ۉ  ې    ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋكمف الحذؼ لمفاصمة القرآنية قكلو تعالى: 

. فحذؼ المفعكؿ 68البقرة: وئ  وئ  ۇئ    ەئې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ
الثاني لػ) تأمركف (، أك الجار كالمجركر المتعمؽ بو، كالتقدير:) ماتؤمركنو، أكتؤمركف بو 

 )(1). 
فحذؼ الفاصمة سكاءن أكاف مفعكالن بو، أك جارنا أك مجركرنا ىك تكطئة الفاصمة لتتكافؽ 

 صكتيان، كتتناسب لفظيان مع ما سبقيا كما لحقيا .
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   تناسبه صكتي ففي قكلو تعالى:كلمحذؼ في مكاضع أخرل 

ڇ  ڇ   . كقكلو تعالى:40البقرة:   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ

  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ
. فالحذؼ فييما قد ىٌيأ اتفاؽ أكاخر الكممات إلى التناسب الصكتي كالتقابؿ 41البقرة: 

يام فاتقكني (. ككذلؾ في قكلو تعالى:المكسيقي. كالتقد يام فارىبكني ( ك) كا  ڇ   ير:) كا 

گ    گڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڈڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

. حيث كٌطأ حذؼ ) الياء ( مف تناسبو 80البقرة: گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
، كتقابؿو مكسيقيو مع ما سبقيا مف فكاصؿ، كما لحقيا في حرؼ النكف. كال تقدير:) صكتيو

 أـ تقكلكف عمى ا ماال تعممكنو (.

                                                 
 .111: 1ينظر: تفسري أيب السعود  1)
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ڻ  ۀ  ۀ     ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ أٌما قكلو تعالى:

﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ﮲ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ

. فحذؼ منو مفعكؿ ) تعممكف (. كالتقدير:) كما 74البقرة:    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﮺﮹
ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   . كقكلو تعالى:(1)تعممكنو (ا بغافؿو عما 

. حيث حذؼ مفعكؿ ) تعممكف (. كالتقدير:) كأف تقكلكا عمى ا 169البقرة:     حئ  مئ      ىئ  
 ماال تعممكنو (. 
ڌ  ڌ       ڍچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ أما قكلو تعالى:

ڳ   ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈ

. ففي حذؼ جممة ) فضربو ( تناسبه صكتي؛ ألنيا لك ذيكرت 60البقرة:      ڳ  ڳ
لما اتفقت مع الجمؿ السابقة كالبلحقة في زمف النطؽ، كليذا كاف حذفيا أبمغ كالسيما أف 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   السياؽ يدؿ عمييا. أما قكلو تعالى:

. فالمحذكؼ الفاعؿ كحذفو جعؿ الجممة 48رة: البقىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  متساكية مع التي بعدىا زمف النطؽ 

. كلك ذيكر الفاعؿ لكانت العبارة ) ال 48البقرة:   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ
بيف  يقبؿ ا منيا شفاعة، كال يأخذ منيا عدالن ( كىذا ظاىره لمعياف عف مدل التباعد

 الجممتيف في زمف النطؽ. 
ژ  ژ   ككذلؾ الحذؼ في جممتي:) فضربكه فحيي ( المقدرتيف في قكلو تعالى:

. كالتقدير:) 73البقرة:    ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    ڑڑ
. فحذؼ الجممتيف أكقع التناسؽ كالتناسب في زمف النطؽ مما ترتب (  2)فضربكه فحيي ( 

                                                 
  156: 1إعراب القرآن  ينظر: اجلدول يف 1)
 561: 1التحرير والتنوير  2)
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ناسبو لفظي بيف الجمؿ كىذا يختؿ مف غير الحذؼ، إذ عميو مف تناسؽو صكتي كت
 التقدير:) فقمنا اضربكه ببعضيا فضربكه فحيي كذلؾ يحيي ا المكتى (.

ۆ   كمف دكاعي الحذؼ خفة العبارة، كعذكبة جرسيا عمى األسماع، كما في قكلو تعالى:

ې    ېۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ۇئ  ۇئ   وئ   وئ   ەئې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ

. فػػػ ) ما (: اسـ مكصكؿ صمتو  ) آتيناكـ (، 93البقرة:       ۆئ  ۆئ  ۈئ           ۈئ
) آتى (.    ، كالياء مفعكؿ ثافو لمفعؿ(1)كالعائد الياء المحذكفة. كالتقدير:) آتيناكمكه ( 

﮶     ﮵ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے ككذلؾ في قكلو تعالى:

             ﮿  ﯀  ﯁  ﮽  ﮾  ﮼﮷      ﮸  ﮹   ﮺  ﮻

  ۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ               

جت  حت  خت    يبۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

. كالتقدير:) ما (2). حيث حذؼ منو مفعكؿ ) آتى (233البقرة:   مت  ىت  يت   جث  مث
 آتيتمكىف إٌياه (.

ڤ   تككف كذلؾ بحذؼ المفعكؿ الكاحد قاؿ تعالى: ككما تككف الخفة بحذؼ المفعكليف

چ  چ  چ    چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ڈ   ژ  ژ     ڈڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڱ   ڱ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   کڑ  ڑ  ک  ک  ک

 مكه (.. فمفعكؿ أكننتـ محذكؼ. كالتقدير:) أكننت235البقرة:         ڱ  ں    ں

                                                 
 71: 1ينظر : التبيان يف إعراب القرآن  1)
 . 186: 1ينظر :ادلصدر نفسه   2)
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كمف الخصائص الفنية لمتناسب الصكتي، كاإليقاع المكسيقي حذؼ أداة النداء،       
   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈكحذؼ المنادل، قاؿ تعالى:

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ    ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ

مب  ىب  يب     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئېئ  ېئ

فحذؼ أداة النداء) الياء(. كالتقدير: ) يا ربنا ال  .286البقرة:       جت  حت  خت
تؤاخذنا ... اآلية(، كحذؼ األداة كالمنادل. كالتقدير:)يا ربنا أعؼ عنا، يا كربنا اغفر لنا، 

 كيا ربنا أرحمنا، كيا ربنا انصرنا عمى القـك الكافريف(.
ا؛ ألنَّو مناجاة لمخالؽ بالدعاء، فكاف نشيدنا يتصعد إلى فجعؿ الحذؼ اإليقاع ىادئنا تامن 

فكاف مسحة   - -السماء، تحمك أنغامو المنتقاة في نفس المتضرع المبتيؿ إلى الخالؽ 
مف رىبة، كشعاع مف تكر، متأجج العاطفة، متيدج الصكت، طكيؿ النفس، أصداء كمماتو 

 كالمؤمنيف.تتجاكب، تحرؾ القمكب؛ ألنَّو مف الرسكؿ األعظـ 
 الخاتمة: كتتضمف أىـ نتائج البحث، كىي كاآلتي:

أف المحذكؼ ليس محصكرنا في المسند، أك المسند إليو، أك كما جاء في بعض كتب  -1
الببلغة، بؿ يشمؿ غير ذلؾ نحك: الفاعؿ، كالجار كالمجركر، كالمكصكؼ، كالمخصكص 

 .بالذـ كجكاب الشرط كالجممة الكاحدة أك الجمؿ المتعددة
يجازنا، كمراعاةن  - 2 حكامنا في دقة المعنى، كا  أٌف لممحذكؼ في العبارة القرآنية إيحاءنا، كا 

ثارةن كتشكيقنا، كتناسبنا صكتينا كتقاببلن مكسيقينا يظير في  لمقتضى الحاؿ، كتصكيرنا، كا 
 ، كيفتح آفاؽ الفكر؛ لتعيش النفس في رحاب اآلية، كجك النص.تجاكبو نفسي

تكجيون إلفادة المعنى؛ كاالختصار، كاالحتراز، كالتحقير، كالتعظيـ، كالتعييف،  أف لممحذكؼ - 3
 كالتعميـ. 

أفَّ لمفظ المحذكؼ إيحاء فاعبلن في تأدية المعنى؛ لذلؾ امتزج النص بيف التعبير الفني،  -4
 كالٌسر الببلغي.

 مكضع.  مف أفَّ الكممة القرآنية المحذكفة دقيقة الكضع حتى كانت شاىدنا في أكثر -5



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 186 

أفَّ الدقة في التعبير، كمراعاة مقتضيات األحكاؿ المستمزمة لمحذؼ ىي المعيار في  -6
 النص القرآني لمحذؼ كالذكر.
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التحرير كالتنكير) تحرير المعنى السديد، كتنكير العقؿ الجديد، مف تفسير الكتاب  -9

 ـ.1984المجيد( محمد الطاىر ابف عاشكر، تكنس، الدار التكنسية لمنشر 
القاىرة، دار المصحؼ تفسير أبي السعكد، أبك السعكد محمد بف محمد العمادم،  -10
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في إعجاز القرآف، دراسة تحميمية لسكرة األنفاؿ المحتكل كالبناء، أحمد مختار البرزة،  -18
 ـ.1988بيركت، دار المأمكف لمتراث 

القكاعد الببلغية في ضكء المنيج اإلسبلمي، محمد البستاني، مجمع البحكث  -19
 عػ.1414اإلسبلمية 
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 أوضاع مدينة لبدة الكبرى خالل حكم األسرة السيفيرية

 م (235 – 192) 

 1السالم عبد الحميد أبو القاسم عبدد.

 المقدمة

سػػػػػػػػػػػيدنا ,الحمػػػػػػػػػػػد  رب العػػػػػػػػػػػالميف ,كالصػػػػػػػػػػػبلة كالسػػػػػػػػػػػبلـ عمػػػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػػػرؼ المرسػػػػػػػػػػػميف 
 . محمد , كعمى ألو كصحبو أجمعيف

لقػػػػد كرد ذكػػػػر لبػػػػدة الكبػػػػرل قػػػػديما فػػػػي المصػػػػادر الكبلسػػػػيكية كاألثريػػػػة باسػػػػـ لبػػػػتس ماجنػػػػا 
(Leptis magna)  التسػمية مػأخكذة مػف االسػـ الػذم كيشػير بعػض البػاحثيف إلػى أف ىػذه

أطمقتو الفينيقيكف عمى المدينة ، كقد كجد ذلؾ االسـ عمى العممة الفينيقية كالتي تعػكد لمقػرف 
 األكؿ قبػػػػؿ المػػػػيبلد ، عػػػػبلكة عمػػػػي ذلػػػػؾ فقػػػػد أطمػػػػؽ عمييػػػػا اإلغريػػػػؽ اسػػػػـ )نيػػػػابكليس(

(Napolic)   ) كما اطمؽ عمييا الكبرل ) ماجناMagna ة الصػغرل فػي تمييزا لما بعد لبد
 (minor (Lipcisتكنس قرب قرطاجة ) لبكسمينكر ( 

 ك بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ فػػػػػإف لبػػػػػدة الكبػػػػػرل أسسػػػػػيا الفينيقيػػػػػكف فػػػػػي مطمػػػػػع القػػػػػرف السػػػػػادس
قبػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػيبلد ثػػػػػػػػػػػـ ازدىػػػػػػػػػػػػرت خػػػػػػػػػػػبلؿ العصػػػػػػػػػػػػر الركمػػػػػػػػػػػاني منػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػرف الثػػػػػػػػػػػػاني 
المػػػػػػػػػيبلدم ككصػػػػػػػػػمت أكجػػػػػػػػػو عظمتيػػػػػػػػػا أثنػػػػػػػػػاء حكػػػػػػػػػـ األسػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػيفيرية فػػػػػػػػػي مطمػػػػػػػػػع 

المػػػػػػػيبلدم كىػػػػػػػػي مػػػػػػػف المػػػػػػػدف المشػػػػػػػيكرة فػػػػػػػػي العػػػػػػػالـ القػػػػػػػديـ كيتضػػػػػػػػح القػػػػػػػرف الثالػػػػػػػث 
 ذلؾ مف خبلؿ أثارىا كثراء تاريخيا كدكرىا الحضارم .

                                                 
 أستاذ التاريخ القديم بكمية اْلداب والعموم مسالتو - 1
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كتعتبػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػيطرة الركمانيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى منطقػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػماؿ إفريقيػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػػػػد 
القضػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػى قرطاجػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي البدايػػػػػػػػػػػة الفعميػػػػػػػػػػػة لمنفػػػػػػػػػػػكذ الركمػػػػػػػػػػػاني بالمنطقػػػػػػػػػػػة ، 

ا إلػػػػػػػى كاليػػػػػػػة ركمانيػػػػػػػة ، كنتيجػػػػػػػة ألىميػػػػػػػة ىػػػػػػػذه حيػػػػػػػث تػػػػػػػـ تحكيػػػػػػػؿ قرطاجػػػػػػػة كأقميميػػػػػػػ
المنطقػػػػػػػػػػػػة اقتصػػػػػػػػػػػػاديا كاسػػػػػػػػػػػػتراتيجيا أزداد النفػػػػػػػػػػػػكذ الركمػػػػػػػػػػػػاني فييػػػػػػػػػػػػا ، كقػػػػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػػػػؿ 
ىػػػػػػػػػػػػذا التكسػػػػػػػػػػػػع ذركتػػػػػػػػػػػػو بالمنطقػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػبلؿ حكػػػػػػػػػػػػـ األبػػػػػػػػػػػػاطرة تيبريػػػػػػػػػػػػكس كتراجػػػػػػػػػػػػاف 
كسػػػػػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػػػػػيفيركس ، كبعػػػػػػػػػػػػػػد أف اسػػػػػػػػػػػػػػتطاع سػػػػػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػػػػػيفيركس كمػػػػػػػػػػػػػػف 

إلمبراطكريػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػة ، اىػػػػػػػػػتـ ىػػػػػػػػػذا بعػػػػػػػػػده خمفائػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػى الحكػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي ا
اإلمبراطػػػػػػػػػكر بمدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل حيػػػػػػػػػث كجػػػػػػػػػو إلييػػػػػػػػػػا عنايتػػػػػػػػػو ، ككصػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػػى 
أعظػػػػػػػػػـ ازدىػػػػػػػػػار ليػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي تاريخيػػػػػػػػػا ، إذ أنيػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػيدت اتسػػػػػػػػػاعا لػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػيده فػػػػػػػػػي 

 معظـ عيكدىا ، كأكمؿ خمفائو مف بعده ذلؾ االىتماـ بالمدينة .

ترجػػػػػػػػػع لممكقػػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػـ  كلعػػػػػػػػػؿ األىميػػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػػة لمدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل
إذ أنيػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػيف منػػػػػػػػػػاطؽ السػػػػػػػػػػمع كالبضػػػػػػػػػػائع مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػة كمنػػػػػػػػػػاطؽ االسػػػػػػػػػػتيبلؾ 
مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل ، كقػػػػػػػػد نػػػػػػػػتج عػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ ازدىػػػػػػػػار الحركػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة 

 لبدة الكبرل خبلؿ تمؾ الفترة .

كمػػػػػػػػػػا لعبػػػػػػػػػػت القبائػػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػػة دكرا كاضػػػػػػػػػػحا كمتميػػػػػػػػػػزا فػػػػػػػػػػي تجػػػػػػػػػػارة القكافػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػبلؿ 
مػػػػػػػػػاني ، كنقػػػػػػػػػؿ البضػػػػػػػػػائع إلػػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل ، عػػػػػػػػػبلكة عمػػػػػػػػػى العصػػػػػػػػػر الرك 

كجػػػػػػػػػػػكد المينػػػػػػػػػػػاء كالسػػػػػػػػػػػكؽ المفتكحػػػػػػػػػػػة ) الفػػػػػػػػػػػكـر ( بيػػػػػػػػػػػا ، باإلضػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػرؽ 
التجاريػػػػػػػػة المكجػػػػػػػػكدة بػػػػػػػػيف لبػػػػػػػػدة كبقيػػػػػػػػة مػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػيـ كالتػػػػػػػػي سػػػػػػػػاىمت فػػػػػػػػي ازدىػػػػػػػػار 
الحركػػػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػػػة بالمنطقػػػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػػى أف المدينػػػػػػػػػػة لعبػػػػػػػػػػػت دكر الكسػػػػػػػػػػيط الحضػػػػػػػػػػػارم 

اطؽ العػػػػػػػػالـ القػػػػػػػػديـ ، كلعػػػػػػػػؿ مدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل بقػػػػػػػػيف مزدىػػػػػػػػرة كغيرىػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف منػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػػيـ حتػػػػػػػػػى النصػػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػرف الثالػػػػػػػػػث لممػػػػػػػػػيبلد خػػػػػػػػػبلؿ 

 حكـ األسرة السيفيرية .

كيعطػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػث مجػػػػػػػػػػػػاال جغرافيػػػػػػػػػػػػا كتاريخيػػػػػػػػػػػػا ، حيػػػػػػػػػػػػث يتنػػػػػػػػػػػػاكؿ أحػػػػػػػػػػػػداث 
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رل ، أمػػػػػػػػا الحػػػػػػػػدكد تاريخيػػػػػػػػة خػػػػػػػػبلؿ زمػػػػػػػػف األسػػػػػػػػرة السػػػػػػػػيفيرية فػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػ
الزمنيػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث فتمتػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف فتػػػػػػػػػرة اعػػػػػػػػػتبلء اإلمبراطػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػبتيمكس عػػػػػػػػػرش 

ـ حتػػػػػػػػػػػى نيايػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػر حكػػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػػذه األسػػػػػػػػػػػرة 192اإلمبراطكريػػػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػنة 
 ـ . 235

 أوضاع مدينة لبدة خالل حكم األسرة السيفيرية : 

 أوال :األوضاع السياسية : 

فػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػكاحي العسػػػػػػػػػػػكرية لقػػػػػػػػػػػد نالػػػػػػػػػػػت لبػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػرل اىتمامػػػػػػػػػػػا عظيمػػػػػػػػػػػا 
كاإلداريػػػػػػػػػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػػػػػػادية حيػػػػػػػػػػػػػػػث اىػػػػػػػػػػػػػػػتـ سػػػػػػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػػػػػػيفيركس 
بتنظػػػػػػػيـ تمػػػػػػػؾ األمػػػػػػػكر فػػػػػػػي إقمػػػػػػػيـ المػػػػػػػدف الػػػػػػػثبلث كخاصػػػػػػػة قػػػػػػػي مدينػػػػػػػة لبػػػػػػػدة الكبػػػػػػػرل 
، كمػػػػػػػػػا أعقبػػػػػػػػػت الحمػػػػػػػػػبلت العسػػػػػػػػػكرية التػػػػػػػػػي قادىػػػػػػػػػا الركمػػػػػػػػػاف نحػػػػػػػػػك جنػػػػػػػػػكب ليبيػػػػػػػػػا 

 ( .1لقرف الثاني لمميبلد )فترة مف اليدكء كالرخاء استمرت إلى أكاخر ا

ثػػػػػػػػػػـ كاجػػػػػػػػػػو الركمػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػدة مشػػػػػػػػػػاكؿ دفعػػػػػػػػػػت اإلمبراطػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػيفيركس 
إلػػػػػػػػى البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف كسػػػػػػػػميو لتػػػػػػػػكفير الحمايػػػػػػػػة لممػػػػػػػػدف الػػػػػػػػثبلث كذلػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػالكقكؼ فػػػػػػػػي 
كجػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػارات القبيمتػػػػػػػػػػيف الميبيتػػػػػػػػػػيف كىمػػػػػػػػػػا الجرامنػػػػػػػػػػت كالنسػػػػػػػػػػامكنيس ، كلعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا 

بنػػػػػػػػػاء الحصػػػػػػػػػكف كالقػػػػػػػػػبلع يؤكػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػػك أف اإلمبراطػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػبتيميكس بػػػػػػػػػدأ فػػػػػػػػػي 
عمػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػرؽ الرئيسػػػػػػػػػػػة المتجيػػػػػػػػػػػة جنكبػػػػػػػػػػػا باإلضػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػو حممػػػػػػػػػػػة 
عسػػػػػػػػػػكرية ضػػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػػؾ القبائػػػػػػػػػػؿ أثنػػػػػػػػػػاء قيامػػػػػػػػػػو بزيػػػػػػػػػػارة مدينػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل ، ثػػػػػػػػػػـ 
أصػػػػػػػػػػبحت لبػػػػػػػػػػدة بعػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػذه الزيػػػػػػػػػػارة معفػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػرائب كتسػػػػػػػػػػتخدـ أراضػػػػػػػػػػييا 

 ( .2كمقدراتيا البحرية بذاتيا )

نصػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػرؼ اإلمبراطػػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػػبتيميكس كقػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػيد أىػػػػػػػػػػػؿ لبػػػػػػػػػػػدة قػػػػػػػػػػػكس ال
سػػػػػػػػيفيركس حيػػػػػػػػث صػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػكس مراسػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػتقباؿ التػػػػػػػػي أقيمػػػػػػػػت لػػػػػػػػو 
أثنػػػػػػػاء تمػػػػػػػؾ الزيػػػػػػػارة ، كأقػػػػػػػيـ ذلػػػػػػػؾ القػػػػػػػكس عمػػػػػػػى الطريػػػػػػػؽ الػػػػػػػذم يػػػػػػػربط بػػػػػػػيف المدينػػػػػػػة 
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كالمينػػػػػػػػاء كىػػػػػػػػك يتكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف أربعػػػػػػػػة كاجيػػػػػػػػات صػػػػػػػػكرت عمييػػػػػػػػا معػػػػػػػػارؾ  باإلضػػػػػػػػافة 
قباؿ فضػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػكير لمحيػػػػػػػػػاة إلػػػػػػػػػى مجمكعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الفرسػػػػػػػػػاف كمككػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػت

 ( .3الزراعية كالفنية كتقديـ القرابيف  )

كقػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػتج عػػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػدفاعي السػػػػػػػػػػيفيرم بػػػػػػػػػػإقميـ المػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػثبلث إضػػػػػػػػػػعاؼ 
السػػػػػػػػػػػػػمطة الركمانيػػػػػػػػػػػػػة بالمنطقػػػػػػػػػػػػػة ، كشػػػػػػػػػػػػػجع أصػػػػػػػػػػػػػحاب المػػػػػػػػػػػػػزارع المحصػػػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػػػي 
الخػػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػػدفاعي الثػػػػػػػػػػاني لمحاكلػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتقبلؿ عػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػمطة الركمانيػػػػػػػػػػة كاالتجػػػػػػػػػػاه 

 ( .4الؼ مع أبناء عمكمتيـ مف القبائؿ الميبية  )لمتح

كاشػػػػػػػػػػتممت الػػػػػػػػػػنظـ الدفاعيػػػػػػػػػػة لتخػػػػػػػػػػـك إقمػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػثبلث عمػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػرؽ رئيسػػػػػػػػػػية 
تػػػػػػػػػػرتبط ببعضػػػػػػػػػػيا الػػػػػػػػػػبعض عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ األبػػػػػػػػػػراج كالحصػػػػػػػػػػكف كالمحطػػػػػػػػػػات داخػػػػػػػػػػؿ 

 ( .5المزارع كمناطؽ التخـك )

طػػػػػػػرؽ كلعػػػػػػػؿ الطريػػػػػػػؽ الممتػػػػػػػد بػػػػػػػيف تاكػػػػػػػابي بتػػػػػػػكنس حتػػػػػػػى لبػػػػػػػدة الكبػػػػػػػرل مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ ال
كالػػػػػػػػذم كػػػػػػػػاف ميمتػػػػػػػػو تػػػػػػػػكفير الحمايػػػػػػػػة لممنػػػػػػػػاطؽ الزراعيػػػػػػػػة خمػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػدف السػػػػػػػػاحمية 
بػػػػػػػػػػػإقميـ المػػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػػثبلث كغيرىػػػػػػػػػػػا ، كبشػػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػإف منػػػػػػػػػػػاطؽ إقمػػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػػدف 
الػػػػػػػػػػػػػثبلث ال تخمػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػف المكاقػػػػػػػػػػػػػع المحصػػػػػػػػػػػػػنة كالطػػػػػػػػػػػػػرؽ العسػػػػػػػػػػػػػكرية كالتجاريػػػػػػػػػػػػػة، 

 (.6كإلخبار المراكز الحدكدية بأم أمػػػػػػػػػػر طارئ يظير بالمنطقة  )

كمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػنح اإلمبراطػػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػػيفيركس مدينػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػرل الحقػػػػػػػػػػػكؽ 
الركمانيػػػػػػػػة كتػػػػػػػػـ إعفػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػكاف مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػرائب ، حتػػػػػػػػػى أف أىميػػػػػػػػا أطمقػػػػػػػػكا عمييػػػػػػػػػا 

 اسػػػػػػـ سػػػػػػبتيميا، كىػػػػػػك دليػػػػػػؿ عمػػػػػػى حصػػػػػػكليـ عمػػػػػػى االمتيػػػػػػازات تمػػػػػػؾ أثنػػػػػػاء حكػػػػػػـ
 .(7سبتيميكس سيفيركس كليس في عػػػػػػيد ابنو كركبل كما أشار البعض)

لقػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػدأت األكضػػػػػػػػػػػاع تسػػػػػػػػػػػكء فػػػػػػػػػػػي أنحػػػػػػػػػػػاء اإلمبراطكريػػػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػػػة ككالياتيػػػػػػػػػػػا 
بشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػاـ ، ففػػػػػػػػي إقمػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػدف الػػػػػػػػثبلث قامػػػػػػػػت بعػػػػػػػػض القبائػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػة بيجػػػػػػػػـك 
عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػػيـ بمػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػا مدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل خػػػػػػػػػبلؿ عيػػػػػػػػػد اإلمبراطػػػػػػػػػكر 
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سػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػيفيركس ، كاسػػػػػػػػػػتطاع ىػػػػػػػػػػذا اإلمبراطػػػػػػػػػػكر الكقػػػػػػػػػػكؼ فػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػػػؾ 
يجػػػػػػػػـك حيػػػػػػػػث قػػػػػػػػاد حممػػػػػػػػة عسػػػػػػػػكرية بنفسػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى تمػػػػػػػػؾ القبائػػػػػػػػؿ ، إذ انػػػػػػػػو اغتػػػػػػػػنـ ال

ـ( كقػػػػػػػػػػػاـ بإرجػػػػػػػػػػػاع  204 – 203الفرصػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد زيارتػػػػػػػػػػػو لمدينػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػرل ) 
 ( .8تمؾ القبائؿ تحت سمطة الدكلة  )

ثػػػػػػػـ اتجػػػػػػػو إلػػػػػػػى إيجػػػػػػػاد كسػػػػػػػائؿ دفاعيػػػػػػػة تتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف ثبلثػػػػػػػة خطػػػػػػػكط دفاعيػػػػػػػة رئيسػػػػػػػية 
ميني عمػػػػػػػػػى حافػػػػػػػػػػػػػػػة بحيػػػػػػػػػرة ترينتيػػػػػػػػػكس ) شػػػػػػػػػط الجريػػػػػػػػػد تمتػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حصػػػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػأ

حاليػػػػػػػػان ( إلػػػػػػػػى لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل ، ثػػػػػػػػـ تتجػػػػػػػػو حتػػػػػػػػى حصػػػػػػػػف جكليػػػػػػػػا كمنػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى منطقػػػػػػػػة 
قصػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػراب بػػػػػػػػػػالقرب مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػكريني ، كتمتػػػػػػػػػػد  الخطػػػػػػػػػػكط الدفاعيػػػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 

 ( .9كـ  ) 1000

لقػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتبدؿ اإلمبراطػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػيفيركس نظػػػػػػػػػػـ حمايػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػثبلث 
اف قائمػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى إرسػػػػػػػػػػاؿ الحمػػػػػػػػػػبلت العسػػػػػػػػػػكرية لصػػػػػػػػػػد ىجػػػػػػػػػػـك القبائػػػػػػػػػػؿ كالػػػػػػػػػػذم كػػػػػػػػػػ

الداخميػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد ىجػػػػػػػػكميـ عمػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل كبقيػػػػػػػػة مػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػيـ بأسػػػػػػػػمكب 
( 10كنظػػػػػػػػاـ دفػػػػػػػػػاعي جديػػػػػػػػد كىػػػػػػػػػك نظػػػػػػػػػاـ التخػػػػػػػػـك لحمايػػػػػػػػػة إقمػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػثبلث  )

. 

كبػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػإف الحػػػػػػػػػدكد الركمانيػػػػػػػػػة جنػػػػػػػػػكب اإلقمػػػػػػػػيـ بمػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػا لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل تتكػػػػػػػػػكف 
 ( .11ثبلثة أحزمة تختمؼ عف بعضيا البعض  ) مف

كتعتبػػػػػػػػػػر مدينػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل إحػػػػػػػػػػدل المنػػػػػػػػػػاطؽ التػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػمميا الخػػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػػدفاعي 
الثػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػزارع الحدكديػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي أقامتيػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػيفيرية بميبيػػػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػػػك 
يمتػػػػػػػػد مػػػػػػػػف شػػػػػػػػط الجريػػػػػػػػد بتػػػػػػػػكنس إلػػػػػػػػى سػػػػػػػػبخة تاكرغػػػػػػػػاء بمنطقػػػػػػػػة سػػػػػػػػرت الكبيػػػػػػػػرة ، 

 ( .12دينة صبراتو كأكيا كلبدة الكبرل  )كىك خط دفاعي خمفي لم

ككػػػػػػػػػػاف اليػػػػػػػػػػدؼ منػػػػػػػػػػو الكقػػػػػػػػػػكؼ فػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػو القبائػػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػػة كالنكميػػػػػػػػػػدييف ، فضػػػػػػػػػػبل 
عػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػكفير الحمايػػػػػػػػػة ألىػػػػػػػػػـ منطقػػػػػػػػػة زراعيػػػػػػػػػة يكثػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػا الزيتػػػػػػػػػكف كىػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػة 
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 ( .13لبدة الكبرل كضكاحييا )

كيشػػػػػػػػػير أحػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػاحثيف إلػػػػػػػػػى أف ىػػػػػػػػػذا الخػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػدفاعي تػػػػػػػػػـ تأسيسػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػد 
مبراطػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػيفيركس ، كأف السػػػػػػػػػػبب فػػػػػػػػػػي تأسيسػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػك أف تيديػػػػػػػػػػد اإل

القبائػػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػداخؿ بػػػػػػػػػػدأ يظيػػػػػػػػػػر كاضػػػػػػػػػػحا ، كبػػػػػػػػػػذلؾ كضػػػػػػػػػػعت األسػػػػػػػػػػرة 
السػػػػػػػػيفيرية ىػػػػػػػػػذا الخػػػػػػػػػط لحمايػػػػػػػػة المػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػثبلث مػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػؾ اليجمػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػـك 
بيػػػػػػػػػػا قبائػػػػػػػػػػؿ خارجػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػيطرة الركمانيػػػػػػػػػػة ، إال أف األحػػػػػػػػػػكاؿ كانػػػػػػػػػػت ىادئػػػػػػػػػػة 

يػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػكيف ىػػػػػػػػػذا الخػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػدفاعي ، كالػػػػػػػػػدليؿ عمػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػد بدا
كجػػػػػػػػكد المػػػػػػػػزارع الغيػػػػػػػػر محصػػػػػػػػنة فػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػة مػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل كمسػػػػػػػػفي ، 

 (.14يكجد بتمؾ المزارع فناء كاسع مفتكح )

كيضػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ يكجػػػػػػػػد الخػػػػػػػػط الػػػػػػػػدفاعي الثالػػػػػػػػث الػػػػػػػػذم يشػػػػػػػػمؿ المنطقػػػػػػػػة التػػػػػػػػي 
ع منػػػػػػػػو الطػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػي تػػػػػػػػربط بػػػػػػػػيف تػػػػػػػػربط بػػػػػػػػيف لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل كخمػػػػػػػػيج قػػػػػػػػابس كتتفػػػػػػػػر 

معظػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػاطؽ اإلقمػػػػػػػػػيـ ، كبكجػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػإف الركمػػػػػػػػػاف اىتمػػػػػػػػػكا بإنشػػػػػػػػػاء كصػػػػػػػػػيانة 
الطػػػػػػػػػػػػرؽ إذ أف ىػػػػػػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي الكسػػػػػػػػػػػػيمة الجيػػػػػػػػػػػػدة لمػػػػػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػػػػاطؽ 
السػػػػػػػػػػػػػػاحمية كاسػػػػػػػػػػػػػػتخدمكا فػػػػػػػػػػػػػػي البدايػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػرؽ القكافػػػػػػػػػػػػػػؿ لؤلىػػػػػػػػػػػػػػداؼ العسػػػػػػػػػػػػػػكرية، 

درة مػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػاطرة الركمػػػػػػػػػاف كلمخػػػػػػػػػدمات البريديػػػػػػػػػة، كنقػػػػػػػػػؿ التقػػػػػػػػػارير كاألكامػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػا
 ( .  15إلى حكاـ المناطؽ األخرل التابعة لئلمبراطكرية)

كمػػػػػػػػا يكجػػػػػػػػد طريػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػاحمي بػػػػػػػػيف اإلسػػػػػػػػكندرية كقرطاجػػػػػػػػة يمػػػػػػػػر بالمػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػثبلث ، 
كالػػػػػػػػػػػذم كجػػػػػػػػػػػدت بػػػػػػػػػػػو عبلمػػػػػػػػػػػات دالػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػذا الطريػػػػػػػػػػػؽ بمنطقػػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا ) 

كبل سػػػػػػػػػنة أبككمػػػػػػػػػاش ( كمػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػرجح أنيػػػػػػػػػا أنشػػػػػػػػػئت فػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػف اإلمبراطػػػػػػػػػكر كػػػػػػػػػر 
 ( .16ـ(  )216)

كىنػػػػػػػػػاؾ طريػػػػػػػػػؽ ثػػػػػػػػػاف ميػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػيف مدينػػػػػػػػػة تاكبػػػػػػػػػام ) قػػػػػػػػػابس ( كمدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة 
 ( .17الكبرل ، كىك يعزز نظاـ الدفاع السكيرم بإقميـ المدف الثبلث )
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 األوضاع اإلدارية-:ثانيا 

عمػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػػػػبتيميكس عمػػػػػػػػػػػػى رأس اإلمبراطكريػػػػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػػػػة إال 
احتفظػػػػػػػػػػػػػت باسػػػػػػػػػػػػػتقبلليا فػػػػػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػػػػػاطؽ الجنكبيػػػػػػػػػػػػػة ، كبػػػػػػػػػػػػػذلؾ أف القبائػػػػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػػػػػة 

احتفظػػػػػػػت بحياتيػػػػػػػا كحريتيػػػػػػػا بعيػػػػػػػدا عػػػػػػػف الركمػػػػػػػاف كتمتعػػػػػػػت بحريػػػػػػػة الحركػػػػػػػة ػ 
كقػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػض المػػػػػػػػػؤرخيف إلػػػػػػػػػى أف السػػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػػي إقمػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػثبلث لػػػػػػػػػـ 
يتجيػػػػػػػػكا لمراحػػػػػػػػة كلكػػػػػػػػف اتجيػػػػػػػػكا إلػػػػػػػػى الحريػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػيس إلػػػػػػػػى االسػػػػػػػػتقرار االقتصػػػػػػػػادم 

 ( .18ة كالحؽ كحافظكا عمى كرامتيـ )بؿ إلى الحياة الشريف

كلعػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف اإلصػػػػػػػبلحات التػػػػػػػػي قػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػا اإلمبراطػػػػػػػكر سػػػػػػػػبتيميكس أنػػػػػػػػو أعمػػػػػػػػف 
المسػػػػػػػػػاكاة بػػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػكاف الكاليػػػػػػػػػات ، باإلضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػمح لمػػػػػػػػػكاطني 
تمػػػػػػػػػػػػؾ الكاليػػػػػػػػػػػػات بعضػػػػػػػػػػػػكية مجمػػػػػػػػػػػػس السػػػػػػػػػػػػناتك ، فأصػػػػػػػػػػػػبح حػػػػػػػػػػػػكالي ثمػػػػػػػػػػػػث مقاعػػػػػػػػػػػػد 

 ( .19المجمس يشغميا مشايخ مف خارج ركما  )

كلقػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػـ تكسػػػػػػػػػػيع مينػػػػػػػػػػاء لبػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل زمػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػيفيرية حتػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػبح 
يضػػػػػػػػػػػاىي مينػػػػػػػػػػػاء تراجػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػػة ركمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػدير كاسػػػػػػػػػػػتيراد السػػػػػػػػػػػمع 
المختمفػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػا تعطػػػػػػػػػػي اإلصػػػػػػػػػػبلحات السػػػػػػػػػػفيرية لمينػػػػػػػػػػاء لبػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل دكرا بػػػػػػػػػػارزا 
فػػػػػػػػػػي األعمػػػػػػػػػػاؿ اليكميػػػػػػػػػػة ، فضػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػػتكعب عػػػػػػػػػػددا كبيػػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػػف 

بالمدينػػػػػػػػػة يضػػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػإف مدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل شػػػػػػػػػيدت نشػػػػػػػػػاط العمالػػػػػػػػػة 
عمرانػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػاص خػػػػػػػػػػػػػبلؿ عمػػػػػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػػػػيفيرية نظػػػػػػػػػػػػػرا لتكسػػػػػػػػػػػػػع النشػػػػػػػػػػػػػاط 
االقتصػػػػػػػػادم فييػػػػػػػػا كقػػػػػػػػد نػػػػػػػػتج عػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ  إنشػػػػػػػػاء سػػػػػػػػكؽ جديػػػػػػػػد ببمػػػػػػػػدة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل 
تػػػػػػػػػػػـ تخطيطػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػراز الركمػػػػػػػػػػػاني كمػػػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػإف بعػػػػػػػػػػػض المػػػػػػػػػػػؤرخيف 

كس سػػػػػػػػػػػيفيركس أنشػػػػػػػػػػػأ سػػػػػػػػػػػكقا جديػػػػػػػػػػػدا بمبػػػػػػػػػػػدة يعتقػػػػػػػػػػػدكف بػػػػػػػػػػػاف اإلمبراطػػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػػبتيم
الكبػػػػػػػػػرل كتػػػػػػػػػـ تكسػػػػػػػػػيع السػػػػػػػػػاحات كالشػػػػػػػػػكارع كربطيمػػػػػػػػػا بالمينػػػػػػػػػاء, كقػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػكت عمػػػػػػػػػى 
محػػػػػػػػػبلت تجاريػػػػػػػػػة عديػػػػػػػػػدة كدلػػػػػػػػػت النقػػػػػػػػػكش المكجػػػػػػػػػكدة بمبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػماء 
المحاسػػػػػػػػػبيف كالمكاييػػػػػػػػػػؿ لمحبػػػػػػػػػػكب كالزيػػػػػػػػػػت كغيرىػػػػػػػػػػا ، يضػػػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػكاؽ فقػػػػػػػػػػد 
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كالبازيمكػػػػػػػػػػػػا كالتػػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػػػتخدميا عمػػػػػػػػػػػػاؿ  اىتمػػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػػػيفيرية بالحمامػػػػػػػػػػػػات
 ( .20السكؽ القارييف أك القادميف مف البحر أك البر خارج لبدة الكبرل )

 -ثالثا : الضرائب خالل حكم األسرة السيفيرية:

لقػػػػػػػػد مػػػػػػػػرت مدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل كغيرىػػػػػػػػا مػػػػػػػػف مػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػيـ بفتػػػػػػػػرات كبيػػػػػػػػرة كػػػػػػػػاف 
ة كمسػػػػػػػػػػػتمرة مػػػػػػػػػػػف الركمػػػػػػػػػػػاف يقكمػػػػػػػػػػػكف فييػػػػػػػػػػػا بجبايػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػرائب كبصػػػػػػػػػػػكرة تعسػػػػػػػػػػػفي

السػػػػػػػكاف ، كىػػػػػػػي ضػػػػػػػرائب فادحػػػػػػػة تقػػػػػػػدر بثبلثػػػػػػػة مبليػػػػػػػيف رطػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الزيػػػػػػػت سػػػػػػػنكيان 
فػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػػػاف ، كاسػػػػػػػػػػتمرت عمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػػػـ إعفائيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ 
اإلمبراطػػػػػػػػػكر لمراعػػػػػػػػػاة أكغسػػػػػػػػػطس ، كيعػػػػػػػػػزم الػػػػػػػػػبعض ىػػػػػػػػػذا اإلعفػػػػػػػػػاء إلػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػانكف 

لبػػػػػػػػدة الػػػػػػػػذم أصػػػػػػػػدره ذلػػػػػػػػؾ اإلمبراطػػػػػػػػكر سػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػيفيركس قػػػػػػػػدـ سػػػػػػػػكاف مدينػػػػػػػػة 
الكبػػػػػػػػػػرل ىديػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الزيػػػػػػػػػػت كالتػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػبحت فيمػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػريبة رسػػػػػػػػػػمية 
كمسػػػػػػػػتمرة عمػػػػػػػػى المدينػػػػػػػػة حتػػػػػػػػى خػػػػػػػػبلؿ فتػػػػػػػػرة حكػػػػػػػػـ خمفائػػػػػػػػو مػػػػػػػػف األسػػػػػػػػرة السػػػػػػػػيفيرية 

 ( .21، إلى أف قاـ اإلمبراطكر قسطنطيف بإلغائيا بعد تكليو الحكـ )

كمػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػت األراضػػػػػػػػػػػي القبميػػػػػػػػػػػة خاضػػػػػػػػػػػعة لػػػػػػػػػػػدفع الضػػػػػػػػػػػرائب ، عػػػػػػػػػػػبلكة عمػػػػػػػػػػػى أف 
 ( .22رائب أخرل عمى الحيكانات )ىناؾ ض

ككانػػػػػػػػػت الضػػػػػػػػػرائب يتػػػػػػػػػكلى نقميػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى ركمػػػػػػػػػا تجػػػػػػػػػار يممكػػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػركات كنقابػػػػػػػػػػات 
تممػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػفنا كسػػػػػػػػػجمت المحطػػػػػػػػػات التجاريػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي )أكسػػػػػػػػػتيا( كثيػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػماء 
اإلفريقيػػػػػػػػػػػة ، كخػػػػػػػػػػػبلؿ عيػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػػيفيركس كػػػػػػػػػػػاف أصػػػػػػػػػػػحاب السػػػػػػػػػػػفف قػػػػػػػػػػػد 

مراقبػػػػػػػػػة الدكلػػػػػػػػة ، كقػػػػػػػػػد أجبػػػػػػػػرىـ الركمػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػؿ بصػػػػػػػػفة رسػػػػػػػػػمية كخضػػػػػػػػعكا ل
تػػػػػػػػػػـ إعفػػػػػػػػػػائيـ مػػػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػػػـك تشػػػػػػػػػػجيعا ليػػػػػػػػػػـ ، كمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػـ إعفػػػػػػػػػػائيـ مػػػػػػػػػػف الكاجبػػػػػػػػػػات 

 ( .23البمدية )

ة عمػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػقبػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػيبلد فػػػػػػػػػػرض يػػػػػػػػػػكليس قيصػػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػػريبة باى 46كفػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػنة 
مدينػػػػػػػة لبػػػػػػػدة كغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف مػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػيـ بسػػػػػػػبب كقكفيػػػػػػػا مػػػػػػػع بػػػػػػػكمبي ضػػػػػػػد قيصػػػػػػػر 
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بة مسػػػػػػػػػػتمرة حتػػػػػػػػػػى ككانػػػػػػػػػت تؤخػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػت الزيتػػػػػػػػػػكف كقػػػػػػػػػد بقيػػػػػػػػػػت تمػػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػري
أصػػػػػػػػػػدر اإلمبراطػػػػػػػػػػكر كػػػػػػػػػػركبل قػػػػػػػػػػراره بإلغػػػػػػػػػػاء الضػػػػػػػػػػريبة لفائػػػػػػػػػػدة إفريقيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي إقمػػػػػػػػػػيـ 

ـ( كذلػػػػػػػػؾ لتكرطػػػػػػػػو فػػػػػػػػي حممػػػػػػػػة عسػػػػػػػػكرية كألنػػػػػػػػو محتػػػػػػػػاج 216المػػػػػػػػدف الػػػػػػػػثبلث سػػػػػػػػنة)
لممػػػػػػػػػؤف كالرجػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف اإلقمػػػػػػػػػيـ ، إال أف ذلػػػػػػػػػؾ اإلعفػػػػػػػػػاء كػػػػػػػػػاف مؤقتػػػػػػػػػا كذلػػػػػػػػػؾ حسػػػػػػػػػب 

كجمػػػػػػػػػػع تمػػػػػػػػػػؾ  الظػػػػػػػػػػركؼ السياسػػػػػػػػػػية ، حيػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػابع الركمػػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػؾ تحصػػػػػػػػػػيؿ
 ( .24الضرائب مف السكاف )

   -رابعا :األوضاع االقتصادية:

 –: التجارة
شػػػػػػػػػػػػكمت تجػػػػػػػػػػػػارة القكافػػػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػحراء مػػػػػػػػػػػػكردان رئيسػػػػػػػػػػػػان لمحيػػػػػػػػػػػػاة االقتصػػػػػػػػػػػػادية 
لمدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل كأكيػػػػػػػػػا ك صػػػػػػػػػبراتو خػػػػػػػػػبلؿ زمػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػيفيرية ، حيػػػػػػػػػث 

كانتشػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػبكة لقيػػػػػػػػػػت تمػػػػػػػػػػؾ التجػػػػػػػػػػارة تشػػػػػػػػػػجيعان كبيػػػػػػػػػػران كذلػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػتتباب األمػػػػػػػػػػف 
الطػػػػػػػػػػرؽ الركمانيػػػػػػػػػػة ، باإلضػػػػػػػػػػافة لسػػػػػػػػػػيكلة التسػػػػػػػػػػكيؽ فػػػػػػػػػػي اإلمبراطكريػػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػػة 
متراميػػػػػػػػػػػة األطػػػػػػػػػػػراؼ ، كقػػػػػػػػػػػد نشػػػػػػػػػػػطت القكافػػػػػػػػػػػؿ التجاريػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػر بالصػػػػػػػػػػػحراء 
ناقمػػػػػػػػة معيػػػػػػػػا الفيمػػػػػػػػة كالعػػػػػػػػاج كالػػػػػػػػذىب كالرقيػػػػػػػػؽ ، متجيػػػػػػػػة بيػػػػػػػػـ نحػػػػػػػػك لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل 

ليػػػػػػػػا أف تمػػػػػػػػر بأحػػػػػػػػد مػػػػػػػػكاني ك أكيػػػػػػػػا ك صػػػػػػػػبراتو ، ككانػػػػػػػػت السػػػػػػػػمع كالبضػػػػػػػػائع ال بػػػػػػػػد 
المػػػػػػػػدف الػػػػػػػػثبلث ، إذ أنيػػػػػػػػا تعػػػػػػػػد بكابػػػػػػػػة تػػػػػػػػدخؿ عػػػػػػػػف طريقيػػػػػػػػا تمػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػمع كالبضػػػػػػػػائع 

 (.  25التي تصدر إلى ركما )

كلعػػػػػػػػػؿ األىميػػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػػة لمدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل ترجػػػػػػػػػع لممكقػػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػث 
تقػػػػػػػػع بػػػػػػػػيف منػػػػػػػػاطؽ السػػػػػػػػمع كالبضػػػػػػػػائع مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة كمنػػػػػػػػاطؽ االسػػػػػػػػتيبلؾ مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة 

عػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ ازدىػػػػػػػػار الحركػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػة بمدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل ، أخػػػػػػػػرل ، كقػػػػػػػػد نػػػػػػػػتج 
يمػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػي تجػػػػػػػػػػػارة القكافػػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػػبلؿ العصػػػػػػػػػػػر مكقػػػػػػػػػػػد لعبػػػػػػػػػػػت القبائػػػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػػػة دكران 

الركمػػػػػػػػاني ، ككػػػػػػػػذلؾ نقػػػػػػػػؿ البضػػػػػػػػائع إلػػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل ، كمػػػػػػػػا أف الطػػػػػػػػػرؽ 
التجاريػػػػػػػػػػة المكجػػػػػػػػػػكدة بػػػػػػػػػػيف المدينػػػػػػػػػػة كبقيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػػػيـ سػػػػػػػػػػاىمت فػػػػػػػػػػي ازدىػػػػػػػػػػار 
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دينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل كبقيػػػػػػػػت مدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل مزدىػػػػػػػػرة كغيرىػػػػػػػػا مػػػػػػػػف التجػػػػػػػػارة بم
مػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػيـ حتػػػػػػػػى النصػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػاني مػػػػػػػػف القػػػػػػػػرف الثالػػػػػػػػث المػػػػػػػػيبلدم كخػػػػػػػػبلؿ عيػػػػػػػػد 

(. قػػػػػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػػػػػدة 26ـ( )235-208اإلسػػػػػػػػػػػػكندر سػػػػػػػػػػػػيفركس فػػػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيف )
أعمػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػاىمت فػػػػػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػاد الركمػػػػػػػػػػػػاني ، حيػػػػػػػػػػػث اعتػػػػػػػػػػػرؼ بييئػػػػػػػػػػػػة 

 ( .27عمييـ الضرائب ) العماؿ كالتجار كخفؼ

 -: الزراعة 
كػػػػػػػػػػاف نطػػػػػػػػػػاؽ غػػػػػػػػػػرس أشػػػػػػػػػػجار الزيتػػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػػإقميـ المػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػثبلث خػػػػػػػػػػبلؿ العصػػػػػػػػػػر 
الركمػػػػػػػػػػػاني قػػػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػػػغ ذركتػػػػػػػػػػػو ، كلعػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػؾ يرجػػػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػكد رؤكس أمػػػػػػػػػػػكاؿ 
ضػػػػػػػػػػػػخمة بػػػػػػػػػػػػاإلقميـ أدت إلػػػػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػػػػجيع زراعػػػػػػػػػػػػة الزيتػػػػػػػػػػػػكف كتكسػػػػػػػػػػػػع رقعػػػػػػػػػػػػة األرض 

ك الجانػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػرقي المزركعػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػػا تكجػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػزارع كاسػػػػػػػػػعة لمزيتػػػػػػػػػكف تكسػػػػػػػػػ
لمنطقػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػيؿ الجفػػػػػػػػػارة ، باإلضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى انتشػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػزارع التػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػت متنكعػػػػػػػػػة 
اإلنتػػػػػػػػػػاج كالتػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػدؼ الركمػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف خبلليػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػى االكتفػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػذاتي كتزكيػػػػػػػػػػد 
األسػػػػػػػػػػػػكاؽ بمختمػػػػػػػػػػػػؼ المنتجػػػػػػػػػػػػات، كمثمػػػػػػػػػػػػث الزراعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػكردان رئيسػػػػػػػػػػػػيان فػػػػػػػػػػػػي إقمػػػػػػػػػػػػيـ 

مػػػػػػػػػػػػػاف لنػػػػػػػػػػػػػكع المػػػػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػػػػثبلث خػػػػػػػػػػػػػبلؿ العصػػػػػػػػػػػػػر الركمػػػػػػػػػػػػػاني كلعػػػػػػػػػػػػػؿ تحديػػػػػػػػػػػػػد الرك 
الضػػػػػػػػػريبة التػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػدفعيا المػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػثبلث مػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػت الزيتػػػػػػػػػكف يػػػػػػػػػدلؿ عمػػػػػػػػػى 
كثػػػػػػػػػرة أشػػػػػػػػػجار الزيتػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل كضػػػػػػػػػكاحييا كاىتمػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػكاف 
بيػػػػػػػػا فضػػػػػػػػبلن عػػػػػػػػف كجػػػػػػػػكد عػػػػػػػػدد كبيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف معاصػػػػػػػػر الزيتػػػػػػػػكف كىػػػػػػػػي تػػػػػػػػدؿ أيضػػػػػػػػان 

 (.28عمى كثرة الزيتكف بالمنطقة )

المحػػػػػػػػػػػاربيف فػػػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػػػاطؽ الزراعيػػػػػػػػػػػة  لقػػػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػػػاـ اإلسػػػػػػػػػػػكندر سػػػػػػػػػػػيفيركس قػػػػػػػػػػػدامى
كذلػػػػػػػػػؾ لمعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى اإلشػػػػػػػػػراؼ عمييػػػػػػػػػا كتسػػػػػػػػػييرىا مػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ حمايػػػػػػػػػة 
المػػػػػػػػػػدف السػػػػػػػػػػاحمية الركمانيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف ىجمػػػػػػػػػػات القبائػػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػرل  

(29  . ) 

كلعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف المحاصػػػػػػػػيؿ الزراعيػػػػػػػػة خػػػػػػػػبلؿ ذلػػػػػػػػؾ العصػػػػػػػػر القمػػػػػػػػح فػػػػػػػػي المػػػػػػػػزارع 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 199 

اظر التػػػػػػػػػػي ترجػػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػرف محصػػػػػػػػػػنة كالتػػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػػحت بعضػػػػػػػػػػيا المنػػػػػػػػػػالغيػػػػػػػػػػر 
الثالػػػػػػػػث المػػػػػػػػيبلدم ، كيبػػػػػػػػػدك أف تمػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػزارع انتشػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػى نطػػػػػػػػػاؽ كاسػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى 
حػػػػػػػػػػكاؼ األكديػػػػػػػػػػة أك فػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػطيا ، كاعتمػػػػػػػػػػد االنتشػػػػػػػػػػار الزراعػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى تجميػػػػػػػػػػع 
أكبػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػاه خمػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػدكد التػػػػػػػػػػي بناىػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػر أكديػػػػػػػػػػة المنطقػػػػػػػػػػة ، 

ده مػػػػػػػػػػع القمػػػػػػػػػػح باإلضػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػعير كقػػػػػػػػػػد أظيػػػػػػػػػػرت الرسػػػػػػػػػػـك عمميػػػػػػػػػػة حصػػػػػػػػػػا
باسػػػػػػػػػتخداـ المناجػػػػػػػػػؿ ، عػػػػػػػػػبلكة عمػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ فينػػػػػػػػػاؾ أنػػػػػػػػػكاع أخػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػف المحاصػػػػػػػػػيؿ 
مثػػػػػػػػػػؿ النخيػػػػػػػػػػؿ كالعنػػػػػػػػػػب كالتػػػػػػػػػػيف كالرمػػػػػػػػػػاف ، ككػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػؾ يكضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػدل االزدىػػػػػػػػػػار 

 ( .30في المنطقة )

   -: الصناعة -3

أمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػػػػناعة فينػػػػػػػػػػػػاؾ بعػػػػػػػػػػػػض األكانػػػػػػػػػػػػي الفخاريػػػػػػػػػػػػة كالمصػػػػػػػػػػػػابيح 
يف القػػػػػػػػرف المػػػػػػػػيبلدم األكؿ كالقػػػػػػػػرف المػػػػػػػػيبلدم الركمانيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػكد لمفتػػػػػػػػرة مػػػػػػػػا بػػػػػػػػ

الرابػػػػػػػػع ، كلعػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػناعة المحميػػػػػػػػة الكحيػػػػػػػػدة التػػػػػػػػي عرفػػػػػػػػت فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ الكقػػػػػػػػت بػػػػػػػػيف 
سػػػػػػػػػكاف اإلقمػػػػػػػػػيـ ىػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػناعة الجػػػػػػػػػارـك كىػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػف األطعمػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػت 
تستحضػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػمؾ المممػػػػػػػػػح ، كاشػػػػػػػػػتيرت مدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل بيػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػكع 

 (.  31ناطؽ إقميـ المدف الثبلث)مف الصناعات أكثر مف غيرىا مف م

كمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػـ اكتشػػػػػػػػػاؼ الطػػػػػػػػػيف اإلفريقػػػػػػػػػي المختػػػػػػػػػـك بػػػػػػػػػأنكاع مختمفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف مدينػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدة 
الكبػػػػػػػػػرل كبالخصػػػػػػػػػكص خػػػػػػػػػبلؿ زمػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػيفيرية ، كيشػػػػػػػػػير  إلػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتمرار 

(. عػػػػػػػػػػػبلكة عمػػػػػػػػػػػى 32إنتػػػػػػػػػػػاج ذلػػػػػػػػػػػؾ الطػػػػػػػػػػػيف حتػػػػػػػػػػػى عصػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػكندر سػػػػػػػػػػػيفيركس)
ممػػػػػػػػػػػس العػػػػػػػػػػػادم ، فضػػػػػػػػػػػبلن ذلػػػػػػػػػػؾ كجػػػػػػػػػػػكد الفخػػػػػػػػػػػار الرمػػػػػػػػػػػادم المزخػػػػػػػػػػػرؼ كالرقيػػػػػػػػػػػؽ األ

عػػػػػػػػػف اكتشػػػػػػػػػاؼ العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػابيح ، كقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػـ إنتػػػػػػػػػاج مصػػػػػػػػػابيح ذات مقػػػػػػػػػبض 
مقفػػػػػػػكؿ خػػػػػػػبلؿ القػػػػػػػرف الثالػػػػػػػث المػػػػػػػيبلدم فػػػػػػػي إقمػػػػػػػيـ المػػػػػػػدف الػػػػػػػثبلث بمػػػػػػػا فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ 

 (.  33لبدة الكبرل )
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كلعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف الصػػػػػػػػػػناعات التػػػػػػػػػي انتشػػػػػػػػػرت خػػػػػػػػػػبلؿ العصػػػػػػػػػر الركمػػػػػػػػػاني كػػػػػػػػػػذلؾ 
عمػػػػػػػػػى انتشػػػػػػػػار تمػػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػػناعة ، حيػػػػػػػػػث  عصػػػػػػػػر الزيػػػػػػػػػكت إذ تؤكػػػػػػػػػد األدلػػػػػػػػة األثريػػػػػػػػػة

عيثػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى بقايػػػػػػػػا سػػػػػػػػبعة عشػػػػػػػػر معصػػػػػػػػرة زيتػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػرل مػػػػػػػػف 
جيتيػػػػػػػػػػػا الغربيػػػػػػػػػػػة ، كسػػػػػػػػػػػاىـ الزيػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػذم أنتجتػػػػػػػػػػػو تمػػػػػػػػػػػؾ المعاصػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي دعػػػػػػػػػػػـ 
االقتصػػػػػػػػػػػاد بػػػػػػػػػػػإقميـ المػػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػػثبلث ألنػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػدة مجػػػػػػػػػػػاالت منيػػػػػػػػػػػا  

لػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػناعة تممػػػػػػػػػػػػػيح الطعػػػػػػػػػػػػاـ كاالسػػػػػػػػػػػػتحماـ كاإلضػػػػػػػػػػػػاءة كالتجميػػػػػػػػػػػػؿ باإلضػػػػػػػػػػػػافة إ
 (.34السمؾ )

 -خامسًا: األوضاع االجتماعية :

الػػػػػػػػذم سػػػػػػػػمكتو المػػػػػػػػدف فػػػػػػػػي الكاليػػػػػػػػات نفسػػػػػػػػو سػػػػػػػػمؾ إقمػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػدف الػػػػػػػػثبلث الطريػػػػػػػػؽ  
الركمانيػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػرل ، حيػػػػػػػػػث قمػػػػػػػػػدت ركمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي نظميػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػرائعيا كجػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػكاحي 

(ىػػػػػػػػػػك مركػػػػػػػػػػز الحيػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػك (Formحياتيػػػػػػػػػػا ، كالمعتػػػػػػػػػػاد أف الفػػػػػػػػػػكـر 
ة مرصػػػػػػػػػػػػػػكفة تحػػػػػػػػػػػػػػيط بيػػػػػػػػػػػػػا المعابػػػػػػػػػػػػػػد الرئيسػػػػػػػػػػػػػػة كاألبنيػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػػػػارة سػػػػػػػػػػػػػػاح

كالحكانيػػػػػػػػػػػػت كالمكاتػػػػػػػػػػػػب ، كالفػػػػػػػػػػػػكـر يقػػػػػػػػػػػػـك بميمػػػػػػػػػػػػة المركػػػػػػػػػػػػز االجتمػػػػػػػػػػػػاعي كمركػػػػػػػػػػػػز 
المعمكمػػػػػػػػػػات كسػػػػػػػػػػاحة االجتماعػػػػػػػػػػات ، كمػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف النػػػػػػػػػػاخبكف يجتمعػػػػػػػػػػكف لمتصػػػػػػػػػػكيت 
ك االسػػػػػػػػػػتماع لمقضػػػػػػػػػػاة ، باإلضػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػى إقامػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػابر الخطابػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػاـ المعابػػػػػػػػػػد 

( . عػػػػػػػػػػػػبلكة عمػػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػػكد 35بمدينػػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػػرل  )مثػػػػػػػػػػػػؿ معبػػػػػػػػػػػػد أغسػػػػػػػػػػػػطس 
القاعػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػي يجتمػػػػػػػػػػػع فييػػػػػػػػػػػا المجمػػػػػػػػػػػػس البمػػػػػػػػػػػدم كالتػػػػػػػػػػػي أطمػػػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػـ 

ككػػػػػػػػػذلؾ البازيمكػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػاحة مسػػػػػػػػػقكفة بيػػػػػػػػػا المحػػػػػػػػػاكـ كتقػػػػػػػػػاـ  'CURIA'الككريػػػػػػػػػا
فييػػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػػاكمات بػػػػػػػػػػػػػػػيف التجػػػػػػػػػػػػػػػار كالمحاضػػػػػػػػػػػػػػػرات العامػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػيف المثقفػػػػػػػػػػػػػػػيف ، 

ليػػػػػػػػػػػـ أغراضػػػػػػػػػػػان صػػػػػػػػػػػحية كاجتماعيػػػػػػػػػػػة  باإلضػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػى الحمامػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػي تحقػػػػػػػػػػػؽ
(36  . ) 

كمػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػدت لػػػػػػػػػػدييـ المسػػػػػػػػػػارح بمػػػػػػػػػػدرجاتيا كأقػػػػػػػػػػكاس النصػػػػػػػػػػر ك النػػػػػػػػػػافكرات كذلػػػػػػػػػػؾ 
باسػػػػػػػػػػتخداـ الرخػػػػػػػػػػاـ الناصػػػػػػػػػػع كاألعمػػػػػػػػػػدة الرخاميػػػػػػػػػػة ، كىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدؿ عميػػػػػػػػػػو أثػػػػػػػػػػار 
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 ( . 37لبدة  الكبرل الركمانية )

ى كلعػػػػػػػػػػؿ معظػػػػػػػػػػـ المخمفػػػػػػػػػػات األثريػػػػػػػػػػة المكتشػػػػػػػػػػفة بمدينػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل ترجػػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػػ
بدايػػػػػػػػة القػػػػػػػػرف األكؿ لممػػػػػػػػيبلد كحتػػػػػػػػى القػػػػػػػػرف الثالػػػػػػػػث المػػػػػػػػيبلدم، كمػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػؾ 
التػػػػػػػػي تػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػيدىا خػػػػػػػػبلؿ زمػػػػػػػػف اإلمبراطػػػػػػػػكر سػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػيفيركس بمدينػػػػػػػػة لبػػػػػػػػدة  
الكبػػػػػػػػػرل كىػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػقط رأسػػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػت كاضػػػػػػػػػحة المعػػػػػػػػػالـ حتػػػػػػػػػى اآلف ، مثػػػػػػػػػؿ 
البازيمكػػػػػػػػػػػػا كالحمامػػػػػػػػػػػػات المطمػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػػػر كىػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػي عرفػػػػػػػػػػػػت بحمامػػػػػػػػػػػػات 

لصػػػػػػػػػػػيد كتقػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػزء الشػػػػػػػػػػػمالي الغربػػػػػػػػػػػي لمبػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػرل كقػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػـ ا
تأسيسػػػػػػػػػيا خػػػػػػػػػبلؿ القػػػػػػػػػرف الثالػػػػػػػػػث لممػػػػػػػػػيبلد، باإلضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػكد المعمػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػذم 
يقػػػػػػػػع جنػػػػػػػػكب حمبػػػػػػػػة السػػػػػػػػباؽ ، كالػػػػػػػػذم تقػػػػػػػػاـ فيػػػػػػػػو األلعػػػػػػػػاب، كتسػػػػػػػػفكؾ فيػػػػػػػػو الػػػػػػػػدماء 
لمرجػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػذيف يػػػػػػػػػػتـ إطػػػػػػػػػػبلؽ األسػػػػػػػػػػكد كالنمػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػييـ كىػػػػػػػػػػـ المحكػػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػػػييـ 

 ( .38عداـ  )باإل

عػػػػػػػػػػبلكة عمػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػإف الحمامػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػرقية بمبػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل ليػػػػػػػػػػػا خصػػػػػػػػػػػائص 
العمػػػػػػػػػارة السػػػػػػػػػيفيرية كقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػـ إلحاقيػػػػػػػػػا بالمينػػػػػػػػػاء كمرافقػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػبلؿ الحكػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػيفيرم  

(39.) 

أمػػػػػػػػا عػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػإف السػػػػػػػػكاف حػػػػػػػػافظكا عمػػػػػػػػى نمػػػػػػػػط البػػػػػػػػداكة ، كلػػػػػػػػـ 
ف السػػػػػػػػاحمية كمػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػؾ فقػػػػػػػػد يػػػػػػػػنجح الركمػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي تغييػػػػػػػػرىـ باسػػػػػػػػتثناء سػػػػػػػػكاف المػػػػػػػػد

ظػػػػػػػػػػؿ ، معظػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػكاف محػػػػػػػػػػافظيف عمػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػاداتيـ كتقاليػػػػػػػػػػدىـ األصػػػػػػػػػػمية ، كمنػػػػػػػػػػذ 
السػػػػػػػػػػػيطرة الركمانيػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػدث اسػػػػػػػػػػػتخداـ المغتػػػػػػػػػػػيف البلتينيػػػػػػػػػػػة كالفينيقيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػت 
كاحػػػػػػػػد ، حيػػػػػػػػث يتضػػػػػػػػح ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي الكتابػػػػػػػػات التػػػػػػػػي ظيػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػى المسػػػػػػػػرح كالفػػػػػػػػكـر 

بب فػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػى كالمعبػػػػػػػػػػػػد بمدينػػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػػرل ، كيرجػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػبعض السػػػػػػػػػػػػ
لػػػػػػػػػػػى عظمػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػػرل  االنتشػػػػػػػػػػار الكاسػػػػػػػػػػع لمغػػػػػػػػػػة الفينيقيػػػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػدف اإلقمػػػػػػػػػػيـ كا 
كأىميتيػػػػػػػػػػػػػا التجاريػػػػػػػػػػػػػة كالبحريػػػػػػػػػػػػػة ، مػػػػػػػػػػػػػع مبلحظػػػػػػػػػػػػػة أف الػػػػػػػػػػػػػبعض يشػػػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػػػػى أف 
اسػػػػػػػػػتخداـ تمػػػػػػػػػؾ المغػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػاف أخػػػػػػػػػر عيػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػف اإلمبراطػػػػػػػػػكر دكمثيػػػػػػػػػاف ؛ إال 
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ى أف أنيػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػتمرت فػػػػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػػػػاة العامػػػػػػػػػػػػػػػة كالمعػػػػػػػػػػػػػػػامبلت التجاريػػػػػػػػػػػػػػػة ، حتػػػػػػػػػػػػػػػ
اإلمبراطػػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػػيفيركس كػػػػػػػػػػػاف يجيػػػػػػػػػػػد النطػػػػػػػػػػػؽ بالفينيقيػػػػػػػػػػػة، كأف أختػػػػػػػػػػػو 

 (.40ال تجيد سكاىا )

كىػػػػػػػػػػذا يكضػػػػػػػػػػح لنػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدكر الكبيػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذم لعبتػػػػػػػػػػو المغػػػػػػػػػػة كالثقافػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػػايش 
 كالتمازج الحضارم بيف الفينيقييف كالركماف كالميبييف في المنطقة.

 -سادسًا:األوضاع الدينية :

ف إقمػػػػػػػيـ المػػػػػػػدف الػػػػػػػثبلث كغيػػػػػػػرىـ بكجػػػػػػػكد قػػػػػػػكل عميػػػػػػػا ليػػػػػػػا لقػػػػػػػد اعتقػػػػػػػد سػػػػػػػكا 
سػػػػػػػػػمطاف كقػػػػػػػػػكة عمػػػػػػػػػييـ ، فػػػػػػػػػاتجيكا لنيػػػػػػػػػؿ رضػػػػػػػػػاىا كالتقػػػػػػػػػرب منيػػػػػػػػػا إمػػػػػػػػػا رغبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
الحصػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػاعدتيا كنيػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػر منيػػػػػػػػا، أك خكفػػػػػػػػان أك رىبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف عقابيػػػػػػػػا 
كسػػػػػػػػطكتيا، كأمنػػػػػػػػكا بكجكدىػػػػػػػػا مػػػػػػػػع أنيػػػػػػػػـ لػػػػػػػػـ يركىػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتعانكا بيػػػػػػػػا لحمػػػػػػػػايتيـ 

( . 41نيـ فمارسػػػػػػػػػػػػػػكا عبػػػػػػػػػػػػػػادة أركاح أسػػػػػػػػػػػػػػبلفيـ المػػػػػػػػػػػػػػؤلييف )كدفػػػػػػػػػػػػػػع األخطػػػػػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػػػػػ
كمػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػكاف اإلقمػػػػػػػػػػيـ كغيػػػػػػػػػػرىـ مظػػػػػػػػػػاىر الطبيعػػػػػػػػػػة ، فقػػػػػػػػػػدمكا القػػػػػػػػػػرابيف ليػػػػػػػػػػا 
كلعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف اآلليػػػػػػػػة التػػػػػػػػي عبػػػػػػػػدىا السػػػػػػػػكاف أنػػػػػػػػداؾ اآلليػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػة الكافػػػػػػػػدة 
مثػػػػػػػػػؿ اإللػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػكبتر كمػػػػػػػػػارس ، كمارسػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػادة تقػػػػػػػػػديـ األضػػػػػػػػػاحي البشػػػػػػػػػرية حتػػػػػػػػػى 

لممػػػػػػػػػيبلد ، فكػػػػػػػػػانكا يضػػػػػػػػػحكف باألطفػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػرؼ اإللػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػرف السػػػػػػػػػادس 
حمػػػػػػكف إلػػػػػػو طػػػػػػرؽ القكافػػػػػػؿ ، كقػػػػػػػد كرد اسػػػػػػـ ىػػػػػػذا اإللػػػػػػو فػػػػػػػي نقػػػػػػش قمعػػػػػػة أبػػػػػػك نجػػػػػػػيـ 
التػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػيدت فػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػف اإلمبراطػػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػػبتيميكس سػػػػػػػػػػيفيركس ، مػػػػػػػػػػػع مبلحظػػػػػػػػػػػة 
بقػػػػػػػػػاء اآلليػػػػػػػػػة الفينيقيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاإلقميـ مثػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػؿ ك تانيػػػػػػػػػت حتػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػت متػػػػػػػػػأخر مػػػػػػػػػف 

 ( .42العصر الركماني  )

لقػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػدث تكفيػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػيف المعتقػػػػػػػػػػػػدات الدينيػػػػػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػػػػػة ، فاحتفظػػػػػػػػػػػػت اآلليػػػػػػػػػػػػة 
الفينيقيػػػػػػػػػػػة الحارسػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػدف إقمػػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػػثبلث بمكانتيػػػػػػػػػػػا كأىميتيػػػػػػػػػػػا ، كذلػػػػػػػػػػػؾ 
بمسػػػػػػػػػاكاتيا باآلليػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػة المماثمػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػا كعبادتيػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػماء مشػػػػػػػػػتركة ، 
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ينػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػدة كخيػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػتمرارية عبػػػػػػػػػػادة اإلليػػػػػػػػػػيف الحارسػػػػػػػػػػيف لمد
 (.43الكبرل كىما اإللية عشتارت كاإللو ىرقؿ  )

كمػػػػػػػا تشػػػػػػػير األدلػػػػػػػة األثريػػػػػػػة عمػػػػػػػى عبػػػػػػػادة اإللػػػػػػػو القرطػػػػػػػاجي بعػػػػػػػؿ حمػػػػػػػكف فػػػػػػػي إقمػػػػػػػيـ 
المػػػػػػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػػػػػػثبلث خػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ العصػػػػػػػػػػػػػػػر الركمػػػػػػػػػػػػػػػاني ، باإلضػػػػػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػتمرار 

 (.44المعتقدات المصرية في اإلقميـ خبلؿ حكـ األسرة السيفيرية  )

 ــــــــــــــــاتمةالخــــــــــــــ

مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ تتبعنػػػػػػػػػا لمكضػػػػػػػػكع لبػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػرل  زمػػػػػػػػف األسػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػيفيرية فيمػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف 
ـ كفػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػكء مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك متػػػػػػػػػكفر لػػػػػػػػػدينا حػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػكع يمكػػػػػػػػػف 129-235

  -لنا أف نستنتج اآلتي :

أكالن: لقػػػػػػػػػػػػػػد عممػػػػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػػػػػيفيرية منػػػػػػػػػػػػػػذ حكػػػػػػػػػػػػػػـ اإلمبراطػػػػػػػػػػػػػػكر سػػػػػػػػػػػػػػبتيميكس 
لمػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػثبلث بشػػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػػاـ كمدينػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػدة سػػػػػػػػػػيفيركس عمػػػػػػػػػػى االىتمػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػإقميـ ا

الكبػػػػػػػػػرل بكجػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػاص ، حيػػػػػػػػػث نالػػػػػػػػػت المدينػػػػػػػػػة اىتمامػػػػػػػػػان كبيػػػػػػػػػران ، ككصػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػى 
أعظػػػػػػػػػـ درجػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف التقػػػػػػػػػدـ إذ خصػػػػػػػػػيا بالعنايػػػػػػػػػة ، كأنشػػػػػػػػػأ فييػػػػػػػػػا المبػػػػػػػػػاني الكبيػػػػػػػػػرة ، 

 باعتبارىا مسقط رأسو . 

سػػػػػػػػػػة ثانيػػػػػػػػػػان : اىػػػػػػػػػػتـ أبػػػػػػػػػػاطرة األسػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػيفيرية بػػػػػػػػػػالجيش ، باعتبػػػػػػػػػػاره الركيػػػػػػػػػػزة الرئي
التػػػػػػػػي قامػػػػػػػػت عمييػػػػػػػػا دعػػػػػػػػائـ اإلمبراطكريػػػػػػػػة ، كخاصػػػػػػػػة الفػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػي كانػػػػػػػػت تحمػػػػػػػػي 

 الحدكد الدفاعية إلقميـ المدف الثبلث . 

ثالثػػػػػػػػػػان : مػػػػػػػػػػنح المػػػػػػػػػػكاطنيف فػػػػػػػػػػي لبػػػػػػػػػػدة الكبػػػػػػػػػػرل حقػػػػػػػػػػكؽ المكاطنػػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػكة 
عفػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػكاف بالمدينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف دفػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػرائب كغيػػػػػػػػػرىـ  بػػػػػػػػػالمكاطنيف الركمػػػػػػػػػاف ، كا 

 في ركما .  مف المناطؽ األخرل

رابعػػػػػػػػػػان : قامػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػيفيرية بإنشػػػػػػػػػػاء الطػػػػػػػػػػرؽ ك الحصػػػػػػػػػػكف كالقػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػى 
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طػػػػػػػػػػػكؿ حػػػػػػػػػػػدكد الكاليػػػػػػػػػػػة الركمانيػػػػػػػػػػػة ، كتحصػػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػػدف السػػػػػػػػػػػاحمية مػػػػػػػػػػػف ىجمػػػػػػػػػػػات 
القبائػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػزارع المحصػػػػػػػػػنة عمػػػػػػػػػى الجنػػػػػػػػػكد المحميػػػػػػػػػيف 

كيقػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػو  ليشػػػػػػػػػكمكا خطػػػػػػػػػان دفاعيػػػػػػػػػان يحمػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػدف السػػػػػػػػػاحمية الركمانيػػػػػػػػػة ،
 القبائؿ المحمية التي تقطف بالقرب مف منطقة المزارع الحدكدية . 

خامسػػػػػػػػػان : عممػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػيفيرية عمػػػػػػػػػػى تكسػػػػػػػػػيع رقعػػػػػػػػػػة األراضػػػػػػػػػي الزراعيػػػػػػػػػػة ، 
كمحاكلػػػػػػػػػػػة رفػػػػػػػػػػػع اإلنتػػػػػػػػػػػاج الزراعػػػػػػػػػػػي ، كتحقيػػػػػػػػػػػؽ األمػػػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػػػتقرار فػػػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػػػة 

اريػػػػػػػػػة ، كتبسػػػػػػػػػيط المػػػػػػػػػزارع الحدكديػػػػػػػػػة المحصػػػػػػػػػنة كذلػػػػػػػػػؾ لتػػػػػػػػػاميف طػػػػػػػػػرؽ القكافػػػػػػػػػؿ التج
 عمميات جمع الضرائب عمى المكظفيف المختصيف بجمعيا .

سادسػػػػػػػػػػان : حاكلػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػيفيرية منػػػػػػػػػػع تقػػػػػػػػػػدـ القبائػػػػػػػػػػؿ الميبيػػػػػػػػػػة نحػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػدف 
السػػػػػػػػػػػػػاحمية كقمعيػػػػػػػػػػػػػا ، كحمايػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػزارع المحصػػػػػػػػػػػػػنة لتضػػػػػػػػػػػػػييؽ الخنػػػػػػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػػػػػػى 

 القبائؿ الميبية بالداخؿ كمنعيا مف الكصكؿ إلى المناطؽ الساحمية .

بعان : لقػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػدث امتػػػػػػػػػػػزاج ثقػػػػػػػػػػػافي كلغػػػػػػػػػػكم خػػػػػػػػػػػبلؿ حكػػػػػػػػػػـ األسػػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػػيفيرية سػػػػػػػػػػا
بػػػػػػػػاإلقميـ كىػػػػػػػػك يعتبػػػػػػػػر حمقػػػػػػػػة االمتػػػػػػػػزاج الحضػػػػػػػػارم طيمػػػػػػػػة فتػػػػػػػػرة السػػػػػػػػيطرة الركمانيػػػػػػػػة 

 عمى منطقة ليبيا .

ثامنػػػػػػػػػػان : نػػػػػػػػػػتج عػػػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػامح الػػػػػػػػػػديني عنػػػػػػػػػػد الركمػػػػػػػػػػاف أف حػػػػػػػػػػدث امتػػػػػػػػػػزاج 
ة بػػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػػرفيف كمػػػػػػػػػا دينػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػيف الركمػػػػػػػػػاف كالميبيػػػػػػػػػيف ، كظيػػػػػػػػػرت عبػػػػػػػػػادة مشػػػػػػػػػترك

حػػػػػػػػػػػدث تعػػػػػػػػػػػايش سػػػػػػػػػػػممي دينػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػيف الركمػػػػػػػػػػػاف كالميبيػػػػػػػػػػػيف خػػػػػػػػػػػبلؿ حكػػػػػػػػػػػـ األسػػػػػػػػػػػرة 
السػػػػػػػػػػػػيفيرية كغيرىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف الركمػػػػػػػػػػػػاف ، حيػػػػػػػػػػػػث أعطػػػػػػػػػػػػى الركمػػػػػػػػػػػػاف حريػػػػػػػػػػػػة العبػػػػػػػػػػػػادة 
لسػػػػػػػػػػكاف المػػػػػػػػػػدف الػػػػػػػػػػثبلث كغيػػػػػػػػػػرىـ مػػػػػػػػػػف الكاليػػػػػػػػػػات الركمانيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػماؿ 

 إفريقيا.

 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 205 

 المصادر كالمراجع

، دار ليبيػا لمنشػر  1اسػي كاالقتصػادم لممػدف الػثبلث ، طأحمد محمد انديشة ، التاريخ السي
 . 85ـ ، ص 1993كالتكزيع كاالعبلف ، مصراتو ، 

 . 98 – 97، المرجع نفسو ، ص ص  
 . 97، المرجع نفسو ، ص  

عبػػد المطيػػؼ محمػػكد البرغػػكثي ، التػػاريخ الميبػػي مػػف أقػػدـ العصػػكر حتػػى الفػػتح االسػػبلمي ، 
 . 362ـ ، ص 1971ار صادر لمنشر ، بيركت منشكرات الجامعة الميبية ، د

  225 – 220أحمد محمد انديشة ، مرجع سابؽ ، ص . ص 
 . 227المرجع نفسو ، ص  
 . 97المرجع نفسو ، ص  

  358عبد المطيؼ محمكد البرغكثي مرجع سابؽ ص 
 . 197أحمد محمد انديشة ، مرجع سابؽ ص 

ـ ، ص 1964مػة لآلثػار ، طػرابمس ، ليبيػا ،عبد العزيز جبريؿ ، لبدة الكبػرل ، اإلدارة العا
29 . 

  361عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ، مرجع سابؽ ص 
 .  621المرجع نفسو ، ص  
 . 362المرجع نفسو ، ص  

  207أحمد محمد انديشة ، مرجع سابؽ ، ص 
ـ ص 1981، دار النيضػػة العربيػػة ، بيػػركت ،  1رشػػيد الناضػػكرم ، المغػػرب الكبيػػر ػ ج

296  
ـ 430 – 192معمر الريحاني ، النظـ الدفاعية في كاليات شماؿ إفريقيػا الركمانيػة مكسى 

 .146ـ ، ص2005) رسالة ماجستير غير منشكرة( ،جامعة المرقب ، 
 .158. مكسى الريحاني ، مرجع سابؽ ، ص 17
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، مكتبػػػة الفكػػػر ، طػػػرابمس ،  2محمػػػد عبػػػد الػػػرزاؽ المنػػػاع ، سػػػبتيميكس ، سػػػيفيركس ، ط
 . 13ـ ص 1973

 . 427 -426عبد الطيؼ محمكد البرغكثي ، مرجع سابؽ ، ص . ص  
 . 64مكسى معمر الريحاني ، مرجع سابؽ ، ص 

 . 65المرجع نفسو ، ص 
 .  98احمد محمد انديشة ، مرجع سابؽ ، ص 

احمػػػد محمػػػد انديشػػػة ، الحيػػػاة االجتماعيػػػة فػػػي المرافػػػئ الميبيػػػة كظييرىػػػا فػػػي ظػػػؿ السػػػيطرة 
 . 291الركمانية ص 

 . 64و باقرة ، لبدل الكبرل , اإلدارة العامة لآلثار طرابمس ، ص ط
حمػػػد محمػػػد انديشػػػة ، الحيػػػاة االجتماعيػػػة فػػػي المرافػػػئ الميبيػػػة كظييرىػػػا فػػػي ظػػػؿ السػػػيطرة أ

 . 293الركمانية ، مرجع سابؽ ص 
 . 182حمد محمد انديشة ، مرجع سابؽ ، ص أ
 . 183المرجع نفسو ، ص  

 . 183ع نفسو ، ص أحمد محمد انديشة ، المرج
 . 438عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ، مرجع سابؽ ، ص 

أحمػػد محمػػد انديشػػة ، التػػاريخ السياسػػي كاإلقتصػػادم لممػػدف الػػثبلث ، مرجػػع سػػابؽ ، ص 
184 . 

، االدارة الثقافيػػة فػػي  3، مػػج  3كؿ ديكرانػػث ، قصػػة الحضػػارة ، ترجمػػة محمػػد بػػدراف ، ج
 .333جامعة الدكؿ العربية ، ص 

 . 438المطيؼ محمكد البرغكثي ، مرجع سابؽ ، ص  عبد
أحمػػػد محمػػػد انديشػػػة ،الحيػػػاة اإلجتماعبػػػة فػػػي المرافػػػئ الميبيػػػة كظييرىػػػا فػػػي ظػػػؿ السػػػيطرة 

 . 101الركمانية ، مرجع سابؽ ، ص 
أحمػػد محمػػد انديشػػة ،  التػػاريخ السياسػػي كاإلقتصػػادم لممػػدف الػػثبلث، مرجػػع السػػابؽ ، ص 

 . 210 – 209ص 
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 . 439محمكد البرغكثي ، مرجع سابؽ ، ص عبد المطيؼ 
أحمػػػد محمػػػد انديشػػػة ،الحيػػػاة اإلجتماعيػػػة فػػػي المرافػػػئ الميبيػػػة كظييرىػػػا فػػػي ظػػػؿ السػػػيطرة 

   187الركمانية، مرجع سابؽ ، ص 
 . 188أحمد محمد انديشة ، المرحع نفسو ، ص 

 .431 – 430عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ، مرجع سابؽ ، ص ص 
، ليبيػػػا بػػػيف الماضػػػي كالحاضػػػر ، مؤسسػػػة سػػػجؿ العػػػرب ، القػػػاىرة  حسػػػف سػػػميماف محمػػػكد

 . 81ـ ، ص1971
رمضاف أحمد قديدة، ) ليبيا في عيد األسرة السكيرية (،  مجمد ليبيػا فػي التػاريخ ، الجامعػة 

 . 145، ص1968الميبية ، بيركت ،
س خػػبلؿ العصػػر عبػػد الحفػػيظ الميػػار ، ) اسػػتمرارية المغػػة كالثقافػػة الفينيقيػػة فػػي إقمػػيـ طػػرابم

 . 94 – 93ـ ، ص ص 1996الركماني ( مجمة آفاؽ التاريخية  ، 
عبد الحفيظ الميار ، الحضػارة الفينيقيػة فػي ليبيػا ، مركػز الجيػاد الميبػي لمدراسػات التاريخيػة 

 . 64-63ـ ، ص ص 2002، طرابمس ، 
س خػػػبلؿ العصػػػر عبػػػد الحفػػػيظ الميػػػار ، اسػػػتمرارية المغػػػة كالثقافػػػة الفينيقيػػػة فػػػي اقمػػػيـ طػػػرابم

 . 102الركماني ، مرجع سابؽ ،ص
 . 343عبد الحفيظ الميار ، الحضارة الفينيقية في ليبيا ، مرجع سابؽ، ص 
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 العالقات الثقافية بين مدينة فاس وبعض أقاليم العالم اإلسالمي
 م1146-1056ه/448-541

 1إعداد: د. فتحية محمد الوداني
 المقدمة
ػػػا حضػػػارينا فػػػي العػػػالـ اإلسػػػبلمي، فكمػػػا كػػػاف  مػػػؤلت مدينػػػة فػػػاس       بعػػػد تأسيسػػػيا فراغن

تأسيس القيركاف ىك الخطكة األكلى في قيػاـ حضػارة إفريقيػة اإلسػبلمية، كػذلؾ كػاف تأسػيس 
مدينة فاس الخطكة الحاسمة في قياـ حضارة المغرب األقصى، حيػث أصػبحت فػاس مركػزنا 

تثبيػػت مكانتيػػا العمميػػة الثقافيػػة إلػػى جانػػب  رئيسػػينا لمثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية، كعممػػت عمػػى
، فتناكبػػػت مػػػع عكاصػػػـ الشػػػرؽ اإلسػػػبلمي حمػػػؿ رايػػػة (2)مراكػػػز العمػػػـك اإلسػػػبلمية األخػػػرل

، فقصػدىا "النػاس مػف (3)الحضارة اإلسػبلمية، ككانػت فػاس مركػزنا لئلشػعاع الفكػرم الركحػي
افي، حتػى كصػفت مػف ، فساعدىا ذلؾ عمػى االزدىػار الثقػ(4)معظـ أقطار العالـ اإلسبلمي"

قبؿ الػبعض بمػا نصػو: "فمػيس بػالمغرب مدينػة أخػرل عرفػت مػف تػكالي اليجػرات مػا عرفتػو 
مدينػػػة فػػػاس، ىجػػػرات داخميػػػة مػػػف المػػػدف كالقبائػػػؿ كمػػػف الصػػػحراء كمػػػا كراءىػػػا، كىجػػػرات 

 .(5)خارجية مف األندلس كمف المغربيف األدنى كاألكسط كمف المشرؽ العربي كالعجمي"
ف "عػػػكاـ مدينػػػة فػػػاس أحسػػػف فكػػػرنا كأجػػػكد تصػػػكرنا مػػػف بعػػػض عممػػػاء بقيػػػة كيؤكػػػد الجحػػػكم أ

المغرب، بكجكد نبػراس عظػيـ يستضػيئكف بػو، كىػك معيػد القػركييف الػذم طمػا بحػر معارفػو 
فتدفؽ عمى منتدياتيا كدكرىا، فقمما تجد مجمعنا ال يكجد فيو عالـ يجتمعػكف عميػو كيقتبسػكف 

ابؽ ػ مػع مػا فيػو مػف مبالغػة ػ عػف أمػكر، أىميػا . يكشؼ قكؿ الجحػكم السػ(6)مف معمكماتو"
                                                 

(
 .قسم التاريخ كمية اْلداب جامعة مصراتة1
 .117ـ(، ص1989، )دار النيضة العربية، القاىرة، حسيف مؤنس: معالـ تاريخ المغرب كاألندلس( 2)
 .57ص ،(1978، 2محمد بف تاكيت كمحمد الصادؽ: األدب المغربي، )دار الثقافة، المغرب، ط(3)
 نصكر، )المطبعة الممكية، الرباط،، تحقيؽ: عبد الكىاب بنم3/الجزنائي: جنى زىر اآلس، ط( 4)

 .94ص ،ـ(2008ىػ/1429
 .743ص،2/ج ،ـ(1995ر الغرب اإلسبلمي، بيركت، تاريخية، )دامحمد حجي: جكالت ( 5)
التاريخ الفكرم كالثقافي لمقركييف، )مجمة دعكة الحؽ، مجمة تصدرىا كزارة األكقاؼ اإلسبلمية بالمممكة (6)

 .35ص ،ـ(2002، السنة 364المغربية، الرباط، العدد الخاص عف جامع القركييف، تحت رقـ 
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حػػرص أىػػالي فػػاس عمػػى العمػػـ، ككثػػرة عممػػائيـ الػػذيف يؤخػػذ عػػنيـ، كنشػػاط الحركػػة الفكريػػة 
فػػي المدينػػة، كىػػك مػػا أىميػػا إلقامػػة عبلقػػات ثقافيػػة مػػع غيرىػػا مػػف مػػدف العػػالـ اإلسػػبلمي، 

ت التػي كػاف ليػا دكر الذم نسعى مف خبلؿ ىذا المكضكع تسميط الضػكء عمػى تمػؾ العبلقػا
ميػػـ فػػي إثػػراء الحيػػاة الثقافيػػة فػػي مدينػػة فػػاس بشػػكؿ خػػاص، كالحضػػارة اإلسػػبلمية بشػػكؿ 

 عاـ.
 أواًل/ العوامل المؤثرة في العالقات الثقافية:

 موقف الحكام واألمراء من العمماء: -1
فػػأمير  ،(1)اتبػػع حكػػاـ المػػرابطيف ككالتيػػـ بعػػد تأسػػيس الدكلػػة سياسػػة تشػػجيع العمػػـ كالعممػػاء

المسمميف يكسؼ بف تاشفيف كاف "يقػدر الفقيػاء كالعممػاء كيجميػـ كيعظػـ مكػانتيـ، كيصػرؼ 
ػا ليػػـ(2)األمػكر إلػييـ، كيأخػػذ فييػا بػرأييـ، كيقضػػي عمػى نفسػػو بفتيػاىـ" ، كمػا كػػاف مكرمن

(3) .
كلـ يكف ىذا التكريـ مقتصرنا عمى عمماء المغرب األقصى كفقيائيـ، بؿ رحب بكػؿ العممػاء 

، حيػػػث رحػػػؿ إلػػػى حضػػػرتو عػػػدد كبيػػػر مػػػنيـ ليككنػػػكا فػػػي ظمػػػو (4)عممػػػاء األنػػػدلس كخاصػػػة
، كفػػػي عيػػػده ازداد نفػػػكذ (1)، حتػػػى أشػػػبيت حضػػػرتو حضػػػرة بنػػػي العبػػػاس(5)كتحػػػت رعايتػػػو

                                                 
، تحقيؽ: عبد الكىاب بنمنصكر، )المطبعة الممكية، الرباط، 2/قرطاس، طابف أبي زرع: ركض ال(1)

، تحقيؽ: عبد ا القاضي، )دار 2/؛ ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ط173ـ(، ص1999ىػ/ 1420
؛ ابف الخطيب: االحاطة في أخبار 237-236ص ،8/ـ(، ج1995ىػ/1415الكتب العممية، بيركت، 

،  4/ـ(، مج2001ىػ/1421د عبد ا عناف،) مكتبة الخانجي، القاىرة، ، تحقيؽ: محم4/غرناطة، ط
، تحقيؽ: محمد عثماف، )دار الكتب 2/ػ السبلكم: االستقصا في أخبار المغرب األقصى، ط349ص

 .215ص،1/ـ(، ج2007ىػ/1432العممية، بيركت، 
.ليفي ، تحقيؽ3/في ذكر أخبار األندلس كالمغرب، ط البياف المغربابف عذارم: (2) : ج.س.ككالف كا 

 . 46ص،4/، ج(ـ1983بيركت،  حقكؽ الطبع كالنشر لدار الثقافة،  بركفنساؿ، )الدار العربية لمكتاب،
 . 173ابف أبي زرع: المصدر السابؽ، ص(3)
، ـ(1980الحضارة اإلسبلمية في المغرب كاألندلس، )مكتبة الخانجي، القاىرة ،حسف عمي حسف: ( 4)

 .       446-444ص
 .المرجع نفسو(5)
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، بػػؿ ال نبػػالغ إذا (2)الفقيػػاء كسػػمت مكػػانتيـ،  فػػإلييـ يعػػكد الفضػػؿ فػػي جػػكازه إلػػى األنػػدلس
 في تكطيد حكمو في األندلس. قمنا إنيـ يعدكف أحد الركائز األساسية

 كتػػػب أميػػػر المسػػػمميف يكسػػػؼ بػػػف تاشػػػفيف إلػػػى قاضػػػي الجماعػػػة أبػػػي عبػػػد ا بػػػف حمػػػديف

ـ(، قػػائبلن لػػو: "قػػد عيػػدنا إلػػى جماعػػة المػػرابطيف أف يسػػممكا لػػؾ فػػي كػػؿ 1114ىػػػ/508)ت
حػػػؽ تمضػػػيو كال يعترضػػػكا عميػػػؾ فػػػي قضػػػاء تقضػػػيو، كنحػػػف أكالن ككميػػػـ آخػػػره مػػػذ صػػػرت 

، كىػػذا يؤكػػد المكانػػة التػػي حظػػى (3)عكف منػػؾ غيػػر معترضػػيف فػػي حػػؽ عميػػؾ"قاضػػينا، سػػام
 بيا الفقياء في زمف ابف تاشفيف.

ـ( الػػذم عػػاش فتػػرة كبيػػرة 1142-1106ىػػػ/537-500أمػػا عمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف )
، فقػػػد اسػػػتيكتو الثقافػػػة األندلسػػػية، فنيػػػؿ (4)مػػف حياتػػػو باألنػػػدلس، كالينػػػا عمييػػػا مػػػف قبػػػؿ أبيػػػو

حيػػػػث: "كػػػػاف يعػػػػد فػػػػي الزىػػػػاد كالمتبتمػػػػيف أقػػػػرب منػػػػو إلػػػػى أف يعػػػػد فػػػػي الممػػػػكؾ ، (5)منيػػػػا
، فتعػػاظـ نفػػكذىـ فػػي عيػػده (7)، ككػػاف كأبيػػو محبنػػا لمعممػػاء كالفقيػػاء مقربنػػا ليػػـ(6)كالمتغمبػػيف"

                                                                                                                         
ـ(، 1963المراكشي: المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، )د.ف، القاىرة، (1)

 .144ص
حسف: فقياء المالكية في األندلس في عصر المرابطيف كأثرىـ في الحياة السياسية  محمدنجكل أبك بكر (2)

 . 63ـ( ص2003ىػ/1424اآلداب كمية الجزائر، )رسالة ماجستير، جامعة جنكب الكادم، 
ابف بساـ: الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ: سالـ مصطفى البدرم، )دار الكتب العممية، (3)

قاضي  .161، كالنص المقتبس مف الرسالة ص161-160ص ،2/ـ(، مج1998ىػ/1419بيركت، 
كأديبنا شاعرنا لغكينا أصكلينا ىك: محمد بف عمي بف عبد العزيز بف حمديف التغمبي كاف حافظنا الجماعة 

ـ(، ككاف مف أىؿ الجزالة كالصرامة، كىك مف بيت عمـ كنباىة 1096ىػ/490تكلى قضاء قرطبة سنة )
كتاب الصمة كمعو صمة الصمة، تحقيؽ: شريؼ أبك العبل العدكم،  انظر: ابف بشككاؿ: كفضؿ كجبللة .

 . 208ص،2/مج.ـ(2008)مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 
البيضاء،  رامامة، )دار الرشاد الحديثة، الدسييؿ زكار كعبد القادر ز مجيكؿ: الحمؿ المكشية، تحقيؽ: ( 4)

 . 84ـ(، ص1979
 .497حسف عمي حسف: المرجع السابؽ، ص(5)
 .150المراكشي: المصدر السابؽ، ص( 6)
ـ(، 1983اب، القاىرة، العامة لمكت المصرية النكيرم: نياية األرب، تحقيؽ: حسيف نصار، )الييئة(7)
شعيب األرنؤكط كحسيف األسد، مؤسسة  ، تحقيؽ:1/؛ الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ط273،ص24/ج
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حتى بمغكا مبمغنا عظيمنا لـ يبمغكا مثمو مف قبػؿ
. كبمػغ تكريمػو ليػـ، أنػو كػاف يخػرج بنفسػو (1)

، كلػـ يػزؿ (2)ـ( أحػد فقيػاء المالكيػة1145ىػػ/540زيارة ابف يػبلرزج )تلزيارتيـ، كخركجو ل
عمي بف يكسؼ مف أكؿ إمرتو يسػتدعي أعيػاف الكتػاب مػف جزيػرة األنػدلس كصػرؼ عنايتػو 
إلػػػى ذلػػػؾ حتػػػى اجتمػػػع لػػػو مػػػنيـ مػػػا لػػػـ يجتمػػػع لممػػػؾ، كقػػػد اسػػػتعمميـ كػػػكزراء ككتػػػاب فػػػي 

 .(3)عيده
ـ( الحكػـ عػف أبيػو، سػار عمػى 1144-1142ىػ/539-537كحيف كرث تاشفيف بف عمي )

، كسػػػمؾ طريػػػؽ نػػػامكس الشػػػريعة كمػػػاؿ إلػػػى طريقػػػة (4)سياسػػػة سػػػمفو تجػػػاه الفقيػػػاء كالعممػػػاء
 .(5)المستقيميف كقراءة كتب المريديف

لـ تقتصر عناية المرابطيف بالثقافة كالعممػاء عمػى أمػراء المسػمميف مػنيـ، بػؿ امتػدت لتشػمؿ 
، فقػػد أقبػػؿ األمػػراء كالنػػببلء عمػػى الثقافػػة كالعمػػـ يقمػػد كػػؿ أغمػػب األمػػراء مػػف البيػػت المرابطػػي

مػػنيـ أميػػر المسػػمميف فػػي تشػػجيعو لمعمػػـ كالعممػػاء، كاتخػػذكا الشػػعراء كاألدبػػاء جمسػػاء كقربػػكا 
، إلى جانب تحكيـ حممة الفقو في نكازليـ كقضػاياىـ ممػا (6)إلييـ الفقياء كالعمماء كالفبلسفة

اتيـ، كمتػيف ديػانتيـ التػي كانػت مبلكنػا لعػزىـ كمقامػا يدؿ عمى رسكخ إيمانيـ كصػحة معتقػد
 .(7)لسمطانيـ كممكيـ

                                                                                                                         

، تحقيؽ: 1/الحنبمي: شذرات الذىب، ط ؛ عبد الحي124ص20/ـ(, ج1996ىػ/1417الرسالو، )بيركت، 
 ،ـ(1986ىػ/1406ر ابف كثير، دمشؽ، عبد القادر األرنؤكط كمحمكد األرنؤكط، )دا

 .115،ص4/ج،2/مج
 .   150المراكشي: المصدر السابؽ، ص(1)
، تحقيؽ: أحمد تكفيؽ، )مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 3/التادلي: التشكؼ، ط(2)

 . 152ـ(،ص2010
 .   151المراكشي: المصدر السابؽ، ص(3)
 . 71أبك بكر محمد حسف: المرجع السابؽ، ص نجكل(4)
 .79، ص4/در السابؽ، جابف عذارم: المص(5)
 . 439صـ(،1956الفكر العربي، القاىرة،  حسف أحمد محمكد: قياـ دكلة المرابطيف، )دار( 6)
 . 105ص،6/جـ(،1985، ) دار القمـ، بيركت، 5/طابف خمدكف: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر، ( 7)
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كمما يدؿ عمى اىتمػاـ كالة المػرابطيف بػالعمـ كالثقافػة، أنيػـ كػانكا يرسػمكف فػي طمػب العممػاء 
ـ( جػاء مػف مدينػة فػاس 1163ىػػ/559إلى قصكرىـ، فيركل أف الفقيو عمػي بػف حػرزىـ )ت

صػػنياجة لمقػػراءة عميػػو كاألخػػذ عنػػو، فػػدخؿ عميػػو أبػػك  إلػػى مػػراكش فاسػػتدعاه بعػػض أمػػراء
الحسف كىك عمى سػريره فجمػس أبػك الحسػف تحتػو فقػاؿ لػو: أىكػذا كنػت تفعػؿ مػع مػف كنػت 
تتعمـ منو؟ قاؿ لو: نعـ. فقاؿ لو أبك الحسف: انزؿ إلى مكاني كأككف أنػا فػي مكانػؾ فأجابػو 

 .(1)فبلزمواألمير إلى ذلؾ، فنزؿ عف سريره كجمس عميو أبك الحسف، 
ينفى ما تقدـ عف دكر المرابطيف في نيضة الحيػاة الثقافيػة فػي فػاس مػا تػردد مػف ادعػاءات 

، مػػف أف الدكلػػة (3)، كتػػبعيـ فػػي ذلػػؾ بعػػض المستشػػرقيف(2)سػػاقيا مؤرخػػك الدكلػػة المكحديػػة
المرابطيػػة لػػـ تكػػف سػػكل دكلػػة عسػػكرية غمبػػت عمييػػا ركح التزمػػت التػػي دفعتيػػا إلػػى تجاىػػؿ 

، ربمػػػػا كػػػػاف كراء ىػػػػذه االدعػػػػاءات التعصػػػػب الػػػػديني كالمػػػػذىبي (4)ريػػػػة كاألدبيػػػػةالقػػػػيـ الفك
ػػا إلػػى غيػػاب الكتابػػة التاريخيػػة  كالسياسػػي مػػف المكحػػديف ضػػد المػػرابطيف، كلعمػػو يرجػػع أيضن

 .(5)الرسمية في الدكلة المرابطية
مػػػف المؤكػػػد أف دكلػػػة المػػػرابطيف لػػػـ تكػػػف بطبيعتيػػػا البدكيػػػة الصػػػحراكية تميػػػؿ إلػػػى األخػػػذ 
بأساليب التمدف، لذلؾ غمػب عمييػا نيػج الفقيػاء أكثػر مػف األدبػاء كالفبلسػفة. كمػع ذلػؾ فقػد 

                                                 
 . 169التادلي: المصدر السابؽ، ص(1)
ا في ذكر مثالب المرابطيف. كتاب أخبار الميدم انظر عمى سبيؿ المثاؿ: البيدؽ(2) ، حيث نجد بابنا خاصن

 .90، 86ـ(، ص1971بف تكمرت كابتداء دكلة المكحديف )دار المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 
كالشقندم في ، 154عبد الكاحد المراكشي: في كتابو المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ص ككذلؾ

ىاجـ فييا يكسؼ بف تاشفيف زعيـ المرابطيف، متيمنا إياه بالجيؿ. فضؿ األندلس، ك تي كتبيا في رسالتو ال
 قائبلن: الذم لكال تكسط ابف عباد لشعراء األندلس في مدحو ما أجركا لو ذكرنا، كال رفعكا لممكو قدرنا. 

، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، )دار الفكر، بيركت، 1/نفح الطيب، طانظر: المقرم: 
 .55 -27ص،4/ج،ـ(1998ىػ/1419

 Dozy (R): Histoire desالمسمميف في اسبانيا، اص بتاريخ انظر: مؤلفات دكزم كخاصة كتابو الخ(3)
des Musulmans d'Esagne, Three vols, leyde, 1932m.   . 

 . 441حسف أحمد محمكد: المرجع السابؽ، ص(4)
المغرب كاألندلس )مكتبة الخانجي: القاىرة،  محمد عبد ا عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف في( 5)

 .439-438ص ،ـ(1996
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بػػػدأت الحركػػػػة العمميػػػة كاألدبيػػػػة تزدىػػػر منػػػػذ عيػػػد األميػػػػر عمػػػي بػػػػف يكسػػػؼ بعػػػػد أف أخػػػػذ 
، حتػى إذا تمكػف المغػرب مػف نفسػو كامػتؤلت (1)المرابطكف بنصيب مف الحضارة ال بأس بػو

مقدرتو كعطائو، بػدأ يخػرج ألكاننػا أندلسػية مغربيػة تفػكؽ مػا عػرؼ مدارسو بالحياة، ككثؽ في 
مف األلكاف المشرقية في مختمؼ أنكاع المعارؼ، مف عمـك القػرآف كالحػديث، كالشػعر كالنثػر 

 كالفمسفة كالطب كغيرىا.
 ىجرة العمماء إلى فاس: -2

قصػػى مػػف نجػػح المرابطػػكف فػػي الكقػػكؼ أمػػاـ عػػرب بنػػي ىػػبلؿ ليحمػػكا المغػػرب األكسػػط كاأل
يعيثكا فسادنا كما فعمكا بإفريقيػة )المغػرب األدنػى( مػف قبػؿ، ممػا جعػؿ  شرىـ كمنعيـ مف أف

، كبػذلؾ صػاف (2)عمماء إفريقية يسعكف إلى اليجرة إلى ببلد المرابطيف اآلمنة كضمنيا فاس
المرابطػػكف تػػراث الحضػػارة العربيػػة اإلسػػبلمية كبسػػطكا ظػػؿ حمػػايتيـ عمػػى العممػػاء، لتػػزداد 

المغرب األقصى في كنفيـ تفكقنا كتألقنا، حتى قيؿ أف فػاس كمسػاجدىا كرثػت تقاليػد  مدارس
القيركاف كخمفتيا في مضمار الثقافة اإلسػبلمية: "فكػأف نكبػة القيػركاف قػد عممػت عمػى تفػكؽ 

 .(3)مدارس المغرب األقصى كبركزىا في ميداف الحضارة كتألؽ نجميا في عالـ الثقافة"
يػػركاف بعػػد تػػدمير عػػرب بنػػي ىػػبلؿ ليػػا الكثيػػر، مػػنيـ أبػػك الفضػػؿ دخػػؿ فػػاس مػػف عممػػاء الق

ـ( التػكزرم األصػؿ، المنسػكب إلػى 1119ىػػ/513يكسؼ بف محمػد بػف يكسػؼ النحػكم )ت
القيركاف، ككاف لو معرفة بعمـ الكبلـ عمى مػنيج الغزالػي فػي كتابػو إحيػاء عمػـك الػديف، كقػد 

 .(4)منعو مف ذلؾحاكؿ أف يعممو داخؿ مساجد فاس، غير أف قاضي فاس 

                                                 
ـ.(، 2009ىػ/1430إبراىيـ حركات: المغرب عبر التاريخ، )دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، (1)
 .   226ص،1/ج
ـ(، 2004عكاظ، الرباط،  تمنشكرا، )2/الحسف السائح: الحضارة المغربية "البداية كاالستمرار"، ط(2)
 .          63ص،2/ج
 .المرجع نفسو( 3)
؛ ابف األبار: التكممة لكتاب الصمة، تحقيؽ: عبد السبلـ 101-95التادلي: المصدر السابؽ، ص(4)

؛ ابف مريـ: البستاف في ذكر األكلياء  226ص،4/ـ(، ج1995ىػ/1415اليراس، )دار الفكر، لبناف، 
: جذكة االقتباس ؛ ابف القاضي 304-229ـ( ص1908ر، كالعمماء بتممساف )المطبعة الثعالبية، الجزائ

ـ(، 1973في ذكر مف حؿ مف األعبلـ بمدينة فاس، )دار المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 
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كمف عمماء القيركاف الكافديف عمى فاس إثر ىجمة بني ىبلؿ عمييا نػذكر، األديػب الشػاعر 
، (1)ـ(1099ىػػ/493أبا الطيب عبد المنعـ بف مػٌف ا بػف أبػي بحػر اليػكارم القيركانػي )ت

 .(2)ـ(،  صاحب كتاب اليداية1198ىػ/595كمحمد بف إبراىيـ الميدكم )ت
لسػػػابؽ عامػػػػؿ آخػػػر يتمثػػػؿ فػػػػي ىجػػػرة عممػػػاء األنػػػػدلس بعػػػد فتنػػػة عصػػػػر يػػػرتبط بالعامػػػؿ ا

الطكائػػؼ كمػػا شػػيدتو األنػػدلس مػػف فكضػػى كاضػػطرابات كعػػدـ اسػػتقرار، حيػػث عجػػت فػػاس 
 .(3)بكثير مف عمماء األندلس الذيف استقركا فييا أثناء ىذه الفتنة كبعدىا

ألنػػػػػدلس مػػػػػف كمػػػػف عممػػػػػاء األنػػػػػدلس الػػػػػذيف رحمػػػػكا عنيػػػػػا كدخمػػػػػكا فػػػػػاس بعػػػػد مػػػػػا شػػػػػيدتو ا
اضػػطرابات، عػػالـ الحػػديث يكسػػؼ بػػف عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عػػديس األنصػػارم 

، كالمغػكم إبػراىيـ ابػػف صػكاؼ الحجػػرم (4)ـ1111ىػػػ/505الشػاطبي، كقػد تػػكفى بفػاس سػنة 
مػاـ المغػة العربيػة محمػد بػف أحمػد بػف بػاؽ السرقسػطي (5)ـ(1112ىػػ/506الشاطبي )ت ، كا 

قيػو المحػدث محمػد بػف أحمػد ابػف إبػراىيـ بػف عيسػى بػف ىشػاـ ، كالف(6)ـ(1138ىػ/533)ت
، كالفقيػػػػػػػػو المحػػػػػػػػدث محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد البغػػػػػػػػدادم الخزرجػػػػػػػػي (7)ـ(1151ىػػػػػػػػػ/546)ت
ـ( مػػف أىػػؿ جيػػاف، كقػػد خػػرج منيػػا قبػػؿ كفاتػػو بسػػبعة أعػػكاـ أم فػػي سػػنة 1151ىػػ/546)ت

                                                                                                                         

؛ التنبكتي: نيؿ االبتياج في تطريز الديباج، تقديـ: عبد الحميد عبد ا اليرامة،  553-552ص،2/ج
 .351-349ـ(، ص2000ىػ/1421)منشكرات دار الكتاب، طرابمس، 

 .157ص،2/؛ ابف األبار: المصدر السابؽ، ج 34ص،1/ابف بشككاؿ: المصدر السابؽ، مج(1)
 .273ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 334-332التادلي: المصدر السابؽ، ص(2)
 .259ص) دار النيضة العربية ، بيركت، د.ت(، أحمد مختار العبادم: في تاريخ المغرب كاألندلس، (3)
 .491ـ(، ص2008القاىرة، ، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2/الضبي: بغية الممتمس، ط(4)
 .88ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 122ص،1/ابف األبار: المصدر السابؽ، ج(5)
 السيكطي: بغية الكعاه في طبقات المغكييف كالنحاة، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ، )مطبعة عيسى البابي(6)

 .66ص،1/ـ(، ج1964الحمبي، 
المراكشي: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة، تحقيؽ: إحساف عباس، )دار الثقافة، بيركت، (7)

 .584-582السفر الخامس، القسـ األكؿ، ص ،ـ(1965
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راء الحيػاة ، كىػؤالء كغيػرىـ كػاف ليػـ دكر بػارز فػي إثػ(1)ـ، كاسػتقر فػي فػاس1145ىػ/539
 الثقافية بفاس عمى نحك ما سنرل.

يتصؿ بالعامميف السػابقيف مػف العكامػؿ التػي سػاعدت عمػى ازدىػار الحيػاة الثقافيػة فػي فػاس 
زمػػػػف المػػػػرابطيف، تػػػػدفؽ المػػػػرابطيف أنفسػػػػيـ إلػػػػى األنػػػػدلس حػػػػيف ىبػػػػكا لنجػػػػدتيا مػػػػف ممػػػػكؾ 

فبػػػدأ المرابطػػػكف  النصػػػارل، إذ نػػػتج عػػػف ذلػػػؾ اخػػػتبلط حضػػػارة أقػػػؿ رقينػػػا بحضػػػارة مزدىػػػرة،
أصحاب الحضارة األقؿ رقينا في نقؿ مظػاىر حضػارة األنػدلس المزدىػرة، ممػا كػاف لػو بػالغ 

 .(2)األثر في تاريخ الحضارة المغربية بشكؿ عاـ، كالحياة الثقافية في فاس بشكؿ خاص
ــا/ العالقــات الثقافيــة بــين فــاس واألنــدلس: تضػػافرت عػػدة عكامػػؿ سػػاعدت عمػػى ربػػط  ثانًي

فػي العصػر المرابطػي أكليػا:  فاسبما في ذلؾ مدينة  المغربك األندلس الثقافية بيفالحياة 
اليجرات العربية التي لعبت دكرنا كبيرنا في نقؿ الثقافػة اإلسػبلمية، ثانييػا: الػرحبلت العمميػة، 
كقػػد تحػػدث ابػػف خمػػدكف عػػف الرحمػػة حػػديثنا بميغنػػا كبػػيف فكائػػدىا، كيػػرل أف فػػي الرحمػػة لطمػػب 

المشػػػيخة "مزيػػػػد كمػػػاؿ فػػػي التعمػػػيـ ... كالسػػػػبب فػػػي ذلػػػؾ أف البشػػػر يأخػػػػذكف  العمػػػـ كلقػػػاء
لقػػاء، كتػػارة  ػػا كا  ػػا كتعميمن معػػارفيـ كأخبلقيػػـ كمػػا يتحمػػكف بػػو مػػف المػػذاىب كالفضػػائؿ تػػارة عممن
محاكػػاة كتمقيننػػػا بالمباشػػػرة، كحصػػػكؿ الممكػػػات عػػف المباشػػػرة كالتمقػػػيف أشػػػد اسػػػتحكامنا كأقػػػكل 

ا، كعمػػى قػػدر كثػػرة ال شػػيكخ يكػػكف حصػػكؿ الممكػػات كرسػػكخيا، فالرحمػػة البػػد منيػػا فػػي رسػػكخن
، ثالثيػا: مكقػع مدينػة (3)طمب العمـ الكتساب الفكائد كالكماؿ بمقاء المشػايخ كمباشػرة الرجػاؿ"

 حػػكاجز أيػػة العػػدكتيف أىػػؿ أمػػاـ يكػػف فمػػـمدينػػة فػػاس المتكسػػط بػػيف مػػدف المغػػرب األقصػػى، 

                                                 
 .263ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 1)
 ؛ ابف 66-63مؿ المكشية، ص؛ مجيكؿ: الح 47-46ص،4/ابف عذارل: المصدر السابؽ، ج( 2)

؛ عبد العزيز بنعبد ا: مظاىر الحضارة المغربية )الدار 343ص ،1/القاضي: المصدر السابؽ، ج
؛ خميؿ إبراىيـ السامرائي: عبلقات المرابطيف بالممالؾ اإلسبانية  2ص،1/ؽ ،ـ(1958،  ، د.فالبيضاء

؛ حسف أحمد  351ص ،ـ(1985، بغدادإلعبلـ، ت كزارة الثقافة كاباألندلس كبالدكؿ اإلسبلمية )منشكرا
 . 245ص،1/، ج...؛ إبراىيـ حركات: المغرب عبر التاريخ 428محمكد: المرجع السابؽ، ص

 ، تحقيؽ: عمي عبد الكاحد كافي، )نيضة مصر، القاىرة،5/مقدمة ابف خمدكف، طابف خمدكف، ( 3)
 .1120ص،3/(، جـ2010
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 الشػقة ضػيؽ سػاعد كقػد العكػس، أك نػدلساأل إلى المغرب مف جماعات أك فرادل تدفقيـ تمنع
 فتػػرة نجػػد أف العسػػير مػػف إنػػو بػػؿ ،(1)األنػػدلس إلػػى البربػػر مػػف كثيػػر عبػػكر عمػػى العػػدكتيف بػػيف

تكافػػد المغاربػػة عمػػى  عمػػى سػػاعد كىػػذا .(2)بػػاألخرل العػػدكتيف مػػف أم فييػػا تتصػػؿ ال تاريخيػػة
ريػػب أف ىػػذه الصػػبلت  األنػػدلس دارسػػيف كمعممػػيف كأدبػػاء كتجػػارنا كمػػكظفيف كغيػػر ذلػػؾ، كال

 .(3)بدأت مف كقت مبكر
 الفرديػة اليجػرات أبػكاب فػتح سياسػية كحػدة فػي المػرابطيف عيػد فػي كاألنػدلس المغرب ضـ إف

 يرحبػػكف كػانكا المػرابطيف مػف األمػر كالة أف خاصػة الجميػع، أمػاـ مصػراعييا عمػى كالجماعيػة
 كالقضػػػاة كالكتػػػاب الػػػكزراء يـمػػػن كيتخػػػذكف اليبػػػات عمػػػييـ كيغػػػدقكف كأدبائيػػػا األنػػػدلس بعممػػػاء
 كالتجػػػار المػػػزارعيف المرابطػػػكف اسػػػتقبؿ ككػػػذلؾ ،(4)األخػػػرل الدكلػػػة مناصػػػب مػػػف ذلػػػؾ كغيػػػر

 حركػػة تػػدريجينا عنيػػا تمخضػػت جديػػدة، اقتصػػادية أفكػػارنا نشػػركا أف لبثػػكا مػػا الػػذيف األندلسػػييف
 ألىميػا كػفي لػـ جديػد حضارم بطابع فاس في المغربية الحياة مظاىر مختمؼ طبعت تطكرية
 إلػػى األندلسػػييف مػػف الكثيػػر ىجػػرة ذلػػؾ إلػػى يضػػاؼ ،(5)كاقتصػػادياتيـ مجتمعػػاتيـ فػػي بػػو عيػػد
 لينعمػػػكا النصػػػارل، ضػػػد األندلسػػػية السػػػاحة شػػػيدتيا التػػػي المعػػػارؾ مػػػف فػػػرارنا المغربيػػػة المػػػدف

 .(6)كالطمأنينة باالستقرار

                                                 
 كراجع: .كمابعدىا 241، ص(ـ1866مطبعة بريؿ، ليدف، )اآلفاؽ، اإلدريسي نزىة المشتاؽ في اختراؽ (1)

Edmond (B) :Berberes et Arabes ( Paris , 1942m) p222.                             
(2 ) Edmond (B) , Nevill : A Survey , P20 .                   

ـ، ) دار الرشاد الحديثة ، 15ىػ/9حتى القرف  إبراىيـ حركات : مدخؿ إلى تاريخ العمـك بالمغرب المسمـ(3)
 . 95( صـ2000، الدار البيضاء

دكتكراه، جامعة أطركحة  م عمى المغرب، )محمد عادؿ عبد العزيز إبراىيـ: أثر األندلس الحضار (4)
 .12ـ(، ص1986بحكث كالدراسات األفريقية، القاىرة، معيد ال

 . 22ص،2ؽ/ المرجع السابؽ،: عبد العزيز بنعبد ا( 5)
 . 446-445: المرجع السابؽ، صحسف عمي حسف( 6)
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 عرفتيػا التػي كالصػناعات فالفنػك  أنػكاع مػف كثيػر فػي مبكػرنا فػاس عمػى األندلسػي التأثير ظير
 فػي باألنػدلس، البناء عماؿ بيا تميز التي الفائقة الميارة المرابطيف أمراء شاىد فقد ،(1)المدينة
 بخبػػراء لبلسػػتعانة بيػػـ حػػدل ممػػا كغيرىػػا، كحمامػػات كمسػػاجد قصػػكر مػػف المنشػػآت مختمػػؼ
 كبنػائيف صػناع مػف ةجممػ قرطبػة مف فاستقدمكا ،(2)التعمير حركة في ليسيمكا باألندلس البناء
 شػيد كمػا كسقايات، كحمامات كفنادؽ مساجد مف ،(3)العمرانية المشركعات مف العديد إلنجاز
 ببنػائيف فييػا اسػتعاف العػدكتيف، بيف لممجاز قناطر فاس في تاشفيف بف يكسؼ المسمميف أمير

 كبػػػاب الرصػػػيؼ، كادم عمػػػى برقكقػػػة كأبػػػي طكبػػػة، أبػػػي قنػػػاطر كىػػػي أندلسػػػييف، كميندسػػػيف
 العػػػدكتيف عمػػػى أدار ثػػػـ ،(4)الرميمػػػة قنطػػػرة كالسادسػػػة الكاقػػػاديف ككيػػػؼ كالصػػػباغيف، السمسػػػمة
 سػػػكر بنػػػاء فػػػي األنػػػدلس مػػػف بميندسػػػيف تاشػػػفيف بػػػف عمػػػي األميػػػر اسػػػتعاف كمػػػا كاحػػػدنا، سػػػكرنا

 يحكمػكف المػؤرخيف بعػض جعػؿ ذلػؾ ككػؿ ،(5)يصػميتف كبػاب الجيسػة بػاب بػيف التي القكارجة

                                                 
: الدكر الحضارم لمدينة فاس، )مجمة دعكة الحؽ، تصدرىا كزارة عمـك األكقاؼ عبد العمي الكزاني( 1)

 ،ـ(1973ق/ 1393كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، الرباط، العدد الثاني، السنة السادسة عشر، 
 .166ص

؛ حسف عمي حسف: المرجع السابؽ،  221ص،1/، ج... حركات: المغرب عبر التاريخ إبراىيـ( 2)
 .377ص

ـ(، 1981السيد عبد العزيز سالـ: تاريخ المغرب الكبير، )دار النيضة العربية ، بيركت، (3)
 .221ص،1/، ج... ؛ ابراىيـ حركات: المغرب عبر التاريخ 759-758ص،2/ج
 9732اس )مخطكط بالييئة المصرية العامة لمكتاب تحت رقـ مجيكؿ: رسالة في ذكر مف أسس ف(4)

؛ ابف  55-54قاـ بنسخ ىذا المخطكط عبد السبلـ الغرابمي الجيبلني، كرقة  (.10988ميكركفيمـ 
تمؾ الزيادات التي تمت في جامع القركييف، كاف مف أشير  .50-49ص،1/القاضي: المصدر السابؽ، ج

انظر: مانكيؿ جكميت  في مسجد قرطبة كغيره مف مساجد األندلس. كالتي تحاكي في محاريبيا ما كجد
 ،مكرينك: الفف اإلسبلمي في إسبانيا )ترجمة: لطفي عبد البديع كمحمكد عبد العزيز، د.ـ، د.ت(

 .337ص
 .50ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 42الجزنائي: المصدر السابؽ، ص( 5)
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 .(1)كسػاؽ قػدـ عمػى األنػدلس كبػيف بينيػا العبلقػات قياـ شيدت التي مؾت فاس عيكد أركع بأف
 العناصػر مػف الكثيػر كفػدت حػيف مبكػر زمػف إلى يرجع فاس عمى األندلسي التأثير أف كالكاقع

 كمػػػف األندلسػػػييف، باسػػػـ عػػػدكتييا إحػػػدل سػػػميت حتػػػى إلييػػػا كذكرناػػػػ سػػػبؽ كمػػػا ػػػػ األندلسػػػية
 الطبيعػي فمػف بيػا، األندلسػييف سػكنى لمجػرد االسػـ ؾذلػ العػدكة تمؾ تتخذ أف بمكاف الصعكبة

 كفنية. كعمرانية كحرفية زراعية المختمفة الحضارية خبراتيـ معيـ حممكا األندلسيكف يككف أف
 التػػي الزيػػادات معظػػـ أف المرابطػػي، الفػػف عػػف حديثػػو لػػدل طيػػراس، الفرنسػػي المػػؤرخ أكػػد كقػػد
 المقتػبس األندلسػي الفػف ركائػع تمثػؿ كييفالقػر  جػامع في أركقة مف المرابطي العصر في تمت
 الحػػادم اليجػػرم/ الخػامس القػػرف فػي عميػػو ينطػكم كػػاف بمػػا األندلسػي الفػػف مػف األصػػؿ طبػؽ
 .(2)زخرفة كركعة كرشاقة رقة مف الميبلدم عش
 حيػث الميبلدم، اليجرم/العاشر الرابع القرف مطمع مع فاس في األندلسي التأثير نطاؽ اتسع
ا بةالمغار  تكافد بدأ  الناصػر، الػرحمف عبػد قبػؿ مػف كبيػرة عنايػة شػيدت التػي قرطبػة إلى عمكمن
 الدارسػػػيف عمػػػى كاالمتيػػػازات الجرايػػػات كأغػػػدقت العػػػامرييف مػػػػف كأخػػػػيرنا الحكػػػـ نجمػػػو مػػػف ثػػػـ

 المغاربػػة، أف السػػيما ،(3)إلييػػا لمرحمػػة المغاربػػة كاألسػػاتذة العمػػـ طػػبلب شػػجع ممػػا كالمدرسػػيف
 يقرأىػا أف فبلبػد  إليػو، كالجمػكس مباشػرة الشػيخ عػف األخػذ بضػركرة آمنػكا فاس، أىؿ كضمنيـ

 .(4)عممو في كحجة العممية مادتو في ثقة الطالب يعتبر حتى منو يسمعيا أك عميو
 العمػـ دكر مػف لينيمػكا األنػدلس عمػى كفػدكا الػذيف فػاس أىػؿ عػف الحػديث في المصادر تسيب
 كالتبعيػػػة أكالن  الجػػػكار بحكػػػـ األقصػػػى ربالمغػػػ أىػػػؿ ،السػػػيما(5)المرابطػػػي العصػػػر خػػػبلؿ فييػػػا

                                                 
 337؛ حسف عمي حسف: المرجع السابؽ، ص 221ص1، ج... يخإبراىيـ حركات: المغرب عبر التار (1)

 .166، المرجع السابؽ؛ عبد العمي الكزاني : 
(2 ) Terrasse, La reviviscence de L`Acanthe dans l`art hispano-mauresque, 

sous les ALmoravides, al-Andalus vol.XXVI, fasc 2, 1961m, p430. 
 . 95، ص...لى تاريخ المغرب إبراىيـ حركات : مدخؿ إ( 3)
، (ـ1953، ة، )تطكاف، دار الطباعة المغربيةمحمد عبد الرحيـ غنيمة: تاريخ الجامعات اإلسبلمي( 4)

 .212ص
 . 14-13، صالمرجع السابؽ محمد عادؿ عبد العزيز إبراىيـ :( 5)
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 كجػدتيا التػي الثقافػة إلػى المرابطيػة الدكلػة حاجػة عػف ناىيػؾ ثانينػا، المغربيػة لمسػمطة السياسية
 الكثيػر أف حتػى ،(1)بنفكذىػا تشػمميا التػي األخػرل الجيات مف غيرىا في تجد كلـ األندلس في
 بيػػنيـ كمػػف باألنػػدلس، العمػػـ مراكػػز فػػي عمػػكميـ تمقػػكا ممػػف كػػانكا كعممػػاءه المغػػرب قضػػاة مػػف
 عيػػػد فػػػي األنػػػدلس إلػػػى كصػػػؿ الػػػذم ياسػػػيف، بػػػف ا عبػػػد حػػػركتيـ كمنشػػػئ المػػػرابطيف فقيػػػو

 .(2)المغرب إلى بعدىا عاد ثـ سنكات، سبع قرابة  ىناؾ كمكث الطكائؼ دكيبلت
تكشؼ لنا كتب الطبقات عف عدد كبيػر مػف أسػماء عممػاء فػاس الػذيف كفػدكا عمػى األنػدلس 

يجمسػػكا إلػػى فقيائػػو كعممائػػو كأدبائػػو كشػػعرائو ليعػػكدكا إلػػى ببلدىػػـ بػػذخيرة عمميػػة يسػػتفيدكف ل
، كمػػػػنيـ أبػػػػك إسػػػػحؽ إبػػػػراىيـ بػػػػف خمػػػػؼ بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف الكليػػػػد السػػػػممي (3)كيفيػػػػدكف بيػػػػا

ـ( الذم دخؿ األندلس كسػمع مػف عػدد مػف المشػايخ مػنيـ أبػك محمػد بػف 1142ىػ/537)ت
بمرسػية سػمع  (1) ـ(1120ىػػ/514عمػي الصػدفي )ت ، كأبػك(4) ـ(1069ىػ/462عتاب )ت

 .(2)منو كتاب "المكطأ" كأجاز لو

                                                 
 . 95، ص... إبراىيـ حركات : مدخؿ إلى تاريخ( 1)
 . 20صمجيكؿ : الحمؿ المكشية، ( 2)
جميع، ابف دحية: المطرب مف أشعار أىؿ المغرب، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم كآخركف، )دار العمـ لم(3)

 ،؛ ابف اآلبار: المعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبي عمي الصدفي41ـ(، ص1955ىػ/1374بيركت، 
قضاة األندلس  ؛ النباىي: تاريخ 62ـ(، ص2008، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 2/ط

"المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء كالفتيا"، تحقيؽ: لجنة إحياء التراث العربي، )منشكرات دار اآلفاؽ 
؛ بيكتات فاس الكبرا، )دار المنصكر لمطباعة كالركاقة، 102ص ،ـ(1983ىػ/1403الجديدة، بيركت، 

؛ حسف  537، 501ص،2/ج، 84ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 10ـ(، ص1972الرباط، 
 . 430-429محمكد : المرجع السابؽ، ص

ـ( قرطبي شيخ المفتيف بيا، كاف مف جمة الفقياء كأحد 1069ىػ/462أبك عبد ا محمد بف عتاب )ت(4)
العمماء األثبات كممف عيًنى بسماع الحديث، كتقدـ في معرفة األحكاـ، حصيؼ العقؿ عمى منياج السمؼ 

نكر، ، تحقيؽ: محمد األحمدم أبك ال2/باج المذىب في معرفة أعياف المذىب، طانظر: الدي المتقدـ.
 .190-189ص،2/، ج(ـ2005ىػ/1426)مكتبة دار التراث، القاىرة، 
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كممػػػػػف جػػػػػاز إلػػػػػػى األنػػػػػدلس مػػػػػف الفاسػػػػػػييف عيسػػػػػى بػػػػػف يكسػػػػػػؼ بػػػػػف الممجػػػػػـك الزىرانػػػػػػي 
، كأبػا بكػر (3)ـ( كقػد دخػؿ األنػدلس فمقػى بقرطبػة أبػا عبػد ا بػف الطػبلع1148ىػ/543)ت

، ثـ دخػؿ األنػدلس لممػرة الثانيػة فمقػى بإشػبيمية حاـز بف محمد كأبا محمد بف عتاب، كغيرىـ
 .(4)أبا عبد ا بف شريف ككتب إليو أبك عبد ا الخكالني كأبك عمي ابف سكرة كغيرىما

ـ( األنػدلس طالبنػػا لمعمػػـ فمقػػى 1149ىػػػ/544كدخػؿ يحيػػى بػػف محمػد بػػف يكسػػؼ األزدم )ت
الغػافميف" فػي الرقػائؽ البػف ، كركل عنػو كتػاب "تنبيػو (5)بالمرية محمد بف مكسى بف كضػاح

السػػمرقندم، كلقػػى عبػػد الغفػػكر بػػف أبػػي محمػػد النفػػزم كركل عنػػو تأليفػػو المسػػمى بػػػ"الشاىد" 
، أمػػػا منصػػػكر بػػػف مسػػػمـ بػػػف عبػػػدكف (6)فػػػي الرقػػػائؽ، ككػػػاف عاكفنػػػا عمػػػى الطريػػػؽ الكعظيػػػة

ـ( حيث دخؿ األندلس كسمع مػف أبػي عمػي الصػدفي فػي سػنة 1156ىػ/554الزرىكني )ت
 .(7)ـ، "صحيح مسمـ" كقرأ عميو "جامع الترمذم"1117ىػ/511

كفتحت فاس أبكابيا لعمماء األنػدلس الػذيف فػركا مػف المعػارؾ التػي شػيدتيا األنػدلس لينعمػكا 
، كمف ىػؤالء العممػاء، محمػد بػف أحمػد (8)باالستقرار كالطمأنينة بعد إزدياد الزحؼ النصراني

                                                                                                                         
 ىك: أبك عمي حسيف بف محمد بف فيرة بف حيكف بف سكرة الصدفي، قاضي محدث كثير الركاية.( 1)

ـ(، 1980، )دار العمـ لممبلييف، بيركت، 5انظر: الزركمي: خير الديف الزركمي: األعبلـ، ط
 .255ص،2/ج
 .84ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 62ابف اآلبار: المعجـ، ص( 2)
ـ( مفتي األندلس كمحدثيا 1104ىػ/497محمد بف الفرج القرطبي المالكي المعركؼ بابف الطبلع )ت( 3)

 .328ص ،6/انظر: الزركمي: المرجع السابؽ، ج في عصره.
 .501ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 10ابف األحمر: المصدر السابؽ، ص( 4)
ـ(، نزيؿ المرية، فقيو محدث تكفى سنة 899ىػ/286محمد بف مكسى بف كضاح بف يزيع )ت( 5)

 .78-77ص،1/انظر: الضبي: المصدر السابؽ، ج ـ(.1142ىػ/537
 .537ص،2/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج(6)
 .203، ص... بار: المعجـابف اآل(7)
؛ المراكشي: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة،  21-20ص،2/، ج... ابف اآلبار: التكممة(8)

؛ ابف  582ـ(، ص1965كالسفر الخامس، القسـ األكؿ،  تحقيؽ: إحساف عباس، )دار الثقافة، بيركت،
 .263ص،1/القاضي: المصدر السابؽ، ج
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ككػػاف فقيينػػا حافظنػػا عارفنػػا بأصػػكؿ  ـ(1151ىػػػ/546بػػف إبػػراىيـ بػػف عيسػػى بػػف ىشػػاـ )ت
الفقو، صنؼ في مسائؿ الخػبلؼ "تعميقػو" المشػيكر فػي سػبعة أسػفار، كقػد نػزؿ بفػاس كقعػد 
بغرب جامع القركييف يدرس الفقػو، ثػـ رحػؿ إلػى بمػده جيػاف، فجمػس بمسػجده المنسػكب إليػو 

رس الفقػو ـ، كأقػاـ بيػا يػد1149ىػ/544لمكعظ كالقصص مدة، ثـ عاد إلى مدينة فاس عاـ 
 .(1)كأصكلو كمسائؿ الخبلؼ إلى أف تكفى بيا

كمػػف عممػػاء األنػػدلس الػػذيف دخمػػكا فػػاس أبػػك بكػػر مػػػحمد بػػف محمػػد بػػف عبػػد ا ابػػف معػػاذ 
، كاف مقرئنا كأديبنا كشاعرنا، رحؿ إلى قمعػة حمػاد فقػرأ بيػا، (3)المعركؼ بػ)الفمنقي( (2)المخمي

ػػا فػػي القػػراء(4)بيػػا، ثػػـ اسػػتكطف فػػاس ات مشػػاركنا فػػي عمػػـ العربيػػة كاألدب مػػع ، كصػػار إمامن
، كقػػد تصػػدر لئلقػػراء فػػي مسػػجد الحػػكراء إلػػى أف تػػكفى سػػنة (5)براعػػة الخػػط كجػػكدة الضػػبط

 ، كنػػػػزؿ القاضػػػػي السرقسػػػػطي محمػػػػد ابػػػػف حكػػػػـ بػػػػف بػػػػاؽ الجػػػػػذامي(6) ـ(1138ىػػػػػ/553)
مػد ، كسػكف أح(7)ـ( مديػنة فاس ككلى أحكاميػا كأفػػتى بيػا كدرس العػػربية1138ىػ/533)ت

ـ( غرناطػػة مػػدة كبجايػػة 1125ىػػػ/519بػػف عبػػد الصػػمد بػػف عبيػػدة القرطبػػي المكلػػكد سػػنة )
أخػرل ثػػـ اسػػتكطف مدينػة فػػاس كالتػػـز إسػػماع الحػديث عمػػى معانيػػو، حتػى صػػار مػػف أعػػبلـ 

، كقيؿ إنو قدـ فاس كالتػـز إسػماع الحػديث كالػتكمـ عمػى معانيػو إلػى أف (8)الدراسة بالقركييف

                                                 
انظر: المراكشي: الذيؿ كالتكممة، السفر الخامس القسـ األكؿ،  رار اإليماف"."أس كمف مصنفاتو كتاب(1)

 . 584، 582ص
 .21-20ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة ( 2)
 .263ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 3)
 .المصدر نفسو( 4)
 .21-20ص،2/، ج... ابف األبار: التكممة( 5)
 .21-20ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة  ؛ 263ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 6)
 . 256-255ص،1/، جابف القاضي: المصدر السابؽ(7)
لو تصانيؼ ككتابو "آفاؽ الشمكس" ك"نفس الصباح في غريب القرآف كناسخو  كمنسكخو" ك"حسف (8)

ضي: المصدر انظر: ابف القا المرتفؽ في بياف ماعميو المتفؽ فيما بعد الفجر كقبؿ الشفؽ" كغيرىا.
 141ص،1/السابؽ، ج
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-468، كلمػػػػػػا دخػػػػػػؿ أبػػػػػك بكػػػػػػر ابػػػػػػف العربػػػػػػي اإلشػػػػػػبيمي (1) ـ1186ىػػػػػػػ/582تػػػػػكفى سػػػػػػنة
ـ مدينة فاس أخذ عنػو بيػا جماعػة، كىػك الػذم لػو "تػآليؼ ال تجيػؿ 1148-1075ىػ/543
 .(2)فضبلن"

، حيػث كػانكا (3)حمؿ الكافدكف األندلسيكف معيـ عمميـ كأدبيػـ كفنػكنيـ كصػناعاتيـ كحػرفيـ
اىمة فعالػة فػي نيضػة حضػارة فػاس سػيمكا مسػأمف أنشط عناصػر السػكاف بعػد اسػتقرارىـ ف

 .(4)كتعزيز جانبيا كرفدىا بكثير مف ألكاف الحضارة المادية كالمعنكية
 ثالثًا/ العالقات بين فاس وبالد المشرق:

حػرص عممػػاء فػػاس عمػى تكثيػػؽ عبلقػػاتيـ الثقافيػة مػػع إخػػكانيـ بالمشػرؽ فكػػاف مكسػػـ الحػػج 
كمػػػػا أف الغػػػػرب  .(5)د لذاتػػػػوفرصػػػػة لبللتقػػػػاء كطمػػػػب العمػػػػـ كلػػػػيس بعػػػػده ىػػػػدؼ آخػػػػر يقصػػػػ

اإلسػػبلمي كػػاف مضػػطربنا قبيػػؿ قيػػاـ الدكلػػة المرابطيػػة اضػػطرابنا شػػديدنا ممػػا أثػػر سػػمبنا عمػػى 
الحيػػػاة العمميػػػة، نتيجػػػة لمضػػػغط النصػػػراني األسػػػباني المػػػنظـ عمػػػى المراكػػػز اإلسػػػبلمية فػػػي 

، ككػػذلؾ (6)األنػػدلس، كحالػػة االنقسػػامات كاالضػػطرابات التػػي ارتبطػػت بقيػػاـ ممػػكؾ الطكائػػؼ
تعػػػػرض القيػػػػركاف ليجمػػػػات العػػػػرب اليبلليػػػػة التػػػػي أكقػػػػؼ مػػػػدىا المرابطػػػػكف عنػػػػد المغػػػػرب 

، كيؤكػػد ذلػػؾ ابػػف خمػػدكف بقكلػػو "أف سػػند تعمػػيـ العمػػـ قػػد كػػاف ينقطػػع عػػف أىػػؿ (7)األكسػػط
                                                 

ركل عف أبي بكر ابف العربي كأبي جعفر بف عبد الرحمف البطركجي، كأبي عبد ا جعفر، كأبي (1)
 . 198-197ص،1/انظر: ابف فرحكف : المصدر السابؽ، ج مسعكد بف أبي الخصاؿ، كغيرىـ.

بف محمد(: شجرة النكر مخمكؼ )محمد  ؛ ابف 261-260ص،1/ابف القاضي : المصدر السابؽ ، ج(2)
كما  136، صـ(1931ىػ/1350الزكية في طبقات المالكية )دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د.ـ ،

 بعدىا.
 . 166، صمرجع السابؽلكازني: العبد العمي ا(3)
 .المرجع نفسو(4)
تحت مكرمة ندكة مكة ال ضمفي المغرب اإلسبلمي ) بحث : فضؿ الحج عمى العمـ فكيكرافبنعيسى ب(5)

 .242ص ،ـ(2005ىػ/1426، سنة )عنكاف: فضؿ الحج عمى العمـ
إبراىيـ بف محمد الحمد المزيني: رحبلت المغاربة إلى المشرؽ اإلسبلمي )ضمف ندكة اتحاد المؤرخيف (6)

 .339-338ص ،ـ(1997ىػـ1418العرب بعنكاف: ببلد المغرب كعبلقتيا بالمشرؽ، 
 .424ابؽ، صحسف أحمد محمكد: المرجع الس( 7)
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المغػػػرب بػػػاختبلؿ عمرانػػػو كتنػػػاقص الػػػدكؿ فيػػػو كمػػػا يحػػػدث عػػػف ذلػػػؾ مػػػف نقػػػص الصػػػنائع 
كقرطبػػػػػة كانتػػػػػا حاضػػػػػرتي المغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس، كاسػػػػػتبحر كذلػػػػػؾ أف القيػػػػػركاف  كفقػػػػػدانيا...

عمرانيػػػا، ككػػػاف فييمػػػا لمعمػػػـك كالصػػػنائع أسػػػكاؽ نافقػػػة كبحػػػكر زاخػػػرة، كرسػػػخ فييمػػػا التعمػػػيـ 
المتػػداد عصػػكرىا كمػػا كػػاف فييمػػا مػػف الحضػػارة، فممػػا خربتػػا انقطػػع التعمػػيـ مػػف المغػػرب إال 

بمػا فػييـ طمبػة العمػـ فػي مدينػة   . كىذا ما جعؿ طبلب العمػـ فػي المغػرب األقصػى(1)قميبلن"
 فاس يعتمدكف الرحمة لممشرؽ لطمب العمـ.

بدأت الرحبلت العممية إلى المشرؽ في العصر المرابطي مبكرنا، فقػد خػرج اإلمػاـ يحيػى بػف 
إبراىيـ الجدالي زعيـ الدكلة المرابطية، لمحج كتردد عمػى مجػالس العمػـ، ثػـ عػاد لنشػر العمػـ 

 .(2)الجيؿسعينا منو لمقضاء عمى 
أدرؾ الفاسػػػيكف أنػػػو ال سػػػبيؿ إلػػػى بمػػػكغ مػػػآربيـ مػػػف العمػػػـ إال بتكثيػػػؽ الػػػركابط العمميػػػة مػػػع 

، ألف أىػػؿ "المشػرؽ عمػػى الجممػة ػ كمػا يقػػكؿ ابػف خمػػدكف: (3)المشػرؽ منبػع رسػػالة اإلسػبلـ
"أرسػػخ فػػي صػػناعة تعمػػيـ العمػػـ كفػػي سػػائر الصػػنائع حتػػى إنػػو لػػيظف كثيػػر مػػف رحالػػة أىػػؿ 

المشػػػػرؽ فػػػي طمػػػػب العمػػػػـ أف عقػػػكليـ عمػػػػى الجممػػػػة أكمػػػؿ مػػػػف عقػػػػكؿ أىػػػػؿ المغػػػرب إلػػػػى 
المغرب، كأنيـ أشد نباىة كأعظـ كيسنا بفطرتيـ األكلى ... لما يركف مف كيسيـ فػي العمػـك 

. لذلؾ ال غرابة أف كجدنا كثيرنا مػف الفاسػييف يسػافركف إلػى بػبلد الحجػاز ألداء (4)كالصنائع"
كخ كالعممػاء لبلسػتزادة مػف العمػـ أك لػدكافع اجتماعيػة ألداء فريضة الحج كمف ثػـ لزيػارة الشػي

حيػث كػاف بعػض الفقيػاء كالعممػاء  -أخػرل ػ بيػدؼ االغتػراب كاليػركب عػف السػمطة كالعػز
الػػذيف انتيجػػكا الزىػػد طريقنػػا لحيػػاتيمـ، يسػػعكف لبلبتعػػاد عػػف السػػمطة كالحكػػـ، حػػيف يكمفػػكف 

 بالقضاء أك الكتابة...ألخ_.

                                                 
 .926ص،3/مقدمة ابف خمدكف، جابف خمدكف: ( 1)
 .     243: المرجع السابؽ، صبنعيسى بكيكراف( 2)
 .121ص،1/، ج... إبراىيـ حركات: مدخؿ إلى تاريخ العمـك( 3)
 .928ص،3/مقدمة ابف خمدكف، جابف خمدكف: ( 4)
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ءىػػػػا( طريػػػػؽ الحػػػج فرصػػػػة لدراسػػػػة الكتػػػب كالمؤلفػػػػات كعقػػػػد عػػػدَّ أىػػػػؿ فػػػػاس )خاصػػػة عمما
الحمقػػات كمجػػالس الػػدرس، كلكػػف لؤلسػػؼ لػػػـ تحػػظ رحػػبلت عممػػاء فػػاس بعنايػػة المػػػؤرخيف 
كاكتفى أغمبيـ بذكر بعض مف رحمػكا إلػى المشػرؽ، كمػف أبػرز ىػذه المؤلفػات "نفػح الطيػب" 

 .(1)الذم حفؿ بالعديد مف التراجـ بمغت ما يقارب ثبلثمائة ترجمة
مف عمماء فاس الشيخ الفتكح الذم "خػرج مػف فػاس إلػى مكػة كجػاكر  بالد الحجازرحؿ إلى 

ػا ثػـ رجػع إلػى فػاس كتػكفى بيػا" بيا أكثػر مػف ثبلثػيف عامن
، كأبػك عبػد ا محمػد الجزكلػي (2)

ػا يتنقػؿ بػيف مكػة كالمدينػة كبيػت  مف أىػؿ فػاس "خػرج لمحػج كأقػاـ بالمشػرؽ مػدة أربعػيف عامن
، كممػػف فضػػؿ العػػكدة إلػػى فػػاس الفقيػػو عبػػاد بػػف (3)إلػػى فػػاس كتػػكفى بيػػا" المقػػدس، ثػػـ رجػػع

ـ( رحػػؿ إلػػى المشػػرؽ كحػػج كلقػػى بمكػػة عػػدد مػػف عممائيػػا سػػمع 1148ىػػػ/543سػػرحاف )ت
، ككػػػذلؾ الشػػػيخ أبػػػي (4)كأخػػػذ عػػػنيـ، كمػػػا دخػػػؿ إلػػػى بغػػػداد ثػػػـ رجػػػع إلػػػى فػػػاس ليتػػػكفى بيػػػا

س، كػػاف فقيينػػا حافظنػػا ـ، مػػف أىػػؿ فػػا1177-1086ىػػػ/573-479الحسػػف عمػػي المػػكاتي 
ـ درس المغػػة العربيػػة، كالحػػديث كمكطػػأ 1117ىػػػ/511مشػػاكرنا مفتينػػا، دخػػؿ األنػػدلس سػػنة 

مالؾ، لكنو لـ يشبع حاجتو مف طمػب العمػـ ممػا جعمػو يتكجػو إلػى المشػرؽ لمحػج كاالسػتزادة 
افمػة "، ثػـ رجػع إلػى بػبلد مصػر، كركػب الق(5)مف العمـ فػ"ساح في تمػؾ الػببلد، كأقػاـ بػالطكر

                                                 
 كمابعدىا .183ص،2/المقرم : ج( 1)
قب العباد بمدينة فاس كما يمييا مف الببلد، تحقيؽ: محمد الشريؼ، )منشكرات التميمي: المستفاد في منا(2)

لـ تذكر سنة كفاتو إنما ذكر أنو مف معاصرم الشيخ أبك  .133ص،2/ـ(، ج2002كمية اآلداب بتطكاف، 
 ـ(.1163ىػ/559الحسف عمي بف حرزىـ )ت

؛ ابف القاضي:  202ص،2/السابؽ، ج أنظر: التميمي: المصدر الذيف ترجمكا لو لـ يذكركا سنة كفاتو.(3)
 .217-216ص،1/المصدر السابؽ، ج

 .386ص،2/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج(4)
ندرم أم الطكر يقصد: فالطكر في كبلـ العرب: الجبؿ كيقاؿ لجميع ببلد الشاـ الطكر، كذكر بعض  ال(5)

عظيـ كيزعمكف أف إبراىيـ أمر بذبح  العمماء أف الطكر ىك الجبؿ المشرؼ عمى نابمس؛ كلمييكد فيو اعتقاد
إسماعيؿ فيو. كىناؾ كذلؾ جبؿ مطؿ عمى طبرية األردف يسمى الطكر، كلكف المرجح في النص حسب 
ما يرل التميمي، ىك جبؿ الطكر الكاقع بالقرب مف مصر عند مكضع يسمى مديف الذم يقكؿ عف ياقكت 
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، كىناؾ مف الفاسييف الذيف فضمكا البقاء كاالستقرار فػي بػبلد الحجػاز، (1)ليعكد إلى فاس برنا
ـ، أصػمو مػف مدينػة 1177-1096ىػػ/573-490كأبي الحسػف عمػي بػف حمػكد المكناسػي 

ـ فحػػػج كركل عػػػف مجمكعػػػة مػػػف 1118ىػػػػ/512فػػػاس كبيػػػا كلػػػد، رحػػػؿ إلػػػى المشػػػرؽ سػػػنة 
حيح البخػارم كصػحيح مسػمـ كجػامع الترمػذم، ثػـ عػاد عمماءىا كؿ مف سنف أبي داكد كص

ـ، ثػػـ دخػػؿ األنػػدلس بنيػػة الجيػػاد كالربػػاط، كأخيػػرنا عػػاد إلػػى 1124ىػػػ/518إلػػى فػػاس سػػنة 
المشرؽ ثانية، كعيف إماـ المالكية بالحـر الشريؼ، كىذا داللة لما كجدكا فيو مف عمػـ كديػف 

 .(2)كخمؽ، كتكفى بمكة كدفف بالصفا
، نػذكر أبػا محمػد صػالح بػف القـدسك  بالد الشامذيف كاف ليـ دكر فػي كمف عمماء فاس ال

محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف حػػرزىـ )ت أكاسػػط القػػرف السػػادس اليجرم/الثػػاني عشػػر المػػيبلدم( 
، لقػػى فييػػا اإلمػػاـ أبػػا حامػػد الغزالػػي ثػػـ عػػاد إلػػى فػػاس، كمػػات بــبالد الشــامكقػػد انقطػػع مػػدة 

انقطػع بقريػة قريبػة منػو، فقدمػو أىػؿ تمػؾ القريػة ك  بيـت المقـدسبيا. كخبلؿ ىذه الرحمة زار 
لمصػػبلة يػػـؤ بيػػـ فػػي مسػػجد القريػػة، كىػػذه داللػػة عمػػى غػػزارة عممػػو كشػػدة كرعػػو، كممػػا يؤكػػد 
ذلؾ أنو عندما كاف مقيـ فػي بيػت المقػدس أقبػؿ عميػو اإلمػاـ أبػك حامػد الغزالػي فػي جماعػة 

، فقػاؿ  مف تبلمذتو، فنزلكا فػي ذلػؾ المسػجد، ككػاف فيػو عػريش عنػب قػد ظيػر فيػو الحصػـر
تبلمذتػػو: اشػػتيينا حصػػرمة، فقػػاؿ ليػػـ: سػػمكا إمػػاـ المسػػجد عمػػى حػػبس عنػػب ىػػذه الشػػجرة 
حتى يعممكـ، فسألكه فقاؿ ليـ: ال أدرم، فأخبركا أبا حامد بػذلؾ، فقػاؿ ليػـ: ىػذا مغربػي لػو 
ـ أعكاـ في ىػذا المسػجد لػـ يتعػرض ليػذا العػريش كال عػرؼ خبػره، كأنػتـ مػف سػاعة كاحػدة لػ

. كنستشػػؼ مػػػف ىػػذه الركايػػة أف أبػػػا محمػػد كػػاف عمػػػى اتصػػاؿ مػػع اإلمػػػاـ (3)تممكػػكا أنفسػػكـ
                                                                                                                         

، تحقيؽ: فريد عبد العزيز الجندم، )دار 1/اف، طأنظر: معجـ البمد الحمكم إنو "اليخمك مف الصالحيف".
 .78ص،2/؛ التميمي: المصدر السابؽ، ج 47-46ص،4/ـ(، ج1990ىػ/1410الكتب العممية، بيركت،

 .244ص،3/، ج... ؛ ابف اآلبار: التكممة 78-77ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(1)
 .245-244ص،3/، ج... ممة؛ ابف اآلبار: التك 103ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(2)
؛  359-358ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ ، ج 95-94التادلي: المصدر السابؽ، ص(3)

الكتاني: سمكة األنفاس كمحادثة األكياس فيمف أقبر مف العمماء كالصمحاء بفاس: تحقيؽ: عبد ا الكامؿ 
 .89_87ص،3/، جـ(2004الكتاني كآخركف، )دار الثقافة لمنشر، الدار البيضاء، 
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الغزالػػي، كأف قدكمػػو إليػػو مػػع طمبتػػو لػػـ يكػػف بمحػػض الصػػدفة، كمػػا سػػؤالو عػػف العنػػب إال 
 ليبيف لطمبتو قيمة ىذا الفقيو كخمقو. 

لػدفاع عنيػا ضػد كما كاف لعمماء فاس دكر ميـ في ببلد الشاـ، غير طمب العمـ تمثؿ فػي ا
، فكافػػد المغاربػػة عمػػى المشػػرؽ اسػػتجابة إلرادة شػػعبية ممحػػة فػػي المشػػاركة فػػي (1)الصػػميبيف

ػا كبيػت المقػدس عمػى  الجياد كتحرير المدف اإلسػبلمية التػي يسػيطر عميػو الصػميبيكف عمكمن
ـ( كػػاف خطيبنػػا 1134ىػػػ/529، كالفقيػػو عبػػد ا بػػف أحمػػد كشػػكف اليػػذلي )ت(2)الخصػػكص
، كذاؾ مػػا نتممسػػو فػػي (3)ألنػػدلس بفػػاس، "خػػرج إلػػى الحػػج كجاىػػد فػػي سػػبيؿ ا"فػػي جػػامع ا

ترجمة الشييد أبي الفضػؿ العبػاس بػف أحمػد الػذم "رحػؿ إلػى مكػة كاسػتكطنيا ثػـ خػرج إلػى 
، كىذا داللػة عمػى اسػتمرار (4)ـ1198ىػ/595الجياد في ببلد الشاـ، كتكفى في الغزك سنة 

 في ببلد الشاـ لرفع راية اإلسبلـ كالمسمميف. دعـ الفاسييف إلخكانيـ المسمميف
يابنا إلى مكقعيػا المتكسػط بػيف  مصرترجع أىمية  كمحطة أساسية في تنقؿ المغاربة ذىابنا كا 

بػػػبلد المغػػػرب كاألقػػػاليـ المقدسػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي الحجػػػاز، فقػػػد كانػػػت مصػػػر معبػػػرنا كمسػػػتقرنا 
لدارسػيف كالػراغبيف مػف أىػؿ فػاس لمعديد مف أىؿ فاس، كمػف أىػـ الجيػات التػي اسػتأثرت با

فػػي طمػػب العمػػـ، إذ كػػاف الراحمػػكف ينزلػػكف مدينػػة اإلسػػكندرية كنقطػػة كصػػكؿ القػػادميف مػػف 
، حيػث يمتقػكف بالعممػاء القػاطنيف فييػا، ثػـ يكاصػػمكف (5)المغػرب، كنقطػة اسػتقرار كثيػر مػنيـ

يعػػكد إلػػى رحمػػتيـ بعػػد ذلػػؾ إلػػى مكػػة كالمدينػػة، كمػػنيـ مػػف يػػدرس عمػػى عممػػاء البمػػديف ثػػـ 
ببلده، كمنيـ مف طػاب لػو المقػاـ فػي مصػر مػدة ثػـ عػاد، فميمػكف بػف ياسػيف الممتػكني، لػو 

                                                 
عمي أحمد: ببلد الشاـ في نظر المغاربة كاألندلسييف منذ بداية القرف السادس حتى نياية القرف التاسع (1)

 .49-48ص ،ـ(2000، سنة 15اليجرم )مجمة التاريخ العربي، الرباط، العدد 
يخ العربي، عمي أحمد: القدس في نظر المغاربة كاألندلسييف خبلؿ العصكر الكسطى )مجمة التار (2)

 .65-54ص ،ـ(1999، سنة 9الرباط، العدد 
 .419ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 207ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(3)
 .387-386ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 87ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(4)
 .125،ص،1/، ج... إبراىيـ حركات: مدخؿ إلى تاريخ العمـك(5)
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، كأبػك جبػؿ يعمػى تكجػو إلػى (1) ـ1103ىػػ/498رحمة حج درس خبلليا الحديث بمكة سػنة 
مكػػة فحػػج كجػػاكر تسػػعة أعػػكاـ، ثػػـ نيػػض إلػػى مصػػر، فكػػاف يحضػػر مجمػػس أبػػي الفضػػؿ 

فػي لفيػؼ النػاس ال يعرفػو أحػد، ثػـ انصػرؼ إلػى فػاس،  ،(2) ـ(1087ىػػ/480الجكىرم )ت
كيػذكر التػادلي أف أبػا جبػؿ تعػرض فػي طريػؽ عكدتػو لحػادث سػمع بػو النػاس كتحػدثكا بػو ػ 
فيػرب مػػف الشػيرة ػ كعػػاد إلػػى المشػرؽ، فممػػا كصػػؿ مصػر دخػػؿ جػػامع عمػرك بػػف العػػاص 

: فممػا دنػا منػو اعتنقػو كأبك الفضؿ يتكمـ في جمع مف الناس فمما رآه نػاداه تعػاؿ يػا أبػا جبػؿ
كأجمسو بإزائو، فرأل رجبلن قد سد باب المسجد بطكلو كعرضو كدنػا مػف أبػي الفضػؿ، فسػاره 
فػػػي أذنػػػو كانصػػػرؼ، فقػػػاؿ لػػػو أبػػػك الفضػػػؿ: أرأيتػػػو؟ فقػػػاؿ لػػػو أبػػػك جبػػػؿ: نعػػػـ، كلػػػـ يػػػره مػػػف 
الحاضػػريف فػػي المسػػجد غيرىمػػا، فقػػاؿ لػػو: ذلػػؾ الخضػػر كقػػد قػػاؿ لػػي: اقرئػػو منػػي السػػبلـ 

ره بأنػػو قػػد لحػػؽ باألبػػداؿ، كقػػاؿ أبػػك جبػػؿ: فممػػا بشػػرني بػػذلؾ اشػػتقت إلػػى أىمػػي كبمػػدم كبشػػ
، كالشػيخ أبػك يػدك يعمػى الػذم خػرج مػف فػاس إلػى (3) فاس فاستأذنتو في الرجكع إلػى الػكطف

المشػػػػػرؽ ألداء فريضػػػػػة الحػػػػػج، فأداىػػػػػا ثػػػػػـ اسػػػػػتكطف االسػػػػػكندرية حتػػػػػى تػػػػػكفى بيػػػػػا سػػػػػنة 
 ،(4)ـ1181ىػ/577

ػػا أمػا محمػػد بػػف قاسػػ ـ التميمػػي فرحػػؿ مػػف فػاس إلػػى المشػػرؽ، كأقػػاـ ىنػػاؾ خمسػػة عشػػر عامن
، ككػػػذلؾ ىػػػاجر أبػػػك (5)التقػػػى خبلليػػػا بمائػػػة شػػػيخ، كقػػػاـ بتػػػدريس المكطػػػأ فػػػي اإلسػػػكندرية

العباس أحمد بػف عبػد ا بػف ىاشػـ بػف الحطيئػة المخمػي الفاسػي المكلػكد بمدينػة فػاس سػنة 
صػر، كػاف رأسنػا فػي القػراءات السػبع، خػرج ـ بعد أف تمقى العمـ بفػاس إلػى م1085ىػ/478

                                                 
 .197-196ص،2/ج ،...ابف األبار: التكممة (1)
انظر: القاضي عياض:  ذكره في الغنية ككسمو بالكاعظ، في ترجمة أبي بكر بف عطية الذم صحبو.( 2)

، 1الغنية "فيرست شيكخ القاضي عياض"، تحقيؽ: ماىر زىير جرار، )دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
 ػ191-190ـ(، ص1982ىػ/1402

 .103المصدر السابؽ، ص التادلي:(3)
 .562ص،2/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 47-46ص،2/التميمي: المصدر السابؽ، ج(4)
 . 161ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة (5)
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إلػػى الحػػج كبػػبلد الشػػاـ ثػػـ اسػػتكطف مصػػر فػػي جػػامع راشػػدة، كاشػػتغؿ بنسػػخ الكتػػب إلػػى أف 
 .(1)ـ(1164ىػ/560تكفى سنة )

 رابًعا/ العالقات الثقافية بين فاس والمغرب األدنى:
لػػ القيــروانكانػػت مدينػػة  لييػػا ينسػػب أكػػابر العممػػاء، كا  ييـ يشػػد الرحػػاؿ دار عمػػـ بػػالمغرب، كا 

لطمػب العمػػـ، كمػػف المعػػركؼ إف ارتبػػاط المغػػرب كخاصػػة فػػاس بػػالقيركاف يبػػدأ أكاخػػر المائػػة 
اليجريػة الثانيػة زمػف اإلمػاـ إدريػس الثػاني عنػدما ىػاجر إلػى مدينػة فػاس ثبلثمائػة بيػت مػػف 
أىػؿ القيػػركاف فأسػكنيـ الضػػفة الغربيػة مػػف المدينػة كاعتمركىػػا إثػر تأسيسػػيا فصػارت تنسػػب 

، ػ كمػػا ذكرنػػا سالفناػػػ بػػؿ إف الجانػػب العمرانػػي فػػي (2)ييـ كعرفػػت باسػػميـ "عػػدكة القػػركييف"إلػ
مدينػػة فػػاس خضػػع كلػػك جزئينػػا لػػذلؾ الحضػػكر عمػػى أسػػاس إسػػياـ الػػبعض مػػنيـ فػػي بنػػاء 
بعض المؤسسات الدينية، كنقصد بذلؾ أـ البنيف فاطمة الفيريػة التػي بنػت جػامع القػركييف، 

امع األنػػدلس، فكػػاف المسػػجديف مػػف بركػػة القػػركانييف فػػي فػػاس ، كأختيػػا مػػريـ التػػي بنػػت جػػ
كيشرح بعض المؤرخكف المغاربة أبعاد حضارة ىذه الجالية، بأنيـ كػانكا أىػؿ رفاىيػة كنجػدة 
في مبانييـ كمبلبسيـ كفرشػيـ فظػبلن عػف مطعميػـ كمشػربيـ ، ككػاف أكثػرىـ صػناع كتجػار 

عػػػػػف عػػػػػدكة األنػػػػػدلس مػػػػػف الناحيػػػػػة باإلضػػػػػافة إلػػػػػى ماكانػػػػػت تتميػػػػػز بػػػػػو عػػػػػدكة القػػػػػركييف 
 .(3)االقتصادية

كىكػػذا نتبػػيف أف ىػػؤالء الكافػػديف كضػػعكا المبنػػات األكلػػى لبنػػاء صػػرح العبلقػػات الثقافيػػة بػػيف 
فريقيػػػة، بينمػػػا تجمػػػت ىػػػذه العبلقػػػات فػػػي الناحيػػػة العمميػػػة بالخصػػػكص منػػػذ المائػػػة  فػػػاس كا 

لؤلخػػذ عػػف عممائيػػا، غيػػر أف   اليجريػػة الرابعػػة، عنػػدما بػػدأت الرحمػػة العمميػػة إلػػى القيػػركاف

                                                 
، 1ابف خمكاف: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ: إحساف عباس، )دار صادر، بيركت، ط(1)

 .116ص،1/لقاضي: المصدر السابؽ، ج؛ ابف ا 153-152ص،1/ـ(، ج1971
كما كرد لدل ابف أبي  .57؛ ابف أبي زرع : المصدر السابؽ، ص 237، ص... المراكشي: المعجب(2)

زرع في صفحة أخرل مف نفس الكتاب ذكر  قدـك خمسمائة فارس مف القيسية كاألزد كمذحج كبني 
 .35السابؽ، ص أنظر: ابف أبي زرع: المصدر. ىػ189يحصب كالصدؼ كغيرىـ سنة 

 .53-52ابف أبي زرع : المصدر السابؽ، ص(3)
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التبادؿ الثقػافي فػي ىػذه الفتػرة بالػذات غمبػت عميػو المػكاد اإلسػبلمية كالفقػو المػالكي بالدرجػة 
 .(1)األكلى

كمف أبرز عمماء الفاسييف الذيف قصدكا القيركاف طمبنػا لمعمػـ عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر، 
نازعػت الفقيػاء كالمحػدثكف عميػو ـ(، الػذم ت965ىػػ/355الفقيو عيسػى بػف سػعادة الفاسػي)ت

 ، كما كػاف يػتكمـ فػي مسػألة قػط حتػى يتقنيػا(2) بعد كفاتو ككميـ يدعيو "كيقكؿ: أنا أحؽ بو"

ـ(، الػذم 967ىػػ/357، كالفقيو دراس بف إسماعيؿ، مف أىػؿ فػاس يكنػى أبػا ميمكنػة )ت(3)
قية عمى أبػي بكػر ، كقرأ كتاب المكطأ بإفري(4)أخذ عف كثير مف عمماء المالكية في المشرؽ

، كفػي طريقػو لمحػج مػر (5)ـ(، ككاف يكاظب عمى حضكر مجمسو944ىػ/333بف المباد )ت
بمدينػػػػػة اإلسػػػػػكندرية كأخػػػػػذ عػػػػػف مجمكعػػػػػة مػػػػػف األئمػػػػػة بيػػػػػا، مػػػػػنيـ عمػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي مطػػػػػر 

، حيػػث (6)ـ(، كمػػا رحػػؿ إلػػى األنػػدلس كأخػػذ العمػػـ عػػف فقيػػاء المالكيػػة فييػػا941ىػػػ/330)ت
، ثػػـ دخػػؿ إلػػى إفريقيػػة كمكػػث (7)ج كأخػػذ فييػػا عػػف عممػػاء المالكيػػةقػػاـ دراس برحمػػة إلػػى الحػػ

بيػػػػػا مػػػػػدة ليسػػػػػت بالقصػػػػػيرة ليكاظػػػػػب فييػػػػػا الحضػػػػػكر فػػػػػي مجمػػػػػس أبػػػػػي بكػػػػػر بػػػػػف المبػػػػػاد 
، كأخػذ عنػو كالسػيما كتػاب المكطػأ الػذم كػاف يقػرأه عميػو.  يقػكؿ عنػو (8)ـ(944ىػ/333)ت

المبػػػرزيف مػػػف أىػػػؿ الفضػػػؿ  المػػػالكي: "كػػػاف ابػػػف ميمكنػػػة مػػػف الحفػػػاظ المعػػػدكديف، كاألئمػػػة

                                                 
محمد المنكني: مبلمح العبلقات الثقافية بيف المغرب كتكنس )ضمف كتاب مجالس األنس في الصبلت (1)

عداد: محمد بف عزكز، شركة التراث الثقافي المغربي، )الدار  العممية بيف المغرب كتكنس، جمع كا 
، بياالبيضاء، دار   .110-109ص ،ـ(2011ىػ/1432ركت، بف حـز

ـ(، 2008ىػ/1430القاضي عياض: ترتيب المدارؾ، تحقيؽ: عمي عمر، )دار االماف، الرباط ، (2)
 .499ص،2/؛ ابف القاضي: جذكة االقتباس، ج 298ص،3/ج
 .80ص،2/مج المصدر السابؽ، شككاؿ:؛ ابف ب 298ص،3/القاضي عياض: ترتيب المدارؾ، ج(3)
 .21-20، صمصدر السابؽالالجزنائي: (4)
 .126ص،3/، ج... القاضي عياض: ترتيب المدارؾ(5)
 .146ص ،ـ(2008ابف الفرضي: تاريخ عمماء األندلس )الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، (6)
 .21-20: المصدر السابؽ، صالجزنائي(7)
 .8ص،3/، ج...: ترتيب المدارؾالقاضي عياض(8)
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طمػع النػػاس مػف حفظػػو عمػى أمػػر عظػيـ، حتػػى كػاف يقػػاؿ: اكالػديف، كلمػا طػػرأ إلػى القيػػركاف 
لػػيس فػػي كقتػػو أحفػػظ منػػو، ككػػاف نزكلػػو عنػػد ابػػف أبػػي زيػػد"، كيضػػيؼ القاضػػي عيػػاض "أنػػو 

 .  (1)حدث بكتاب ابف المكاز بالقيركاف كسمعو منو ابف أبي زيد"
، قاضػػي مدينػػة (2) ـ(1010ىػػػ/401عبػػد ا بػػف محمػػد الفاسػػي)أمػػا ابػػف محسػػكد اليػػكارم 

، فقد كانا مف ضمف طمبة أبػي (3) ـ(1016ىػ/407فاس، كأبك مركاف عبد الممؾ الككرم)ت
ـ( فػي افريقيػة، كقػد تميػزت عبلقتػو بالطمبػة المغاربػة مػف 996ىػػ/386أبي زيد القيركانػي)ت

مػػػع كثػػػرة اإلقبػػػاؿ عمػػػى دراسػػػة  حيػػػث كثػػػرة عػػػددىـ، مػػػع اسػػػتمرارية اتصػػػالو بيػػػـ بالمراسػػػمة،
مؤلفاتػػػو الفقييػػػة، ذكػػػر ابػػػف الػػػدباغ إنػػػو "تفقػػػو عميػػػو جمػػػة مػػػف القػػػركييف كاألندلسػػػييف كأىػػػؿ 

، إف ىذا االرتباط جعؿ فقياء المغرب األقصى بما فػييـ فقيػاء مدينػة فػاس (4) المغرب ..."
فػػػػاس يضػػػػعكف كتابيػػػػو "النػػػػكادر" ك "مختصػػػػر المدكنػػػػة" مكضػػػػع االىتمػػػػاـ، حيػػػػث اسػػػػتمر 

دريسيما إلى أياـ المكحديف، كىذا ما أكده القاضي عيػاض فػي فقػرة قصػيرة يقػكؿ فييػا بعػد ت
، كمػػا أف كتػاب "الرسػػالة" (5)ذكػر التػأليفيف "كعمػػى كتابيػو ىػػذيف المعػكؿ بػالمغرب فػػي التفقػو"

 ألبي زيد القيركاني استمرت لو الصدارة في المغرب حتى السبعينات اليجرية .
يسػػػػػى بػػػػػف أبػػػػػي الحػػػػػاج العفجػػػػػكمي المعػػػػػركؼ بػػػػػأبي عمػػػػػراف ككػػػػػاف الفقيػػػػػو مكسػػػػػى بػػػػػف ع

ـ( ممف رحػؿ مػف فػاس إلػى القيػركاف كاسػتكطنيا كصػار فػي عػداد 1038ىػ/430الفاسي)ت
مشػػايخيا الكبػػار، كلػػد أبػػك عمػػراف كنشػػأ فػػي مدينػػة فػػاس مػػف بيػػت" كػػانكا بػػيف حسػػب كثػػركة 

قضػاء بعضػيـ بفػاس ، ككذلؾ قكؿ عبد الػرحمف الفاسػي عػنيـ "تػكلى ال(6)كفقو كعمـ كعدالة"

                                                 
 .125ص،3/، جالمصدر نفسو( 1)
 .420ص،2/: المصدر السابؽ، جابف القاضي(2)
 .410ص،3/، ج... القاضي عياض: ترتيب المدارؾ(3)
ـ(، 2005ىػ/1426معالـ اإليماف تحقيؽ: عبد المجيد خيالي، )دار الكتب العممية، بيركت، ( 4)
 .136ص،3/ج
 .249ص،3/، ج... ترتيب المدارؾ( 5)
 .45-44ابف األحمر: المصدر السابؽ، ص(6)
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، كالشػػؾ أف أبػػا عمػػراف أكتسػػب فػػف الركايػػة (1)فػػي أيػػاـ لمتكنػػة كفػػي غيػػر فػػاس مػػف المغػػرب"
، كغيػره، ثػـ ازدادت قدمػو (2)بالقيركاف بالمبلزمة الطكيمة لشيخ القيركاف أبي الحسػف القابسػي

ا بسػػماعو مػػػف عممػػاء األنػػػدلس، ثػػـ عػػػاد أبػػك عمػػراف إلػػػى بمػػده فػػػاس محمػػبلن برصػػػيد  رسػػكخن
ممي عظيـ، ككانت قبمتو كرسي التدريس بػالقركييف تصػدر لئلقػراء بػالقركييف، كأقبػؿ عمػى ع

، كتكفيػؽ فػي اإللقػاء كالتفيػيـ، كمػا  دركسو جميكر الطػبلب لمػا أظيػر مػف تبحػر فػي العمػـك
التؼ حكلو أىؿ فاس مف الخاصة كالعامة، كصار مرجعيـ في كافة شػؤكنيـ، كمػكئميـ فػي 

، كلمػا شػاىد عممػاء كقتػو ىػذا (3)كبيػر عمػى اإلقػراء، كقػكة العمػؿ المدليمات، ككاف لو صبر
النجػػاح الػػذم حصػػؿ عميػػو أبػػك عمػػراف، كىػػذه المحبػػة التػػي تمتػػع بيػػا مػػف قبػػؿ أىػػؿ فػػاس، 
غػػاركا منػػو كحسػػدكه، كأخػػذكا يناكئكنػػو، كيسػػعكف فػػي إدائػػو سػػرنا، فقػػرر أف ييػػاجر مػػف بمػػده 

، كيػذكر ابػػف (4)بيػا كشػػاىد لطػؼ أىميػػاكيقصػد مدينػة القيػػركاف التػي سػػبؽ أف دخميػا كدرس 
األحمر السبب المباشر لخركج ابك عمراف الفاسػي مػف فػاس إذ قػاؿ: "كػاف يػأمر بػالمعركؼ 
كييػػػػى عػػػػف المنكػػػػر، كبسػػػػبب ذلػػػػؾ أخرجػػػػو مػػػػف فػػػػاس الطغػػػػاة مػػػػف أىميػػػػا العػػػػاممكف عمييػػػػا 

تمعػكف فػي ، كىناؾ ركاية أخرل تذكر أف أبا عمراف أفتى بتبديع جماعػة كػانكا يج(5)لمغراكة"
فػػي مسػػجد بنػػي بجبػػؿ فػػاس، كػػاف يجتمػػع فيػػو أىػػؿ الزىػػد كالعبػػادة فيقػػرأكف القػػرآف، كيحكػػكف 

                                                 
ذكر بعض مشاىير أىؿ فاس في القديـ، تحقيؽ: خالد بف أحمد الصقمي ، )د.ف، المغرب ، فاس ، (1)

 .24ترجمة رقـ  26ص ،ـ(2007ىػ/1428
 .159-158ص،17/، جالمصدر السابؽ الذىبي:(2)
محمد البركة: فقو النكازؿ عمى المذىب المالكي "فتاكم أبي عمراف الفاسي" )مطبعة أفريقيا الشرؽ، (3)
 .23-19ص ،ـ(2010مغرب، الدار البيضاء، ال
،  17محمد الفاسي: أبك عمراف الفاسي كالعبلقات العممية بيف المغرب كتكنس ) مجمة المناىؿ ، العدد (4)

 .153-152ص ،ـ (1980السنة 
 .44بيكتات فاس ، ص(5)
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حكايػػات الصػػالحيف، كينشػػدكف األشػػعار، فقػػاؿ أبػػك عمػػراف: ىػػذه بدعػػة لػػـ تكػػف فػػي الػػزمف 
 .(1)األكؿ، كنيى عف حضكره

لقابسػػي، كفػي القيػركاف صػار أبػك عمػراف زعػيـ المالكيػػة كشػيخ الفتػكل بيػا بعػد أبػي الحسػف ا
حتى أصبحت  تفد عميو كفكد الطمبة مف كؿ صكب، كمػا ييمنػا ىنػا أف نعمػـ أف ككػاؾ بػف 
زلػػػك الممطػػػي كػػػاف مػػػف ضػػػمف الطمبػػػة الػػػديف كفػػػدكا عمػػػى الشػػػيخ أبػػػك عمػػػراف كأخػػػذكا عنػػػو 

 .(2)بالقيركاف كأستفادكا مف عممو
لميجمػػػة  بعػػػد أربعػػػة قػػػركف مػػػف سػػػيادة المغػػػرب األدنػػػى )القيػػػركاف( لمعمػػػـ كالعممػػػاء تعػػػرض

اليبلليػػة فػػي أكائػػؿ القػػرف السػػادس اليجرم/الثػػاني عشػػر المػػيبلدم فانػػدثر حضػػارتو، فيػػاجر 
كثيػػػر مػػػف عممػػػاء مدنػػػو إلػػػى المغػػػرب األقصػػػى الػػػذم كػػػاف مسػػػتقرنا تحػػػت الحكػػػـ المرابطػػػي، 
السػيما عممػاء القيػركاف الػذيف كػاف لػدخكليـ المغػػرب األقصػى كمدنػو كمنيػا فػاس أثػر شػػديد 

 الحياة الثقافية.الكضكح في تنشيط 
مػػػػف عممػػػػاء القيػػػػركاف الػػػػذيف اسػػػػتقركا فػػػػػي فػػػػاس بعػػػػد تػػػػركيـ لمػػػػدينتيـ، محمػػػػد بػػػػػف داككد 

ـ( كقػػد تػػكلى قضػػاء فػػاس، ككػػاف مػػف أىػػؿ العمػػـ كالمعرفػػة كالفيػػـ، كلػػو 1130ىػػػ/525)ت
، كىػػػذا داللػػػة عمػػػى أف كالة األمػػػر مػػػف المػػػرابطيف كػػػانكا يكلػػػكف (3)مسػػػائؿ منثػػػكرة كقػػػد حػػػدث

ػػا دكف النظػػر إلػى العصػػبية التػػي كػانكا يعتمػػدكف عمييػػا فػػي األصػمح فقيػػانء  كخمقنػػا كأكفػر عممن
منصػػػػػػػػػب كالة األقػػػػػػػػػاليـ. كأبػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػؿ يكسػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ النحػػػػػػػػػكم 

ـ( التكرزم األصؿ، المنسكب إلى القيركاف، ككػاف لػو معرفػة بعمػـ الكػبلـ 1119ىػ/513)ت

                                                 
ا كاف قد بناه . قاؿ: "كىدـ مسجدن 177، صلديباج في ترجمة الحارث بف مسكيفذكرىا ابف فرحكف في ا(1)

خراساني بيف القبكر بناحية المقطـ في الصحراء ككاف يجتمع فيو لمقراءة كالقصص كالتعبير. قاؿ: كبمثؿ 
نما يصمي فيو  ىذا أفتى يحيى بف عمر في كؿ مسجد بنى نائبنا عف القرية حيث اليصمى فيو أىؿ القرية كا 

ثمو أفتى أبك عمراف في المسجد الذم بني في مف ينتابو، كبذلؾ أفتى في مسجد السبت في القيركاف، كبم
ـ(، 2004أنظر: البرزيمي: فتاكم البرزيمي،  تحقيؽ: محمد الييمة ، )دار الغرب اإلسبلمي  جبؿ فاس".

ػ عبد ا كنكف : ذكر مشاىير رجاؿ المغرب ) دار الكتاب المبناني ، بيركت ، د.ت(، 38ص،2/ج
 .10-9ص

 .66التادلي : المصدر السابؽ، ص(2)
 .255ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 15القاضي عياض: الغنية، ص(3)
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كؿ أف يعممػو داخػؿ مسػاجد فػاس، عمى منيج الغزالي في كتابػو إحيػاء عمػـك الػديف، كقػد حػا
 .(1)غير أف قاضي فاس منعو مف ذلؾ

كمػػػف القيػػػركانييف الكافػػػديف عمػػػى فػػػاس إثػػػر ىجمػػػة بنػػػي ىػػػبلؿ عمييػػػا، األديػػػب الشػػػاعر أبػػػك 
، (2)ـ(1099ىػػػ/493الطيػػب عبػػد المػػنعـ بػػف مػػٌف ا بػػف أبػػي بحػػر اليػػكارم القيركانػػي )ت

 .(3)احب كتاب اليدايةـ(،  ص1198ىػ/595كمحمد بف إبراىيـ الميدكم )ت
 خامًسا/ العالقات الثقافية بي فاس ومدن المغرب األوسط:

ككانػػػت الحػػػدكد بػػػيف البمػػػديف  سجمماســـة،كػػػذلؾ كػػػاف لعممػػػاء فػػػاس عبلقػػػات كطيػػػدة بعممػػػاء 
مفتكحػػة، حتػػى أف أميػػر المسػػمميف المرابطػػي تاشػػفيف بػػف عمػػي أمػػر بإحضػػار أبػػي عبػػد ا 

اس مػػػع زميمػػػو أبػػػي عبػػػد ا الػػػدقاؽ )ت آكاخػػػر ـ( إلػػػى مدينػػػة فػػػ1147ىػػػػ/542األصػػػـ )ت
القرف السادس كبداية القرف السابع اليجرم(، ليعاقبيما عمى تيمة اتيما بيا، ثـ لمػا ظيػرت 
برآتيما خمَّى سبيميما كسرحيما، كيبدك أف األصـ طابت لو الحياة في فػاس، فأقػاـ مػدة أخػذ 

فإنو ظؿ يتػردد عمػى مدينػة فػاس حتػى  ، أما صاحبو أبك عبد ا الدقاؽ(4)فييا عنو جماعة
. كمػػػػػا دخػػػػػؿ أبػػػػػك اسػػػػػحؽ إبػػػػػراىيـ بػػػػػف خمػػػػػؼ بػػػػػف الحسػػػػػف بػػػػػف الكليػػػػػد السػػػػػممي (5)كفاتػػػػػو
ـ( سجمماسػػػػػػػة كلقػػػػػػػى بيػػػػػػػا بكػػػػػػػار بػػػػػػػف زرىػػػػػػػكف ابػػػػػػػف الغػػػػػػػرديس سػػػػػػػنة 1142ىػػػػػػػػ/537)ت

ـ فسمَّعى عميو صحيح البخارم عف أبي ذر اليركم1099ىػ/493
(6). 

                                                 
؛ ابف مريـ:  225ص،4/، ج...ابف األبار: التكممة  ؛ 101-95التادلي: المصدر السابؽ، ص(1)

؛ ابف القاضي :  351-349؛ التنبكتي: المصدر السابؽ ، ص 304-229المصدر السابؽ، ص
 .553-552ص،2/المصدر السابؽ، ج

 .157ص،2/، ج...ابف األبار: التكممة  ؛ 34ص،2/ابف بشككاؿ: المصدر السابؽ، مج(2)
 .273ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 334-332التادلي: المصدر السابؽ، ص(3)
؛ الكتاني:  259ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 155التادلي: المصدر السابؽ، ص(4)

 .127ص،3/المصدر السابؽ، ج
 .260ص،1/؛ ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج 156انظر: التادلي، ص ىكذا كردت في التشكؼ.(5)
 .84ص،1/ابف القاضي: المصدر السابؽ، ج( 6)
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اريخ مدينة فاس، كمنيـ حسف بف إبراىيـ بػف عبػد حضكر في ت تممسانككاف لعمماء مدينة 
ـ(، كتػب بفػاس عػف عيسػى بػف يكسػؼ 1158ىػ/553ا التممساني المعركؼ بابف زككف )
، ككاف لو تآليؼ في الرأم  .(1)بف الممجـك

 سادًسا/ العالقات الثقافية بين فاس والسودان الغربي:
فػػي العصػػر الكسػػيط مظيػػرا مػػف  إلػػى المغػػرب الســودان الغربــيتعتبػػر الرحمػػة العمميػػة مػػف 

، كثمػػػرة لظػػػركؼ مشػػػجعة فػػػي كػػػبل البمػػػديف،. فكانػػػت سػػػبؿ (2)مظػػػاىر الحضػػػارة اإلسػػػبلمية 
التكاصػؿ مميػدة بينيمػا، بفعػػؿ تػكاتر التبػادؿ التجػارم، الػػذم كانػت مسػالكو ال تقتصػر عمػػى 

نمػػا تنقمػػت عبرىػػا أيضػػا األخبػػار كاألفكػػار كالرجػػاؿ، فمػػـ يكػػف مػػا يحػػ كؿ البضػػائع فحسػػب، كا 
دكف تردد طبلب العمـ مف السكداف عمى المغرب، لينيمػكا مػف حيػاض المعرفػة فيػو، بػؿ إنػو 
كاف أكثر بمداف شماؿ الصحراء جذبا ليـ، بالنظر إلى ارتباطػات كطػنيـ التجاريػة كالركحيػة 

 كالفكرية بو.
كالجدير بالذكر أف اإلسبلـ عبر الصحراء إلى السكداف الغربي عف طريؽ المغػرب كبفضػؿ 

السـودان فكػاف التػأثير المغربػي فػي  .(3)لمغاربة، الذيف حممكا إليػو المػذىب المػالكي كػذلؾ ا
ا فػػػػػػػي تقاليػػػػػػػده كثقافتػػػػػػػو، فكػػػػػػػانكا يرتػػػػػػػدكف "عمػػػػػػػائـ بحنػػػػػػػؾ مثػػػػػػػؿ  الغربـــــــي أكثػػػػػػػر كضػػػػػػػكحن

، ككانػػػػت (4)المغرب...كلبسػػػػيـ شػػػػبيو بمػػػػبس المغاربػػػػة...كفي الركػػػػكب كػػػػأنيـ مػػػػف العػػػػرب"
كقالبنػػا حتػػى فػػي طريقػػة الكتابػػة، فػػالقمـ المسػػتخدـ ىػػك القمػػـ  مدارسػػيـ تكػػاد تكػػكف مغربيػػة قمبنػػا

المغربػػي، بػػؿ المنػػاىج التػػي تػػدرس ىػػي نفسػػيا المنػػاىج المغربيػػة، تحتػػكم الكتػػب المالكيػػة، 

                                                 
 .217ص،1/، ج...األبار: التكممة ابف ( 1)
 – 208 يخ الجامعات اإلسبلمية الكبرل، صانظر عف الرحمة العممية في اإلسبلـ: محمد غنيمة، تار (2)

217. 
عبد العزيز العمكم: "تأثيرات ببلد المغرب عمى حضارة السكداف الغربي في العصر الكسيط": "الديف (3)

 ـ(،1999فاس،  –يخ، كمية األدب سايس أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في اآلداب، تخصص تار )كالفكر"، 
 .الفصبلف الثالث كالرابع

عممية، بيركت، خالد الخطيب، دار الكتب ال)تحقيؽ: نبيؿ  ،1ط ،صبح األعشى :القمقشندم(4)
 . 287،ص5/، جـ(1987ىػ/1407
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، (2)، كمكطػػػأ اإلمػػػاـ مالػػػؾ كالمدكنػػػة الكبػػػرل لمفقيػػػو سػػػحنكف(1)مثػػػؿ كتػػػب القاضػػػي عيػػػاض
 .(3)كغيرىا مف كتب المالكية
ياسيف المالكية في السكداف، فعمى الرغـ مف أف الرحالػة ابػف بطكطػة   فقد ظيرت تعاليـ ابف

قػػػد زار ىػػػذه المنطقػػػة بعػػػد عصػػػر المػػػرابطيف بحػػػكالي قػػػرنيف، كمػػػع ذلػػػؾ تحػػػدث عػػػف مػػػدل 
مػػكاظبتيـ عمػػى الصػػمكات كالتػػزاميـ فػػي الجماعػػات إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف تعػػاليـ عبػػد ا بػػف 

 .(4)ياسيف
الديف اإلسػبلمي الحنيػؼ، فكػاف عبػد ا بػف ياسػيف اعتمد المرابطكف عمى دعاتيـ في نشر 

، (5)يرسؿ الدعاة بعد تػدريبيـ فػي رباطػو إلػى القبائػؿ الممثمػة كالزنجيػة لتػرغيبيـ فػي اإلسػبلـ
كازدادت أىميػة ىػؤالء الػدعاة بعػػد الفتكحػات التػي قامػت بيػػا الجيػكش المرابطيػة، حيػث كػػاف 

، كبمػػغ إجػػبلؿ النػػاس ليػػؤالء (6)يػػنيـ الجديػػدالػػدعاة يػػأتكف إثػػر الجيػػكش لتعمػػيـ النػػاس قكاعػػد د
مػاراتيـ، ممػا نػتج  الدعاة أنو لـ يكف يعتػرض طػريقيـ أحػد، رغػـ العػداء القػائـ بػيف قبػائميـ كا 
مف امتزاج بيف التقاليد اإلسبلمية التػي نقميػا المرابطػكف كالتقاليػد الزنجيػة المحميػة أدل بػدكره 

                                                 
مف كتب القاضي عياض: كتاب "الشفا"، ككتاب "إكماؿ المعمـ في شرح المسمـ"، ككتاب "التنبييات (1)

المستنبطة عمى الكتب المدكنة كالمختمطة"، ككتاب "ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعبلـ مذىب 
انظر: أبك عبد ا محمد بف  القاضي عياض: التعريؼ بالقاضي عياض، تحقيؽ: محمد  مالؾ" .

 . 116ص ،بنشريفو،)د.ف، د.ت(
ىك أبك سعيد عبد السبلـ سحنكف بف سعيد بف حسيب التنكخي، الممقب بسراج القيركاف (2)

ر السابؽ، ؛ ابف فرحكف: المصد 67، 49ص،2/انظر: الدباغ: المصدر السابؽ، ج .ـ(854ىػ/240)ت
 .290، 249ص،1/ج
الكالتي: فتح الشككر في معرفة أعياف عمماء التكركر، تحقيؽ: إبراىيـ الكتاني كمحمد حجي، )دار (3)

 ـ( .1981ىػ/1401الغرب اإلسبلمي، بيركت، 
ـ 1997ىػ/1418ابف بطكطة : تحفة النظار "رحمة ابف بطكطة" ) دار بيركت كدار النفائس ، بيركت (4)
 . 691-690ص ،(
عصمت عبد المطيؼ دندش: دكر المرابطيف في نشر اإلسبلـ في غرب أفريقيا، )دار الغرب اإلسبلمي، (5)

 . 149ص ،ـ(1988ىػ/1408بيركت، 
تكماس آرنكلد: الدعكة اإلسبلمية، ترجمة: حسف إبراىيـ حسف كعبد المجيد عابديف، )مكتبة النيضة (6)

 . 391ص ،ـ(1970ىػ/1390المصرية، القاىرة، 
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ميػػـ فػػي بنػػاء الحضػػارة اإلسػػبلمية العربيػػة  إلػػى ظيػػكر تقاليػػد إسػػبلمية زنجيػػة كػػاف ليػػا دكر
 كازدىارىا .

انبثقػػػت رابطػػػة دينيػػػة كعمميػػػة بػػػيف الطػػػرفيف، تمثمػػػت عمػػػى الخصػػػكص فػػػي تػػػردد العممػػػاء  
 –كالحالػة ىػذه  –. فمـ يكف غريبا (1)المغاربة عمى "ببلد السكداف"، كركاج كتبيـ كلغتيـ بيا
و، كمعمػـك أف الحركػة العمميػة عرفػت أف يرحؿ طمبة السكداف إلػى المغػرب قصػد الدراسػة فيػ

في ىػذا العصػر تطػكرا ممحكظػا، بفعػؿ االحتكػاؾ مػع األنػدلس كالمشػرؽ، فتعػددت مراكزىػا، 
ككثػػر أعبلميػػا، كتنكعػػت اىتماماتيػػا، الشػػيء الػػذم كػػاف عامػػؿ اسػػتقطاب لطػػبلب السػػكداف 

ة إلػى نمػكذج الغربي، الذيف كانت ببلدىـ ال تزاؿ فػي مرحمػة التمقػي الفكػرم، كبالتػالي بحاجػ
 .(2)معرفي لمنيؿ منو كاالقتداء بو

غيػػر أننػػا مػػع األسػػؼ نجيػػؿ كػػؿ شػػيء تقريبػػا عػػف بدايػػة البعثػػات الطبلبيػػة السػػكدانية إلػػى 
المغػػػػرب، كدرجػػػػة تكاترىػػػػا إليػػػػو، كظػػػػركؼ إقامتيػػػػا بػػػػو، كانعكاسػػػػاتيا عمػػػػى النشػػػػاط الفكػػػػرم 

جانػب إطبلقػا، مثممػا لػـ تعػره بالسكداف الغربي، فمـ تحفؿ الرحبلت كالكتب الجغرافيػة بيػذا ال
الحكليػػات المغربيػػة أم اىتمػػاـ يػػذكر، كربمػػا يرجػػع ذلػػؾ مػػف أف المغاربػػة كػػانكا قػػادميف مػػف 
أقاصػي بػبلد اإلسػبلـ، كمػازالكا يتممسػكف خطػكاتيـ األكلػى فػي الميػداف العممػي، كقػد انصػب 

أمػا كتػب  تيـ،اىتماميـ الفكرم بما ىك مشرقي كأندلسي، كىذا ما نجد أثره كاضحا في كتابا
 .(3)التاريخ السكدانية، فقد ألفت في كقت متأخر، كانصب اىتماما عمى التاريخ المحمي

كبالتحديػػػد كتػػػاب "تػػػاريخ  –كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ فإننػػػا مػػػدينكف إلػػػى المصػػػادر السػػػكدانية 
بإفػػادتيف عػػف رحػػبلت طػػبلب السػػكداف الغربػػي إلػػى معاىػػد العمػػـ المغربيػػة فػػي  –السػػكداف" 

يط، غير أف عبد الرحماف السعدم أكردىما بطريقة عرضػية فػي سػياؽ إسػيابو العصر الكس
فػػي مكاضػػيع أخػػرل، ليػػذا لػػـ يحمػػؿ نفسػػو عنػػاء إغنائيمػػا بتفاصػػيؿ نحػػف فػػي أمػػس الحاجػػة 

                                                 
 .392- 391تكماس آرنكلد : المرجع السابؽ، ص(1)
المريني )مجمة دعكة  عبد العزيز العمكم: الرحمة العممية مف إمبراطكرية مالي إلى فاس في العصر(2)

 ،ـ(2000ىػ/1420، السنة 350كزارة األكقاؼ اإلسبلمية بالمممكة المغربية، الرباط، العدد الحؽ،
 .94 -90ص

 .المرجع نفسو(3)
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إلييػػػػا. كتعػػػػكد اإلفادتػػػػاف المػػػػذككرتاف إلػػػػى منتصػػػػؼ القػػػػرف الثػػػػامف اليجػػػػرم/ الرابػػػػع عشػػػػر 
 1307ىػػػ/ 733 - 707ي كانكػاف مكسػى )المػيبلدم كبالضػبط إلػى عيػد السػمطاف المػالفك

ـ(، الشػػيء الػػذم يتسػػاءؿ معػػو الباحػػث عػػف كاقػػع الرحمػػة العمميػػة السػػكدانية إلػػى 1332 –
فمػػف غيػػر المسػػتحيؿ أف يكػػكف ىػػذا األخيػػر قػػد  .المغػػرب كالعكػػس قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ كبعػػده

ىػػـ منػػػذ اسػػتقبؿ طػػبلب السػػكداف قبػػػؿ ىػػذه الفتػػرة، بػػػالنظر إلػػى أف اإلسػػبلـ انتشػػػر فػػي ببلد
القػػػرف الثالػػػث اليجرم/التاسػػػع المػػػيبلدم، كمػػػف ثػػػـ قػػػد تكػػػكف الرغبػػػة فػػػي التحصػػػيؿ العممػػػي 
اختمػػػػرت فييػػػػا قبػػػػؿ القػػػػرف الثػػػػامف اليجرم/الرابػػػػع عشػػػػر المػػػػيبلدم، كربمػػػػا كػػػػاف العصػػػػر 
المرابطػػي إيػػػذانا ببدايػػػة التػػػدفؽ الطبلبػػي السػػػكداني عمػػػى المغػػػرب، بتػػزامف مػػػع تكسػػػع رقعػػػة 

 .(1) ءاإلسبلـ بجنكب الصحرا
يعكد تميز الثقافة المغربية عف غيرىا مف الثقافات اإلسبلمية في ىذا العصر، إلى تمقيحيا بالثقافة 
األندلسػػػية، فظيػػػرت خبللػػػو مراكػػػز فكريػػػة بعػػػدد مػػػف المػػػدف الغربيػػػة مثػػػؿ فػػػاس كسػػػبتة كسجمماسػػػة 

، كمثػؿ كمراكش، ككانت ىػذه المػدف فػي مسػتكل االسػتجابة لرغبػات السػكداف فػي الػتعمـ كالتحصػيؿ
ىػػػذه القػػػرائف ىػػػي التػػػي دفعػػػت بعػػػض البػػػاحثيف إلػػػى االعتقػػػاد بكجػػػكد حػػػاالت سػػػابقة لتمػػػؾ الكفػػػكد 

 .الطبلبية التي ذكرىا عبد الرحماف السعدم
فقػػد ذىػػب إبػػراىيـ حركػػات إلػػى "أف القػػركييف اسػػتقبمت منػػذ القػػرف الثالػػث عشػػر )المػػيبلدم( أعػػدادا 

 .(2)ليـ إلى كؿ مف القاىرة كتكنس" كبيرة مف طبلب "بكرنك ككانـ". كما ذىب زمبلء
مف جيتو، أف مثؿ ىذه األسفار العممية ال تثيػر االسػتغراب، ألف عػرب  "J. Cuoq" كيقدر

كبربػػػر "كالتػػػة" ك"تنبكػػػت" كػػػانكا يتكجيػػػكف إلػػػى مدينػػػة فػػػاس لمدراسػػػة فػػػي القػػػركييف قبػػػؿ عيػػػد 

                                                 
د كعت: "تاريخ الفتاش في أخبار البمداف كالجيكش كأكابر الناس"، ترجمة كتحقيؽ ىكدام محمك (1)
؛ السعدم )عبد الرحماف(، تاريخ السكداف، ترجمة كتحقيؽ ىكداس (1981دكالفكس، )باريس، ميزكناؼ، ك 

س، ـ( ؛ مجيكؿ، تذكرة النسياف في أخبار ممكؾ السكداف، نشرة ىكدا1981كبنكة، )باريس، ميزكناؼ، 
ـ(. ىي مصادر كتبت عمى التكالي خبلؿ القركف السادس عشر كالسابع عشر كالثامف 1901)باريس، 

 .عشر الميبلدم، كتجمع بيف التاريخ الحديث كتراجـ العمماء كالحكاـ
، أبريؿ 269طبيعة العبلقات المغربية مع إفريقيا الغربية في العصر الكسيط )مجمة دعكة الحؽ، العدد (2)
 .189ص ،ـ(1988مام  –
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اء تزامنػت مػع "كانكاف مكسى". كيضيؼ بأف، الصبلت الفكرية كالدينيػة بػيف ضػفتي الصػحر 
إذا كانت طريؽ التعبػد تكصػؿ )السػكداف( ":العبلقات التجارية كتبادؿ السفارات كيختـ بالقكؿ

إلػػى مكػػة، فػػإف طريػػؽ العمػػـ كالفكػػر تقػػكد إلػػى المغػػرب، حيػػث كػػاف السػػكداف يشػػعركف بػػأنيـ 
 .(1)غير أجانب، مقارنة مع المشرؽ"

كاالجتمػاعي كاىتمػاـ المػرابطيف نستخمص مما سػبؽ: كػاف االسػتقرار السياسػي كاالقتصػادم 
ككالتيػػـ بػػالعمـ كالثقافػػة كىجػػرة العممػػاء إلػػى فػػاس، لتسػػيـ فػػي نيضػػة الثقافػػة فػػي فػػاس فػػي 
عصػػػر المػػػرابطيف، إذ كفػػػرت ليػػػا مقكمػػػات جعمتيػػػا حاضػػػرة مػػػف حكاضػػػر العػػػالـ اإلسػػػبلمي 

 فكثرت فييا مراكز العمـ كالتعميـ، تمؾ التي كاف ليا معممكىا كطبلبيا كمناىجيا.
أف فػػػاس خػػػبلؿ العصػػػر المرابطػػػي لػػػـ تعػػػش بمعػػػزؿ عػػػف العػػػالـ الخػػػارجي، بػػػؿ كانػػػت ليػػػا 
عبلقات ثقافية كطيدة شرقنا كغربنا كشماالن كجنكبنا، ككؿ ذلؾ كاف يحػدث مػف خػبلؿ رحػبلت 
لييا كسكاء كاف أصحاب ىذه الرحاالت فاسييف أك أندلسػييف أك قيػركانييف أك  العمماء منيا كا 

 .تممسانييف أك غير ذلؾ
كشفت الدراسة أف فاس لعبت دكرنا ميمنا في نشر الثقافة اإلسبلمية في المغرب، حيث كػاف 
ليا أثرىا الثقافي في المنطقة المحيطة بيا، ككػذلؾ المنػاطؽ اإلفريقيػة كاألندلسػية كالمشػرقية 
التي تتصؿ بيا بعبلقة مػا مػف العبلقػات عبػر تاريخيػا، كباتػت مركػزنا رئيسػينا لمثقافػة العربيػة 
اإلسػبلمية ليػا مكانتيػا إلػػى جانػب مراكػز العمػـك اإلسػػبلمية األخػرل، كأف العصػر المرابطػػي 
كاف بالنسبة لمدينة فاس االنطبلقػة لحيػاة ثقافيػة شػع نكرىػا فيمػا بعػد ككػاف لػو أثػر ميػـ فػي 

 حياة األمة اإلسبلمية.
***************** 

                                                 
(1) Cuoq (j.), histoire de l’islamisation de l’Afrique de l’ouest des origines à la fin 

de 16ème siècle. Paris. Geuthner, 1984. pp. 108 – 109. Voir aussi : konale 
(D). Les relations culturelles entre Fès et le Mali du 14ème au 16ème siècle. 
In Fès et l’Afrique : Relations économiques culturelles et spirituelles. 
Casablanca. Institut des études africaines de Rabat et la faculté des lettres et 
des sciences humaines. Saix–Fès.1995, p49.  
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أواًل: المصادر المخطوطة:

رسػػالة فػػي ذكػػر مػػف أسػػس فػػاس )مخطػػكط بالييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب تحػػت كؿ: مجيػػ
 قاـ بنسخ ىذا المخطكط عبد السبلـ الغرابمي الجيبلني. (.10988ميكركفيمـ  9732رقـ 

 ثانًيا: المصادر المطبوعة:
ـ(: التكممػة لكتػاب 1260ىػ/658ابف األبار: )أبك عبد ا محمد بف أبي بكر القضاعي ت

 ـ(.1995ىػ/1415ة، تحقيؽ: عبد السبلـ اليراس، )دار الفكر، لبناف، الصم
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: المعجػػػػـ فػػػػي أصػػػػحاب القاضػػػػي اإلمػػػػاـ أبػػػػي عمػػػػي الصػػػػدفي )الييئػػػػ

 ـ(.2008، 2المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ط
، تحقيػؽ: محمػد 2القاضي عيػاض: التعريػؼ بالقاضػي عيػاض، ط/أبك عبد ا محمد بف  

بنشػريفو، )كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية، مطبعػػة فضػالة المحمديػة، المممكػة المغربيػػة، 
 ـ(.1982

، 2ـ(: ركض القرطػػػاس، ط/1340ىػػػػ/741ابػػػف أبػػػي زرع: )أبػػػك الحسػػػف عمػػػي الفاسػػػي ت
 ـ(.1999ىػ/ 1420الرباط، تحقيؽ: عبد الكىاب بنمنصكر، )المطبعة الممكية، 

ابػػػػػػػف األثيػػػػػػػر: )أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكػػػػػػػػريـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكاحػػػػػػػد الشػػػػػػػػيباني  
، تحقيػػػؽ: عبػػػد ا القاضػػػي،) دار الكتػػػب 2ـ(: الكامػػػؿ فػػػي التػػػاريخ، ط/1232ىػػػػ/630ت

 ـ(.1995ىػ/1415العممية، بيركت، 
الكبػػرا، )دار ـ(: بيكتػػات فػػاس 1404ىػػػ/807ابػػف األحمػػر: )إسػػماعيؿ ابػػف األحمػػر ت-10

 ـ(.1972المنصكر لمطباعة كالركاقة، الرباط، 
ـ(: نزىػػة المشػػتاؽ فػػي 1164ىػػػ/560اإلدريسػػي: )الشػػريؼ محمػػد بػػف عبػػد العزيػػز ت-11

 ـ(.1866اختراؽ اآلفاؽ، )مطبعة بريؿ، ليدف، 
 ـ(. 2004البرزيمي: فتاكم البرزيمي ، تحقيؽ:محمد الييمة ، )دار الغرب اإلسبلمي -12
ـ(: الػذخيرة فػػي محاسػف أىػػؿ الجزيػػرة، 1147ىػػػ/542اـ: )أبػك الحسػػف عمػي تابػف بسػػ-13

 ـ(.1998ىػ/1419تحقيؽ: سالـ مصطفى البدرم، )دار الكتب العممية، بيركت، 
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ـ(: كتػػاب الصػػمة 1182ىػػػ/578ابػػف بشػػككاؿ: )أبػػك القاسػػـ خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ ت -14
الثقافػػػة الدينيػػػة، القػػػاىرة، كمعػػػو صػػػمة الصػػػمة، تحقيػػػؽ: شػػػريؼ أبػػػك العػػػبل العػػػدكم، )مكتبػػػة 

 ـ(.2008
ـ(: 1377ىػػ/779ابف بطكطة: )أبك عبػد ا محمػد بػف إبػراىيـ المػكاتي الطنجػي -15     

تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب االسفار "رحمة ابف بطكطػة"، )دار بيػركت كدار 
 ـ(.1997ىػ/1418النفائس، بيركت 

متػػػػػكفى فػػػػػي منتصػػػػػؼ القػػػػػرف السػػػػػادس البيػػػػػدؽ: )أبػػػػػك بكػػػػػر بػػػػػف عمػػػػػي الصػػػػػنياجي -16
اليجرم/الثػػاني عشػػر المػػيبلدم(: أخبػػار الميػػدم بػػف تػػكمرت كبدايػػة دكلػػة المكحػػديف، )دار 

 ـ(.1971المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 
ـ(: التشػػكؼ 1220ىػػ/617التػادلي: )أبػك يعقػػكب بػف يكسػػؼ بػف يحيػػى ابػف الزيػػات ت-17

فيؽ، )مطبعة النجػاح الجديػدة، الػدار البيضػاء، ، تحقيؽ: أحمد تك 3إلى رجاؿ التصكؼ، ط/
 ـ(.2010

 ـ(.1987التميدم عبد ا: المطرب في مشاىير أكلياء المغرب )د.ف، طنجة ، -18
-1206ىػػػػػ/604-603التميمػػػػي: )أبػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكػػػػريـ الفاسػػػػي ت-19

تحقيػػػؽ: محمػػػد  ـ(: المسػػتفاد فػػػي مناقػػػب العبػػػاد بمدينػػػة فػػػاس كمػػػا يمييػػػا مػػػف الػػػببلد،1207
 (.ـ2002الشريؼ، )منشكرات كمية اآلداب بتطكاف، 

ـ(: نيػػؿ االبتيػاج فػػي تطريػز الػػديباج، تقػػديـ: 1626ىػػػ/1036التنبكتػي: )أحمػػد بابػا ت-20
 ـ(.2000ىػ/1421عبد الحميد عبد ا اليرامة، )منشكرات دار الكتاب، طرابمس، 

اليجرم/الرابػػع عشػػر المػػيبلدم(:  الجزنػػائي: )عمػػي الجزنػػائي، مػػف أىػػؿ القػػرف الثػػامف-21
، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الكىػػػػاب بنمنصػػػػكر، )المطبعػػػػة الممكيػػػػة، الربػػػػاط، 3جنػػػػى زىػػػػر اآلس، ط/

 ـ(.2008ىػ/1429
ـ(: شػػػذرات 1678ىػػػػ/1089الحنبمػػػي: )عبػػػد الحػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد العكػػػرم ت-22

شػػؽ، ، تحقيػػؽ: عبػػد القػػادر األرنػػؤكط كمحمػػكد األرنػػؤكط، )دار ابػػف كثيػػر، دم1الػػذىب ط/
 ـ(.1986ىػ/1406
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، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد ا عنػػػاف، 4ابػػػف الخطيػػػب: االحاطػػػة فػػػي أخبػػػار غرناطػػػة، ط/-23
 ـ(ػ 2001ىػ/1421)مكتبة الخانجي، القاىرة، 

ـ(: مقدمػػة ابػػف 1405ىػػػ/808ابػػف خمػػدكف: )أبػػك زيػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ت-24     
 ـ(.2010لقاىرة، ، تحقيؽ: عمي عبد الكاحد كافي، )نيضة مصر، ا5خمدكف، ط/

 ـ(.1985، ) دار القمـ، بيركت، 5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر، ط/25
ـ(: كفيػػات 1282ىػػػ/681ابػػف خمكػػاف: )شػػمس الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد ت-26

دار صػػػػػادر، بيػػػػػركت، ، تحقيػػػػػؽ: إحسػػػػػاف عبػػػػػاس، )1األعيػػػػػاف كأنبػػػػػاء أبنػػػػػاء الزمػػػػػاف، ط/
 ـ(.1971

 ـ(.1980، )دار العمـ لممبلييف، بيركت، 5خير الديف الزركمي: األعبلـ، ط/-27
الػػػػػدباغ، معػػػػػالـ اإليمػػػػػاف، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد المجيػػػػػد خيػػػػػالي، )دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، 

 ـ(.2005ىػ/1426
ـ(: المطػػرب مػػف أشػػعار أىػػؿ 1235ىػػػ/633ابػػف دحيػػة: )أبػػك الخطػػاب عمػػر بػػف حسػػف ت

لمغػػػػػػػػػػرب، تحقيػػػػػػػػػػؽ: أ.إبػػػػػػػػػػراىيـ األبيػػػػػػػػػػارم كآخػػػػػػػػػػركف، )دار العمػػػػػػػػػػـ لمجميػػػػػػػػػػع، بيػػػػػػػػػػركت، ا
 ـ(.1955ىػ/1374

ـ(: سػير أعػبلـ النػببلء، 1347ىػػ/748الذىبي: )محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قايمػاز ت
، تحقيػػػػػػػػػػؽ: شػػػػػػػػػػعيب األرنػػػػػػػػػػؤكط كحسػػػػػػػػػػيف األسػػػػػػػػػػد، )مؤسسػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػالو، بيػػػػػػػػػػركت، 1ط/

 ـ(.1996ىػ/1417
(، تػػػاريخ السػػػكداف، ترجمػػػة كتحقيػػػؽ ىػػػكداس كبنػػػكة، )بػػػاريس، السػػػعدم )عبػػػد الرحمػػػاف-31

 ـ(.1981ميزكناؼ، 
ـ(: االستقصػا فػػي أخبػػار المغػػرب 1897ىػػػ/1315السػبلكم: )أحمػػد بػػف خالػد الناصػػرم ت 

 ـ(.2007ىػ/1432، تحقيؽ: محمد عثماف، )دار الكتب العممية، بيركت، 2األقصى، ط/
ف كالنحػػػاة، تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ، السػػػيكطي: بغيػػػة الكعػػػاه فػػػي طبقػػػات المغػػػكيي-33

 ـ(.1964)مطبعة عيسى البابي الحمبي، 
 ـ(.2008، )الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2الضبي: بغية الممتمس، ط/-34
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عبػػد الػػرحمف الفاسػػي: ذكػػر بعػػض مشػػاىير أىػػؿ فػػاس فػػي القػػديـ، تحقيػػؽ: خالػػد بػػف -35
 ـ(.2007ىػ/1428أحمد الصقمي ، )المغرب ، فاس ، 

فػي ذكػر أخبػار األنػدلس  البيػاف المغػرب ـ(:1295ىػػ/695عذارم: )المراكشي ت ابف-36
.ليفػػػي بركفنسػػػاؿ، )الػػػدار العربيػػػة لمكتػػػاب حقػػػكؽ 3كالمغػػػرب، ط/ ، تحقيػػػؽ: ج.س.كػػػكالف كا 

 (.ـ1983الطبع كالنشر لدار الثقافة، بيركت، 
، تحقيػؽ: محمػد إبػراىيـ الكتػاني 1بياف المغػرب "قسػـ المكحػديف" ط/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ال-37

 ـ(.1985ىػ/1406كآخريف، )دار الثقافة، الدار البيضاء، 
ـ(: الػػديباج المػػذىب فػػي 1396ىػػػ/799ابػػف فرحػػكف: )إبػػراىيـ بػػف عمػػي اليعمػػرم ت -38

ث، ، تحقيػػػؽ: محمػػػد األحمػػػدم أبػػػك النػػػكر، )مكتبػػػة دار التػػػرا2معرفػػػة أعيػػػاف المػػػذىب، ط/
 ـ(.2005ىػ/1426القاىرة، 

ابػػػػػػػف الفرضػػػػػػػي: )أبػػػػػػػك الكليػػػػػػػد عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ األزدم الحػػػػػػػافظ -39
، )الييئة المصرية العامة لمكتػاب، القػاىرة، 2ـ( تاريخ عمماء األندلس، ط/1012ىػ/403ت
 ـ(.2008،

ـ(: الغنيػػػة 1149ىػػػػ/544القاضػػػي عيػػػاض: )عيػػػاض بػػػف مكسػػػى اليحصػػػبي السػػػبتي -40
، تحقيػػػػػػؽ: مػػػػػػاىر زىيػػػػػػر جػػػػػػرار، )دار الغػػػػػػرب 1يكخ القاضػػػػػػي عيػػػػػػاض"، ط/"فيرسػػػػػػت شػػػػػػ

 ـ(.1982ىػ/1402اإلسبلمي، بيركت، 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ترتيػػػػػب المػػػػػدارؾ، تحقيػػػػػؽ: عمػػػػػي عمػػػػػر، )دار االمػػػػػاف، الربػػػػػاط ، -41

 ـ(.2009ىػ/1430
ـ(: جػذكة االقتبػاس فػي 1616ىػػ/1025د بف محمػد تابف القاضي: )أبك العباس أحم-42

ذكػػػػر مػػػػػف حػػػػؿ مػػػػػف األعػػػػبلـ بمدينػػػػػة فػػػػاس، )دار المنصػػػػػكر لمطباعػػػػة كالكراقػػػػػة، الربػػػػػاط، 
 ـ(.1973

، تحقيػػػؽ: 1ـ(: صػػػبح األعشػػػى، ط/1417ىػػػػ/820القمقشػػػندم: )أحمػػػد بػػػف عمػػػي ت -43
 ـ(.1987ىػ/1407نبيؿ خالد الخطيب، )دار الكتب العممية، بيركت، 

ـ(: سػػمكة األنفػػاس كمحادثػػة األكيػػاس 1927ىػػػ/1345تػػاني: )محمػػد بػػف جعفػػر ت الك-44
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فػػيمف أقبػػر مػػف العممػػاء كالصػػمحاء بفػػاس: تحقيػػؽ: عبػػد ا الكامػػؿ الكتػػاني كآخػػركف، دار 
 ـ.2004الثقافة لمنشر، الدار البيضاء، 

: مارمكؿ: )كرفخاؿ متكفى في آكاخر القرف العاشػر اليجرم/السػادس عشػر المػيبلدم(-45
-1408إفريقيػػػػػػػػػا، ترجمػػػػػػػػػة: محمػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػي كآخػػػػػػػػػركف، )مكتبػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػارؼ، الربػػػػػػػػػاط ، 

 ـ(.1989-1988ىػ/1409
مجيػػكؿ: )لمؤلػػؼ مجيػػكؿ مػػف كتػػاب القػػرف الثػػامف اليجرم/الرابػػع عشػػر المػػيبلدم(: -46

الحمػػػؿ المكشػػػية فػػػي األخبػػػار المراكشػػػية، تحقيػػػؽ: سػػػييؿ زكػػػار كعبػػػد القػػػادر زمامػػػة، )دار 
 ـ(.1979البيضاء،  الرشاد الحديثة، الدرا

 ـ(.1901مجيكؿ، تذكرة النسياف في أخبار ممكؾ السكداف، )نشرة ىكداس، باريس، 
محمػػػكد كعػػػت: "تػػػاريخ الفتػػػاش فػػػي أخبػػػار البمػػػداف كالجيػػػكش كأكػػػابر النػػػاس"، ترجمػػػة -48

 ـ(.1981كتحقيؽ ىكدام كدكالفكس، )باريس، ميزكناؼ، 
يػػة فػػي طبقػػات المالكيػػة )دار الفكػػر مخمػػكؼ )محمػػد بػػف محمػػد(: شػػجرة النػػكر الزك ابػػف-49

 ـ( 1931ىػ/1350لمطباعة كالنشر كالتكزيع، د.ـ ،
المراكشػػػػػػػػي: )أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد ا محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الممػػػػػػػػؾ األنصػػػػػػػػارم  -50
ـ(: الػػذيؿ كالتكممػػة لكتػػابي المكصػػكؿ كالصػػمة، تحقيػػؽ: محمػػد بػػف شػػريفة، 1303ىػػػ/703ت

لسػفر الثػامف. كالسػفر الرابػع، كالسػفر الخػامس، )دار الثقافة، بيركت، د.ت، السفر األكؿ، كا
 ـ(. 1965كالسفر السادس، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت،

ـ(: المعجػػب فػػي تمخػػيص أخبػػار المغػػرب، 1249ىػػػ/647المراكشػػي: )عبػػد الكاحػػد ت -51
 ـ(.1963تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، )د.ف، القاىرة، 

كليػػاء كالعممػػاء بتممسػػاف )المطبعػػة الثعالبيػػة، الجزائػػر، ابػػف مػػريـ: البسػػتاف فػػي ذكػػر األ-52
 ـ( ػ 1908

(: نفػػح الطيػػب ، ـ1631ىػػػ/1041المقػػرم: )شػػياب الػػديف أحمػػد المقػػرم التممسػػاني ت-53
 ـ(.1998ىػ/1419، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، )دار الفكر، بيركت، 1ط/
األندلسػػػػػي، كػػػػػاف حينػػػػػا سػػػػػنة  النبػػػػػاىي: )أبػػػػػك الحسػػػػػف بػػػػػف عبػػػػػد ا النبػػػػػاىي المػػػػػالقي-54
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ـ(: تػػػاريخ قضػػػاة األنػػػدلس "المرقبػػػة العميػػػا فػػػيمف يسػػػتحؽ القضػػػاء كالفتيػػػا"، 1390ىػػػػ/793
تحقيػػػػػػػػؽ: لجنػػػػػػػػة إحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػي، )منشػػػػػػػػكرات دار اآلفػػػػػػػػاؽ الجديػػػػػػػػدة، بيػػػػػػػػركت، 

 ـ(.1983ىػ/1403
ي ـ(: نيايػػة األرب فػػ1332ىػػػ/732النػػكيرم: )شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب ت-55

 ـ(.1983فنكف األدب تحقيؽ: حسيف نصار، )الييئة العامة لمكتاب، القاىرة، 
الػػػػػػػكالتي: )أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد ا محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػي بكػػػػػػػر الصػػػػػػػديؽ أبػػػػػػػي عبػػػػػػػد ا محمػػػػػػػد -56
ـ(: فػػػتح الشػػػككر فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف عممػػػاء التكػػػركر )تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ 1804ىػػػػ/1219ت

 ـ(.1981ىػ/1401 الكتاني كمحمد حجي، )دار الغرب اإلسبلمي، بيركت،
ـ(: معجػػػػـ البمػػػػداف، 1229ىػػػػػ/626يػػػػاقكت الحمػػػػكم: )شػػػػياب الػػػػديف أبػػػػك عبػػػػد ا ت-57
 1410، تحقيػػػػػػػؽ: فريػػػػػػػد عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز الجنػػػػػػػدم، )دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة، بيػػػػػػػركت، ،1ط/
 ـ(.1990ىػ/

 ثالثًا/ المراجع العربية والمعربة:
سػػف كعبػػد المجيػػد عابػػديف، آرنكلػػد، تكمػػاس: الػػدعكة اإلسػػبلمية، ترجمػػة: حسػػف إبػػراىيـ ح-1

 ـ( .1970ىػ/1390)مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
البركػة، محمػد: فقػو النػكازؿ عمػى المػػذىب المػالكي "فتػاكم أبػي عمػراف الفاسػي" )مطبعػػة -2

 ـ(.2010أفريقيا الشرؽ، المغرب، الدار البيضاء، 
 ـ (.1958يضاء، د.ف ، بنعبد ا، عبد العزيز: مظاىر الحضارة المغربية ) الدار الب-3
، )دار الثقافػة، المغػرب، 2ابف تاكيت، محمد بف ك الصادؽ، محمد: األدب المغربي ط/-4

 ـ(.1978
 ـ(.1995حجي، محمد: جكالت تاريخية )دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، -5
حركػػػػػػػػػػات: المغػػػػػػػػػػرب عبػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاريخ، )دار الرشػػػػػػػػػػاد الحديثػػػػػػػػػػػة، الػػػػػػػػػػدار البيضػػػػػػػػػػػاء، -6

 ـ(.2009ىػ/1430
ـ )دار 15ىػػ/9ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، إبراىيـ: مدخؿ إلى تاريخ العمـك بالمغرب المسمـ حتى القػرف ػػػػ-7

 ـ (.2000الرشاد الحديثة، الدار البيضاء ، 
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حسػػػف، عمػػػي حسػػػف: الحضػػػػارة اإلسػػػبلمية فػػػي المغػػػػرب كاألنػػػدلس، )مكتبػػػة الخػػػػانجي، -8
 ـ(.1980القاىرة ،

ؼ: دكر المرابطيف في نشر اإلسبلـ في غػرب أفريقيػا، )دار الغػرب دندش، عصمت عبد المطي-9
 ـ(.1988ىػ/1408اإلسبلمي، بيركت، 

، )منشػػكات عكػػاظ، الربػػاط، 2السػػائح، الحسػػف: الحضػػارة المغربيػػة "البدايػػة كاالسػػتمرار"، ط/ -10
 ـ(.2004

 ـ(.1981يركت، سالـ، السيد عبد العزيز: تاريخ المغرب الكبير، )دار النيضة العربية ، ب -11
السامرائي، خميؿ إبراىيـ: عبلقات المرابطيف بالممالؾ اإلسبانية باألندلس كبالدكؿ اإلسبلمية  -12

 ـ(.1985)منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، العراؽ، 
 العبادم، أحمد مختار: في تاريخ المغرب كاألندلس، )دار النيضة العربية، بيركت، د.ت.(-13

: عصػػػػػر المػػػػػرابطيف كالمكحػػػػػديف فػػػػػي المغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس )مكتبػػػػػة عنػػػػػاف، محمػػػػػد عبػػػػػد ا
 ـ(.1996الخانجي: القاىرة، 

غنيمػػػػة، محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحيـ: تػػػػاريخ الجامعػػػػات اإلسػػػػبلمية، تطػػػػكاف، )دار الطباعػػػػة -15
 ـ(.1953المغربية، 

كنػػػػكف، عبػػػػد ا: ذكػػػػر مشػػػػاىير رجػػػػاؿ المغػػػػرب ) دار الكتػػػػاب المبنػػػػاني ، بيػػػػركت ، -16
 د.ت(. 

 ـ(.1956حمكد، حسف أحمد: قياـ دكلة المرابطيف، )دار الفكر العربي، القاىرة، م-17
المنكني، محمد: مبلمح العبلقػات الثقافيػة بػيف المغػرب كتػكنس )ضػمف كتػاب مجػالس -18

عػداد: د.محمػد بػف عػزكز، شػركة  األنس في الصبلت العممية بيف المغرب كتػكنس، جمػع كا 
، بيركت، التراث الثقافي المغربي، )الدار ال  ـ(.2011ىػ/1432بيضاء، دار بف حـز

مكرينػػػك، مانكيػػػؿ جكميػػػت: الفػػػف اإلسػػػبلمي فػػػي إسػػػبانيا، ترجمػػػة: لطفػػػي عبػػػد البػػػديع -19
 كمحمكد عبد العزيز، )د.ـ، د.ت(.

مػػػػػؤنس، حسػػػػػيف: معػػػػػالـ تػػػػػاريخ المغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس )دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة، القػػػػػاىرة، -20
 ـ(.1989

 رابًعا/ األبحاث والمقاالت:
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أحمػػد، عمػػي: القػػدس فػػي نظػػر المغاربػػة كاألندلسػػييف خػػبلؿ العصػػكر الكسػػطى  -1 
 ـ(.1999، سنة 9)مجمة التاريخ العربي، الرباط، العدد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ببلد الشاـ في نظر المغاربة كاألندلسييف منذ بداية القرف السػادس حتػى نيايػة 
 ـ(.2000، سنة 15رم )مجمة التاريخ العربي، الرباط، العدد القرف التاسع اليج

بكيػػكراف، بنعيسػػى: فضػػؿ الحػػج عمػػى العمػػـ فػػي المغػػرب اإلسػػبلمي ) بحػػث ضػػمف نػػدكة فػػي 
 ـ (.2005ىػ/1426مكة المكرمة تحت عنكاف: فضؿ الحج عمى العمـ، سنة )

مجمػة تصػدرىا كزارة الجحكم، محمد: التاريخ الفكرم كالثقافي لمقػركييف )مجمػة دعػكة الحػؽ، 
األكقػػاؼ اإلسػػبلمية بالمممكػػة المغربيػػة، الربػػاط، العػػدد الخػػاص عػػف جػػامع القػػركييف، تحػػت 

 ـ.2002، السنة 364رقـ 
حركػات، إبػػراىيـ: طبيعػة العبلقػػات المغربيػة مػػع إفريقيػا الغربيػػة فػي العصػػر الكسػيط )مجمػػة 

 ـ(.1988مام  –، أبريؿ 269دعكة الحؽ، العدد 
عزيػػز: الرحمػػة العمميػػة مػػف إمبراطكريػػة مػػالي إلػػى فػػاس فػػي العصػػر المرينػػي العمػػكم، عبػػد ال

)مجمػػػػػػة دعػػػػػػكة الحػػػػػػؽ، تصػػػػػػدرىا كزارة األكقػػػػػػاؼ اإلسػػػػػػبلمية بالمممكػػػػػػة المغربيػػػػػػة، الربػػػػػػاط، 
 .ـ(2000ىػ/1420، السنة 350العدد

الفاسػػػػي، محمػػػػد : أبػػػػك عمػػػػراف الفاسػػػػي كالعبلقػػػػات العمميػػػػة بػػػػيف المغػػػػرب كتػػػػكنس ) مجمػػػػة 
 ـ (.1980، السنة  17لعدد المناىؿ ، ا

المزينػػي، إبػػراىيـ بػػف محمػػد الحمػػد: رحػػبلت المغاربػػة إلػػى المشػػرؽ اإلسػػبلمي )ضػػمف نػػدكة 
 ـ(.1997ىػـ1418اتحاد المؤرخيف العرب بعنكاف: ببلد المغرب كعبلقتيا بالمشرؽ، 

الػػػكزاني، عبػػػد العمػػػي: الػػػدكر الحضػػػارم لمدينػػػة فػػػاس، )مجمػػػة دعػػػكة الحػػػؽ، تصػػػدرىا كزارة 
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، الرباط، العػدد الثػاني، السػنة السادسػة  عمـك

 ـ(.1973ق/ 1393عشر، 
 خامًسا/ الرسائل العممية غير المنشورة:      

إبػػراىيـ، محمػػد عػػادؿ عبػػد العزيػػز: أثػػر األنػػدلس الحضػػارم عمػػى المغػػرب )رسػػالة لنيػػؿ  -1
 ـ(.1986ىػ/1406يد البحكث كالدراسات األفريقية، درجة الدكتكراه، جامعة القاىرة، مع

حسف، نجكل أبك بكر محمد: فقياء المالكية فػي األنػدلس فػي عصػر المػرابطيف كأثػرىـ  -2
فػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػاة السياسػػػػػػػػػية )رسػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػتير، جامعػػػػػػػػػة جنػػػػػػػػػكب الػػػػػػػػػكادم، كميػػػػػػػػػة اآلداب 
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 ـ(.2003ىػ/1424
السػػكداف الغربػػي فػػي العصػػر  العمػػكم، عبػػد العزيػػز: "تػػأثيرات بػػبلد المغػػرب عمػػى حضػػارة-3

فػاس،  –الكسيط": "الػديف كالفكػر"، )أطركحػة دكتػكراه، تخصػص تػاريخ، كميػة األدب سػايس 
 ـ(.1999

 
 سادًسا: المراجع االجنبية:

1-Cuoq (J): Histoire de l’islamisation de l’Afrique de l’ouest des 
origines à la fin de 16ème siècle. Paris. Geuthner, 1984m. 
2-Dozy (R): Histoire des Musulmans d'Esagne, Three vols, leyde, 
1932m.    
3-Edmond (B): Berberes et Arabes, Paris , 1942m.                          
4-Konale (D): Les relations culturelles entre Fès et le Mali du 
14ème  au 16 ème siècle, Casablanca. Institut des études  
africaines de Rabat et la faculté des lettres et des sciences 
humaines. Saix – Fès. 1995m.     
5-Terrasse (H): La reviviscence de L`Acanthe dans l`art hispano-
mauresque, sous les ALmoravides, al-Andalus vol.XXVI, fasc 2, 
1961m. 
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 العالقات المكانية الصناعية لمنطقة مصراتو
 د.ابتسام عبدالسالم كشيب

 مقدمة:
مكاقػػػػع النشػػػػاط الصػػػػناعي عنصػػػػر ميػػػػـ فػػػػي النظػػػػاـ الصػػػػناعي، فمكقػػػػع النشػػػػاط  

الصناعي يؤثر فػي قدرتػو عمػى المنافسػة كفػي ازدىػاره فػي المسػتقبؿ، كلػذلؾ فمػف الميػـ أف 
 .(1)يختار مالؾ المصنع المكاف بعناية فائقة

كمػػف األسػػس الميمػػة لمصػػناعات التحكيميػػة تمػػؾ الصػػناعات التػػي تغيػػر أك تحػػكؿ  
شكؿ أحد المكاد الخاـ أك بعضيا مف صكرتيا الخاـ الطبيعية إلى صكر أخرل أكثػر تطػكران 
تتفؽ كاحتياجات اإلنساف المختمفة، كالمكاد الخاـ قػد تكػكف زراعيػة كقصػب السػكر كالمطػاط 

طػػف، أك حيكانيػػة كػػالجمكد كالصػػكؼ، أك مائيػػة كاألسػػماؾ، أك كاألليػػاؼ النباتيػػة كخاصػػة الق
نباتيػػة كاألخشػػاب، أك معدنيػػة كمعظػػـ المػػكارد المعدنيػػة، أك سػػمع نصػػؼ مصػػنعة كالحديػػد 

 .(2)الزىر كغزؿ القطف، كالسكر الخاـ، أك سمع تامة الصنع كاألحماض كالكيماكيات

 مشكمة البحث:
محمػػي كالػػدكلي، كمػػف ىنػػا تظيػػر تعػػد الصػػناعة ميمػػة عمػػى مسػػتكل الصػػعيديف ال 

 بعض اإلشكاالت كاآلتي:
 ( ما مدل التبايف اإلقميمي الصناعي في منطقة الدراسة مف حيث النكع كالكـ؟1
 ( ما مدل مساىمة الصناعة في التنمية االقتصادية كاالجتماعية داخؿ مصراتو.2

 

                                                 

عػػػالـ الثالػػػث، مكتبػػػة راجػػػيش شػػػاندرا، تعريػػػب محمػػػد محمػػػكد عمػػػار، التصػػػنيع كالتنميػػػة فػػػي ال (1)
 .35، ص1554النيضة المصرية، 

محمػػػد خمػػػيس الزككػػػة، جغرافيػػػة المعػػػادف كالصػػػناعة، دار الجامعػػػات المصػػػرية، اإلسػػػكندرية،  (2)
 .211، ص1544
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 فرضية البحث:
منطقػػة الدراسػػة كذلػػؾ فػػي  كجػػكد تبػػايف مكػػاني فػػي تكزيػػع الصػػناعة كمػػان كنكعػػان فػػي 

 ضكء تأثرىا بالعكامؿ الجغرافية الطبيعية كالبشرية.

 أىداف البحث:
( إبػػراز دكر الصػػناعة فػػي مصػػراتو كأحػػد األنشػػطة االقتصػػادية كتكضػػيح مسػػاىمتيا فػػي 1

 رفع اقتصاديات المنطقة بصكرة خاصة، كالدكؿ بصكرة عامة.
يجاكرىػػػا مػػػف منػػػاطؽ بسػػػبب التػػػكطف  ( الكشػػؼ عػػػف العبلقػػػات القائمػػػة بػػػيف المنطقػػػة كمػػػا2

 الصناعي فييا.

 أىمية البحث:
 تكمف أىمية البحث في اآلتي: 

( اسػػتخداـ األسػػاليب الكميػػة كالمعتمػػدة عمػػى التحمػػيبلت اإلحصػػائية فػػي معرفػػة العبلقػػات 1
 المكانية في منطقة مصراتو.

 ( تكضيح دكر الصناعة في تنمية كتطكير منطقة مصراتو.2

 مجاالت البحث:
يختص المجاؿ المكػاني بالمكػاف الػذم تقػع عميػو منطقػة مصػراتو عنػد التقػاء دائػرة  
، 2كػػـ2770 شػػرقان بمسػػاحة تقػػدر بحػػكالي  ٍ 15ْى  6 شػػماالن كخػػط طػػكؿ  ٍ 32ْى  23عػػرض 

كالتػػي تضػػـ مختمػػؼ العمػػاؿ سػػكاء كػػانكا مقيمػػيف داخػػؿ مصػػراتو أك كافػػديف إلييػػا مػػف خػػارج 
 المدينة.
 .2015المتمثؿ في الفترة التي استغرقيا البحث عاـ كالمجاؿ الزمني ىك المجاؿ  
أمػػا المجػػاؿ البشػػرم فيتمثػػؿ فػػي أعػػداد العمػػاؿ العػػامميف فػػي القطػػاع الصػػناعي فػػي  

 منطقة مصراتو سكاء كانكا مقيميف داخؿ مصراتو أك كافديف إلييا مف خارج المدينة.
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ة ليبيا( الموقع الفمكي والجغرافي لمنطقة مصراتو بالنسبة لدول1شكل )  

 
 ـ، خريطة التقسيـ اإلدارم لدكلة ليبيا.2010المصدر: األطمس الكطني، أمانة التخطيط، مصمحة المساحة 

 م.2010( التقسيم اإلداري لمنطقة مصراتو عام 2شكل )

 
 ـ.2010، عاـ 100.000:  1المصدر: أمانة المجنة الشعبية لممرافؽ، خريطة منطقة مصراتو، مقياس 
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 تخدمة في البحث:األساليب المس
طمبان لدقة النتػائج كدعمػان فػي الصػناعة لئلثبػات كالبرىػاف معتمػدان عمػى  ( األسموب الكمي:1

 استخداـ معامبلت التحميؿ اإلحصائي.
كيتمثػػػػؿ ىػػػػذا األسػػػػمكب بكضػػػػع خريطػػػػة تبػػػػرز مكقػػػػع منطقػػػػة  ( األســــموب الكــــارتوغرافي:2

 مصراتو بالنسبة لميبيا.
اسػػػتخداـ عػػػدة بػػػرامج حاسػػػكبية فػػػي التحميػػػؿ العممػػػي  حيػػػث يػػػتـ ( األســـموب الحاســـوبي:3

 لعناصر الصناعة بمنطقة البحث.
نظران ألىميتيا في مكضكع البحػث، حيػث أنيػا تحقػؽ عامػؿ الصػدؽ  ( الدراسة الميدانية:4

ضافة المزيد مف المعمكمات الجديدة كالحديثة.  مف المعمكمات التي تـ جمعيا كا 

 يبيا:الدراسات السابقة عن الصناعة في ل
ىنػػػػاؾ بعػػػػض الدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت الصػػػػناعة بصػػػػفة عامػػػػة كمػػػػف أىميػػػػا ىػػػػذه  
 الدراسات:

( دراسػػة قنػػكص كآخػػركف كالتػػي تػػـ فييػػا النظػػر إلػػى مػػدل التحػػكيبلت التػػي أحػػدثتيا الثػػكرة 1
الصػػػناعية فػػػي ليبيػػػا مكضػػػحيف العديػػػد مػػػف المصػػػانع كالتػػػي سػػػاىمت فػػػي تقػػػدـ الػػػببلد نحػػػك 

 .(1)األفضؿ
دكم في كتابػو إلػى التػكطف كالييكػؿ الصػناعي فػي ليبيػا، كتكزيػع المنشػآت ( كتعرض المي2

الصػػػناعية تحديػػػد مكاقعيػػػا، كأىػػػـ خصائصػػػيا كالمشػػػتغميف بيػػػا، اسػػػتنبط فػػػي بحثػػػو أف أىػػػـ 
منػاطؽ التركػػز السػػكاني فػػي الػػببلد تتمتػػع بكجػكد صػػناعات مختمفػػة ممػػا سػػاعد عمػػى اليجػػرة 

 .(2)في تمؾ المناطؽ

                                                 

صػػبحي قنػػكص  كآخػػػركف، ليبيػػا الثػػػكرة فػػي عشػػػريف عامػػان، التمػػػكيبلت السياسػػية كاالقتصػػػادية  (1)
 .124، ص1545كالتكزيع كاإلعبلف، بنغازم، كاالجتماعية، دار الجماىرية لمنشر 

محمػػػد المبػػػركؾ الميػػػدكم، جغرافيػػػة ليبيػػػا البشػػػرية، منشػػػكرات المنشػػػأة الشػػػعبية لمنشػػػر كالتكزيػػػع  (2)
 .141، ص1531كاإلعبلف، مطابع الثكرة لمطباعة كالنشر، بنغازم، 
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دراستو عف التصحر في المنطقة الممتدة مف مصػراتو إلػى الخمػس، ( تناكؿ الحشاني في 3
تناكؿ تػاريخ المنطقػة كلمحػة جغرافيػة عنيػا، ثػـ تطػرؽ إلػى النمػك السػكاني ككثافتػو كالتكزيػع 
الجغرافي لممستكطنات البشرية في المنطقة، كبيف أثر كؿ مف العكامؿ الجغرافيػة فػي عمميػة 

كالزحػػػػؼ الحضػػػػرم كالتكسػػػػع الصػػػػناعي عمػػػػى  التصػػػػحر، فتكصػػػػؿ إلػػػػى أف النمػػػػك السػػػػكاني
 .(1)حساب األراضي الزراعية، أدل إلى ظيكر دالئؿ التصحر في أرجاء اإلقميـ

 حركة المواد الخام إلى منطقة الدراسة:
 يمكف تقسـ الصناعة عمى أساس المكاد الخاـ إلى نكعيف: 

الصػػػػخكر، األكؿ: صػػػػناعات تعتمػػػػد فػػػػي مػػػػدخبلتيا عمػػػػى مػػػػكاد خػػػػاـ طبيعيػػػػة كالمعػػػػادف ك 
ككالخامػػػات الزراعيػػػة كالنباتيػػػة كالحيكانيػػػة بمختمػػػؼ أنكاعيػػػا، أمػػػا النػػػكع الثػػػاني فيشػػػمؿ تمػػػؾ 
الصػػناعات التػػي تعتمػػد فػػي مػػدخبلتيا عمػػى مخرجػػات صػػناعات أخػػرل، حيػػث إنيػػا تعتمػػد 

 .(2)عمى مكاد مصنعة كنصؼ مصنعة تعتبر مكاد خاـ ليا
خػاـ أكليػة مباشػرةن كصػناعة كيكجد في منطقة مصراتو صناعات تعتمػد عمػى مػكاد  

طحػػف الغػػبلؿ، كصػػناعة الحديػػد كالصػػمب، كصػػناعة الرخػػاـ، أمػػا الصػػناعات األخػػرل فيػػي 
تعتمػػد عمػػى المػػكاد المصػػنعة سػػكاء مػػف داخػػؿ الػػببلد أك مػػف خارجيػػا مثػػؿ صػػناعة األلبػػاف، 
كصػػناعة الخبػػز كالمكركنػػة كصػػناعة األحذيػػة كالتػػي تعمػػد عمػػى مصػػانع أخػػرل فػػي تػػكفير 

 .(3)ألكلية الداخمة في صناعتياالمادة ا

                                                 

 –مية مصػػراتو عبػػد السػػبلـ محمػػد الحشػػاني، التصػػحر التػػدعيـ كالرجكعيػػة فػػي المنطقػػة السػػاح (1)
، زليتف،   .8444الخمس )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة ناصر، كمية اآلداب كالعمـك

إسماعيؿ مصباح الزاكية، األنماط المكانية لمكاقع األنشطة الصناعية في منطقة زليتف، رسالة  (2)
 .183، ص8441ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب، قسـ الجغرافيا، 

 .8414الدراسة الميدانية  مف نتائج (3)
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كتقػػاـ بعػػض الصػػناعات بػػالقرب مػػف المػػادة الخػػاـ األكليػػة، كالػػبعض منيػػا تختػػار  
األسػػكاؽ مكػػاف إلنشػػاء مصػػانعيا كذلػػؾ لسػػرعة تمػػؼ المػػادة المصػػنعة، كفيمػػا يمػػي عػػرض 

 :(1)لبعض الصناعات، كمدل تأثرىا بقرب المادة الخاـ أك بعدىا عنيا
 والمادة الخام وأماكن وجودىا: المواقع الصناعية –أ 

يجػػب معرفػػة المػػادة الخػػاـ كدرجػػة ارتباطيػػا بػػالمكاقع الصػػناعية مػػف خػػبلؿ معرفػػة  
 المسافات التي تفصؿ بينيما، كما ىك مكضع بالجدكؿ التالي:

 ( المسافة بين المواقع الصناعية والمادة الخام1جدول )

 المسافة
أقل من 

 كم 5%
-5من 
 كم 19%

20-
 كم 49%

50-
كم  100
% 

أكثر من 
100 
 كم%

 57.2 12 4 14.8 12 صناعات القطاع العاـ
صناعات القطاع 

 الخاص
20 47.2 10 18 4.8 

 31 15 7 31 16 نسبة اإلجمالي العاـ
 .2015المصدر نتائج الدراسة الميدانية 

%( مػػف جممػػة 16( أف مػػا نسػػبتو )3كيتضػح مػػف تحميػػؿ الجػػدكؿ السػػابؽ كالشػػكؿ ) 
كػػـ( عػػف المػػكاد الخػػاـ، فػػي 5قػػة مصػػراتو اتخػػذت ليػػا مكاقػػع أقػػؿ مػػف )الصػػناعات فػػي منط

%( مػف 31كػـ( بمغػت نسػبتيا )19-5حيف إف الصناعات التي اتخذت ليا مكاقػع مػا بػيف )
جممػػة الصػػناعات فػػي المنطقػػة، كتتمثػػؿ أغمػػب ىػػذه الصػػناعات مػػف القطػػاع الخػػاص كالػػذم 

الخػػاص يػػرتبط ارتباطػػان كثيقػػان  يظيػػر ارتباطػػان بالمكػػاف، كذلػػؾ ألف معظػػـ صػػناعات القطػػاع
%( مػػف جممػػة الصػػناعات فػػي المنطقػػة، كىػػي 31بأمػػاكف المػػادة الخػػاـ، فقػػد بمػػغ نسػػبتيا )

                                                 

 إسماعيؿ مصباح الزاكية، األنماط المكانية...، مرجع سبؽ ذكره. (1)
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الصناعات التي ال ترتبط مباشرةن بأماكف تكاجد المادة الخاـ، كمف أىـ ىػذه الصػناعات ىػي 
مػف  كػـ100صناعة الحديد كالصمب كالذم يعتمد عمى بعض المحاجر المكجكدة عمى بعد 

مكػػاف إقامتػػو كىػػك محجػػر السػػدادة، كػػذلؾ يعتمػػد عمػػى اسػػتيراد الحديػػد الخػػاـ مثػػؿ صػػناعة 
 طحف الغبلؿ، كصناعة الرخاـ، كذلؾ صناعة األحذية.

 ( المسافة بين المواقع الصناعة والمادة الخام3شكل )
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 المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ.

 وفر المادة الخام داخل مصراتو وخارجيا:المواقع الصناعية وت –ب 
ىناؾ العديد مف الصناعات المرتبطة بمكاقع تكاجد المادة الخاـ كالتػي تكػكف قريبػة  

منيا، كىناؾ بعض مػف الصػناعات التػي تعتمػد عمػى تػكفير خاماتيػا فػي منػاطؽ بعيػدة مػف 
مػػف خػػارج الػػببلد منطقػػة الدراسػػة، أمػػا الػػبعض اآلخػػر فيػػك يعتمػػد عمػػى اسػػتيراد المػػادة الخػػاـ 

لعػػدـ تكفرىػػا داخػػؿ الػػببلد، كالجػػدكؿ التػػالي يكضػػح مػػدل بعػػض الصػػناعات بمنػػاطؽ مػػكاد 
 الخاـ.
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 ( المادة الخام وأماكن توافرىا داخل وخارج مصراتو2جدول )

داخل  بني وليد% زليتن% مصراتو% المسافة
 البالد%

خارج 
 البالد%

 52 12 - 12 24 صناعات القطاع العاـ
 8.4 5.2 4 12.8 69.6 لقطاع الخاصصناعات ا

 30.2 8.6 2 12.4 46.8 اإلجمالي
 .2015المصدر نتائج الدراسة الميدانية 

%( مػف جممػػة المػػادة الخػػاـ 48.8( أف نسػػبة )4يتبػيف مػػف تحميػػؿ الجػدكؿ السػػابؽ كالشػػكؿ )
فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة تعتمػػػد عمػػػى مػػػكاد خػػػاـ داخػػػؿ منطقػػػة مصػػػراتو كالمتمثمػػػة فػػػي صػػػناعة 

ت األلبػاف، كالمعتمػدة عمػػى مشػركع تربيػة األبقػػار، كمػا ىػك الحػػاؿ فػي صػناعة الغػػزؿ منتجػا
كالنسػػيج كالمعتمػػدة عمػػى الصػػكؼ الخػػاـ داخػػؿ المدينػػة، باإلضػػافة إلػػى صػػناعة المخمػػبلت 
كالمعتمدة عمى ما يتـ إنتاجو مف المزارع المجاكرة، كػذلؾ بعػض الصػناعات البسػيطة كالتػي 

ديد كالصمب، بينمػا بعػض الصػناعات تعتمػد عمػى مػكاد خػاـ تعتمد عمى مخمفات مجمع الح
%( كالمتمثمػػة فػػي بعػػض مػػكاد البنػػاء كمػػا ىػػك 12.4مػػف مدينػػة زليػػتف كالتػػي تبمػػغ نسػػبتيا )
كالتػػي تعتمػػد بدرجػػة كبيػػرة عمػػى مصػػنع اإلسػػمنت  (*)الحػػاؿ فػػي مصػػانع الطػػكب اإلسػػمنتي

ف جممػػة المػػادة الخػػاـ فػػي %( مػػ2القػػائـ فػػي منطقػػة زليػػتف، أمػػا بنػػي كليػػد فيػػي ال تتعػػدل )
منطقػػة الدراسػػة، كيرجػػع السػػبب إلػػى اسػػتجبلب بعػػض الصػػكؼ منيػػا كالػػداخؿ فػػي صػػناعة 
الغزؿ كالنسػيج، أيضػان ىنػاؾ انخفػاض فػي نسػبة المػادة الخػاـ القادمػة مػف بػاقي أنحػاء البالػد 

%( مػػف جممػػة المػػادة الخػػاـ الداخمػػة فػػي الصػػناعة كالمتمثمػػة فػػي بعػػض 8.6حيػػث بمغػػت )
ات المعدنيػػة كبعػػض مػػف الصػػناعات الغذائيػػة مثػػؿ: صػػناعة المكركنػػة كالتػػي تعتمػػد الصػػناع

%( 30.2عمػػى اسػػتجبلب بعػػض مػػف المػػكاد األكليػػة السػػتكماؿ صػػناعتيا، أمػػا مػػا نسػػبتو )
حيػث تعتمػػد عمييػػا صػػناعات القطػػاع العػػاـ أكثػػر مػف الخػػاص فػػي اسػػتيراد المػػكاد الخػػاـ مػػف 

 الخارج.
                                                 

  ( مصانع الطكب اإلسمنتي ىي المصانع التي تقـك بإنتاج الحجر الذم يدخؿ في البناء.*)
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ـ تعتمػد عمػى أكثػر مػف النصػؼ فػي اسػتيراد المػادة كيتبيف أف صػناعة القطػاع العػا 
%( مػػف جممػػة المػػادة الخػػاـ الداخمػػة فػػي الصػػناعات، يػػتـ 52الخػػاـ مػػف الخػػارج أم بنسػػبة )

%(، كفػػػي زليػػػتف فػػػإف 24االعتمػػػاد عمػػػى مدينػػػة مصػػػراتو نفسػػػيا فػػػي المػػػادة الخػػػاـ بنسػػػبة )
فػػي الصػػناعات التػػي %( فقػػط يػػتـ اسػػتجبلب منيػػا المػػادة الخػػاـ، كأيضػػان بػػنفس النسػػبة 12)

 تجمب المادة الخاـ مف داخؿ الببلد.
كتعتمػػػػد صػػػػناعات القطػػػػاع الخػػػػاص بدرجػػػػة كبيػػػػرة عمػػػػى خػػػػدمات مكجػػػػكدة داخػػػػؿ  

%( مف صناعات القطاع الخػاص، حيػث تضػـ 69.6مصراتو، حيث تصؿ إلى ما نسبتو )
ىذه الصناعات بعض مف الصػناعات الغذائيػة كصػناعة الغػزؿ كالنسػيج، كتعتمػد صػناعات 

%( فإنيػا تػأتي مػف 4%( عمى زليتف في مادتيػا الخػاـ، أمػا )12.8القطاع الخاص بنسبة )
بنػي كليػد، كتتمثػؿ فػي بعػض األصػكاؼ الداخمػة فػي صػناعة الغػزؿ كالنسػيج، ككػذلؾ تعتمػد 

%( عمػػى مػكاد خػػاـ فػػي أنحػػاء متفرقػة مػػف الػػببلد، كمػػا نسػػبتو 5.2صػناعات القطػػاع العػػاـ )
 .%( يأتي مف خارج الببلد8.4)

 ( أماكن توفر المادة الخام بالنسبة لمنطقة مصراتو4شكل )
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 المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ.
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 المواقع الصناعية ومدى تأثرىا بعمميات النقل: – 2
يعد قطاع النقؿ أحد القطاعات االقتصادية الميمة حيػث يقػـك بػدكر رئػيس كفاعػؿ  

قتصػادية كاالجتماعيػة، كتطػكير بػاقي قطاعػات اإلنتػاج كقطاعػات في دفع عممية التنمية اال
الخػػدمات، فتنميػػة األراضػػي الزراعيػػة كتسػػكيؽ حاصػػبلتيا كتنميػػة الصػػناعات القائمػػة كخمػػؽ 
مكانيػػة اسػػتثمار المعػػادف كتنميػػة التجمعػػات السػػكانية، كػػؿ ذلػػؾ يتكقػػؼ  صػػناعات جديػػدة، كا 

تشػػغيميا باإلضػػافة إلػػى دكرىػػا الفاعػػؿ إلػػى حػػد بعيػػد عمػػى مػػدل تػػكفر خػػدمات النقػػؿ ككفػػاءة 
فػػي إنجػػاح المخططػػات كالبػػرامج الصػػحية كالتعميميػػة كأىميتيػػا فػػي نشػػر الثقافػػة كالػػكعي بػػيف 

 ، كفيما يمي استعراض بعض العمميات التي تتأثر (1)المكاطنيف كتحسيف ظركفيـ المعيشية
 بيا عمميات النقؿ في منطقة مصراتو:

 لنقل المادة الخام:وسائل النقل التي تستخدم  –أ 
تعد كسائؿ النقؿ مف أىـ عمميات تكطف الصناعة في منطقػة مػا، كبمػا أف منطقػة  

الدراسػػة يكجػػد بيػػا العديػػد مػػف كسػػائط النقػػؿ، كتعتمػػد أغمػػب المصػػانع المكجػػكدة فػػي مصػػراتو 
عمى الصعيديف العاـ كالخاص، عمى شاحنات لجمب المادة الخاـ مف أمػاكف تكاجػدىا سػكاءن 

اء أك مػػػػف مػػػػدف مجػػػػاكرة، كػػػػذلؾ تبػػػػيف مػػػػف خػػػػبلؿ الزيػػػػارات الميدانيػػػػة أف بعػػػػض مػػػػف المينػػػػ
المصانع تمتمؾ شػاحنات خاصػة، كتقػـك بعػض المصػانع األخػرل باسػتئجارىا لغػرض جمػب 

 المكاد األكلية، كىذا ما يبينو الجدكؿ التالي:

 

 

 

                                                 

المجنػة الشػػعبية العامػػة لممرافػػؽ، إقمػػيـ طػػرابمس، مخطػػط التطػػكير، مصػػراتو، المخطػػط الشػػامؿ،  (1)
 .11ص
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 ( 3جدول )
 ا إلى المصانعنوع وسيمة النقل المستعممة في جمب المادة الخام من أماكن تواجدى

 وسيمة النقل
 القطاع

شاحنات خاصة 
 بالمصنع %

شاحنات 
 مؤجرة%

سيارات من أماكن تواجد المادة 
 الخام%

 12.4 69.2 18.4 صناعات القطاع العاـ
 5.2 73.6 21.2 صناعات القطاع الخاص

 8.8 71.4 19.8 اإلجمالي
 .2015المصدر: نتائج الدراسة الميدانية 

 قل المستعممة في جمب المادة الخام لممصانع( وسائل الن5شكل )

     

     

                       

            

                      
            

 
 (.3المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ )

يتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ تحميػػػؿ الجػػػدكؿ كالشػػػكؿ السػػػابقيف أف نسػػػبة الشػػػاحنات المػػػؤجرة  
%( عمػػى التػػكالي 73.6%، 69.2تحظػػى بػػأعمى نسػػبة فػػي القطػػاع العػػاـ كالخػػاص بنسػػبة )

%( 19.8اعات تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى الشػػاحنات المػػؤجرة، كنسػػبة )أم أف أغمػػب الصػػن
مف الصناعات التي تعتمد عمى شاحنات خاصة بيا، أما الشاحنات التي تكػكف مجيػزة مػف 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 259 

 %(.8.8قبؿ معدم المادة الخاـ فقد بمغت نسبتيا )

 وسائل النقل الخاصة بالتسويق: –ب 
مػػف صػػناعة إلػػى أخػػرل، كمػػف  تختمػػؼ كسػػائؿ النقػػؿ التػػي تقػػـك بتسػػكيؽ المنتجػػات 

مصػػنع إلػػى آخػػر كػػبلن حسػػب إمكانياتػػو، كػػذلؾ ىنػػاؾ اخػػتبلؼ فػػي نسػػب اسػػتعماؿ كسػػائؿ 
 النقؿ بيف القطاعيف العاـ كالخاص كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

 
 ( وسائل النقل الخاصة بالتسويق4جدول )

 وسيمة النقل
 القطاع

شاحنات خاصة 
 بالمصنع %

شاحنات 
 مؤجرة%

رات من أماكن تواجد المادة سيا
 الخام%

 33.6 54 12.4 صناعات القطاع العاـ
 48.8 14 37.2 صناعات القطاع الخاص

 41.2 34 24.8 اإلجمالي
 .2015المصدر: مف اعتماد الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية 

ؾ شػاحنات ( أف المصػانع ال تمتمػ6يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ كالشكؿ رقـ ) 
نمػػا تعتمػػد بنسػػبة ) %( عمػػى المسػػتيمؾ فػػي أخػػذ المنتجػػات المصػػنعة، كأف 41.2تخصػػيا كا 

%( مػف المصػانع تعتمػد عمػى شػاحنات مػؤجرة فػي تسػكيؽ إنتاجيػا، بينمػا النسػبة 34نسػبة )
%( مػف جممػة الصػناعات فػي القطػاعيف تعتمػد عمػى كسػائؿ 24.8القميمة كالتػي ال تتعػدل )
 نتجاتيا.نقؿ خاصة بيا لتسكيؽ م

كفيما يتعمؽ بصناعة القطاع العاـ فإنو يعتمػد عمػى الشػاحنات المػؤجرة كالتػي تبمػغ  
%( مػف جممػة 33.6%(، أما تسكيؽ المنتجات عف طريؽ المستيمؾ فإنو بمغ )54نسبتيا )

الصناعات في القطػاع العػاـ، أمػا النسػبة القميمػة الباقيػة فيػي عبػارة عػف كسػائؿ نقػؿ خاصػة 
 %( مف جممة صناعات القطاع العاـ.12.4 تتعدل )بالمصنع كالتي ال

كتبمغ صناعات القطاع الخاص التي تقـك بتسكيؽ المنتجات عػف طريػؽ اسػتبلميا  
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%(، أمػػا بالنسػػبة لتسػػكيؽ المنتجػػات عػػف طريػػؽ كسػػائؿ 48.8مػػف قبػػؿ المسػػتيمؾ مباشػػرة )
ا %( مػػف جممػػة صػػناعات القطػػاع الخػػاص، أمػػ37.2نقػػؿ خاصػػة بالمصػػنع فإنيػػا بمغػػت )

%( مف جممػة صػناعات القطػاع الخػاص كالتػي تعتمػد فػي تسػكيؽ 14النسبة المتبقية فيي )
 منتجاتيا عمى الشاحنات المؤجرة.

 ( وسائل النقل الخاص بالتسويق لمقطاع العام والخاص6شكل )

     

     

     
                   

            

                      
            

 
 (.4المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ )

 خارج منطقة الدراسة:حركة المنتجات الصناعية داخل و  – 3
منػػذ مػػا يقػػارب خمسػػة عقػػكد تقريبػػان بػػدأ االىتمػػاـ كالتركيػػز عمػػى المفيػػـك التسػػكيقي  

كالتكجو نحك السكؽ مف قبؿ البػاحثيف كالدارسػيف فػي مجػاؿ التسػكيؽ، الػذيف اعتبػركا التكجػو 
نحػػك السػػكؽ ىػػك التطبيػػؽ العممػػي لممفيػػـك التسػػكيقي مػػف قبػػؿ إدارة التسػػكيؽ فػػي منظمػػات 

 .(1)عماؿ المختمفة، كما اعتبركه استراتيجية ناجحة مف الناحية العممية كالنظريةاأل

                                                 

ـ، 8445إليػػاـ فخػػرم طمميػػة، التسػػكيؽ فػػي المشػػاريع الصػػغيرة، دار المنػػاىج لمنشػػر كالتكزيػػع،  (1)
 .15ص
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كػػػػذلؾ يعػػػػد المفيػػػػـك التسػػػػكيقي ىػػػػك "فمسػػػػفة تقػػػػـك عمػػػػى أف الكصػػػػكؿ إلػػػػى أىػػػػداؼ  
المنظمػػة فػػي أف تكػػكف األكثػػر تميػػزان فػػي خمػػؽ كتكصػػيؿ القيمػػة المميػػزة لمعمػػبلء فػػي السػػكؽ 

 .(1)المستيدؼ"
كمػػات قيػػاـ الصػػناعة كتطكرىػػا، ككػػذلؾ حجػػـ السػػكؽ يعػػد لػػذلؾ يعػػد السػػكؽ مػػف مق 

عػػػامبلن ميمػػػػان مػػػف عكامػػػػؿ نجػػػاح الصػػػػناعة، حيػػػػث إف حجػػػـ السػػػػكؽ يعتمػػػد عمػػػػى السػػػػكاف 
كمسػػتكل دخػػؿ الفػػرد، فقػػد تتػػكافر مقكمػػات قيػػاـ الصػػناعة مػػف مػػكاد خػػاـ كقػػكل عاممػػة كرأس 

اـ قياميػا كنجاحيػا، ماؿ كغيرىا، كلكف عدـ تكفر السكؽ المناسب قد يككف عقبة أساسية أم
كقػػد يكػػكف السػػكؽ عػػامبلن حاسػػمان فػػي نجػػاح الصػػناعة كقياميػػا عمػػى الػػرغـ مػػف االفتقػػار إلػػى 

 .(2)بعض المقكمات األخرل ليا
كبمػػػا أف منطقػػػة مصػػػراتو تعػػػد ثالػػػث منطقػػػة صػػػناعية عمػػػى مسػػػتكل الدكلػػػة بعػػػػد  

سػػكانيا حػػكالي طػػرابمس كبنغػػازم، فإنيػػا تتميػػز بالقػػدرة الشػػرائية لمسػػكاف، حيػػث يصػػؿ حجػػـ 
، ككػػػذلؾ بػػػالقرب مػػػف منطقػػػة الدراسػػػة أسػػػكاؽ مػػػف الممكػػػف أف (3)( ألػػػؼ نسػػػمة500.000)

 تستكعب كمية المنتجات المسكقة، كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:

 ( المناطق التي يسوق إلييا اإلنتاج من منطقة الدراسة5جدول )
 مناطق أخرى طرابمس بني وليد زليتن مصراتو المنطقة

 4.6 17.2 8.6 16.2 53.4 التسكيؽنسبة 
 .2015المصدر: نتائج الدراسة الميدانية 

 

                                                 

(
1
) Kotler, Philip, Marketing Management, 11 Edition, Prentice-Hall, 

Inc,2003, PP.320. 
جمعػػػػة رجػػػػب طنطػػػػيش، محمػػػػد أزىػػػػر السػػػػماؾ، دراسػػػػات فػػػػي جغرافيػػػػة الصػػػػناعة كالمعػػػػادف،  (2)

 .34ـ، ص8444، فاليتا مالطا، ELGAمنشكرات 
 ـ.8414السجؿ المدني مصراتو،  (3)
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 ( المناطق التي يسوق إلييا اإلنتاج من مصراتو7شكل )

     

     

    

     
    

      

     

        

      

          

 
 (.5المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدكؿ )

تبيف مػف خػبلؿ الجػدكؿ كالشػكؿ السػابقيف أف مػا يػتـ تسػكيقو داخػؿ مصػراتو يصػؿ  
%( مػف جممػػة اإلنتػاج المسػػكؽ، كيرجػع السػبب إلػػى اسػتيبلؾ أكثػػر مػف نصػػؼ 53.4)إلػى 

اإلنتػػػػاج داخػػػػؿ مصػػػػراتو نفسػػػػيا، كخصكصػػػػان الصػػػػناعات الغذائيػػػػة، ألف مصػػػػراتو تعػػػػد مػػػػف 
%( 16.2المناطؽ المكتظة بالسكاف، أما بالنسبة لمنطقة زليتف فإنو يتـ تسػكيؽ مػا نسػبتو )

طقة زليػتف ىػي األقػرب إلػى مصػراتو، كبالتػالي تعػد مف جممة اإلنتاج المسكؽ، حيث تعد من
%( إلػػػػػى مدينػػػػة طػػػػػرابمس، كتعػػػػػد المكػػػػػاف المناسػػػػػب 17.2السػػػػكؽ المجػػػػػاكرة ليػػػػػا، كنحػػػػػك )

الستيبلؾ البضائع الكاردة إلييػا، كذلػؾ ألنيػا العاصػمة، كالتػي غالبػان مػا يكػكف عػدد سػكانيا 
تبقية فيي بنػي كليػد كالتػي يػتـ كبير، كأيضان تضـ أكبر األسكاؽ االستيبلكية، أما النسب الم

%( مف جممة اإلنتاج كالػذم يتمثػؿ فػي بعػض البضػائع البسػيطة كالتػي 8.6تسكيؽ حكالي )
%( مػف جممػػة 4.6غالبػان مػا تكػػكف مػف القطػاع الخػػاص، أمػا النسػػبة األخيػرة المتبقيػة فيػػي )

 اإلنتاج كالتي تضـ مناطؽ أخرل متفرقة مف الببلد.
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 ة بمصادر الطاقة والمياه:عالقة المواقع الصناعي – 4
 مصادر الطاقة: –أ 

لكؿ صناعة نكع مف الطاقة تعتمد عميو، كتستفيد منو بطريقػة معينػة، فقػد تسػتخدـ  
الصػػناعة الطاقػػة األكليػػة بطريػػؽ مباشػػر، كبالتػػالي تتػػكطف المصػػانع عنػػد مصػػادرىا، أك فػػي 

طاقػػة األكليػػة بطريقػػة مكقػػع يمكػػف أف تنقػػؿ إليػػو بتكمفػػة اقتصػػادية، كقػػد تسػػتيمؾ الصػػناعة ال
غيػػر مباشػػرة أم بعػػد تحكيميػػا إلػػى أنمػػاط جديػػدة، مػػثبلن الفحػػـ كالبتػػركؿ يحػػكالف إلػػى غػػازات 
صػػناعية، أك كيربػػاء حراريػػة، كتحػػكؿ الطاقػػة األكليػػة إلػػى مشػػتقة إذا مػػا كانػػت الثانيػػة أيسػػر 

رتفػػع فػػي االسػػتخداـ، كأسػػيؿ فػػي النقػػؿ، كأرخػػص فػػي التكػػاليؼ، كيبلحػػظ أف تكمفػػة الطاقػػة ت
 .(1)باطراد

كبمػػػا أف ىنػػػاؾ بعػػػض الصػػػناعات ال تتػػػكطف بػػػالقرب مػػػف مصػػػادر الطاقػػػة، كىػػػذا  
راجع إلى أنو باإلمكػاف نقػؿ مصػادر الطاقػة سػكاء كانػت نفػط أك زيػت ثقيػؿ أك غػاز، كذلػؾ 
عػػػف طريػػػؽ نػػػاقبلت نفػػػط، أك كانػػػت طارقػػػة كيربائيػػػة، كالتػػػي تتميػػػز بسػػػيكلة إيصػػػاليا إلػػػى 

طريؽ ككابؿ مخصصػة ليػذا الغػرض، كالجػدكؿ التػالي يكضػع  مناطؽ الصناعة، كذلؾ عف
 نكع الطاقة في القطاعيف العاـ كالخاص.

 ( نوع الطاقة المستخدمة في الصناعة بمصراتو6جدول )
 نوع الطاقة

 القطاع
 كيرباء
% 

 نفط وغاز
% 

 25.2 74.8 صناعات القطاع العاـ
 15.2 84.8 صناعات القطاع الخاص

 20.2 79.8 اإلجمالي
 .2015المصدر: نتائج الدراسة الميدانية        

                                                 

 .413محمد محمكد الديب، الجغرافيا االقتصادية...، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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( أف صػػػػناعات القطػػػػاعيف العػػػػاـ 8يتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ كالشػػػػكؿ ) 
%(، 79.8كالخػاص تعتمػد بشػػكؿ كبيػر عمػػى الكيربػاء فػػي تشػغيؿ مصػػانعيا كذلػؾ بنسػػبة )

تكليػد كذلؾ لسػيكلة تػكفر الكيربػاء، باإلضػافة إلػى أف جػؿ المصػانع لػدييا مكلػدات خاصػة ل
%( مػػف جممػػة اسػػتيبلؾ الكقػػكد فإنػػو 20.2الكيربػػاء أثنػػاء فتػػرة انقطاعيػػا، أمػػا مػػا نسػػبتو )

 يعتمد عمى النفط كالغاز.
أما ما يخص صناعات القطاع العاـ فإنيا تعتمد بنسبة كبيرة عمى الكيربػاء كالتػي  

نسػبة %( مف جممة استيبلؾ الكقكد في صناعات القطاع العػاـ، أمػا ال74.8تشكؿ حكالي )
%( فإنيػػا تتمثػػؿ فػػي الػػنفط كالزيػػت الثقيػػؿ كالػػذم يسػػتيمؾ 25.2المتبقيػػة كالتػػي ال تتعػػدل )

معظمو في صناعة الحديد كالصمب، باعتبارىا صناعة كبيرة فإنيا تسػتيمؾ نسػبة كبيػرة مػف 
 الكيرباء كالنفط، كذلؾ تستقبمو عف طريؽ ميناء مجمع الحديد كالصمب.

%( يسػػػػػتخدـ 84.8اص فػػػػػيبلحظ مػػػػػا نسػػػػػبتو )كبالنسػػػػػبة لصػػػػػناعات القطػػػػػاع الخػػػػػ 
 %( فيك يتمثؿ في النفط كالغاز.15.2الكيرباء في الصناعة، أما الباقي كىك )

 ( نوع الطاقة المستخدمة في الصناعة بمصراتو لمقطاع العام والخاص8شكل )

     

     

      

        

 
 (.6المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ )       
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 ه:مصدر الميا –ب 
تعتمػد المؤسسػات الصػناعية عمػػى المػاء فػي عممياتيػا اإلنتاجيػػة، كلػذلؾ ينبغػي تػػكفر  

المػػاء بكميػػات كافيػػة كمسػػتمرة كبخصػػائص متفاكتػػة، فالمػػاء يسػػتغؿ كيػػدخؿ كعامػػؿ فاعػػؿ فػػي 
عػػػدد مػػػف العمميػػػات الصػػػناعية التػػػي أىميػػػا: عمميػػػة التبريػػػد، الػػػذم يعػػػد أكثػػػر األشػػػكاؿ فػػػي 

ة، حيػػث تحتػػاج اآلالت مػػكرد مػػائي دائػـػ لتبريػػدىا حتػػى ال تتكقػػؼ اسػتغبلؿ الميػػاه فػػي الصػػناع
بسػػبب الحػػرارة الناتجػػة عػػف التشػػغيؿ كاالحتكػػاؾ، فمصػػانع الحديػػد كالصػػمب تحتػػاج إلػػى الميػػاه 
لتبريػػد اآلالت، كمػػا تػػدخؿ الميػػاه فػػي تكليػػد القػػدرة البخاريػػة، كيحتػػاج إنتػػاج الطػػف الكاحػػد مػػف 

 .(1)مف المياه 3ـ30الصمب نحك 
د المياه مف المكاد األكليػة التػي تقػـك عمييػا بعػض الصػناعات مثػؿ الصػناعات كتع 

الغذائيػػة، باإلضػػافة إلػػى صػػناعة الرخػػاـ كالتػػي تعتمػػد عمػػى المػػاء فػػي قػػص كجمػػي الرخػػاـ، 
كذلؾ ىك الحاؿ لبعض الصػناعات الكيماكيػة مثػؿ صػناعة الصػابكف، كأيضػان صػناعة مػكاد 

، كالجدكؿ التالي يبػيف الميػاه المسػتخدمة (2)ة في تركيبياالبناء كالتي تحتاج إلى الماء الداخم
 في الصناعة بمصراتو.

 ( مصدر المياه المستخدمة في الصناعة بمصراتو7جدول )
 نوع الطاقة

 القطاع
 كيرباء
% 

 نفط وغاز
% 

 14.8 85.2 صناعات القطاع العاـ
 34.4 65.6 صناعات القطاع الخاص

 24.6 75.4 اإلجمالي
 .2015در: نتائج الدراسة الميدانية المص       

                                                 

 .842كفيؽ محمد جماؿ الديف إبراىيـ، الجغرافيا االقتصادية...، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .8411صانع في مصراتو، نتائج الدراسة الميدانية لبعض الم (2)
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( اعتمػػاد الصػػناعة عمػػى الميػػاه الجكفيػػة بنسػػبة 9يتبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ كالشػػكؿ )
%(، كيرجػػع السػػبب ألف الميػػاه الجكفيػػة ىػػي المصػػدر المتػػاح فػػي ليبيػػا ككػػؿ، بحكػػـ 75.4)

لميػػاه الجكفيػػة، أمػػا أنيػا تفتقػػر إلػػى ميػػاه العيػػكف كاألنيػػار، ليػػذا يكػكف االعتمػػاد الكمػػي عمػػى ا
الميػػػػاه المحػػػػبلة فيكػػػػكف نسػػػػبة االعتمػػػػاد عمييػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ القطػػػػاعيف العػػػػاـ كالخػػػػاص بنسػػػػبة 

 %( مف جممة المياه المستخدمة في الصناعة.24.6)
% فتمػػػؾ النسػػػبة تعػػػد كبيػػػرة بحكػػػـ 85.2كيعتمػػػد القطػػػاع العػػػاـ عمػػػى الميػػػاه الجكفيػػػة بنسػػػبة 

كالداخمػػػػة فػػػػي الصػػػػناعات مثػػػػؿ الصػػػػناعات احتيػػػػاج الصػػػػناعات لمميػػػػاه كخصكصػػػػان العذبػػػػة 
 الغذائية، كصناعة الحديد كالصمب، كالتي تحتاج إلى مياه عذبة.
%( مػػف جممػػة الميػػاه 65.6كتعتمػػد صػػناعات القطػػاع الخػػاص عمػػى الميػػاه الجكفيػػة بنسػػبة )

المسػػتخدمة فػػي األغػػراض الصػػناعية، أم ثمثػػي الصػػناعات فػػي القطػػاع الخػػاص بمصػػراتو 
%( تعتمػػد عمػػى 34.4الجكفيػػة، أمػػا النسػػبة المتبقيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي ) تعتمػػد عمػػى الميػػاه

الميػػػاه المحػػػبلة، فػػػيبلحظ أف بعػػػض المصػػػانع لػػػدييا محطػػػة تحميػػػة خاصػػػة لتحميػػػة الميػػػاه، 
كخصكصػػان تمػػؾ الصػػناعات القائمػػة فػػي منػػاطؽ التػػي تتميػػز بممكحػػة مياىيػػا، كتػػذكر منيػػا 

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحص صناعة الرخاـ.

 ( مصدر المياه المستخدمة في الصناعة بمصراتو لمقطاع العام والخاص9شكل )

     

     

          

          

 
 (.7المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ )       
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لى منطقة الدراسة: – 5  حركة القوى العاممة من وا 
تعػػد العمالػػة أحػػد المتطمبػػات الرئيسػػة لعمميػػة التنميػػة الصػػناعية، كىػػي بحػػؽ تشػػكؿ  
ساسػػية أمػػاـ التطػػكر الصػػناعي الػػذم تنشػػده الػػدكؿ الناميػػة، كيتحػػدد أثػػر العمالػػة فػػي عقبػػة أ

اإلنتػػاج الصػػناعي بعػػد العمػػاؿ كمسػػتكل كفػػاءاتيـ، كيعتمػػد عػػدد العمػػاؿ عمػػى حجػػـ السػػكاف 
فػػي الدكلػػة، أمػػا مسػػتكل الكفػػاءة فتعتمػػد بالدرجػػة األكلػػى عمػػى درجػػة التػػدريب الفنػػي لمعمػػاؿ 

 ة المتاحة.كمياراتيـ كالبيئة الصناع
كتتأثر الكحدات الصناعية كبدرجات متفاكتة تبعان لطبيعة الصناعة كنكعيػة األيػدم  

العاممػػة التػػي تحتاجيػػا، كالتكزيػػع الجغرافػػي لؤليػػدم العاممػػة، كال يمكػػف لمصػػناعة أف تتجاىػػؿ 
أىميػػة عنصػػر القػػكة العاممػػة باعتبػػاره أسػػاس العمميػػة اإلنتاجيػػة كالغايػػة كالكسػػيمة فػػي الكقػػت 

 . كتتطرؽ الدراسة إلى بعض خصائص القكل العاممة في منطقة الدراسة:(1)وذات
 عدد عمال الصناعة: –أ 

تختمؼ الصناعات فػي عػدد عماليػا، مػدل اسػتيعابيـ فػي مصػانعيا، فمػثبلن بعػض  
الصػػػناعات تحتػػػاج إلػػػى أيػػػدم عاممػػػة كثيػػػرة مثػػػؿ صػػػناعة الغػػػزؿ كالنسػػػيج، كىنػػػاؾ بعػػػض 

يػػػدم عاممػػػة كثيػػػػرة مثػػػؿ الصػػػناعات الكيربائيػػػػة كاآلالت الصػػػناعات التػػػي ال تحتػػػاج إلػػػػى أ
 كالمكائف الدقيقة، كالجدكؿ التالي يكضح عدد العماؿ في القطاعيف العاـ كالخاص.

 ( عدد العمال في القطاعين بمصراتو8جدول )
 عدد العمال

 القطاع
 9أقل من 
 عامل

-10من 
 عام 49

 99-50من 
 عام

-100من 
 عامل 499

 500أكثر من 
 عام

 36.5 11.4 5.9 - - اعات القطاع العاـصن

 - - 2.9 9.8 33.5 صناعات القطاع الخاص

                                                 

محمػػد أزىػػر السػػماؾ، عبػػاس عمػػي التميمػػي، أسػػس جغرافيػػة الصػػناعية...، مرجػػع سػػبؽ ذكػػره،  (1)
 .114ص



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 268 

 .2015المصدر: نتائج الدراسة الميدانية 

يتضػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف القطػػاع العػاـ يحػػكم عػػددان أكبػػر مػػف القطػػاع  
الخػػػاص مػػػف حيػػػث العمالػػػة، حيػػػث يكجػػػد فػػػي صػػػناعات القطػػػاع العػػػاـ كالتػػػي تبمػػػغ نسػػػبتيا 

عامػػؿ، أمػػػا  99إلػػى  50%( مػػف جممػػة عػػدد العمػػػاؿ فػػي القطػػاعيف أنيػػا تضػػػـ مػػف 5.9)
% مػف جممػة عػدد العمػاؿ 11.4عامؿ تبمػغ نسػبتيا  499-100المصانع التي تحتكم مف 

عامػؿ مػا  500في منطقة الدراسة، بينما بمغت نسبة الصناعات التي تحكم عمى أكثر مف 
كيرجػػع السػػبب فػػي أف صػػناعات القطػػاع  %( مػػف جممػػة القطػػاع العػػاـ،36.5يقػػارب مػػف )

العاـ تضػـ أكبػر عػدد مػف العمػاؿ ألنيػا صػناعات مدعكمػة مػف قبػؿ الدكلػة، أم أف العامػؿ 
يتقاضػػى مرتبػػو مػػف الدكلػػة، كيرجػػع سػػبب ذلػػؾ إلػػى أنػػو يعمػػؿ بتعيػػيف كلػػيس بعقػػد كمػػا ىػػك 

 الحاؿ في صناعات القطاع الخاص.
 9لخػاص الػذم يقػؿ عػددىـ عػف كبمغت نسبة عدد العماؿ فػي صػناعات القطػاع ا 
%( مػػػف جممػػػة عػػػدد العمػػػاؿ فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة، بينمػػػا عػػػدد العمػػػاؿ الػػػذم 33.5عمػػػاؿ )

-50%(، أما الصناعات التي تضـ مػف )9.8عامؿ تبمغ نسبتيـ ) 49-10يتراكحكف مف 
%( مػػف جممػػة عػػدد العمػػاؿ فػػي منطقػػة 2.9عامػػؿ( فقػػد بمغػػت نسػػبتيـ مػػا يقػػارب مػػف ) 99

 مصراتو.

 ر القوى العاممة:مصد –ب 
إف ارتبػػػاط منطقػػػة الدراسػػػة بغيرىػػػا مػػػف المنػػػاطؽ المجػػػاكرة يعػػػد دلػػػيبلن عمػػػى تركػػػز  

الصناعات بيا، كخصكصان صػناعة القطػاع العػاـ، ففػي السػابؽ كانػت مصػراتو غيػر جاذبػة 
لمسػػكاف ألنيػػا ال تحتػػكم عمػػى صػػناعات كبيػػرة ككثيػػرة، حيػػث كانػػت تسػػمى مصػػراتو بػػذات 

عامػؿ أصػبحت  6000مجمػع الحديػد كالصػمب كالػذم يضػـ أكثػر مػف  الرماؿ، كبعد افتتػاح
منطقػػة جػػذب لمعمػػاؿ كخصكصػػػان مػػف المنػػاطؽ المجػػاكرة، كالجػػػدكؿ التػػالي يكضػػح مصػػػدر 

 القكل العاممة في منطقة مصراتو.
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 ( تصنيف الصناعات حسب مصدر القوى العاممة في مصراتو9جدول )
 المنطقة

 القطاع
 طرابمس % زليتن % مصراتو %

ناطق أخرى م
% 

 3.2 4 8.4 84.4 صناعات القطاع العاـ
 24.4 3.2 3.2 69.2 صناعات القطاع الخاص

 13.8 3.6 5.8 76.8 اإلجمالي
 .2015المصدر: نتائج الدراسة الميدانية 

( أف نسػػػػػبة الصػػػػػناعات فػػػػػي 10يتضػػػػػح مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ كالشػػػػػكؿ ) 
%( مػف إجمػالي 76.8طقػة بمغػت نسػبتيا )القطاعيف كالتي تعتمد عمى عمالة مف نفس المن

%(، 84.4مصدر القكل العاممة في المنطقػة، بينمػا بمغػت فػي القطػاع العػاـ كحػده حػكالي )
 %( في صناعات القطاع الخاص.69.2كفي الكقت نفسو بمغت )

كبالنسػػبة لمصػػناعات التػػي اعتمػػدت فػػي مصػػادر القػػكل العاممػػة مػػف زليػػتف كصػػمت  
در القكل العاممػة عمػى مسػتكل القطػاعيف، فػي الحػيف نفسػو %( مف إجمالي مصا5.8إلى )

بمغػػػػت صػػػػناعات القطػػػػاع العػػػػاـ كالتػػػػي اعتمػػػػدت عمػػػػى قػػػػكل عاممػػػػة مػػػػف زليػػػػتف مػػػػا نسػػػػبتو 
%( مػػػف جممػػػة مصػػػدر القػػػكل 3.2%(، أمػػػا صػػػناعات القطػػػاع الخػػػاص فقػػػد بمغػػػت )8.4)

 العاممة.
%(، فػػي 3.6كنسػػبة الصػػناعات عمػػى مسػػتكل القطػػاعيف التػػي اعتمػػدت عمػػى طػػرابمس ) 

حػػػيف كانػػػت صػػػناعات القطػػػاع العػػػاـ التػػػي اعتمػػػدت عمػػػى أيػػػدم عاممػػػة مػػػف العاصػػػمة مػػػا نسػػػبتو 
%(، بينمػػػػا القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػإف نسػػػػبة اعتمػػػػاده عمػػػػى طػػػػرابمس فػػػػي مصػػػػدر القػػػػكل العاممػػػػة 4)
(3.2.)% 

كاعتمػػػدت صػػػناعات القطػػػاع العػػػاـ عمػػػى منػػػاطؽ أخػػػرل متفرقػػػة مػػػف الػػػببلد بنسػػػبة  
%(، كىنػا يجػب 24.4ت القطاع الخاص كالتي بمغت مػا يقػارب )%( مقارنة بصناعا3.2)

اإلشػػػارة مػػػف خػػػبلؿ بعػػػض الزيػػػارات الميدانيػػػة التػػػي قامػػػت بيػػػا الباحثػػػة لصػػػناعات القطػػػاع 
الخاص أف ىناؾ نسب كبيرة مف األيػدم العاممػة المسػتكردة كالمتمثمػة فػي العػرب كاألفارقػة، 
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 قانكنية لدخكليـ كخركجيـ مف الببلد.كلكف المصنع نفسو يتكفؿ بإقامتيـ كاإلجراءات ال

 ( تصنيف الصناعات حسب مصدر القوى العاممة في مصراتو10شكل )

     

    

         

      

     

      

          

 
 المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ.       

نـوع ومسـتوى الخـدمات التـي تتمتـع بيـا األيـدي العاممـة مـن خـالل القطـاعين العـام  –ج 
 والخاص:
المقدمػػة لؤليػػدم العاممػػة، مػػف قبػػؿ القطػػاع العػػاـ كالقطػػاع  ىنػػاؾ بعػػض الخػػدمات 

الخػػػاص، كلكػػػف تختمػػػؼ تمػػػؾ الخػػػدمات مػػػف صػػػناعة ألخػػػرل كمػػػف قطػػػاع آلخػػػر، كالجػػػدكؿ 
 التالي يبيف نكع الخدمات المقدمة لمعمالة عمى مستكل منطقة الدراسة.

 اسة( نوع ومستوى الخدمات التي تتمتع بيا األيدي العاممة بمنطقة الدر 10جدول )
 نوع الخدمة

 القطاع
خدمات 
 تدريبية %

خدمات نقل 
% 

خدمات سكن 
% 

خدمات صحية 
% 

 97.2 25.2 78.8 73.2 صناعات القطاع العاـ
صناعات القطاع 

 الخاص
13.2 2.4 2 4.4 

 .2015المصدر: نتائج الدراسة الميدانية 
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 ( نوع ومستوى الخدمات التي تتمتع بيا األيدي العاممة 11شكل )
 الدراسة لمقطاع العام بمنطقة

     

         

     
             

         

         

          

 
 (.10المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ )       

 ( نوع ومستوى الخدمات التي تتمتع بيا األيدي العاممة 12شكل )
 بمنطقة الدراسة لمقطاع الخاص

     
     

    

     

             

         

         

          

 
 (10المصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ )       



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 272 

%( مػػػف األيػػػدم العاممػػػة 73.2الجػػػدكؿ السػػػابؽ كالشػػػكميف السػػػابقيف أف ) يتضػػح مػػػف خػػػبلؿ
تحظػػى بخػػدمات تدريبيػػة فػػي مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ، بينمػػا تػػنخفض فػػي مؤسسػػات القطػػاع 

%( مف جممة األيدم العاممة المدربة، كيرجع السػبب فػي أف مؤسسػات 13.2الخاص إلى )
التي غالبان مػا تكػكف غيػر محتاجػة القطاع الخاص كىي في األصؿ مؤسسات ممؾ لؤلفراد ك 

إلػػػى أيػػػدم عاممػػػػة مػػػاىرة، إلػػػى جانػػػػب عػػػدـ إمكانيػػػػة إيفػػػادىـ إلػػػى الخػػػػارج لتمقػػػي الػػػػدكرات 
 التدريبية، كذلؾ لنقص العامؿ المادم، عمى عكس القطاع العاـ كالذم تمكلو الدكلة.

%( مػػػػف األيػػػػدم العاممػػػػة تحظػػػػى 87.8كيتبػػػػيف فيمػػػػا يخػػػػص خػػػػدمات النقػػػػؿ أف ) 
قػػؿ فػػي منشػػآت القطػػاع العػػاـ، بينمػػا تتضػػاءؿ النسػػبة فػػي القطػػاع الخػػاص حتػػى بخدمػػة الن

 %( مف جممة خدمات النقؿ المقدمة لؤليدم العاممة.2.4تصؿ إلى )
كبالنسبة لخدمات السكف فإنيػا قميمػة جػدان لمقطػاعيف، حيػث يمحػظ أف القطػاع العػاـ  

دمػػة تتػػكفر فػػي الصػػناعات %( كتمػػؾ الخ25.2يقػػدـ السػػكف لؤليػػدم العاممػػة التابعػػة بنسػػبة )
الكبػػػػػرل، كعمػػػػػى رأسػػػػػيا صػػػػػناعة الحديػػػػػد كالصػػػػػمب كالػػػػػذم يػػػػػكفر السػػػػػكف لؤليػػػػػدم العاممػػػػػة 
كخصكصان القادمة مف خارج مصراتو، أما عمى صعيد القطػاع الخػاص فبمغػت نسػبة تػكفيره 

%( فقط مف جممة عدد العمالة المكجكدة في القطاع الخاص، كمف خبلؿ الزيػارة 2لمسكف )
تبػػيف أف بعػػض العمػػاؿ يتخػػذكف المصػػنع مكانػػان لمعمػػؿ كالسػػكف معػػان، كخصكصػػان  الميدانيػػة

 العمالة المكفدة.
كيتفػػػػػكؽ القطػػػػػاع العػػػػػاـ عمػػػػػى القطػػػػػاع الخػػػػػاص فػػػػػي الخػػػػػدمات الصػػػػػحية بنسػػػػػبة  

%( لمعمالػػة التػػابعيف لػػو، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تػػكفير العيػػادات الخاصػػة داخػػؿ بعػػض 97.2)
ذا لـز األمر ككانت إصابة  عمؿ فإف األمػر يتطمػب العيػادات الخارجيػة التابعػة المصانع، كا 

%( مػػػف جممػػػة الخػػػدمات الصػػػحية التػػػي تقػػػدـ لمعمػػػاؿ تتمثػػػؿ فػػػي 4.4لمدكلػػػة، كأف نسػػػبة )
 اإلسعافات األكلية كبعض إصابات العمؿ.

 الخاتمة

ممػػا سػػبؽ تنػػاكؿ البحػػث العبلقػػات المكانيػػة الصػػناعية بمنطقػػة مصػػراتو، كالتػػي تػػـ  
لمػػكاد الخػػاـ إلػػى منطقػػة الدراسػػة، حيػػث يػػتـ تقسػػيـ الصػػناعة عمػػى الشػػرح فييػػا عػػف حركػػة ا



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 273 

أساس المكاد الخاـ إلى نكعيف: األكؿ صػناعة تعتمػد فػي مػدخبلتيا عمػى مػكاد خػاـ طبيعيػة 
كالمعادف كالصخكر كالخامات الزراعية، أما النكع الثاني فيشمؿ الصناعات التي تعتمػد فػي 

نيػػا تعتمػػد عمػػى مػػكاد مصػػنعة كنصػػؼ مػػدخبلتيا عمػػى مخرجػػات صػػناعات أخػػرل، حيػػث أ
مصػػػنعة، كتتػػػأثر بعػػػض الصػػػناعات بقػػػرب المػػػادة الخػػػاـ أك بعػػػدىا عنيػػػا كأمػػػاكف تكاجػػػدىا، 
كذلؾ تتأثر المكاد الصناعية بمدل تكفر المادة الخػاـ داخػؿ مصػراتو كخارجيػا، كػذلؾ تتػأثر 

ة كاالجتماعيػػة، بعمميػػات النقػػؿ كالػػذم يعػػد عػػامبلن أساسػػيان فػػي دفػػع عمميػػة التنميػػة االقتصػػادي
حيػػػث خصصػػػت المصػػػانع كسػػػائؿ نقػػػؿ خاصػػػة لجمػػػب المػػػادة الخػػػاـ ككسػػػائؿ نقػػػؿ خاصػػػة 
بالتسكيؽ، كذلؾ تطػرؽ البحػث إلػى حركػة المنتجػات مػف منطقػة الدراسػة إلػى السػكؽ كالػذم 
يعد مف أىـ مقكمات قيػاـ الصػناعة كتطكرىػا، ككػذلؾ حجػـ السػكؽ كالػذم يعػد عػامبلن ميمػان 

ث إف حجػػـ السػػكؽ يعتمػػد عمػػى السػػكاف كمسػػتكل دخػػؿ الفػػرد، أمػػا فػػي نجػػاح الصػػناعة، حيػػ
المياه فتعتمد عمييا المؤسسات الصناعية فػي عممياتيػا اإلنتاجيػة، كلػذلؾ ينبغػي تػكفر المػاء 
بكميات كافية كمستمرة كبخصائص متفاكتة، ككذلؾ عػالج البحػث حركػة القػكل العاممػة مػف 

لى منطقة الدراسػة، حيػث يعػد العمػاؿ أحػد ال متطمبػات الرئيسػية لعمميػة التنميػة الصػناعية، كا 
كتتأثر الكحدات الصناعية كبػدرجات متفاكتػة تبعػان لطبيعػة الصػناعة كنكعيػة األيػدم العاممػة 

 التي تحتاجيا، كالتكزيع الجغرافي لؤليدم العاممة.

 نتائج البحث:
تمزمات أكلػػػت الػػػببلد اىتمامػػػان بالصػػػناعات فػػػي خططيػػػا التنمكيػػػة، ككفػػػرت العديػػػد مػػػف المسػػػ

األساسية لمعديد مف الصناعات، لػذلؾ شػيدت منطقػة مصػراتو قيػاـ نيضػة صػناعية، حيػث 
 ظيرت العديد مف الصناعات الكبرل بمنطقة مصراتو.

حققت الصناعة داخؿ منطقة الدراسة تكفير فرص عمؿ لعػدد كبيػر مػف البػاحثيف عنػو كىػك 
 ما يعد إسياما لمحد مف معدؿ البطالة.

ة ىػي األكثػر اسػتخدامان لؤلغػراض الصػناعية، حيػث إنيػا المصػدر الكحيػد تعد الميػاه الجكفيػ
 المتاح في أغمب جيات المنطقة.
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 زيادة أعداد العامميف في جميع المصانع العامة قد يسبب عبءن ماديان كبيران عمييا.

 التوصيات:
 بػػالتخطيط الجيػػد اليػػادؼ يمكػػف لمصػػناعات أيػػان كػػاف نكعيػػا أف تشػػكؿ إضػػافة نحػػك اإلنتػػاج

 االقتصادم، كأف تشكؿ قاعدة إنتاجية تدعـ االقتصاد المحمي لمنطقة مصراتو.
العمؿ عمى تقديـ التسييبلت كالدعـ الفني كالمالي لكحدات اإلنتاج القائمة بالقطػاع الخػاص 

 كالعاـ.
إيجػػػاد الحمػػػكؿ العمميػػػة كاإلنسػػػانية لمعالجػػػة مشػػػكمة تضػػػخـ العمالػػػة فػػػي الشػػػركات العامػػػػة 

عادة التأىيؿ كغيره.كاقتراح اآلليات   المناسبة لممعالجة مثؿ التقاعد االختيارم كا 
االىتماـ بإقامة المناطؽ الصناعية لدكرىا في الحد مف االنتشار العشكائي لمصػانع القطػاع 

 الخاص.
 تنفيذ مشركعات ذات جدكل اقتصادية تقـك عمى استغبلؿ المكاد الخاـ المحمية.
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

راجيػػتش شػػاندرا، تعريػػب محمػػد محمػػكد عمػػار، التصػػنيع كالتنميػػة فػػي العػػالـ الثالػػث، مكتبػػة 
 .1994النيضة المصرية، 

محمػد خمػيس الزككػة، جغرافيػة المعػادف كالصػناعة، دار الجامعػات المصػرية، اإلسػػكندرية، 
1988. 

ة زليػػتف، إسػػماعيؿ مصػػباح الزاكيػػة، األنمػػاط المكانيػػة لمكاقػػع األنشػػطة الصػػناعية فػػي منطقػػ
 .2005رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب، قسـ الجغرافيا، 

المجنػػػػة الشػػػػعبية العامػػػػة لممرافػػػػؽ، إقمػػػػيـ طػػػػرابمس، مخطػػػػط التطػػػػكير، مصػػػػراتو، المخطػػػػط 
 الشامؿ.

 .2009الياـ فخرم طممية، التسكيؽ في المشاريع الصغيرة، دار المناىج لنشر كالتكزيع، 
ر السػػػماؾ، دراسػػػات فػػػي جغرافيػػػة الصػػػناعة كالمعػػػادف، جمعػػػة رجػػػب طنطػػػيش، محمػػػد أزىػػػ

 .2000، فايتا مالطا، ELGAمنشكرات 
 .2015السجؿ المدني مصراتو، 

 .2006محمد محمكد الديب، الجغرافيا االقتصادية منظكر معاصر، مكتبة األنجمك المصرية، 
، الطبعػػة كفيػػؽ محمػػد جمػػاؿ جمػػاؿ الػػديف إبػػراىيـ، الجغرافيػػا االقتصػػادية، أسػػس كتطبيقػػات

 .2012األكلى، 
 .1987محمد أزىر السماؾ، عباس عمي التميمي، أسس جغرافية الصناعة كتطبيقاتيا، 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
Kotler, Philip, Marketing Management, 11 Edition Prentice-Hall, 
Inc, 2003. 
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 م2015 عامواقع وآفاق الخدمات التعميمية لمتعميم المتوسط لمنطقة الخمس 
 ـيجبشــير عمران أبوناد.  
د.أنور عمر أبو شينة                                                              

 مقــــدمة:

تػػػأتي الخػػػدمات التعميميػػػة عمػػػى رأس الخػػػدمات السػػػيادية الميمػػػة كالضػػػركرية لشػػػرائح      
تسػػػيـ فػػػي عمميػػػة التنميػػػة عمػػػى ألنيػػػا تػػػؤمف إعػػػداد الكػػػكادر المينيػػػة التػػػي  ؛المجتمػػػع كافػػػة

المستكييف اإلقميمػي كالقػكمي، كمػا ال ننسػى أف عمميػة التعمػيـ تنمػي ثقافػة األـ، ألنيػا تضػع 
، كمػا (1)الضكابط التي تعمؿ عمى التقميػؿ مػف عمميػة النمػك المتسػارعة بتنظػيـ عمميػة النسػؿ

لػة مػرتبط ارتباطػػان أف ىػذه الخدمػة ىػي المقيػاس لتقػػدـ الػدكؿ كتخمفيػا، كلػذا فػػإف فشػؿ أم دك 
كلػػـ تظيػػر أىميػػة الخػػدمات التعميميػػة عمػػى حيػػز الكجػػكد إال فػػي  الخدمػػة.ىػػذه كثيقػػان بتقػػدـ 

اآلكنػػة األخيػػرة مػػف القػػرف الماضػػي فقػػد لػػكحظ بػػأف العمػػـ بػػدأ يأخػػذ اسػػتقبلليتو بعػػد أف كػػاف 
، كجغرافيػػة العمػػراف يػػأتي فػػي ثنايػػا مكضػػكعات جغرافيػػة خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتخطػػيط المػػدف

ىػػذا كيتميػػز ىػػذا العمػػـ بػػالتطبيؽ مباشػػرة عمػػى الحيػػز المكجػػكد أم دخكلػػو تحػػت مػػا يسػػمى 
بالجغرافيػػا التطبيقيػػػة التػػػي ىػػػي ذات صػػػفة ديناميكيػػػة تتغيػػػر كتتطػػػكر بسػػػرعة، ككػػػذلؾ فيػػػي 

كمػػف ثػػـ فػػإف ىنػػاؾ بعػػض التعريفػػات التػػي أطمقػػت عمػػى كافػػة ( 2)متعػددة العبلقػػات كالجكانػػب
عمػى أنيػا "نشػاط أك  (Philip Katter)التعميمػة فقػد عرفيػا  الخػدمات كمػف بينيػا الخػدمات

منفعػػػػة يسػػػػتطيع طػػػػرؼ مػػػػا تقػػػػديميا لآلخػػػػر كتكػػػػكف غيػػػػر مممكسػػػػة، أم غيػػػػر ماديػػػػة" أمػػػػا 
Cornrows))  أنشطة تػدرؾ بػالحكاس كقابمػة لمتبػادؿ كتقػدميا شػركات أك "فعرفيا عمى أنيا

كمػػا يعػػد التعمػػيـ  (3)"ميػػةمؤسسػػات معينػػة مختصػػة بتمػػؾ الخػػدمات أك باعتبارىػػا مؤسسػػة خد

                                                 
، القاىرة، 8فتحي محمد مصيمحي، جغرافية الخدمات اإلطار النظرم كتجارب عربية، دار الماجد لمنشر كالتكزيع، ط  -1

  .211، ص8443
 .22ص  ،1542ية العمراف، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، جغراف فتحي محمد أبكعيانة، - 2
 . 43، ص8445خمؼ حسيف الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية كالبنية التحتية، دار الصفاء لمنشر، عماف، - 3
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(  1)يشػػػكؿ المظيػػػر الحضػػػارم لمدكلػػػة وأنػػػك األداء الرئيسػػػة لمتنميػػػة االقتصػػػادية االجتماعيػػػة 

 بيػػػذه المرحمػػػة عػػػاـفقػػػد صػػػدر أكؿ قػػػرار  )الثػػػانكم( كفيمػػػا يتعمػػػؽ بخدمػػػة التعمػػػيـ المتكسػػػط
ا صدر قرار كزارم ييدؼ إلى تنظػيـ التعمػيـ الثػانكم كقػد نػص ىػذ 1955 عاـكفي  1952

القػػرار عمػػى أف يكػػكف التنظػػيـ كفقػػان لمتعمػػيـ الثػػانكم فػػي جميكريػػة مصػػر كىػػي أف المرحمػػػة 
الثانكيػػػة تنقسػػػـ إلػػػى مػػػرحمتيف ىمػػػا المرحمػػػة اإلعداديػػػة كمػػػدتيا سػػػنتاف كتقػػػدـ تعميمػػػان مكحػػػدان 
لمجميػػع، أمػػا المرحمػػة الثانيػػة كىػػي الثانكيػػة كمػػدتيا ثػػبلث سػػنكات تكػػكف السػػنة األكلػػى عامػػة 

صػدرت  1975 عػاـف الثانية كالثالثػة تتشػعب منيمػا قسػما العممػي كاألدبػي، كفػي أما السنتا
أكؿ الئحػػػة بشػػػأف التعمػػػيـ اإللزامػػػي كقػػػد ضػػػمت المرحمػػػة االبتدائيػػػة مػػػع المرحمػػػة اإلعداديػػػة 

 (2)كسمي بمرحمة التعميـ األساسػي،  كفيمػا يتعمػؽ بػالتعميـ الثػانكم فقػد بقػي عمػى نفػس حالػو
د بمػغ عػدد المؤسسػات التعميميػة لمتعمػيـ المتكسػط نحػك سػتة عشػر أما عف منطقة الدراسة فقػ

مدرسة مكزعة عمى محبلت المنطقة منيا ما يتبػع القطػاع الحكػكمي كمنيػا مػا يتبػع القطػاع 
الخػػاص إال أننػػا فػػي ىػػذا البحػػث ستقتصػػر دراسػػتنا فػػي ىػػذا البحػػث عمػػى القطػػاع الحكػػكمي 

لممؤسسػػػػات التعميميػػػة عمػػػػى مسػػػػتكل  يتنػػػػاكؿ ىػػػذا البحػػػػت دراسػػػػة التكزيػػػع الجغرافػػػػيفقػػػط، ك 
المنطقػػػة كذلػػػؾ لمعرفػػػة االنتشػػػار المكػػػاني لمخػػػدمات التعميميػػػة كمػػػدل كفػػػاءة ىػػػذه الخدمػػػة 

 ككفايتيا.

 بعض المحاكر أىميا: ثكيضـ البح

 ثكحػػػدكد كمجػػػاؿ كمصػػػادر البحػػػ ثالمحػػػكر األكؿ: يضػػػـ كػػػؿ مػػػف أىػػػداؼ كمشػػػكمة البحػػػ 
 .ثإضافة إلى أسمكب كمنيج البح

 .اني: التكزيع المكاني لممؤسسات التعميميةالمحكر الث 

   كفاءة الخدمات التعميمية المحكر الثالث:

                                                 

Pacione,M., and Micheal, P. ―Rural Geography‖ London(1983) P.269. - 1  
، 1554، التعميـ الثانكم في الببلد العربية، دار الكتب الكطنية، بنغازم،محمد الفالكقي، رمضاف القذافي  -2

 844-825ص
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 المحكر الرابع: التقديرات المستقبمية لمخدمات التعميمية. 

بالنتػائج التػي تكصػؿ إلييػا الباحثػاف مػع إصػدار بعػض التكصػيات التػي  ثكينتيي ىذا البحػ
 يكصي بيا الباحثاف.

 تساؤالت البحت:*

 في السؤاؿ اآلتي: ثتساؤالت البحتتمثؿ 

كبػػػيف أعػػػداد الطػػػبلب بيػػػذه  ىػػػؿ ىنػػػاؾ تكافػػػؽ أك تػػػكازف بػػػيف نمػػػك المؤسسػػػات التعميميػػػة -
العالميػػة أك حتػػى متكافقػػة مػػع معػػايير ككفايػػة ؟ كىػػؿ ىػػذه المؤسسػػات ذات كفػػاءة المؤسسػػات
 التي كضعتيا الدكلة؟المعايير 

 :     ثأىداف البح*
محػػػبلت كزيػػػع الجغرافػػػي لممؤسسػػػات التعميميػػػة عمػػػى مسػػػتكل إلػػػى دراسػػػة الت ثييػػػدؼ البحػػػ
 المنطقة. 

 معرفة مدل كفاءة ككفاية الخدمات التعميمية.
 تحميؿ البيانات كالمعمكمات اإلحصائية المتكفرة عف الخدمات التعميمية.

 *أىمية الدراسة:
ى كانعكاس ذلؾ عم سكانيان ترجع أىمية ىذه الدراسة في إظيار كتطكر المدينة     

المؤسسات التعميمية، ككذلؾ معرفة أعداد الطبلب، كعدد المدارس، كالتكزيع المكاني 
يجاد كثافة الفصكؿ لمداللة عمى حجـ الزيادة في اإلقباؿ  لمكاقع المدارس داخؿ المدينة كا 

 عمى مرحمة التعميـ المتكسط.
 منطقة الدراسة:*

حيػث يحػدىا مػف الشػرؽ كادم كعػاـ تقع منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الغربي مف ليبيػا 
كمف الغرب كادم غنيمة كمف الشماؿ البحر المتكسػط كمػف الجنػكب سمسػمة جبػاؿ مسػبلتو، 

خطػي بػيف ك  ى45ٍ.32ك  ى15ٍ.32 تقػع  المنطقػة بػيف دائرتػي عػرضأما مف الناحيػة الفمكيػة ف
   ( يكضح ذلؾ.1كالشكؿ رقـ ) ى30ٍ.14ك  ى00ٍ.14طكؿ
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 :ثية وأساليب البحالمنيج*

 ما يمي: ثمف أىـ المناىج كاألساليب التي ارتكز عمييا البح    
المػػنيج المكضػػكعي: تػػـ إتبػػاع ىػػذا المػػنيج كمكضػػكع يتمثػػؿ فػػي دراسػػة الخػػدمات التعميميػػة 

 باعتبارىا الحيز المكاني الذم تشغمو الدراسة. 
ع عمػػى الدراسػػػات المػػنيج الكصػػفي: كىػػػك المػػنيج الػػذم يصػػػؼ الدراسػػة مػػف خػػػبلؿ االطػػبل

 كالمكضكعات المتشابية كالمناظرة لمكضكع الدراسة.
 المنيج التحميمي: كتـ مف خبللو تحميؿ العبلقة بيف السكاف كتقديـ الخدمات التعميمية ليـ.

تحميػػػػػػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػػػػػػات الرقميػػػػػػػػػػػػة كالجػػػػػػػػػػػػداكؿ  األسمكب الكمػي: كىػدؼ ىػذا األسػمكب إلػى 
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 اإلحصائية.

باحثػػاف عمػػى رسػػـ الخػػرائط التػػي تكضػػح تكزيػػع الظػػاىرة فػػي األسػمكب الكرتػػكجرافي: اعتمػػد ال
 منطقة الدراسة.
 مصادر البحت:

 اعتمد الباحثاف عمى عدد مف المصادر منيا:

 المكتبة:  كذلؾ لبلستفادة مف المراجع كالمصادر التي ترتبط بالمكضع ذات العبلقة. -1

ييػػػػا مػػػػف مكتػػػػب المصػػػػادر اإلحصػػػػائية: كأىميػػػػا المعمكمػػػػات التػػػػي أمكػػػػف الحصػػػػكؿ عم -2
 .الخمس بمنطقةبكزارة التربية كالتعميـ الدراسة كاالمتحانات 

 * الدراسات السابقة:

(  ركػػزت ىػػذه الدراسػػة عمػػى العبلقػػة بػػيف عػػدد الطمبػػة كالسػػكاف، كذلػػؾ 2008دراسػػة التيػػر )
لمعرفػػػة نسػػػبة االلتحػػػاؽ كالتسػػػرب لمطمبػػػة، كمػػػا تطرقػػػت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة كفػػػاءة الخدمػػػة 

 .     (1)كفؽ مجمكعة مف المؤشرات التخطيطية التعميمية،
( تطرقػػت ىػػذه الدراسػػة إلػػي دراسػػة التعمػػيـ العػػاـ مػػف حيػػث مراحمػػو 2006دراسػػة خمػػؼ ا )

 (2)كتطكره كتكزيعو الجغرافي
( ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التكزيػػػع المكػػػاني لمخػػػدمات التعميميػػػة لمتعمػػػػيـ 2006دراسػػػة محمػػػد )

 .  (3)اية الخدمة التعميميةاألساسي، مع إبراز مدل كفاءة ككف

                                                 
عمػػي محمػػد التيػػر، التعمػػيـ كالصػػحة فػػي منطقػػة زليػػتف دراسػػة فػػي جغرافيػػة الخػػدمات، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة،  - 1

 .8444معيد البحكث كالدراسات العربية، جامعة الدكؿ العربية، 
منشػػػكرة، كميػػػة اآلداب، جامعػػػة  غيػػػر رسػػػالة ماجسػػػتير، الكظيفػػػة التعميميػػػة لشػػػعبية الزاكيػػػة، ،مصػػػطفى خمػػػؼ ا - 2

 8442،السابع مف إبريؿ
ىػػػػاني حسػػػػني محمػػػػد  التحميػػػػؿ المكػػػػاني لتكزيػػػػع مػػػػدارس مرحمػػػػة التعمػػػػيـ األساسػػػػي بحػػػػي المنتػػػػزه باسػػػػتخداـ نظػػػػـ  - 3

 8442،اب، جامعة اإلسكندريةالمعمكمات الجغرافية، رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية اآلد
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 (  حيػػػث تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة أىميػػػة ىػػػذه الكظيفػػػة كمػػػدل احتيػػػاج2005دراسػػػة الثابػػػت )
 .(1)السكاف ليا

( أبػػرزت ىػػذه الدراسػػة تطػػكر التعمػػيـ العػػاـ بجميػػع أشػػكالو كأنماطػػو 2005دراسػػة العتيبػػي )
ت التعميميػػػػة، خػػػػبلؿ فتػػػػرات تاريخيػػػػة، كمػػػػا اىتمػػػػت الدراسػػػػة بمػػػػدل كفػػػػاءة ككفايػػػػة الخػػػػدما

 .(2)كتكضيح العبلقات المكانية بكؿ مرحمة
( تناكلػػت ىػػذه الدراسػػة التكزيػػع الجغرافػػي لمخػػدمات التعميميػػة عمػػى 2004دراسػػة البرعصػػي)

مختمػػػؼ أحيػػػاء المدينػػػة،كما استعرضػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مسػػػتكل كفػػػاءة ككفايػػػة ىػػػذه الخدمػػػة 
 .(3)باستخداـ األساليب اإلحصائية

تطرقػػت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تطػػكر ىػػذه الخدمػػة كعػػددىا كمراكػػز  (2001دراسػػة الشركسػػي )
 .(4)انتشارىا كتكزيعيا الجغرافي حسب القطاعيف الخاص كالعاـ

 المفاىيم والمصطمحات: 

الخػػدمات التعميميػػة: يقصػػد بيػػا مػػدارس المراحػػؿ التعميميػػة لمتعمػػيـ الثػػانكم التػػي تمػػي مرحمػػة 
 التعميـ األساسي.

الخػػدمات المقدمػػة فػػي المػػدارس جيػػدة أـ متكسػػطة أـ رديئػػة،  الكفػػاءة: يقصػػد بيػػا درجػػة-2
 .المحمية كسكؼ يتـ عمؿ التصنيؼ اعتمادان عمى عدد مف المعايير

الكفايػػػة: يقصػػػد بيػػػا عػػػدد المؤسسػػػات التعميميػػػة كتكزيعيػػػا الجغرافػػػي لكػػػي تغطػػػي كافػػػة -3

                                                 
، رسػػالة ماجسػػتير، غيػػر منشػػكرة، كميػػة 8442-1554كداد الثابػػت الكظيفػػة التعميميػػة فػػي منطقػػة العجػػيبلت لممػػدة - 1

 .8441، اآلداب، جامعة السابع مف إبريؿ
يػر منشػكرة، التعميـ العاـ بحاضرة اإلحساء دراسة في جغرافية الخدمات، رسػالة ماجسػتير، غ ،سيؼ محمد العتيبي - 2

 .8441 كمية البنات، جامعة عيف شمس،
المػػػرج الجديػػدة، رسػػػالة ماجسػػتير، غيػػػر  بمدينػػةالتبػػػايف المكػػاني لمخػػػدمات الصػػحية كالتعميميػػػة ، يالبرعصػػأسػػامة  - 3

 8444، منشكرة، كمية اآلداب، جامعة قاريكنس
، غيػػر منشػػكرة، كميػػػة اآلداب، كتػػػكراهد، رسػػالة ةالتعمػػيـ كالصػػحة فػػػي بمديػػة مصػػرات ،كسػػػيشر ال عبػػد القػػادر كنػػيس - 4

 .8441 جامعة القاىرة،
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 احتياجات السكاف مف ىذه الخدمة.

 مية لمتعميم المتوسط.أواًل: التوزيع الجغرافي لمخدمات التعمي
تكمػػف أىميػػة دراسػػة التكزيػػع الجغرافػػي لمخػػدمات التعميميػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى عدالػػة التكزيػػع، 
حيث يرل ىالكؾ أف ميمة التكزيع ىك إظيار التبايف في تكزيع الخػدمات التعميميػة كاألبنيػة 

عػرؼ عمػى مػدل كىذا يتـ مف خبلؿ دراسة كاقع ىػذا النػكع مػف التعمػيـ كالت (1)كالقكل البشرية
كفايتو مف حيث الكـ كالنكع كالتخطػيط لتكزيػع المػدارس بمػا يػتبلئـ مػع تكزيػع السػكاف الػذيف 
يجػػػػب أف تقػػػػدـ ليػػػػـ الخدمػػػػة التعميميػػػػة ثػػػػـ التعػػػػرؼ عمػػػػى االحتياجػػػػات المسػػػػتقبمية لمتعمػػػػيـ 

مػف محمػة ألخػرل بمنطقػة  أعداد الطمبػة فػي مرحمػة التعمػيـ المتكسػط تتبايفكتحديدىا، ىذا ك 
، دائمان أف ىذه المرحمة أعػداد الطمبػة بيػا أقػؿ مػف مرحمػة التعمػيـ األساسػي، فيبلحظ راسةالد

كيرد ذلؾ إلى تحكؿ أعداد كبيرة خاصة مف الطمبة الذككر إلػى أنػكاع التعمػيـ األخػرل، كىػك 
إضػػافة كالدراسػػة فػػي المعاىػػد النفطيػػة التػػي تتمركػػز فػػي العاصػػمة طػػرابمس،  تقنػػيالتعمػػيـ ال

الدكرات األمنية كالشرطة كالجيش، كغيرىػا مػف عداد كبير منيـ بعد الثكرة إلى إلى التحاؽ أ
 ؿيبلحظ مػف خػبلفػ المجاالت التي يمتحؽ بيا الطالب بعػد اجتيػاز مرحمػة التعمػيـ األساسػي،

-2014أف أعداد الطمبػة متباينػة مػف محمػة ألخػرل حسػب العػاـ الدراسػي ( 1رقـ )الجدكؿ 
% مػػػف جممػػػة 19.4د الطمبػػػة بمحمػػػة المعقكلػػػة بنحػػػك ـ، حيػػػث بمػػػغ أعمػػػى نسػػػبة لعػػػد2015

% 14.8بنحػػك   بػػف جحػػاطالبػػان، كتمييػػا نسػػبة محمػػة  1318الطمبػػة بالمنطقػػة البػػالغ عػػددىـ 
مػػػف جممػػػة عػػػدد الطمبػػػة كيرجػػػع السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ تركػػػز أعػػػداد السػػػكاف بيػػػاتيف المحمتػػػيف، 

 .لتكزيعىذا ( يكضحاف 2( كالشكؿ رقـ )1كالجدكؿ رقـ )
 
 
 
 

                                                 
فاطمة محمد أحمد عبد الصمد، الخدمات التعميمية في محافظة القاىرة دراسة جغرافية، رسالة دكتكراره غير  - 1

 .2-1، ص1553منشكرة، كمية اآلداب، قسـ الجغرافيا، جامعة القاىرة، 
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 (1جدول )
 لتوزيع الجغرافي لطمبة التعميم المتوسط عمى مستوى محالت المنطقةا

 %        ط          

      219 3.2 

 7.5 507      ب

 10.2         س        

 14.8 1005  ن     

      502 7.4 

 9.7 660   س       

      222 3.3 

         1318 19.4 

 11.6 789      ل

     722 10.6 

 2.4 163     س

        6803     

 ، قسػػػـ االمتحانػػػػات الخمػػػػس، بيانػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة المصػػػدر: اسػػػػتنادان إلػػػى إحصػػػػائيات كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػيـ الخمػػػػس
2015. 

 كبالتالي يمكف تقسيـ عدد الطمبة كنسبتيـ عمى مستكل محبلت المنطقة إلى ثبلث فئات 

% مػػف جممػػة عػػدد 10تػػزداد فييػػا نسػػبة الطمبػػة عمػػى  الفئػػة األكلػػى: كىػػي الفئػػة التػػي  -1  
الطمبة بالمنطقة، كما ىك الحاؿ بمحمة الخمس المدينة كبف جحا ككعػاـ كالسػاحؿ كالمعقكلػة 

 كيرد ذلؾ إلى انتشار السكاف كارتفاع كثافتيـ ليذه المحبلت
د % مػػف جممػػة نسػػبة عػػد10-5الفئػػة الثانيػػة: بمغػػت نسػػبة عػػدد الطمبػػة بيػػذه الفئػػة مػػف  -2

 الطمبة بالمنطقة، كتضـ كبلن مف محمتي المرقب كرأس الحماـ. 
% مػف جممػة نسػبة عػدد  5الفئة الثالثة: تصؿ نسبة عدد الطبلب بيذه الفئة أدنػى مػف   -3

 .طقة، كتضـ بقية المحبلت  األخرلنالطمبة بالم
تنمكيػة مػف إلى بذؿ المزيد مف الجيكد ال يحتاجما قبؿ الجامعي  قطاع التعميـفإف  كعمكمان 

 أجؿ مبلحقة الزيادة السكانية.
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 (.1المصدر: استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ )
 

 ثانيًا: التوزيع العددي والنسبي لعدد المدارس.
بمغػػت عػػدد المػػدارس بيػػذه المنطقػػة كالتػػي تخػػدـ ىػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ سػػبع كعشػػركف       

كالتػػي تتفػػاكت فيمػػا بينيػػا فػػأعمى نسػػبة احتمتيػػا محمػػة  مدرسػػة مكزعػػة عمػػى محػػبلت المنطقػػة
% مف جممػة نسػبة عػدد المػدارس بالمنطقػة، امػا بالنسػبة لبػاقي 14.8لبده فقد بمغت نسبتيا 

% 11.1المحبلت فمـ تتجػاكز نسػبتيا عػف  (.     2كما ىك مبيف مف الجدكؿ رقـ )
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 (2جدول )
 المنطقةعمى مستوى محالت  المتوسط التوزيع العددي والنسبي لمخدمات التعميمية لمتعميم

 % عدد المدرسيف % عدد الفصكؿ % عدد المدارس المحمة
      1     12 3.2 28 3.0 

 7.1 65 6.6 25     1      ب

               40 10.6 79 8.6 

 23.4 215 12.7 48      3  ن     

      4      45 11.9 103 11.2 

 6.2 57 7.9 30     2   س       

      3      22 5.8 67 7.3 

         3      66 17.5 83 9.0 

 12.8 118 10.8 41      3      ل

     3      36 9.5 80 8.7 

 2.7 25 3.4 13     1     س

        27 100 378 100 920 100  

 تحانػػػػات الخمػػػػس، بيانػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة ، قسػػػـ االمالمصػػػدر: اسػػػػتنادان إلػػػى إحصػػػػائيات كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػيـ الخمػػػػس
2015. 

 ثالثًا: التوزيع العددي والنسبي لعدد الفصول.  

يعتبػػر عػػدد الفصػػكؿ ىػػك المقيػػاس الحقيقػػي لمػػدل تػػكافر الخدمػػة التعميميػػة سػػكاء أكػػاف       
عمػػى مسػػتكل المراحػػؿ التعميميػػة أك حسػػب نػػكع التعمػػيـ، كتعػػد دراسػػة الفصػػكؿ مقارنػػة بعػػدد 

ئػػػة العمريػػػة فػػػي سػػػف التعمػػػيـ مػػػف الدراسػػػات اليامػػػة التػػػي تبػػػرز االختبلفػػػات الطػػػبلب أك الف
المكانيػػػة لكثافػػػة المػػػدارس ككثافػػػة الفصػػػكؿ كالتػػػي عمػػػى أساسػػػيا يمكػػػف التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل 
الحاجة إلى العناصر التعميميػة األخػرل كأىميػا المدرسػكف ثػـ التجييػزات المدرسػية كالمرافػؽ 

تتبػػػايف فصػػػبلن،  378تكل محػػػبلت المنطقػػػة نحػػػك التعميميػػة، بمغػػػت عػػػدد الفصػػػكؿ عمػػػى مسػػ
أعػػداد الفصػػكؿ مػػف محمػػة ألخػػرل حسػػب الجػػدكؿ السػػابؽ فػػأعمى عػػددان لمفصػػكؿ نالػػت بػػو 

% مػػف جممػػة الفصػػكؿ بالمنطقػػة كيرجػػع 17.5فصػػبلن أم بنسػػبة  66محمػػة المعقكلػػة بنحػػك 
حيػػث عػػدد السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى ارتفػػاع أعػػداد الطمبػػة بيػػده المحمػػة، كتمييػػا فػػي المرتبػػة مػػف 

% كتمييػا محمػة السػاحؿ بعػدد 12.7بنسػبة فصػبلن  48الفصكؿ محمة بف جحا بعدد فصكؿ 
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 ( يبيف ذلؾ. 2فصبلن، أما عف بقية محبلت المنطقة فالجدكؿ رقـ ) 41

 رابعًا: التوزيع العددي والنسبي لعدد المدرسين.

اصػر التػي تقػدـ حجـ الخدمات التعميمية حسب عدد المدرسيف مػف أىػـ العنتعد دراسة      
الخدمة التعميمية ألنيا تعبر عف طبيعة األحجاـ الفعمية لممؤسسات التعميميػة، فقػد بمػغ عػدد 

مدرسػػان، مكزعػػة عمػػى محػػبلت المنطقػػة فػػأعمى نسػػبة  920المدرسػػيف عمػػى مسػػتكل المنطقػػة 
% بمحمػػػة بػػف جحػػػا، كتمييػػػا فػػػي المرتبػػة محمػػػة السػػػاحؿ بنسػػػبة 23.4مػػف المدرسػػػيف بمغػػػت 

 عف باقي المحبلت فيي مكضحة مف الجدكؿ السابؽ.   % أما 12.8

 كفاءة الخدمات التعميمية لمتعميم المتوسط. 

تعد دراسة كفاءة الخدمات التعميمية مف أىـ المكضكعات فػي مجػاؿ الدراسػة، ألنيػا تكشػؼ 
لنػػا طبيعػػة ىػػذه الخدمػػة، كأىػػـ المشػػاكؿ التػػي تكاجييػػا، كمػػدل تطبيػػؽ خطػػط التنميػػة التػػي 

العالميػػة بػػؿ حتػػى كلػػة فػػي جانػػب ىػػذه الخدمػػة، كىػػؿ ىػػي متكافقػػة مػػع المعػػايير أنشػػأتيا الد
كضعتيا الدكلة؟ أـ أف ىناؾ قصكران فػي تمػؾ المعػايير التػي مػف خبلليػا مػػػػػػػع المعايير التي 

يػػتـ فيػػـ مػػا ىػػك حاصػػؿ فػػي ىػػذه المؤسسػػات التعميميػػة التػػي ىػػي مػػف شػػأنيا الرقػػي بمسػػتكل 
دراسػة ىػذه المعػدالت كالمعػايير كفػؽ البيانػات اإلحصػائية المتاحػة كسػيتـ الدكلة كالنيكض بيا، 

 ةخدمػػػػاللقيػػػػاس كفػػػاءة كزارة التعمػػػػيـ كالتربيػػػة بػػػػالخمس كذلػػػؾ التػػػي أمكػػػػف الحصػػػكؿ عمييػػػػا مػػػف 
، كالتي ستكشػؼ عػف مػدل تحقيػؽ الكفػاءة لممسػتكل 2015 المتكسط خبلؿ عاـية لمتعميـ التعميم

 .كفؽ دالئؿ كمؤشرات إحصائية

 متوسط الفصول في المدرسة. أواًل:

تكمػػف دراسػػة متكسػػط الفصػػكؿ فػػي المدرسػػة فػػي معرفػػة عػػدد الطمبػػة الػػذيف ستسػػتكعبيـ ىػػذه 
المؤسسػػػات كالتػػػي يػػػتـ قبػػػكليـ فييػػػا فبشػػػكؿ عػػػاـ عمػػػى مسػػػتكل المنطقػػػة بمػػػغ متكسػػػط عػػػدد 

 ( يكضح ذلؾ.   3فصؿ لكؿ مدرسة كالجدكؿ رقـ ) 14بالمدارس الفصكؿ 
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 (3جدول )
 م2015لفصول بمدارس منطقة الدراسة لعام متوسط عدد ا

 معدل الفصول/ مدرسة عدد ادلدارس عدد الفصول احمللة

 12 1 12 غ     
 25 1 25      ب

        40   13.3 

 16 3 48  ن     

      45 4 11.3 

 15 2 30   س       

 7.3 3 22   ال       

         66 3 22 

 13.7 3 41      ل

     36 3 12 

 13 1 13     س

 14 27 378 اجملموع

 ، قسػػػـ االمتحانػػػػات الخمػػػػس، بيانػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة المصػػػدر: اسػػػػتنادان إلػػػى إحصػػػػائيات كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػيـ الخمػػػػس
2015. 

عف المتكسط الذم كضػعتو الدكلػة رتفع أف أعداد الفصكؿ تيتضح مف الجدكؿ السابؽ      
ة كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ بمحمػػػة المرقػػػب التػػػي بمػػػغ متكسػػػط فصػػػكؿ لكػػػؿ مدرسػػػ 8.6كالػػػذم يبمػػػغ 

كجػد بيػا ثانكيػة ت المحبلتعمى الرغـ مف أف بعض ك  ،فصبلن/مدرسة 25الفصكؿ بالمدرسة 
 هالرغـ مػػػف انخفػػػاض الكثافػػػة السػػػكانية بيػػػذبػػػالمرقػػػب، ك  حمػػػةكاحػػػدة، كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي م

الثانكية،كتضػػػـ ىػػػػذه األخػػػػرل يدرسػػػكف بيػػػذه  حبلتإال أف الطمبػػػة المتمركػػػزيف بػػػالم حمػػػةالم
الثانكيػػػة الطالبػػػات اإلنػػػاث فقػػػط، ممػػػا يمجػػػئ اآلبػػػاء لتػػػدريس بنػػػاتيـ فػػػي ىػػػذه الثانكيػػػة، إمػػػا 
إلمكانياتيػػػا مػػػف حيػػػث تػػػكافر المدرسػػػيف، أك المعامػػػؿ المدرسػػػية، أك أف اآلبػػػاء يفضػػػمكف أف 

دد كبالتالي يمكػف تقسػيـ ىػذا المتكسػط إلػى عػ تدرس بناتيـ في ثانكية غير مختمطة بالذككر
 مف الفئات:

فػأكثر كتتمثػؿ فػي  25الفئة األكلى: كىذه الفئػة بمػغ متكسػط عػدد الفصػكؿ بالمدرسػة مػف  -
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   .محمة المرقب

 25-20الفئػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة: يتػػػػػػػراكح متكسػػػػػػػط عػػػػػػػدد الفصػػػػػػػكؿ بالمدرسػػػػػػػة مػػػػػػػا بػػػػػػػيف  -      
ا فصبلن/مدرسة، كتضـ ىذه الفئة محمة المعقكلة، ككمما ارتفعت عدد الفصػكؿ بالمدرسػة كممػ
 قمت كثافة الفصكؿ مف الطمبة، كىذا بدكره يؤدم إلى سير العممية التعميمية نحك األفضؿ.

فصبلن/مدرسػػػة،  20-15الفئػػػة الثالثػػػة: يتػػػراكح متكسػػػط عػػػدد الفصػػػكؿ بالمدرسػػػة مػػػا بػػػيف  -
 كتشمؿ محمتي بف جحا كرأس الحماـ.

 15-10مػػػا بػػػيف  الفئػػػة الرابعػػػة: تصػػػؿ متكسػػػطات عػػػدد الفصػػػكؿ بالمدرسػػػة بيػػػذه الفئػػػة -
 فصبلن/مدرسة، كتضـ ىذه الفئة محبلت غنيمة كالبمدية كلبده كالساحؿ ككعاـ كقكقاس.

فصكؿ/مدرسػة،  10الفئة الخامسة: يصؿ متكسط عدد الفصكؿ داخػؿ المدرسػة أقػؿ مػف  -
 كتضـ محمة خميفة.     

 كثافة الفصول. ثانيًا:

كفػػػاءة الخدمػػػة التعميميػػػة، فمػػػف  يعػػػد ىػػػذا المؤشػػػر مػػػف المؤشػػػرات اليامػػػة لقيػػػاس مػػػدل     
خبللو يتـ إيجاد العبلقة بيف الطبلب كعدد الفصكؿ المكجكدة بالمدارس، ليتـ فيػـ كتكضػيح 

ككيفيػػة تػػكفير المدرسػػيف لمكاكبػػة سػػير العمميػػة التعميميػػة، كيتضػػح مػػف كثافػػة ىػػذه الفصػػكؿ، 
 18ـ تتجػاكز ( أف كثافة الفصكؿ بالمدرسة عمى مسػتكل محػبلت المنطقػة لػ4الجدكؿ رقـ )

طالبان لكؿ فصؿ كىذا يدؿ عمى كفاءة الخدمػة التعميميػة بيػذه المػدارس فيػي لػـ تصػؿ حتػى 
طالبػػان لكػػؿ فصػػؿ كىػػذا مػػا يمكػػف  27إلػػى المعػػدؿ الػػذم كضػػعتو الدكلػػة كالػػذم يصػػؿ إلػػى 

    .(4مبلحظتو مف الجدكؿ رقـ )
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 (4جدول )

 م2015متوسط كثافة الطمبة بالفصول بمنطقة الدراسة لعام 

 متوسط عدد الطلبة يف الفصل عدد الفصول عدد الطلبة  احمللة

      219 12 18.3 
 20.3 25 507      ب
        696 40 17.4 
 20.9 48 1005  ن     
      502 45 11.2 

 22.0 30 660   س       
 10.1 22 222   ال       
         1318 66 20.0 
 19.2 41 789      ل
     722 36 20.1 

 12.5 13 163     س
 18.0 378 6803 اجملموع

 ، قسػػػـ االمتحانػػػػات الخمػػػػس، بيانػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة المصػػػدر: اسػػػػتنادان إلػػػى إحصػػػػائيات كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػيـ الخمػػػػس
2015. 

 مف الجدكؿ السابؽ يمكف أف نميز ثبلث فئات لدراسة الكثافة عمى مستكل المنطقة كىي:

طالبػػان لكػػؿ فصػػؿ  كتضػػـ ىػػذه الفئػػة محػػبلت  20د فييػػا كثافػػة الفصػػؿ عػػف الفئػػة التػػي تزيػػ
 المرقب كبف جحا كالمعقكلة ككعاـ.

طالبػػان لكػػؿ فصػػؿ كىػػي  20-15الفئػػة الثانيػػة: كىػػي الفئػػة التػػي تتػػراكح كثافػػة الفصػػكؿ مػػف 
 غنيمة كالبمدية كالساحؿ.

طالبػػان لكػػؿ فصػػؿ كتشػػمؿ  15الفئػة الثالثػػة: كىػػي الفئػػة التػػي تتػػراكح كثافػػة الفصػكؿ أقػػؿ مػػف 
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 .( يكضح ذلؾ3كالشكؿ رقـ ) محمة خميفة كمحمة لبده ككقكقاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (.4المصدر: استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ )
 ثالثًا: متوسط الطالب في المدرسة.

تعػػد دراسػػة متكسػػط عػػدد الطػػبلب فػػي المدرسػػة مؤشػػران كمقياسػػان آخػػر لدراسػػة مسػػتكل        
دمػػػػة التعميميػػػػة، كيكضػػػػح ىػػػػذا المؤشػػػػر مػػػػدل قػػػػدرة  المؤسسػػػػات التعميميػػػػة عمػػػػي كفػػػػاءة الخ
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اسػػػتيعاب أعػػػداد الطمبػػػة، كتػػػكافقيـ مػػػع حاجػػػة المحػػػبلت التػػػي تضػػػميـ المنطقػػػة مػػػف مبػػػاني 
يبلحػػظ أف متكسػػط عػػدد  (5)،  كبػػالنظر إلػػى الجػػدكؿ رقػػـ (1)مدرسػػية لتمبيػػة حاجػػة السػػكاف

 (232.6)عػدؿ الػػذم كضػعتو الدكلػػة الػذم يبمػػغ الطمبػة بالمؤسسػات التعميميػػة ترتفػع عػػف الم
 يكضح ذلؾ. (5) طالبان لكؿ مدرسة حسب المعيار المحمي كالجدكؿ رقـ

 (5جدول )
 م2015متوسط أعداد الطالب في المدرسة لعام  

 متوسط عدد الطلبة يف ادلدرسة عدد ادلدارس عدد الطلبة احمللة

      219 1 219 
 507 1 507      ب
 232   696         س    
 335 3 1005  ن     
      502 4 126 

 330 2 660   س       
 74 3 222   ال       
         1318 3 439 
 263 3 789      ل
     722 3 241 
 163 1 163     س
 252 27 6803 اجملموع

 متحانػػػػات الخمػػػػس، بيانػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة ، قسػػػـ االالمصػػػدر: اسػػػػتنادان إلػػػى إحصػػػػائيات كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػيـ الخمػػػػس
2015. 

يتضح مف الجدكؿ السػابؽ أف متكسػط أعػداد الطمبػة فػي المػدارس يمكػف تقسػيمو إلػى ثػبلث 
 فئات ىي:

                                                 
 .123منطقة زليتف، رسالة دكتكراه غير منشكرة، مرجع سابؽ، ص عمي محمد التير، التعميـ كالصحة في   -1
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طالػػب لكػؿ مدرسػػة  500الفئػة األكلػػى: مػدارس يتجػػاكز  متكسػط عػػدد الطمبػة فييػػا عػف  - 
إال أف الطمبػة  حمػةالم هبيػذانخفػاض الكثافػة السػكانية كتضـ محمة المرقػب فعمػى الػرغـ مػف 

مػػف ككفاءتيػػا إمػػا إلمكانياتيػػا كذلػػؾ  األخػػرل يدرسػػكف بيػػذه الثانكيػػة، حبلتالمتمركػػزيف بػػالم
اآلبػاء ىنػاؾ عكامػا اجتماعيػة كىػي أف حيث تكافر المدرسيف، أك المعامؿ المدرسػية، أك أف 

 .غير مختمطة مدارسيفضمكف أف تدرس بناتيـ في 
طالب لكؿ مدرسػة كىػذه  500-250تراكح متكسط الطمبة بيا مف الفئة الثانية: مدارس ي -

 الفئة كذلؾ تتجاكز المعدؿ العاـ كتضـ رأس الحماـ كالمعقكلة كالساحؿ ككعاـ.
طالب لكؿ مدرسة كىػذه المػدارس 250الفئة الثالثة: كىي تضـ مدارس الطمبة أدنى مف  – 

بكثيػػر مػػف المعػػدؿ العػػاـ  جػػاءت كفػػؽ المعيػػار الػػذم كضػػعتو الدكلػػة بػػؿ فػػي المحػػبلت أقػػؿ
كيرجع السبب في ذلؾ كجكد عدد مػف المػدارس كعػدد الطمبػة بيػا قميػؿ كلربمػا يرجػع السػبب 
فػػي ذلػػؾ أف المنطقػػة تعػػاني مػػف انخفػػاض معػػدالت النمػػك السػػكاني كىػػذا مػػا تػػـ مبلحظتػػو 

 حتى عند دراسة كثافة الطمبة بالمدارس 
 رابعًا: معدل الطالب لكل مدرس.

مػف المؤشػرات اليامػة التػي يعتنػي بيػا فػي دراسػة كفػاءة الخدمػة التعميميػة،  يعد ىذا المؤشر
بمػغ حسػب المنطقػة يتضح أف معدؿ الطػبلب لكػؿ مػدرس عمػى مسػتكل  فمف خبلؿ الجدكؿ

المعػدؿ العػاـ لمػببلد الػذم فػع عػف تر طبلب لكؿ مدرس، كبػذلؾ ي 7ـ 2015-2014عامي 
 .طبلب لكؿ مدرس 5,1بمغ 
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 (6جدول )
 م2015-2014محالت المنطقة خالل عامي طالب لكل مدرس عمى مستوى معدل 

     ط       ط      ل    س            ن       ط          

      219 28 8 

 8 65 507      ب

            79 9 

 5 215 1005  ن    

     502 103 5 

 12 57 660   س       

 3 67 222        ال  

         1318 83 16 

 7 118 789      ل

     722 80 9 

 7 25 163     س

        6803 920 7 

 ، قسػػػـ االمتحانػػػػات الخمػػػػس، بيانػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة المصػػػدر: اسػػػػتنادان إلػػػى إحصػػػػائيات كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػيـ الخمػػػػس
2015. 

 مف الجدكؿ السابؽ يبلحظ ما يمي:

مػا كطالبان لكؿ مػدرس  15معدؿ ىذه الفئة أكثر مف  الفئة األكلى: ارتفع -الفئة األكلى:  -
 حمة المعقكلة. ىك الحاؿ في م

طالبػان لكػؿ مػدرس، كمػا  15-10ىػذه الفئػة فمػابيف حػبلت الفئة الثانية، يتػراكح متكسػط م -
 .، حمة رأس الحماـىك الحاؿ في م

مػػدرس، طػػبلب لكػػؿ  10-5الفئػػة الثالثػػة: كىػػي الفئػػة التػػي يتػػراكح متكسػػطيا فمػػا بػػيف  - 
كتضػػػـ محمػػػة غنيمػػػة كالمرقػػػب كالخمػػػس المدينػػػة كالسػػػاحؿ ككعػػػاـ كقكقػػػاس كىػػػذه المحػػػبلت 

كيرجػػع طػػبلب لكػػؿ مػػدرس  9-7متكسػػط الطػػبلب لكػػؿ مػػدرس مرتفعػػة فػػي ىػػذه الفئػػة مػػف 
ض عػػدد المدرسػػيف عػػف عػػدد الطمبػػة ممػػا أدل ىػػذا إلػػى ارتفػػاع متكسػػط االسػػبب إلػػى انخفػػ

ه كبػػػف جحػػػا التػػػي كانػػػت معػػػدالتيا متكافقػػػة مػػػع باسػػػتثناء محمتػػػي لبػػػد الطػػػبلب لكػػػؿ مػػػدرس.
 المعدؿ العاـ 
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تضػػـ محمػػة طػػبلب لكػػؿ مػػدرس، ك  5الفئػػة الرابعػػة: يصػػؿ المتكسػػط بيػػذه الفئػػة أقػػؿ مػػف  - 
 خميفة 

 خامسًا: معدل مدرس لكل فصل.
، كىػك أحػد المؤشػرات التػي معدؿ مدرس لكؿ فصؿتأتي دراسة أىمية ىذا المعدؿ لقياس       

ءة الخدمات التعميمية، فتػأتي أىميػة قيػاس ىػذا المعػدؿ فػي تػكفر المدرسػيف، كمػدل يقاس بيا كفا
اكتفػػاء ىػػذه المػػدارس مػػف المدرسػػيف الػػذيف ىػـػ األسػػاس كالعمػػكد الفقػػرم الػػذم تقػػـك عميػػو العمميػػة 
التعميميػػة، ككػػذلؾ تػػأتي أىميػػة ىػػذا المعػػدؿ لقيػػاس عػػدد المدرسػػيف المطمػػكبيف لممػػدارس، كمػػدل 

مدرسػيف  5.5ف ىػؤالء المدرسػيف، كقػد بمػغ المعػدؿ العػاـ عمػى مسػتكل الدكلػة احتياج المدارس م
كمػف خػبلؿ الجػدكؿ  يتضػح أف معػدؿ عػدد المدرسػيف لكػؿ فصػؿ عمػى مسػتكل ، لكؿ فصؿ

 مدرسيف لكؿ فصؿ كىذا يدؿ عمى سكء كفاءة ىذا المؤشر. 2محبلت المنطقة لـ يتجاكز 

 (7جدول )
  م2015-2014خالل عامي  المنطقةمعدل مدرس لكل فصل عمى مستوى محالت 

 متوسط عدد ادلدرسني/فصل عدد الفصول عدد ادلدرسني احمللة

      28 12 2 
 3 25 65      ب

        79 40 2 

 4 48 215  ن    

     103 45 2 

 2 30 57   س       

 3 22 67   ال       

         83 66 1 

 3 41 118      ل

     80 36 2 

 2 13 25    س 

 2 378 920 اجملموع

 ، قسػػػـ االمتحانػػػػات الخمػػػػس، بيانػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة المصػػػدر: اسػػػػتنادان إلػػػى إحصػػػػائيات كزارة التربيػػػػة كالتعمػػػيـ الخمػػػػس
2015. 
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 :يأتييتضح مف الجدكؿ السابؽ ما 

مدرسػػػػيف لكػػػػؿ فصػػػػؿ، فيػػػػذه  5-4الفئػػػػة األكلػػػػى: يتػػػػراكح متكسػػػػط ىػػػػذه الفئػػػػة فيمػػػػا بػػػػيف  -
دالتيا أدنػى مػف المعػدؿ العػاـ، كىػػذا يػدؿ عمػى انخفػاض عػدد المدرسػيف عػػف المػؤتمرات معػ

عػػػدد الفصػػػكؿ المخدكمػػػة، كيسػػػبب ىػػػذا إلػػػى عػػػدـ سػػػير العمميػػػة التعميميػػػة بطريقػػػة سػػػميمة، 
 كتضـ ىذه الفئة محمة بف جحا.

مدرسػػػيف لكػػػؿ فصػػػؿ،  4-3الفئػػػة الثانيػػػة:  تػػػراكح متكسػػػط مػػػدرس لكػػػؿ فصػػػؿ فيمػػػا بػػػيف  -
 قب، كخميفة، كالساحؿ.  كتضـ  محبلت المر 

مدرسػيف لكػؿ فصػؿ، كيضػـ محػبلت  3الفئة الثالثة: يقؿ متكسط مدرس لكؿ فصػؿ عػف  -
ىػػذه الفئػػة كػػؿ مػػف غنيمػػة كالبمديػػة كلبػػده كرأس الحمػػاـ ككعػػاـ كقكقػػاس كأدنيػػا معػػدالن محمػػة 

 المعقكلة.

 توسط.ثالثًا: تقدير االحتياجات المستقبمية لمخدمات التعميمية لمتعميم الم     

 مقدمــــة:
تعد دراسة االحتياجات المستقبمية لمخدمات التعميمية مف أىـ المصادر التي   

يعتمد عمييا عند تخطيط برامج التنمية االقتصادية كاالجتماعية، حيث يدخؿ تقدير 
االحتياجات المستقبمية فيما يسمى بتخطيط الخدمات التعميمية، فيي الكسيمة كاألداة 

االقتصادية  ةلتخطيط التنمكم، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ الرفاىالمستخدمة في ا
إف نجاح التخطيط التعميمي، كتحقيؽ عدالتو، يتطمب كفاية مف عدد  (1)كاالجتماعية،

المدارس، كالفصكؿ التي يتـ تقديرىا حسب احتياجات السكاف مف ىذه الخدمة في 
في التخطيط لمخدمات ىذا كيعد تقدير حجـ السكاف مف األمكر الميمة  (2)المستقبؿ.

                                                 
1 - Jones, Ho.1995.‖Social Welfare In Third World Development‖ First Edition, 

Macmillan Education LTD, London. 167-188   
ضفة الغربية، المجمة الجغرافية جياد محمد أبك طكيمة، كاقع خدمات التعميـ العاـ كاالحتياجات المستقبمية في ال - 2

 .  41ص ،8441العربية، العدد السابع كالثبلثكف، الجزء األكؿ، الجمعية الجغرافية المصرية، القاىرة، 
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التعميمية عمى مستكل الشعبية كمدنيا، إذ يعتمد ىذا التقدير عمى حجـ عدد السكاف العاـ، 
المدارس، كعدد الفصكؿ، كعدد المدرسيف الذيف يتكقؼ  دكعدد الطمبة، ككذلؾ تقدير عد

، كقد أكلت الدكلة اىتمامان بكضع خطط تنمكية (1)عمييـ تخطيط العممية التعميمية
ستقبمية، كلكف يبدك أنيا ال تتـ كفؽ ما أعد ليا، كذلؾ بسبب عدـ كفاءة األجيزة القائمة كم

إف أكؿ ما يتطمبو السكاف في األحياء السكنية "  Lewis Keebleكيقكؿ  (2)عمى التنفيذ.
، كمف (3)ىي المدرسة، كبالتالي فإف كجكد المؤسسة التعميمية أمر ضركرم لتركز السكاف"

مبدأ التكازف في تخطيط الخدمة التعميمية يجب أف يأخذ في عيف االعتبار ثـ فإف تحقيؽ 
ف تقييـ الخدمة التعميمية كتقدير االحتياجات  (4)تكزيع الخدمة مع تكزيع السكاف. ىذا كا 

، كمع التطكرات كالمستجدات (5)المستقبمية سبب في بناء كتقدـ الدكلة في العممية التعميمية
التكقعات المستقبمية لمخدمة التعميمية، اسة كاف لزامان عمينا دراسة التي تشيدىا منطقة الدر 

، كذلؾ محبلت منطقة الخمسكسيتـ دراسة ىذه التكقعات بشكؿ مبدئي عمى مستكل 
كلكف قد تختمؼ ىذه التكقعات مستقببلن نتيجة لمتغيرات التي طرأت  2025حسب تقديرم  

ة، مف خبلؿ الزيادة الطبيعية كغير عمى ليبيا بصفة عامة كمنطقة الدراسة بصفة خاص
الطبيعية، ككذلؾ مدل تنفيذ مخططات التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كقد اعتمد 

( 8كالجدكؿ رقـ ) .2010عمى عاـ األساس لمسكاف الباحثاف تقدير حجـ الزيادة المتكقعة 
 صكؿ. يكضح التقديرات المستقبمية لعدد الطمبة كما يمزميـ مف عدد لممدارس كالف

                                                 
عمي زكي عمي سميماف، جغرافية الخدمات في محافظة البحيرة، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة اإلسكندرية،  - 1

   .841، ص 1554غرافيا، الج        كمية اآلداب، قسـ 

الرابع المجمة الجغرافية العربية، العدد أماؿ حممي سميماف، جغرافية المرافؽ كالخدمات في شعبية سبيا،  - 2
 .881ص ،8445، الجمعية الجغرافية المصرية، القاىرة،ثاني، الجزء الكالخمسكف

3-  Keeble ,L., Principles and Practice of Town and Country Planning, Estates Gazette 

Ltd. London, 1972.p.222.   
ناصر مرشد سعد الزير، التعميـ المتكسط الحككمي في مدينة الرياض، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة  - 4

 . 841، ص8444اإلسكندرية، كمية اآلداب، قسـ الجغرافيا، 

 .     211، صرجع سابؽمسيؼ محمد العتيبي، التعميـ العاـ بحاضرة اإلحساء،  - 5
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 (8الجدول )
 التقديرات المستقبمية لعدد الطمبة والمدارس والفصول

2015عدد الطلبة عام  احمللة 2025عدد الطلبة عام   2025عدد الفصول ادلتوقعة عام   2025عدد ادلدارس ادلتوقعة عام    

 22 193 5219 1920      ب

 6 51 1378 507     س        

      502 502 19 2 

 8 66 1794 660     س     

      222 300 11 1 

         1318 1318 49 6 

 9 79 2145 789      ل

     722 722 27 3 

 2 16 443 163     س

 60 512 13821 6803 اجملموع

 (.1المصدر: استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ )
 13821ك تصػػؿ بنحػػ 2025يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف تقػػديرات عػػدد الطػػبلب لعػػاـ 

فصػػػبلن أم يمػػػػـز ىػػػػؤالء الطمبػػػة حسػػػػب المعػػػػايير  512طالػػػب كيمػػػػـز ىػػػؤالء الطمبػػػػة حػػػػكالي 
 ىذا عمى مستكل المنطقة كتتبيف أعداد 2025مدرسة خبلؿ العاـ 60المحمية نحك 

 النتائج والتوصيات:

 ما يمي: انمن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث

 لؾ تبعان لعدد السكاف المقيميف في تمؾ المحبلتتتفاكت أعداد الطمبة مف محمة ألخرل كذ
 تتبايف أعداد الفصكؿ كالمدارس كالمدرسيف كذلؾ مف محمة ألخرل.

لػػػكحظ أف متكسػػػط أعػػػداد الفصػػػكؿ بمػػػدارس منطقػػػة الدراسػػػة جػػػاءت متكافقػػػة مػػػع المعػػػايير 
 المحمية كىذا يدؿ عمى كفاءة الخدمة باستثناء محمة خميفة.

صؿ مف الطمبة )كثافة الطبلب( حيػث لػـ يتجػاكز المتكسػط عػف كفاءة متكسط ما يخدمو الف
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 طالب لكؿ فصؿ. 18
كفػػاءة متكسػػط أعػػداد الطمبػػة فػػي المدرسػػة فػػي كثيػػر مػػف محػػبلت المنطقػػة باسػػتثناء محمػػة 
المرقب كالمعقكلة كبف جحا كرأس الحمػاـ إال أف ىػذه المحػبلت تمتػاز مدارسػيا بكجػكد عػدد 

 كاؼو مف الفصكؿ.
 7دمػػو المػػدرس مػػف الطػػبلب حيػػث بمػػغ مػػا يخدمػػو المػػدرس مػػف الطػػبلب سػػكء كفػػاءة مػػا يخ

 طبلب لكؿ مدرس. 5طبلب لكؿ مدارس كبذلؾ يتجاكز المعيار المحمي البالغ 
مدرسيف لكؿ فصػؿ  2سكء كفاءة ما يخدمو المدرس مف الفصكؿ حيث يصؿ المعدؿ العاـ 

 مدرسيف لكؿ فصؿ. 5.5كبالتالي أقؿ مف المعدؿ العاـ البالغ 
 صيات البحث:تو 

 تحتاج المنطقة إلى تخطيط متكازف في أعداد المدارس كذلؾ لمرفع مف مستكل كفاءتيا.
 تحتاج المؤسسات التعميمية إلى زيادة في أعداد المدرسيف.

أف يكػػػكف التخطػػػيط التعميمػػػي مػػػرتبط بػػػالتخطيط القػػػكمي كذلػػػؾ تبعػػػان لممتغيػػػرات االقتصػػػادية 
 كاالجتماعية.

اد مػػف المؤسسػػات التعميميػػة كالتػػي مػػف المفتػػرض أف تػػأتي كفػػؽ تحتػػاج المنطقػػة عمػػى أعػػد
 خطط تنمكية لمسنكات المقبمة. 

 المصادر والمراجع:
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 نموذج نظري لتصور العالقة بين االكتئاب وتصور االنتحار
 *إعداد: د. عثمان عمي أميمن

 **محمد حمودة أ. زينب 
 تمييد:
يرل "ديفيد كيممر" أف النمكذج عبارة عػف "تصػكر لمجمكعػة مػف الظػكاىر يػتـ تككينػو        

عمػى أسػػاس عقبلنػي، كيكػػكف ىدفػػو النيػائي تزكيػػد النسػؽ الصػػكرم الػػذم عنػدما يػػتـ تحقيقػػو 
 أصػػبح نظريػػة، كبالحػػدكد كالعبلقػػات كالقضػػايا.... كيػػرتبط ىػػذا التعريػػؼ بصػػكرة أك بػػأخرل
بفكػػػرة "مػػػاكس فيبػػػر" عػػػف النمػػػكذج المثػػػالي كالػػػذم حػػػدده بأنػػػو "تصػػػكر عقمػػػي كبنػػػاء فكػػػرم 
جراءاتػػػو الميدانيػػة، كمػػػا أنػػو )النمػػػكذج(  يطرحػػو الباحػػث مسػػػبقان لتكجيػػو البحػػػث كمتطمباتػػو كا 

 .(1)يرتبط بذىف الباحث كتصكره حكؿ دراسة الكاقع بصكرة مباشرة أك غير مباشرة" 
( النمػػكذج بأنػػو "مجمكعػػة تصػػكرات حػػكؿ الكيفيػػة التػػي يتصػػكر 2013كيعػػرؼ التيػػر )      

بيا العالـ أك الظاىرة. ىك تصكر حػكؿ الظػاىرة يكجػو الباحػث نحػك العناصػر أك المتغيػرات 
التي يمكف االىتمػاـ بيػا. ىػك نمػكذج نظػرم يتػألؼ مػف مفػاىيـ كتصػكرات كدعػاكم كقضػايا 

ركب مف عدد كبيػر مػف النظريػات، قػد تتصؿ بمجاؿ رئيس". الباراديجـ ليس بنظرية؛ فقد يت
 .(2)تتصؿ جميعيا بمدرسة نظرية كاحدة، كقد تستمد النظريات مف مدارس مختمفة"، 

النمػػػػاذج العمميػػػػة عبػػػػارة عػػػػف صػػػػياغات تصػػػػكرية منسػػػػقة عمػػػػي نحػػػػك مبسػػػػط تضػػػػع       
كلمنماذج كظائؼ محددة مف أىميا أنيا تقػدـ لنػا  .العناصر المتشابكة في شكؿ أطار محدد

ران مػػػف النظريػػػات، مثػػػؿ نمػػػكذج عمػػػـ االجتمػػػاع الكضػػػعي أك العضػػػكم، أك ألصػػػراعي صػػػك 

                                                 
 .أستاذ عمـ النفس االجتماعي بجامعة المرقب *

 .مساعد محاضر بكمية آداب مسبلتو **
 محمد عبدا عبدالرحمف، النظرية في عمـ االجتماع: النظرية الكبلسيكية، اإلسكندرية: دار  - 1

 .60، ص2006المعرفة الجامعية، 
سيمة:دراسة اجتماعية لظاىرة الغش في االمتحانات، طرابمس: مصطفى عمر التير، الغاية تبرر الك  - 2

 .46، ص2013دار مداد لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلنتاج الفني، 
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الخ... كتمكف النماذج مف إدراؾ كبسرعة كعمػي نحػك شػامؿ أنػكاع العبلقػات بػيف المتغيػرات 
كيمكػػف إخضػػاع النتػػائج المشػػتقة مػػف ىػػذه التكقعػػات لمزيػػد مػػف  .التػػي تعبػػر عنيػػا النظريػػات

تػػائج ال كجػػكد ليػػا، فإنػػو يمكػػف صػػياغة إجػػراءات بحػػث الفحػػص الشػػامؿ. كبمػػا أف ىػػذه الن
كتصػػػميمات تسػػػاعد عمػػػي اشػػػتقاقيا. كمػػػا تبػػػيف النمػػػاذج بكضػػػكح حػػػدكد النظريػػػات كنطاقيػػػا 
 التصكرم ألنيا تعمؿ مف خبلؿ تركيز اىتماميا عمي الظكاىر التي تشتمؿ عمييا النظرية.

دفػػان لػػو، كيمكننػػا النظػػر "يسػػتخدـ مصػػطمح "نمػػكذج" أحيانػػا بػػدالن مػػف مصػػطمح نظريػػة أك مرا
إلى كؿ مف النمكذج كالنظرية باعتبارىما أدكات شرح أك محػاكر ليػا إطػار مفػاىيمي كاسػع. 
كتتصػػؼ النمػػاذج فػػي اغمػػب األحيػػاف بأنيػػا تسػػتعمؿ التشػػبييات إلعطػػاء صػػكرة بصػػرية أك 
ذا التزمػػػػت النمػػػػاذج بالدقػػػػة كعػػػػدـ تحريػػػػؼ الحقػػػػائؽ  بيانيػػػػة عػػػػف الظػػػػاىرة المػػػػراد شػػػػرحيا, كا 

يمكنيػػػػا أف تسػػػػاعدنا كثيػػػػران عمػػػػى الكصػػػػكؿ إلػػػػى كضػػػػكح الرؤيػػػػة كالتركيػػػػز عمػػػػى القضػػػػايا ف
 .(1)األساسية في طبيعة الظاىرة مكضكع الدراسة" 

في معرفة مدم بداية حدكد أك نياية النظريػة كمعرفػة مػا تفيػد  Modelالنمكذج يفيد        
لمتداخمػػػة بػػػيف خصػػػائص فػػػي تفسػػػيره أك تخفػػػؽ فيػػػو. يفيػػػد النمػػػكذج فػػػي تحديػػػد العبلقػػػات ا

فػػنمط  ؛كلكػف يؤخػػذ عمػي بعػػض النمػاذج عجزىػػا عػف التفسػػير ،الظػكاىر مثػػؿ نمػكذج األسػػرة
كتتميػػػز النمػػػاذج  ىػػػذا األسػػػرة النػػػكاة مػػػثبل ال يفيػػػد فػػػي تفسػػػير أم شػػػيء داخػػػؿ ىػػػذه الكحػػػدة.

 باألتي:
 ( النمكذج مثاؿ يمكف االقتداء بو.1
 نيف أك أكثر مف المفاىيـ.( النمكذج تصكر لمطريقة التي يرتبط بيا اث2
 ( النمكذج بناء مف العبلقات كالعناصر يكضح التفاعؿ بينيـ كيمثؿ جزءان مف الكاقع. 3
( النمػػػكذج بنػػػاء مفػػػاىيمي يبسػػػط األجػػػزاء المعقػػػدة مػػػف الكاقػػػع كيحػػػدد المككنػػػات الرئيسػػػية 4

 كيكضح العبلقات المتبادلة بيف ىذه المككنات.

                                                 
مناىج البحث في العمـك االجتماعية كالتربكية، ترجمة: ككثر حسيف  ،ك لكرانس مانيكف ككىيف، لكيس -1

 .21، ص1554، لمنشر كالتكزيع، كليـ تاكضركس عبيد، القاىرة: الدار العربية كزجؾ
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كعة مف المتغيرات بينيا عبلقات متبادلة ليا تماثػؿ مػع ( النمكذج ىيكؿ يحتكم عمى مجم5
االسترشػػاد بػػو فػػي  إلػػىالمتغيػػرات كالعبلقػػات القائمػػة فػػي الحيػػاة الكاقعيػػة، كييػػدؼ النمػػكذج 

 الفيـ كالتفسير.
( النمػػػػػػكذج أداة يسترشػػػػػػد بيػػػػػػا الباحػػػػػػث فػػػػػػي كصػػػػػػفو كتفسػػػػػػيره لمكاقػػػػػػع أك لمظػػػػػػاىرة التػػػػػػي 6

 .(1)،يدرسيا
 اد مقاييس لمتغيرات النمط الفرضي كتحميؿ بياناتيا. كليس كيمكف لمباحث إعد      

ذلػػؾ ألف الػػنمط ىػػك أداة تصػػكيرية  ،مػػف الضػػركرم أف يتحقػػؽ الػػنمط الفرضػػي تحقيقػػان كػػامبلن 
 .  كما تفتح أمامو أفاقان جديدة جديرة باالىتماـ ،تفيد الباحث في تنظيـ بياناتو

طػػػكير عمػػػـ االجتمػػػاع كتنميػػػة المعرفػػػة ىػػػذا كلقػػػد لعبػػػت األنمػػػاط الفرضػػػية دكران ميمػػػان فػػػي ت
االجتماعية مف منظكر تاريخي مقارف. كما أف صياغة األنماط الفرضية سػاعدت البػاحثيف 
عمي التعرؼ عمي العبلقات البنائية لكثيػر مػف الظػكاىر كالعبلقػات كاألنظمػة، ككشػفت عػف 

إلػي تفسػيره عمػي االختبلفات التي يمكف أف تكػكف قائمػة بػيف الكاقػع كالنظريػات التػي تسػعي 
 نحك أسيـ في تعديؿ ىذه النظريات.

 نموذج نظري لتفسير العالقة بين االكتئاب والعدوان والغربة عن الذات وتصور االنتحار:
يمحػػظ كثػػرة انتشػػار حػػاالت االنتحػػار فػػي كافػػة مجتمعػػات العػػالـ ىػػذه األيػػاـ. كيكتنػػؼ      

التػػي تػػدفع الفػػرد لبلنتحػػار تػػذىب ظػػاىرة االنتحػػار الكثيػػر مػػف الغمػػكض. ذلػػؾ ألف العكامػػؿ 
مػع المنتحػر نفسػو. فػنحف ال نممػؾ أدلػة بػػيف أيػدينا عمػى معرفػة أسػباب انتحػار شػخص مػػا. 
ثـ إف الكثير مف الناس ال يفكركف بمكضكعية في أسػباب انتحػار قريػب ليػـ مػثبلن. فصػدمة 

كالشػيكر ينسػى االنتحار قد تجعؿ أقارب المنتحر يقبمكف مكاساة الناس ليػـ. كبمػركر األيػاـ 
ذكك المنتحػػر التفكيػػر فػػي أسػػباب انتحػػار قػػريبيـ. كمػػا أف الكثيػػر مػػف األقػػارب قػػد يعرفػػكف 
أسباب انتحار قريبيـ مثبلن، كلكف مع ذلؾ يحرصكف عمى إخفاء ىذه األسػباب أمػاـ النػاس. 
كلػػذلؾ مػػف المفيػػد جػػدان إجػػراء دراسػػات مكثفػػة بإتبػػاع مػػنيج دراسػػة الحالػػة مػػثبلن حػػكؿ حػػاالت 

                                                 
البحث االجتماعي: مفاىيمو كأدكاتو، سرس المياف: مركز التربية  ،أبكلغد، كلكيس مميكةإبراىيـ  - 1
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راد انتحركا مػف خػبلؿ جمػع معمكمػات عػنيـ مػف قبػؿ أقػاربيـ. ذلػؾ ألف معرفػة الظػركؼ ألف
النفسية كالبيكلكجية كاالجتماعية التي سبقت انتحار شخص ما، قد تفيدنا فػي معرفػة أسػباب 
إقداـ ذلؾ الشخص عمى ارتكاب الفعؿ االنتحػارم. كالشػؾ أننػا لػك حممنػا ىػذه األسػباب بدقػة 

نتمكف مف التنبػؤ بانتحػار بعػض األشػخاص مسػتقببلن عنػدما نمحػظ أف كمكضكعية، فإننا قد 
 ما عرفناه مف أسباب حكؿ أناس انتحركا في السابؽ ينطبؽ عمييـ.

كىنػػاؾ طريقػػة أخػػرل نسػػتطيع أف نعػػرؼ بيػػا مػػدل اسػػتعداد الفػػرد لمتػػكرط فػػي السػػمكؾ      
االنتحػارم، كفػي معرفػة االنتحارم. كتتمثؿ ىذه الطريقة في معرفة اتجاه الفرد نحػك السػمكؾ 

درجاتو عمى مقاييس تقيس قضػايا تتعمػؽ بأسػباب االنتحػار مثػؿ االكتئػاب، اليػأس، ضػغكط 
الحيػػاة، العدكانيػػة، االغتػػراب، تصػػكر االنتحػػار، كمػػا إلػػى ذلػػؾ. ذلػػؾ ألف الػػدرجات المرتفعػػة 

عتبػػر عمػػى ىػػذه المقػػاييس قػػد تنبػػئ جيػػدان باسػػتعداد بعػػض األفػػراد الرتكػػاب فعػػؿ االنتحػػار. كي
ىذا المكف مف البحث العممي مف األساليب الكقائية التي تفيد فػي حمايػة المجتمػع مػف كقػكع 

 بعض الككارث كالظكاىر السمبية فيو.
لقػػػػد درس بػػػػاحثكف بعػػػػض العكامػػػػؿ المتعمقػػػػة بتصػػػػكر االنتحػػػػار، كتبػػػػيف أف تصػػػػكر        

لحيػػػاة منفػػػػردة أـ االنتحػػػار يػػػرتبط بالدرجػػػة األكلػػػى بعكامػػػػؿ كاليػػػأس، كاالكتئػػػاب كضػػػغكط ا
 (.1)مجتمعة، 

كلقػػػد قػػػدمت تفسػػػيرات نفسػػػية كاجتماعيػػػة كبيكلكجيػػػة لمسػػػمكؾ االنتحػػػارم. بيػػػد أف ىػػػذه       
التفسػػػيرات تظػػػؿ تحتػػػاج إلػػػى أدلػػػة امبيريقيػػػة تقبميػػػا أك تدحضػػػيا. كالباحػػػث الميػػػتـ بدراسػػػة 

عمػػى المسػػتكل ظػػاىرة مػػا عػػادةن مػػا يفكػػر بطريقػػة عقبلنيػػة فػػي العكامػػؿ المؤديػػة ليػػذه لظػػاىرة 
النظػػػرم، كقػػػد يفتػػػرض عبلقػػػات بػػػيف متغيػػػرات ذات عبلقػػػة بالظػػػاىرة عمػػػى مسػػػتكل التفكيػػػر 
المجػػػرد أك الخيػػػاؿ. كىػػػك يصػػػيغ فػػػي العػػػادة أكالن فركضػػػو بطريقػػػة عقميػػػة كمنطقيػػػة لتفسػػػير 
الظػػاىرة، ثػػـ يحػػاكؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ ىػػذه الفػػركض امبيريقيػػان. كالشػػؾ أف الخيػػاؿ العممػػي 

                                                 
آمنة محمد العكاشي، مظاىر ضغكط الحياة كاالكتئاب كاليأس كعبلقتيا بتصكر االنتحار لدل طمبة  - 1

ات التخصصية بشعبية المرقب: دراسة امبيريقية، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الخمس: كمية الثانكي
 ،  .8442اآلداب كالعمـك
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ى المنطػػؽ ىػػك مفتػػػاح الكصػػكؿ إلػػػى الفػػركض الذكيػػة كمػػػف ثػػـ مفتػػػاح الخصػػب المبنػػي عمػػػ
 الكصكؿ إلى تفسير كافة الظكاىر كالمشكبلت النفسية كاالجتماعية.

كلذلؾ كانطبلقان مف ىذه المبادئ، فإف الباحث يفترض أف ىناؾ عبلقػة بػيف االكتئػاب       
ر االنتحػػػػػار. كىػػػػػذا كالعػػػػدكاف كاالغتػػػػػراب النفسػػػػػي كمتغيػػػػرات مسػػػػػتقمة كدخيمػػػػػة كبػػػػيف تصػػػػػك 

االفتػػراض ينطمػػؽ مػػف رؤل نظريػػة مبعثػػرة تصػػؼ معانػػاة اإلنسػػاف، كتصػػؼ بعػػض سػػمككاتو 
 في مكاقؼ معينة. كالتحميؿ التالي يكضح العبلقة بيف ىذه المتغيرات.

 االكتئاب والعدوان والغربة عن الذات:
ير التشاؤمي إلى حالة مزاجية مف الحزف كالغـ كالتفكDepression يشير االكتئاب      

مع ضعؼ االىتماـ أك الرضا عف األنشطة الممتعة العادية، كالمصحكب بحاالت حادة 
مف فقداف الشيية لمطعاـ، كفقداف الكزف الناجـ عف ذلؾ، كاألرؽ كبخاصةن األرؽ األكسط 

 كاألخير، أك النـك الزائد، كالكىف، كمشاعر الدكنية أك قمة
لقدرة عمػى التفكيػر أك التركيػز، أك اجتػرار أفكػار المػكت القيمة، أك الشعكر بالذنب، كفقداف ا

 . (1)أك االنتحار، كيظير االكتئاب كعرض الضطرابات ذىنية كثيرة، 
، كالشػعكر      االكتئاب عبارة عف خبرة كجدانيػة ذاتيػة تتبػدل فػي أعػراض الحػزف، كالتشػاـؤ

يػػػػذاء الػػػػذا ت، كاالنسػػػػحاب بالفشػػػػؿ كعػػػػدـ الرضػػػػا، كالشػػػػعكر بالػػػػذنب، كعػػػػدـ حػػػػب الػػػػذات, كا 
االجتماعي كالتردد كتغير صكرة الذات كصػعكبة النػـك كالتعػب، كأخيػرا فقػداف الشػيية. أمػا " 

فعػػػرؼ االكتئػػػاب بأنػػػو خبػػػرة معرفيػػػة ػ كجدانيػػػة تتبػػػدل فػػػي أعػػػراض الحػػػزف،  Beckبيػػػؾ" 
، كعدـ حب الذات كنقدىا، كاألفكار االنتحارية كالتييج كاالستثارة، كفقػداف االىتمػاـ  كالتشاـؤ
كالتردد، كانعداـ القيمة، كفقداف الطاقة، كتغيػرات فػي نمػط النػـك كالقابميػة لمغضػب، كتغيػرات 

 . (2)في الشيية كصعكبة التركيز، كاإلرىاؽ كاإلجياد، كفقداف االىتماـ بالجنس"، 

                                                 
1- Colman. Andrew, M. Oxford Dictionary of Psychology, London: Printed by 

Great Britain by Clays Ltd, St Ives plc, 2002, p.196. 
كد محمد، تصكر االنتحار كعبلقتو باالكتئاب كاليأس   لدل عينة مف طبلب ىاشـ عبدالحميد محم - 2

 الثانكل العاـ، كمية اآلداب: جامعة جنكب الكادم بقنا، د.ت.
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كػػػؿ فعػػػؿ يسػػػتيدؼ أساسػػػان إلحػػػاؽ األذل  إلػػػىAggressionكيشػػػير مفيػػػـك العػػػدكاف       
اء أكػػاف اإليػػذاء جسػػديان أك نفسػػيان. العػػدكاف كؿ"سػػمكؾ يكجػػو نحػػك بػػاآلخر أك بعضػػكية، سػػك 

الغيػػر الغػػرض منػػو إلحػػاؽ األذل كالضػػرر النفسػػي كالمػػادم، كقػػد يكجػػو نحػػك الػػذات فيمحػػؽ 
 .  (1)الضرر بيا"،
( العػدكاف بأنػػو أم سػمكؾ يتسػـ بػاألذل أك التػػدمير أك اليػدـ سػكاء كػػاف 2001كعػرؼ فايػد )

 . (2)لذات، كسكاء تـ التعبير في شكؿ بدني أك شكؿ لفظي، مكجيان ضد اآلخريف أك ضد ا
كبنػػاءن عمػػى تعريػػؼ االكتئػػاب السػػابؽ يمكننػػا أف نفتػػرض أف االكتئػػاب قػػد يكػػكف عمػػى      

 عبلقة قكية باالنتحار الذم ىك فعؿ عدكاني صرؼ. كاالنتحار ىك قتؿ النفس. كيعتبر 
ذا كػػاف االنتحػار ىػػك نػػكع مػػف العػػدكاف االنتحػار أشػػد أنػػكاع العػػدكاف المكجيػة نحػػك الػػذات، ك  ا 
 المكجو لمذات، فما ىي الصمة بينو كبيف االكتئاب؟

اليػػػدؼ األساسػػػي لمعػػػدكاف ىػػػك إيػػػذاء اآلخػػػر أك العضػػػكية جسػػػديان أك نفسػػػيان. بيػػػد أف       
"فركيػػد" يؤكػػد عمػػى أف لئلنسػػاف نزعػػة داخميػػة فػػي االعتػػداء كالتػػدمير، كىػػذه النزعػػة تنطػػكم 

اتكس "غريزة المػكت". فاإلنسػاف فػي رأم "فركيػد" ىػك ذئػب ألخيػو اإلنسػاف، تحت غريزة التان
كأف اإلنسػػاف أنػػاني كجشػػع، كأنػػو ال تكجػػد محبػػة صػػادقة فػػي الكاقػػع بػػيف إنسػػاف كآخػػر. ففػػي 
رأم "فركيػػد" أف لػػدم اإلنسػػاف ميػػؿ فطػػرم بػػدائي لمتػػدمير كرغبػػة ممحػػة فػػي قيػػر ذاتػػو كقيػػر 

يع منػػع نفسػػو مػػف الرغبػة فػػي التػػدمير المكجػػو لمػػذات اآلخػريف. كلػػذلؾ فػػإف اإلنسػػاف ال يسػتط
أك لآلخػػػر. يقػػػكؿ "فركيػػػد"  فػػػي ىػػػذا الصػػػدد: "لػػػيس اإلنسػػػاف قطعػػػان ذاؾ الكػػػائف الطيػػػب، ذا 
القمػب المػػتعطش إلػى الحػػب، كالػذم ييقػػاؿ عنػو أنػػو يػدافع عػػف نفسػو عنػػدما ييػاجـ، بػػؿ ىػػك، 

كبيػػرو مػػف العدكانيػػة...إف عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ، كػػأف تنطػػكم معطياتػػو الغريزيػػة عمػػى قػػدرو 
اإلنساف في الكاقع يغريػو أف يشػبع حاجتػو العدكانيػة عمػى حسػاب قريبػو، كيسػتغؿ عممػو بػبل 

                                                 
، 8448(، غرياف: الدار العربية لمنشر كالتكزيع، 8الخالدم، المرجع في الصحة النفسية، طػ )أديب  - 1

 .144ص
، نظرة تكاممية، اإلسكندرية، مؤسسة  )ب( كتئاب في العصر الحديث، العدكاف كاالعمي فايد، حسيف - 2

 .12، ص8441حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع، 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 307 

تعػػكيض، كيسػػتغمو جنسػػيان مػػف دكف مكافقتػػو، كيسػػتكلي عمػػى أمبلكػػو كيذلػػو، كينػػزؿ بػػو اآلالـ 
 .(1)شرم، كيضطيده كيقتمو "، كىذا يعني أف العدكانية مف المقكمات األساسية لمكائف الب

لئلنسػاف فػي رأم "فركيػػد" اسػتعداد بيكلػػكجي كنفسػي لمعػػدكاف. كلػذلؾ فػػإف أيػة اسػػتثارة        
عدكانية ستطمؽ العدكاف مف عقالو في شكؿ عدكاف مباشر، كقد تستخدـ كسػائؿ أكثػر ليكنػة 
لبمػػكغ أىػػدافيا. كقػػد يحػػكؿ الكاقػػع دكف ظيػػكر العدكانيػػة، كلػػذلؾ فػػإف العدكانيػػة تنتظػػر الكقػػت 

لمناسب لمتعبير عف نفسيا، فتكشؼ تمقائيان عف الطبيعة المتكحشة كالمفترسػة فػي اإلنسػاف. ا
 كنستطيع أف نكشؼ العدكاف فينا مف خبلؿ الخمؿ في عبلقتنا باآلخريف.

يشكؾ "فركيد" في مقكلػة "أحبػب قريبػؾ كنفسػؾ". كيعمػؿ "فركيػد" ذلػؾ بقكلػو: إف حبػي       
ث ال أممػؾ الحػؽ فػي ىػدره كالتفػريط بػو دكنمػا كعػي، ليك في نظرم شػيء ثمػيف، ثمػيف بحيػ

كىك يفرض عمي كاجبات يفترض في أف أككف قادران عمى الكفاء بيػا كلػك مقابػؿ تضػحيات. 
ذا أحببت كائنان آخر، فبلبد أف يككف مستأىبلن لذلؾ بصفة مف الصفات ...   كا 
و أف أحػػب فيػػو إنػػو يسػػتأىؿ حبػػي حػػيف يشػػبيني فػػي كجػػكه ميمػػة شػػبيان عظيمػػان، يمكننػػي معػػ

نفسػػي أنػػا. إنػػو يسػػتأىمو إذا كػػاف أكمػػؿ منػػى إلػػى حػػد يتػػيح لػػي إمكانيػػة أف أحػػب فيػػو مثمػػي 
األعمػػى بالػػػذات. كعمػػػى أف أحبػػػو إذا كػػػاف ابػػف صػػػديقي، ألف ألػػػـ صػػػديقي، إذا كقػػػع مكػػػركه 
البنػػو، سػػيككف أيضػػان ألمػػي، كلػػف يكػػكف أمػػامي منػػاص مػػف أف أشػػاطره إيػػاه. كلكػػف إذا كػػاف 

ذا لػػـ يجتػػذبني بػػأم صػػفة شخصػػية، كلػػـ يمعػػب بعػػد أم دكر فػػي بالمقابػػؿ مجيػػ كالن منػػي، كا 
حياتي العاطفية، فإنو مف العسير جدان عمى أف أشعر تجاىػو بعاطفػة حػب. كلػك فعمػت ذلػؾ 
القترفػػت ظممػػان، ألف أىمػػي كأصػػحابي جميعػػان يقػػدركف حبػػي ليػػـ عمػػى أنػػو إيثػػار كتفضػػيؿ، 

ذا كاف البد كالحالػة ىػذه، أف كسأككف مجحفان بحقيـ لك خصصت غريبان بال محاباة نفسيا. كا 
أشركو في مشػاعر الحػب التػي تخػالجني، كمػا يقتضػي العقػؿ إزاء الكػكف قاطبػة )كىػذا فقػط 

كالػػػذم ىػػػك  -ألنػػػو يحيػػػا عمػػػى ىػػػذه األرض مثمػػػو مثػػػؿ الحشػػػرة أك دكدة األرض أك الحفػػػت 
جاىػػو سػػكل قػػدر (، فػػإنني أخشػػى أال يشػػع مػػف قمبػػي بات -جػػنس مػػف الثعػػابيف غيػػر السػػامة
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ضئيؿ لمغاية مػف الحػب، كمػا أخشػى بكػؿ تأكيػد أال يكػكف فػي مقػدكرم أف أغػدؽ عميػو مػف 
 .       (1)الحب بقدر ما يأذف لي العقؿ أف أحتبسو مف أجؿ نفسي، 

كمعنػػى ىػػذا أف الحضػػارة تطالبنػػا بػػأف نحػػب اآلخػػر كحبنػػا ألنفسػػنا، كفػػي ىػػذا مطمػػب       
ف ىنػػا فإننػػا نػػرل قمػػة كفػػاء النػػاس لبعضػػيـ الػػبعض سػػكاءن تقصػػر دكنػػو الطبيعػػة البشػػرية. كمػػ

نمػػا يرجػػع إلػػى  أكػػانكا إخػػكة أـ أقػػارب أـ أصػػدقاء. كال يرجػػع ىػػذا إلػػى الفسػػاد االجتمػػاعي، كا 
تمػػػؾ الطبيعػػػة العدكانيػػػػة فػػػي اإلنسػػػػاف كالتػػػي تعبػػػػر عػػػف نفسػػػػيا فػػػي شػػػػكؿ المنافسػػػة كحػػػػب 

كالتػدمير، بيػد أننػا نػرل فػي الكاقػع أف السيطرة. ىذا كقد يظير الفرد ظاىريان استيجانو لمقتػؿ 
بعض األفراد ال يتردد في اإلساءة إلى قريبو بالكذب كالخػداع كاالفتػراء عميػو إذا أمكنػو ذلػؾ 
ببل عقاب. كتتجسد العدكانية في السمكؾ االجتماعي في عدة مظػاىر مثػؿ: رفػض مسػاعدة 

شػػػة، كالتمنػػػي أك الرغبػػػة فػػػي اآلخػػػريف، كالسػػػخرية، كالنقػػػد الػػػبلذع كالدعابػػػة القاسػػػية أك الفاح
ذاللػػو كتػػدميره كبخاصػػة فػػي ظػػؿ حضػػارة  كراىػػو كا  لحػػاؽ األذل بػػاآلخر، كا  مػػكت اآلخػػر، كا 

 المجتمعات التنافسية.
 األصؿ في العدكاف أنو مكجو لمذات في رأم "فركيد". كلذلؾ فإف الفرد البد كأف       

حػب اإلنسػاف لذاتػو يدفعػو يكجو عدكانيتو نحػك الخػارج )نحػك اآلخػر( لكػي يحمػي نفسػو. إف 
إلػػى تكجيػػو عدكانيتػػو لآلخػػر. أم أف نػػزكة المػػكت التػػي أبعػػدت عػػف األنػػا مػػا ىػػي إال نتيجػػة 
لتػػأثير الميبيػػدك النرجسػػي. إف العدكانيػػة التػػي تفػػرغ لمخػػارج تعبيػػر عػػف تػػكتر يعانيػػو الفػػرد أك 

 تعبير عف ألـ لـ يعد قادران عمى تحممو.
"فركيػػد" اليػدـ كالتػػدمير، أم تفكيػػؾ االرتباطػػات كمػػف  تسػتيدؼ غريػػزة المػػكت فػػي رأم      

ثـ ىدـ األشياء. كيفترض أف اليػدؼ النيػائي ليػا ىػك إعػادة الكائنػات الحيػة إلػى حالػة غيػر 
عضػػكية. فيػػي تمثػػؿ النزعػػة األساسػػية عنػػد كػػؿ كػػائف حػػي لمعػػكدة إلػػى الحالػػة البلعضػػكية. 

ذا كنا نقر بأف الكائف الحي قد أتى بعد البلحػي كان بثػؽ منػو، فػإف نػزكة المػكت تتكافػؽ مػع كا 
الصيغة التي تذىب إلى أف النزكة تنزع إلى العػكدة إلػى حالػة سػابقة، كبيػذا المنظػكر يمػكت 
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كؿ كائف حػي بالضػركرة بفعػؿ أسػباب داخميػة. كفػي رأم "فركيػد" أف نػزكة المػكت تعمػؿ فػي 
تصػبح نػزكة ىػدـ. الداخؿ كبصمت. كلذلؾ فنحف نفطف إلييا فقط عندما تتجو إلػى الخػارج ك 

كيبدك أف اتجاه ىذه النزكة إلى الخارج شيء ضركرم لبقاء الفرد. كعنػدما يبػدأ األنػا األعمػى 
فػي التكػػكيف يثبػت قػػدر كبيػػر مػف نػػزكة العػدكاف داخػػؿ األنػػا. حيػث يعمػػؿ بطريقػة تػػؤدم إلػػى 
 فنػػاء الػػنفس... كغالبػػان مػػا يسػػبب لمشػػخص الػػذم يتممكػػو الغضػػب انتقػػاالن مػػف حالػػة العػػدكاف
المكبػػكت إلػػى حالػػة إفنػػاء الػػنفس، كذلػػؾ بتكجيػػو عدكانػػو إلػػى نفسػػو )ككػػأف يفضػػؿ أف يكجيػػو 
إلى شػخص آخػر(، كيظػؿ جػزءان مػف الميػؿ إلػى إفنػاء الػنفس باقيػان فػي الػداخؿ بصػفة دائمػة 
حتػػى يػػنجح آخػػر األمػػر فػػي إفنػػاء الفػػرد... كىكػػذا يمكػػف أف نفتػػرض أف الفػػرد إنمػػا يمػػكت 

 .(1)بسبب صراعاتو الداخمية، 
يتسـ اإلنساف المكتئب بعدة سمات تجعمػو ناقمػان عمػى نفسػو. فيػك مػثبلن يشػعر بالػذنب       

كذلػػػؾ الرتكابػػػػو أخطػػػػاء ال تغتفػػػػر فػػػي نظػػػػره. كيأخػػػػذ الشػػػػعكر بالػػػذنب شػػػػكؿ ىتػػػػؾ عػػػػرض 
، كالسػػػككت عػػػف األخطػػػاء، أك التحػػػريض عمػػػى ممارسػػػة األخطػػػاء كالمكبقػػػات، أك  المحػػػاـر

ضػػد إرادتيػػـ، أك انتيػػاؾ شػػعيرة دينيػػة، أك التقصػػير فػػي األمػػكر مطالبػػة األفػػراد بفعػػؿ أشػػياء 
الدينيػػة، أك التقصػػير فػػي خدمػػة مػػف يتكجػػب خػػدمتيـ كمػػا إلػػى ذلػػؾ. فكػػؿ مظػػاىر الشػػعكر 
بالػػذنب ىػػذه قػػد تشػػعر الفػػرد بػػاإلثـ ككراىيػػة ذاتػػو كمػػف ثػػـ تدفعػػو لبلعتػػداء عمػػى نفسػػو فػػي 

لعمػؿ المضػني أك المميػت عمػى الػرغـ شكؿ تعريض نفسو لميبلؾ بالجكع، أك تعمد القيػاـ با
 مف قمة اإلمكانات، أك اقتراؼ ذنب متعمد ألجؿ نيؿ العقاب، أك قتؿ النفس المتعمد.

كلكف كيؼ يتككف الشػعكر بالػذنب؟ قػد يكػكف الشػعكر بالػذنب نتػاج الضػمير أك الػكعي      
لتػي تتجػو إلػى اليقظ، كالضمير ليس قكة فطرية في اإلنساف، بػؿ إنػو غريػزة القسػكة كالعنػؼ ا

تفريغ نفسيا داخؿ اإلنساف بعد أف تعجز  عف تفريغيا في الخارج. يشػعر الشػخص بالػذنب 
أك بيقظػػة الضػػمير بعػػد أف يتكقػػؼ عػػف تكجيػػو عدكانيتػػو لمخػػارج مػػثبلن. ذلػػؾ ألف الشػػػخص 
المدمر أك المركع، يكابد ثقبلن مركعان لعجزه عف التكيؼ مع كضعو الجديد، كضػع المسػالمة 
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االعتداء عمى اآلخريف. لقد تحكؿ مثؿ ىذا في كضعو الجديػد، كضػع المسػالمة  كالكؼ عف
إلػى حالػة التعقػؿ كالتفكيػر فػي العقػاب، إم غػػدا يمتمػؾ كعيػان، بيػد أف ىنػاؾ قػكل ال شػػعكرية 
تدفعو إلشباع دافعو العدكاني بطرؽ ممتكية كخفيػة أك مقنعػة. كىكػذا فػػ"إف الغرائػز )الرغبػات 

ال تفػػرغ نفسػػيا فػػي الخػػارج، تتجػػو نحػػك الػػداخؿ، أم يجتافػػو اإلنسػػاف،  كالقػػكل الحيكيػػة( التػػي
مػػػع األكامػػػر كالنػػػكاىي، كالمتطمبػػػات االجتماعيػػػة كاألخبلقيػػػة، كأف تمػػػؾ القػػػبلع اليائمػػػة التػػػي 
يحمػػي بيػػا التنظػػيـ االجتمػػاعي نفسػػو ضػػد الغرائػػز الحػػرة، باإلضػػافة إلػػى صػػرامة العقػػاب، 

الحػػػر، المتشػػػرد، ضػػػد اإلنسػػػاف نفسػػػو. فالعػػػداء  تػػػؤدم إلػػػى أف تنقمػػػب كػػػؿ غرائػػػز اإلنسػػػاف
كالقسػػكة، كاالبتيػػاج باالضػػطياد، تنقمػػب كميػػا ضػػد اإلنسػػاف... فيعػػاني القمػػؽ، كالػػذنب. كىنػػا 

 .(1)يكمف أصؿ "الضمير المتعب"، أك "الكعي الشقي"، 
كقياسان عمى ذلؾ فإف الراغب فػي قتػؿ نفسػو، ربمػا كػاف يمػارس سػمككيات غيػر مقبكلػة      
و في إشباع غرائز معينة، كلكنو كعندما يتكقؼ عف فعؿ ذلػؾ ليقظػة ضػميره أك تعقمػو لرغبت

أك كعيػػو، فإنػػو قػػد يعجػػز عػػف تكافقػػو مػػع كضػػعو الجديػػد، كمػػا أف غرائػػزه السػػابقة مػػا تػػزاؿ 
تبحػػث عػػػف اإلشػػػباع، كقػػد تحقػػػؽ ذلػػػؾ بطػػرؽ ممتكيػػػة كمقنعػػػة. حقػػان إف مثػػػؿ ىػػػذا الشػػػخص 

 –و، بيػػد أف انفبلتػػو مػػف العقػػاب كشػػعكره بالػػذنب تكقػػؼ عػػف فعػػؿ مػػا يخػػالؼ نصػػكص ثقافتػػ
ال يريحانو، فينقمب عدكانو تجاه نفسو كرغبة في الخبلص مػف الػذنب، كقػد تكػكف  -في رأيو

محصمة ذلػؾ قتمػو لنفسػو. ذلػؾ ألف الفػرد الػذم ال يكجػو عدكانيتػو لمخػارج، أك يكػؼ عػف مػا 
 أم بقتؿ نفسو.يفعمو لصحكة ضميره مثبلن، ال بد يكجو عدكانيتو لداخمو، 

يكتئػػػب الفػػػرد أيضػػػان عنػػػدما يفتقػػػد حػػػب ذكيػػػو أك يشػػػعر بالكحػػػدة كالعزلػػػة. كفقػػػداف حػػػب      
الكالػػديف أك األقػػارب أك األصػػدقاء، أك التعػػرض لمغػػدر مػػف قبػػؿ شػػخص عزيػػز، قػػد يتسػػبب 
في شعكر الفرد بآالـ غير محتممة ال يمكف الشفاء منيا إال بإنياء الحياة. كما يكتئػب الفػرد 

ب افتقػػاده عزيػػز بػػالمكت، أك أثنػػاء تعرضػػو لصػػدمة نفسػػية أك عاطفيػػة، أك تعرضػػو أك بسػػب
تعػػرض ذكيػػو لخسػػارة ماديػػة، أك كارثػػة طبيعيػػة. كمػػا يكتئػػب الفػػرد عنػػد شػػعكره بالدكنيػػة، أك 

                                                 
 ، ص8444يركت: دار المنيؿ المبناني، ، االغتراب: اإلنساف المعاصر كشقاء الكعي، بفيصؿ عباس - 1
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عنػػػد تحقيػػػره أك إسػػػاءة معاممتػػػو، أك مصػػػادرة حقكقػػػو، أك محابػػػاة اآلخػػػريف كتقػػػديرىـ عمػػػػى 
 حساب تيميشو.

لػػة عمميػػة عمػػى أف لبلكتئػػاب اسػػتعدادان كراثيػػان كبخاصػػةن فػػي حػػاالت االكتئػػاب ىنػػاؾ أد      
الػػذىاني كاالكتئػػاب الشػػديد. فاالكتئػػاب يػػزداد قمػػيبلن عنػػد األبنػػاء إذا كػػاف أحػػد الكالػػديف يعػػاني 
مػػػف المػػػرض، كأكثػػػر إذا كػػػاف كػػػبل الكالػػػديف مصػػػابيف باالكتئػػػاب. كلقػػػد تبػػػيف أف فقػػػداف األـ 

ىمػػػاؿ الكالػػػديف، أك  زيػػػادة رعايتيمػػػا، كالصػػػراعات المختمفػػػة تتسػػػبب فػػػي االكتئػػػاب. كػػػذلؾ كا 
يػػرتبط االكتئػػاب بالكسػػكاس، كالحػػرص الشػػديد، كصػػحكة الضػػمير، كتغييػػر السػػكف، كالترقػػي 
فػػػي العمػػػؿ، كزيػػػادة عػػػدد أفػػػراد األسػػػرة، كاألحػػػداث السػػػارة مثػػػؿ الخطكبػػػة كالحصػػػكؿ عمػػػى 

لتفكيػػػر ىػػػك الػػػذم يػػػؤدم إلػػػى المػػػزاج ترقيػػػة،. كيػػػرل منظػػػرك النظريػػػة المعرفيػػػة أف أسػػػمكب ا
المكتئػػب، بحيػػث يصػػؿ الفػػرد عنػػد تعرضػػو لمشػػكمة مػػا إلػػى مثمػػث االكتئػػاب، كالػػذم تكػػكف 
أكلػػى زكايػػاه  )أنػػا سػػيء، أك فاشػػؿ(، كثػػاني الزكايػػا )إف النػػاس سػػيئكف كال يكترثػػكف(، كفػػي 

ان نحك مػزاج مكتئػب الزاكية الثالثة )ال أمؿ في المستقبؿ(، كيدكر الفرد بيف ىذه النقاط مندفع
 .                              (1)معممان ىذه العبارات السمبية، 

ىػػذا كيعػػػد االكتئػػػاب مرضػػان نفسػػػيان، كىػػػك يظيػػر نتيجػػػة حػػػدكث اضػػطراب فػػػي بعػػػض       
المكاد الكيميائية كالسيركتكنيف في المخ. كال يفكر الشخص المكتئب بطريقػة صػحيحة، ألف 

ختيػػارات الممكنػة التػي تسػاعده عمػػى الخػبلص مػف ألمػو. كيعتقػػد المػرض يمنعػو مػف فيػـ اال
معظػػـ المكتئبػػيف أف مسػػتقبميـ غيػػر مشػػرؽ كلػػيس لػػدييـ مػػاض سػػعيد، كال يػػدرككف إمكانيػػة 
عبلجيػػػـ، كال ينشػػػدكف طمػػػب المسػػػاعدة لتفػػػاقـ آالميػػػـ الجسػػػمية كآالميػػػـ النفسػػػية. حقػػػان أف 

كحػؿ آلالمػو غيػر المحتممػة كمعاناتػو  المكتئب ال يرغب فػي المػكت. بيػد أنػو يختػار المػكت
 مف أمراض نفسية كثيرة.

كقػػد يتعػػاطى المكتئػػب المخػػدرات أك الخمػػكر لنسػػياف ىمكمػػو. بيػػد أف تعاطيػػو ىػػذا قػػد      
يطمؽ العناف ألفكاره المدمرة فيقتؿ نفسو. ذلؾ ألف التعاطي يجعػؿ الفػرد متيػكران، كقػد يصػؿ 

                                                 
، "االكتئاب"، عماف: دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، حباشنةكجماؿ الخطيب كمحمد  د سرحاف،كلي - 1
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بو خشية نعتو بالخجؿ كالضعؼ كالدكنيػة. يعػاني تيكره لقتؿ نفسو، كقد يخفي المريض اكتئا
المكتئب شعكران مريػران بالدكنيػة، كقمػة القيمػة، كبخاصػةن عنػدما يفتقػد حػب ذكيػو. حيػث يشػعر 
بأنو منبكذ كمكػركه، كبأنػو يفتقػد قػكة التػأثير فػي اآلخػريف، فيصػبح مفيكمػو مػف ثػـ عػف ذاتػو 

شػعكر بالدكنيػة ال يمػر بسػبلـ. حيػث قػد مشكىان، كيشعر بالنقص كقمة الفائدة. بيػد أف ىػذا ال
ييصػػاب الفػػرد الػػذم يشػػعر بالدكنيػػة باإلحبػػاط كالتػػكتر كالمػػذيف قػػد يػػتـ تصػػريفيما فػػي شػػكؿ 

 سمكؾ عدكاني سكاءن أكاف تجاه الذات أـ اآلخر لتأكيد الذات أك لبلنتقاـ منيا.  
يف كجػكد عبلقػة ىناؾ أدلة عممية عمى كجكد عبلقة بيف العػدكاف كاالكتئػاب. حيػث تبػ      

بػػيف العػػدكاف كاالكتئػػػاب أحػػادم القطبيػػػة. ككجػػدت عبلقػػػة بػػيف العػػػدكاف كاالضػػطراب ثنػػػائي 
القطبيػة الػػذم يتضػػمف كػػبلن مػػف االكتئػػاب كاليػػكس. كيرجػػع االرتبػػاط بػػيف االكتئػػاب كالعػػدكاف 
إلػػى الػػرفض كاإلحبػػاط المػػذيف يكلػػدا مشػػاعر الغضػػب كأشػػكاؿ السػػمكؾ العػػدكاني. كمػػا يسػػيؿ 

اد لمعػػدكاف كاالكتئػػاب تقكيػػو العبلقػػة بينيمػػا. كػػذلؾ يعػػزم العػػدكاف كاالكتئػػاب عمػػى االسػػتعد
التػػكالي إلػػى اضػػطرابات طفكلػػة خارجيػػة كداخميػػة. كىنػػاؾ مػػف يرجػػع االرتبػػاط بػػيف العػػدكاف 
كاالكتئػػػاب إلػػػى عكامػػػؿ جينيػػػة كبيئيػػػة، كذلػػػؾ لكجػػػكد ميػػػكؿ اكتئابيػػػة كعدكانيػػػة. كلقػػػد اتضػػػح 

لعبلقاتي كاالكتئاب بشكؿ كاضػح لػدل اإلنػاث أكثػر مػف الػذككر. كجكد عبلقة بيف العدكاف ا
كاتضػػػح أف األطفػػػاؿ ذكم العنػػػؼ التفػػػاعمي يعػػػانكف أكثػػػر مػػػف األطفػػػاؿ ذكم العنػػػؼ النشػػػط 
، كاضػطراب الشخصػية.  المؤيد، مف األعراض االكتئابية كاألعراض البدنية كاضطراب النـك

ت. ككجػدت عبلقػة مكجبػة جكىريػة بػيف ككجد ارتباط سالب جكىرم بيف العدكاف كتقدير الذا
تقدير الذات اإليجابي كالعدكاني. كثمة نظريات تػرل أف االكتئػاب عبػارة عػف غضػب مكجػو 
لمػػػػداخؿ. كىنػػػػاؾ نظريػػػػات أخػػػػرل تػػػػرل كجػػػػكد عبلقػػػػة بػػػػيف الغضػػػػب المحػػػػكؿ ضػػػػد الػػػػذات 

 كاالكتئاب.
ئيػة المكجيػة كأكدت دراسات كثيرة كجكد ارتبػاط جػكىرم بػيف االكتئػاب ككػؿ مػف العدا      

ضػػػد الػػػذات كالمسػػػتكل العػػػاـ لمغضػػػب الػػػذم يخبػػػره األفػػػراد. ككجػػػد بعػػػض البػػػاحثيف عبلقػػػة 
ارتبػاط مكجبػػة جكىريػػان بػػيف التعبيػػر عػػف الغضػب مػػف خػػبلؿ الػػتيجـ المفظػػي كالػػتيجـ البػػدني 
تجػػػػاه النػػػػاس كالػػػػتيجـ البػػػػػدني تجػػػػاه األشػػػػياء أك البيئػػػػة، كبػػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف الغضػػػػب كالقمػػػػػؽ 
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عبلقػػػة متغيػػػر الجػػػنس بالعػػػدكاف كجػػػدت فػػػركؽ لصػػػالح الػػػذككر عمػػػى كاالكتئػػػاب. كبصػػػدد 
مقيػػػاس العػػػدكاف، كأف ارتبػػػاط العػػػدكاف باالكتئػػػاب جػػػاء لصػػػالح اإلنػػػاث. ككجػػػد أف العػػػدكاف 
الصػػػريح يػػػرتبط باالكتئػػػاب لػػػدل الػػػذككر مػػػع تقػػػدـ العمػػػر. بيػػػد أف العكػػػس صػػػحيح بالنسػػػبة 

دل اإلنػاث بكبػت غضػبيف، ككجػد أف لئلناث. ككجد أف ارتفػاع المشػاعر االكتئابيػة يػرتبط لػ
الفػركؽ بػػيف الػذككر كاإلنػػاث بالنسػػبة لبلكتئػاب جػػاءت لصػالح اإلنػػاث. لكػػف لػـ تكجػػد فػػركؽ 
جكىرية بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالغضب. كبصدد العبلقة بػيف الغضػب كاالكتئػاب جػاءت 

 .  (1)الفركؽ لصالح اإلناث، 
ذات. كتعػرؼ الغربػة عػف الػذات بأنيػا "شػعكر قد يرتبط االكتئاب أيضان بالغربة عػف الػ      

الفػػرد بانفصػػالو عػػف ذاتػػو، كىػػك نمػػط مػػف التجربػػة يػػرل الفػػرد نفسػػو فييػػا كمػػا لػػك كانػػت ذاتػػو 
 (.2) غريبة عنو، إف الفرد يصبح منفصبلن عف نفسو"،

عنػػدما يكتئػػب الفػػرد، فإنػػو يشػػعر بالدكنيػػة، كقمػػة القيمػػة، ذلػػؾ ألف اإلنسػػاف المكتئػػب       
اقػػد لمػػدؼء كالحنػػاف، كفاقػػد لمقػػدرة عمػػى االسػػتمتاع باألنشػػطة االجتماعيػػة المألكفػػة، إنسػػاف ف

كىػػك يعػػػاني مػػػف ضػػعؼ مفيػػػـك الػػػذات لديػػو. كالمكتئػػػب إنسػػػاف لػػـ يحقػػػؽ أم نجػػػاح يػػػذكر، 
كلػػذلؾ فيػػك يشػػعر باإلحبػػاط كالفشػػؿ. يعػػاني المكتئػػب أيضػػان مػػف الفػػراغ أك الخػػكاء العػػاطفي 

 أحد كالديو أك كمييما، كقد يعاني مف ضعؼ االرتباط في أسرتو، كذلؾ الفتقاده مثبل
العاطفي بكالديو. كلذلؾ فيك يشعر بأنو غير مقبكؿ مػف قبميمػا، كقػد يػؤمف فػي قػرارة نفسػو  

 بأنو إنساف غير مفيد اجتماعيان.
اإلنساف المكتئب إنساف فاقد لكؿ أمؿ في حياتو. كلذلؾ فيك يرل أف المستقبؿ غير    

ة ذلؾ شعكره بالممؿ كالتعاسة، كىك ممؿ ناجـ عف عدـ إيجاده ألم مشرؽ، كتككف محصم
عمؿ يجد فيو ذاتو، أك يشكؿ لو معنى. كالمكتئب يفتقد الطاقة الذىنية كالجسمية لمقياـ 

                                                 
، نظرة تكاممية، اإلسكندرية، مؤسسة  )ب( ، العدكاف كاالكتئاب في العصر الحديثفايد عميحسيف  - 1

 .181-51، ص ص8441حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع، 
مة محمكد مجاىد، االغتراب النفسي بيف الفيـ النظرم كاإلرشاد النفسي ، فاطعسؿ خالد محمد - 2

 .21ص ،8414، اإلسكندرية: دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ياإلكمينيك
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بأم عمؿ، كىك يفكر في إنياء حياتو. كبالتمعف في ىذه األعراض االكتئابية يتضح أنيا 
المغترب عف ذاتو بممؿ كبير؛ إذ ال شيء تعبر عف مظاىر الغربة عف الذات. يشعر 

يجذبو لمحياة، فيك غير محبكب، كليست لو قيمة كلـ يحرز نجاحان يذكر، كىك ال يستطيع 
التأثير في األحداث مف حكلو، حيث ال يفيد غيره كال يستفيد. المغترب عف نفسو لـ يحقؽ 

، كىك مجتر دائمان نجاحات تذكر في حياتو، ما يجعمو يتكقع دائمان الفشؿ تمك الفشؿ
ليمكمو، ما يجعمو ينظر لمحياة بمنظار أسكد كقد تراكده فكرة قتؿ نفسو، كىك يشعر 
بالضياع، كالعجز عف التركيز الذىني كافتقاد الطاقة الجسمية ألداء أم عمؿ. كلذلؾ فإننا 
نفترض أف اإلنساف المكتئب البد كأف يغترب عف ذاتو، كأف يسمؾ العدكاف، كبناءن عمى 

 لؾ فإننا نقدـ الفرضيف التالييف:ذ
( إن األفراد الذين ترتفع درجاتيم عمى مقياس االكتئاب أكثر ممارسة لمسـموك العـدواني 1

 من األفراد الذين ال ترتفع درجاتيم عمى نفس المقياس.
( إن األفراد الذين ترتفع درجاتيم عمى مقياس االكتئاب أكثر شـعورًا بالغربـة عـن الـذات 2

 الذين ال ترتفع درجاتيم عمى نفس المقياس. من األفراد
 االكتئاب وتصور االنتحـار:

% مػػف النػػاس 15يقصػػد باالنتحػػار  فعػػؿ قتػػؿ الػػنفس بطريقػػة متعمػػدة. كيقػػدر أف          
الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف اضػػػطراب االكتئػػػاب األساسػػػي أك اضػػػطراب االكتئػػػاب الثنػػػائي يقتمػػػكف 

بب التاسػع المفضػي لممػكت فػي الكاليػات المتحػدة أنفسيـ سنكيان، كقػدر أف االنتحػار يعػد السػ
كفقػػان لؤلرقػػاـ الرسػػمية، كىػػي أرقػػاـ يعتقػػد أنيػػا أدنػػى بقميػػؿ مػػف األرقػػاـ الكاقعيػػة. كقػػد أكضػػح 
"دكركايـ" في كتابو "االنتحار" أف االنتحار األناني ينتج عػف مشػاعر لػـك الػذات كاإلحسػاس 

كجيف، كىػػػك ينبثػػػؽ مػػػف فقػػػداف التماسػػػؾ بالفشػػػؿ، كىػػػك أكثػػػر انتشػػػاران بػػػيف العػػػزاب مػػػف المتػػػز 
االجتماعي، أما االنتحار اإليثارم، فإنو ينفذ لمنفعة اآلخريف كىػك أكثػر شػيكعان فػي اليابػاف، 
كينبثؽ مف اإلحساس بالفشؿ لممجتمع، كىناؾ االنتحار األنػكمي كينبثػؽ مػف اإلحسػاس مػف 

 مف غياب المعايير  الشعكر بأف الحياة غير ىادفة، كىك نادر بيف الكاثكليؾ، كيبزغ
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 . (1)االجتماعية التي سماىا، 
( االنتحػػار  بأنػػو " كػػؿ حػػاالت المػػكت التػػي تنػػتج (Durkheim 1897كعػػرؼ دكر كػػايـ 

بصكرة مباشرة أك غيػر مباشػرة عػف فعػؿ إيجػابي أك سػمبي يقػـك بػو الفػرد بنفسػو كىػك يعػرؼ 
نتحػػار فػػي معنػػاه أف ىػػذا الفعػػؿ يصػػؿ بػػو إلػػى المػػكت". كقصػػر بعػػض البػػاحثيف تعريػػؼ اال

المغكم حيث عرفكه، بأنو " كؿ فعؿ أك أفعاؿ يقـك بيا صػاحبيا لقتػؿ نفسػو بنفسػو ، كقػد تػـ 
لػو ذلػػؾ كانتيػت حياتػػو نتيجػة ىػػذه األفعػػاؿ ".كمػا عػػرؼ بأنػو " قتػػؿ اإلنسػاف لنفسػػو ". كميػػز 

م ػ بعض الباحثيف في تعريفيـ لبلنتحار بػيف نػكعيف: االنتحػار الحقيقػي ػ أم المػكت الجسػد
( االنتحػػػار الحقيقػػػي بأنػػػو " قتػػػؿ اإلنسػػػاف 1976كاالنتحػػػار النفسػػػي. كعػػػرؼ كلػػػيـ الخػػػكلي )
بأنػو " نػكع مػف االنتحػار   Psychic suicideلنفسػو عمػدا".بينما عػرؼ االنتحػار النفسػي 

غير الصريح، حيث يزىد البعض في الحياة تماما كيبغضكنيا، كتػدفعيـ عكامػؿ اليػأس إلػى 
فػذىبكا  إلػى أف   (2002)  كف بحػاالت مرضػية. أمػا بيػؾ كآخػركفتحطػيـ أنفسػيـ فيصػاب

االنتحػػار لػػيس حػػدثا منعػػزال ، بػػؿ ىػػك عمميػػة معقػػدة ، كأف السػػمكؾ االنتحػػارم يمكػػف تصػػكره 
باعتبػػاره كاقعػػا متصػػؿ لقػػكة كامنػػة تشػػمؿ تصػػكر االنتحػػار ، ثػػـ التػػأمبلت االنتحاريػػة ، يمييػػا 

 Bonnerاكلػة االنتحاريػة . كيتفػؽ بػكنر كريػتش محاكلة االنتحػار، كأخيػرا إكمػاؿ ىػذه المح
& Rich 2004)(مػع مػا أشػار إليػو بيػؾ كآخػركف )فػي كػكف السػمكؾ االنتحػارم 1979 )

عممية ديناميكية معقدة بدال مف ككنو حػدثان منعػزال ثابتػان ، كقػد عرفػا السػمكؾ االنتحػارم بأنػو 
ف ، كتتقػدـ خػبلؿ مراحػؿ مػف " عممية مركبة مف مراحؿ مختمفة تبدأ بتصكر االنتحػار الكػام

تأمؿ االنتحار النشط ، ثـ التخطيط لبلنتحار النشط ، كفػي النيايػة تتػراكـ محػاكالت انتحػار 
نشطة لدل الفرد ، كقد يتذبذب مركز الفرد في ىذه العمميػة كفقػا لتػأثير العمميػات البيكلكجيػة 

 . (2)كالنفسية كاالجتماعية، 

                                                 
1
- Colman. Andrew, M. Oxford Dictionary of Psychology, London: Printed by 

Great Britain by Clays Ltd, St Ives plc, 2002, P.719.   
ىاشـ عبدالحميد محمكد محمد ، تصكر االنتحار كعبلقتو باالكتئاب كاليأس   لدل عينة مف طبلب  - 2

 الثانكل العاـ، كمية اآلداب: جامعة جنكب الكادم بقنا، د.ت.
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( حالػػػػة 45-25تحػػػػار فػػػػي الػػػدكؿ المختمفػػػػة مػػػػا بػػػػيف )تتفػػػاكت المعػػػػدالت المعمنػػػػة لبلن     
انتحػػار لكػػؿ مائػػة ألػػؼ مػػف السػػكاف سػػنكيان فػػي الػػدكؿ الغربيػػة، كتػػنخفض فػػي الػػدكؿ العربيػػة 
إلػػى مػػا دكف ىػػذه الحالػػة لكػػؿ مائػػة ألػػؼ مػػف السػػكاف. كقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف ىنػػاؾ حمايػػة 

كالتػػػػرابط األسػػػػػرم  مػػػػف االنتحػػػػار فػػػػػي المجتمػػػػع العربػػػػػي اإلسػػػػبلمي بسػػػػػبب الػػػػكازع الػػػػػديني
كاالجتمػػاعي. بيػػد أف انخفػػاض النسػػبة فػػي الػػدكؿ العربيػػة كغيرىػػا مػػف الػػدكؿ الناميػػة، يػػرتبط 
بعػػػدـ دقػػػة التبميػػػغ. كنظػػػران لمػػػا يحمػػػؿ االنتحػػػار مػػػف كصػػػمة فػػػي المجتمػػػع، فػػػإف الكثيػػػر مػػػف 
الحػػاالت ال تسػػجؿ عمػػى أنيػػا انتحػػار، كتعطػػى كأسػػباب طبيعيػػة لمكفػػاة. ىػػذا كالػػذككر أكثػػر 

حػػػػاران مػػػػف اإلنػػػػاث، مػػػػع أف محػػػػاكالت اإلنػػػػاث االنتحاريػػػػة تفػػػػكؽ نسػػػػبة الػػػػذككر. كيػػػػرتبط انت
االنتحػار بالعزلػػة االجتماعيػػة، كالعزكبيػة، كىػػك منتشػػر بشػػكؿ أكثػر بػػيف المطمقػػيف كاألرامػػؿ، 

% مػػػف 70كأف االكتئػػػاب يػػػأتي عمػػػى رأس المشػػػاكؿ النفسػػػية المؤديػػػة لبلنتحػػػار، كلػػػذا فػػػإف 
بعػػػض المنتحػػػريف مػػػف ذكم الشخصػػػيات المضػػػطربة، كالمػػػدمنيف المنتحػػػريف مكتئبػػػكف، كأف 

عمػػى الكحػػكؿ كالمخػػدرات، كمػػف مرضػػى الفصػػاـ العقمػػي،  كالعاطمػػة مػػف العمػػؿ، كمحػػاكالت 
 .       (1)االنتحار السابقة، كاألمراض العضكية المستعصية، كالمنتميف لطبقة دنيا أك عميا، 

عة جػدان كراء االنتحػار. ففػي دراسػة أجريػت يعد االكتئػاب مػف بػيف أىػـ األسػباب الشػائ      
% مػػف األشػػخاص الػػذيف حػػاكلكا االنتحػػار 79-35عمػػى محػػاكالت االنتحػػار، تػػـ تشػػخيص 

بػػأنيـ مكتئبػػكف، ككجػػد فػػي دراسػػة أخػػرل تضػػمنت مػػراىقيف انتحػػركا، أنػػو كػػاف مػػا يقػػرب مػػف 
ف % مػػػػػنيـ مكتئبػػػػػيف قبػػػػػؿ المحاكلػػػػػة القاتمػػػػػة أك المميتػػػػػة. كقػػػػػدر فيػػػػػنش سػػػػػميث كآخػػػػػرك 50
% عمػػى األقػػؿ مػػف كػػؿ حػػكادث السػػيارات القاتمػػة ىػػي فػػي الحقيقػػة حػػكادث 15( أف 1970)

 .  (2)انتحار، 

                                                 
ار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، ، "االكتئاب"، عماف: دحباشنةكجماؿ الخطيب كمحمد ، كليد سرحاف - 1

 .28، ص8441
رة: مكتبة حنفي محمكد إماـ ، نكر احمد الرمادم، الصحة النفسية كاالضطرابات النفسية، القاى - 2

 .224-223، ص ص8441األنجمك المصرية، 
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تؤكػػد الدراسػػات االمبيريقيػػة عمػػى اخػػتبلؼ العكامػػؿ المؤديػػة لبلنتحػػار. فقػػد كجػػد سػػيدف      
" التػػي ترتفػع فييػػا ك( أف االنتحػار يػرتبط بالمػػدف الكبػرل مثػؿ مدينػػة "سػاف فرانسيسػك1967)

اسػػتيبلؾ الخمػػكر، كيػػذكر أف التشػػريح قػػد بػػيف أف نسػػبة كبيػػرة قػػد ماتػػت بالتسػػمـ مػػا نسػػبة 
( أف نسػػػبة 1967يؤكػػػد أنػػػو الطريقػػػة المحببػػػة ألىػػػؿ ىػػػذه المدينػػػة لبلنتحػػػار. ككجػػػد بريػػػد )

االنتحػػار أعمػػى قمػػيبلن فػػي الربيػػع كفػػي الصػػيؼ، كأف االنتحػػار بػػيف الرجػػاؿ أكثػػر تػػكاتران فػػي 
يكجػػد فػرؽ مػػف ناحيػػة الكقػػت لػيبلن كنيػػاران. كتبػػيف أف نسػػبة االنتحػػار الشػيكر البػػاردة، كأنػػو ال 

( 100.000فػػػي كػػػؿ ) 10.5( كصػػػمت إلػػػى 1958-1949فػػػي إسػػػرائيؿ فػػػي الفتػػػرة مػػػف )
، كأف االنتحػار يػزداد بزيػادة 1:3لمسكاف، كىي نسبة مرتفعة، كأف نسػبة الرجػاؿ إلػى النسػاء 

األكركبييف، كأف اقؿ معدالتػو تنتشػر بػيف  العمر، كينتشر بيف المطمقيف كالعزاب كالمياجريف
المتػػػػػزكجيف كالمكلػػػػػكديف بفمسػػػػػطيف، كأنػػػػػو يػػػػػرتبط بالخمػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي النػػػػػاجـ عػػػػػف اليجػػػػػرة 

 الجماعية، كاألزمات االقتصادية. 
( العكامػؿ االجتماعيػة المرتبطػة باالنتحػار مثػؿ السػف، كالجػنس، 1967كدرس دكبمف )     

الجغرافػػػي كالمسػػػتكل االقتصػػػادم، كالػػػديف كالعكامػػػؿ  كاألصػػػؿ، كالظػػػركؼ الزكاجيػػػة كالمقػػػر
النفسية كاالنفعالية، فكجد أف االنتحار: أكثر تكاتران بػيف الرجػاؿ عمػا ىػك بػيف النسػاء، كأكثػر 
تػػكاتران بػػيف البػػيض عمػػا ىػػك بػػيف الزنػػكج، كأنػػو يصػػؿ إلػػى قمتػػو بػػيف الرجػػاؿ فػػي سػػف متقدمػػة 

ر أك االنتحػار غيػر التػاـ أكثػر تػكاتران بػيف (، كأف محاكالت االنتحػا65كعند النساء في سف )
صػػػػغار السػػػػف كالنسػػػػاء كالزنػػػػكج، كأف أقػػػػؿ نسػػػػبة لبلنتحػػػػار بػػػػيف المتػػػػزكجيف كأعبلىػػػػا بػػػػيف 
المطمقػػيف، كأف لمتغيػػر االقتصػػادم السػػريع أثػػره فيػػو، كأف االنتحػػار يقػػؿ حػػيف تكػػكف الرابطػػة 

( حػػػكؿ 1968كزمػػػبلؤه ) الدينيػػػة قكيػػػة كحػػػيف يكػػػكف البنيػػػاف االجتمػػػاعي قكيػػػان. ككجػػػد بػػػارتر
( مراىقان حاكلكا االنتحار، أف المراىقيف الػذيف حػاكلكا االنتحػار سػبؽ ليػـ 45دراسة تناكلت )

المحاكلػػػػة كلكػػػػف تػػػػـ تجاىػػػػؿ محػػػػاكالتيـ، كأف كثيػػػػران مػػػػف المػػػػراىقيف ممػػػػف حػػػػاكلكا االنتحػػػػار 
ظػػػركؼ يسػػػتمركف فػػػي محػػػاكالتيـ بعػػػد اإليػػػداع فػػػي المستشػػػفيات، كأف ىنػػػاؾ ارتباطػػػان بػػػيف ال

المعيشػػية كاسػػتمرار محػػاكالت االنتحػػار، كأف االنتحػػار يػػرتبط بػػالمراىقيف الػػذيف يفتقػػركف إلػػى 
ركابػػػػط عائميػػػػة مشػػػػبعة، أك ممػػػػف عػػػػانكا مػػػػف فقػػػػداف أحػػػػد الكالػػػػديف، كممػػػػف كػػػػاف نشػػػػاطيـ 
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االجتمػاعي ضػيقان، كممػػف يحتػاجكف لمسػػاعدات مػف ىيػػأة اجتماعيػة أك عيػػادة نفسػية. كحػػدد 
( العكامػؿ التػػي تػدفع المػراىقيف لبلنتحػار بكجػػكد تػاريخ طكيػؿ مػػف 1966تايتشػر كجػاككبز )

المشػػكبلت، كقػػدـك مشػػكبلت جديػػدة، كظيػػكر مشػػكبلت أحػػدث أدت إلػػى قطػػع مػػا تبقػػى مػػف 
 عبلقات اجتماعية ليا معنى، كالمشكمة ىي الشعكر بالعزلة.

ف ( فػػػػي كنػػػػدا أف الفتيػػػػات المراىقػػػػات ذىػػػػبف إلػػػػى أ1966ككجػػػػد بجػػػػراس كآخػػػػركف )      
( مراىقػة، تػرتبط بالحرمػاف األمػكمي كالػنقص فػي 21المحاكالت االنتحارية التي قامت بيا )

( أف االكتئػػػػػاب فػػػػػي صػػػػػكرتو 1965العبلقػػػػػة األبكيػػػػػة كتحطػػػػػـ صػػػػػكرة األـ. ككجػػػػػد جكلػػػػػد )
الخالصة أك المقنعة مكجكد في األطفاؿ كالمراىقيف الذيف حاكلكا االنتحار كبدرجػة تفػكؽ مػا 

( أف حػػاالت االنتحػػار كجػػدت بػػيف سػػيككباثييف، 1966ككجػػد كاج ) ىػػك مكتػػكب فػػي الكتػػب.
كعصػػابييف، كأف شػػعكر الطفػػؿ بأنػػو غيػػر محمػػي أك غيػػر محبػػكب يدفعػػو لبلنتحػػار. كدرس 

( طفػبلن 1727( مػا إذا كػاف ىنػاؾ سػمكؾ معػيف يسػبؽ محاكلػة االنتحػار بػيف )1964أكتك )
السػػمكؾ يسػػبؽ المحاكلػػة كيتمثػػؿ  ( فكجػػد أف ىنػػاؾ تغيػػران فػػي21كمراىقػػان سػػكيديان تحػػت سػػف )

فػػػػي أعػػػػراض اكتئػػػػاب كأعػػػػرض عصػػػػابية مػػػػف نػػػػكع الشػػػػعكر بػػػػاأللـ النفسػػػػي كعػػػػدـ الراحػػػػة، 
كصػػػػعكبة النػػػػـك كأعػػػػراض نفسجسػػػػمية، كأف األعػػػػراض غيػػػػر المألكفػػػػة تمثمػػػػت فػػػػي العػػػػدكاف 

( أف مػػػػف حػػػػاكلكا 1964كاالضػػػػطرابات السػػػػمككية كالثػػػػكرات االنفعاليػػػػة. ككجػػػػدت اتمنجػػػػر )
ارتكػػب بالفعػػؿ بعضػػيـ الفعػػؿ االنتحػػارم، كعنػػدما قارنػػت الباحثػػة بػػيف الحػػػاالت االنتحػػار، 

التػػي انتحػػرت كالحػػاالت التػػي تكقػػؼ نشػػاطيا عنػػد مجػػرد المحاكلػػة، كجػػدت اختبلفػػات ليػػا 
داللتيا، منيا: أف نسػبة تػكاتر االنتحػار فػي عػائبلت مػف انتحػركا تعػادؿ ضػعؼ التػكاتر فػي 

اضػػػطراب الحيػػػاة العائميػػػة كعػػػدـ اسػػػتقرارىا أثنػػػاء فتػػػرة  الحػػػاالت األخػػػرل، كأنػػػو يػػػزداد تػػػكاتر
المراىقػػػة بػػػيف المنتحػػػريف، ككػػػاف المنتحػػػركف اقػػػؿ فػػػي التػػػدريب فػػػي النػػػكاحي المينيػػػة عػػػف 
المحاكليف فقط، ككانت نسبة الجػرائـ بػيف المنتحػريف أعمػى، كمػا كانػت النزعػة نحػك اإلفػراط 

ىانيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ االكتئػػاب فػػي فػػي الخمػػر كالمخػػدرات بيػػنيـ أعمػػى، ككانػػت األعػػراض الذ
سػف البمػػكغ بيػػنيـ أعمػػى، كألحػػؽ عػػدد أكبػر مػػف بيػػنيـ بالمستشػػفيات العقميػػة. كتتبػػع بكركػػكني 

( حالػػػػة انتحػػػػرت، ككشػػػػؼ 21( فػػػػي أمريكػػػػا حػػػػاالت حكلػػػػت االنتحػػػػار، فكجػػػػد أف )1966)
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ف أحسػف البحث أف السمكؾ االنتحارم )المحاكلػة كالتيديػد باالنتحػار كاألفكػار االنتحاريػة( مػ
 . (1)ما يمكف التنبؤ بو عمى االنتحار مستقببلن، 

تتعػػػدد العكامػػػؿ المسػػػئكلة عػػػف االنتحػػػار؛ كقػػػد اقتػػػرح عممػػػاء الػػػنفس كغيػػػرىـ أف ىنػػػاؾ       
 عكامؿ مسئكلة عف االنتحار منيا: ارتفاع معدالت الطبلؽ، كتأثير طبلؽ الكالديف عمى 

، مثػػػؿ سػػػكء معاممػػػة الطفػػػؿ، أك إدمػػػاف المػػػراىقيف، كالعجػػػز الػػػكظيفي الخطيػػػر داخػػػؿ األسػػػرة
الكالػػػػػػديف الكحكليػػػػػػات، كالضػػػػػػغكط الناشػػػػػػئة عػػػػػػف الكالػػػػػػديف كالمدرسػػػػػػة. كتبػػػػػػيف أف لػػػػػػبعض 
المفحكصػػػيف الػػػذيف حػػػاكلكا االنتحػػػار خبػػػرة أكثػػػر بإسػػػاءة اسػػػتعماؿ العقػػػاقير، كتػػػاريخ أكثػػػر 

يػػاب كالػػدم باسػػتخداـ الكحكليػػات كالعقػػاقير، كتػػاريخ انتحػػار أكثػػر، كبطالػػة كالديػػة أكثػػر، كغ
 .   (2)أكثر، كاضطراب أسرم أكثر، 

قػػد يرتكػػب الفػػرد االنتحػػار بسػػبب فقدانػػو لمػػدعـ كالحػػب األسػػرم النػػاجـ عػػف فقػػداف أحػػد      
كالديػػو أك كمييمػػا، كذلػػؾ لشػػعكره بقمػػة مػػف يدعمػػو كيسػػانده، ذلػػؾ ألف  فقػػد الفػػرد لكالديػػو قػػد 

رم. ثػػـ إف الفػػرد قػػد ينتحػػر لشػػعكره يسػػبب لػػو اكتئابػػان األمػػر يدفعػػو لممارسػػة الفعػػؿ االنتحػػا
بالتعاسػة كالكآبػة أك الفتقػاره االنسػجاـ مػع كالديػػو. االنتحػار ظػاىرة مثيػرة لمجػدؿ، كلػذلؾ فقػػد 
طػػرح بعػػض البػػاحثيف سػػؤاالن مػػؤداه: لمػػاذا يقتػػؿ النػػاس أنفسػػيـ؟ كقػػد كانػػت اإلجابػػة ببسػػاطة 

اء ال يرتكبػكف االنتحػار. كاآلتي: يقتؿ الناس أنفسيـ ألنيـ مرضى، ذلؾ ألف الناس األصح
% مػػف النػاس ينتحػركف ألنيػـ يعػػانكف مػف مػرض نفسػي كاضػػح 90كلقػد تبػيف أف أكثػر مػف 

أثنػػػاء مػػػكتيـ، كاتضػػػح أف االكتئػػػاب غيػػػر المعػػػالج ىػػػك السػػػبب األكؿ لبلنتحػػػار. ذلػػػؾ ألف 
المرض االكتئابي يشكه التفكير كال يجعؿ صاحبو يفكر بعقبلنية؛ فمرضو يجمب لػو األفكػار 

 ي تشعره بالتعاسة كاليأس، ما يدفعو الرتكاب الفعؿ االنتحارم.الت

                                                 
سعد جبلؿ، في الصحة العقمية: األمراض النفسية كالعقمية كاالنحرافات السمككية، القاىرة: دار الفكر  - 1

 .431-424، ص ص1542العربي، 
رة: مكتبة األنجمك ، نكر احمد الرمادم، الصحة النفسية كاالضطرابات النفسية، القاىإماـ محمكدحنفي  - 2

 .244، ص 8441المصرية، 
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% مػف 17ثمة عبلقة بيف االكتئاب كبيف االنتحار، فقد كجد في إحػدل الدراسػات أف       
المبحػػكثيف كػػانكا يعػػالجكف مػػف االكتئػػاب قبػػؿ محػػاكلتيـ االنتحػػار، مػػا يؤكػػد ضػػركرة الكشػػؼ 

احيػػة النفسػػية كاالجتماعيػػة حتػػى ال تتكػػرر مػػرة النفسػػي عمػػى ىػػذه الحػػاالت كمتابعتيػػا مػػف الن
 . (1)أخرل المحاكلة التي قد فشمت، 

تؤكػػد أدلػػػة عمميػػػة امبيريقيػػة عمػػػى أف االنتحػػػار يػػرتبط باالكتئػػػاب، ذلػػػؾ ألف المكتئػػػب       
% ممػف لػدييـ اكتئػاب شػديد، كمػا لػكحظ 15شخص محبط كرافض لمحيػاة، كينتحػر حػكالي 

% مػػػف المنتحػػػريف 25عػػػانكف مػػػف االكتئػػػاب، كلػػػكحظ أف % مػػػف المنتحػػػريف كػػػانكا ي80أف 
 كانكا مدمنيف. ذلؾ ألف إدماف بعض المكاد يطمؽ التثبيطات لدل المرضى

المكتئبيف فيجعميـ يقػدمكف عمػى االنتحػار. كقػد لػكحظ بشػكؿ عػاـ أف كافػة أشػكاؿ االنتحػار 
لػػذعر. بيػػد أف تػػرتبط باالضػػطرابات االكتئابيػػة، كاضػػطرابات اليػػكس، كالقمػػؽ، كاضػػطرابات ا

االكتئاب يعد أكثر االضطرابات النفسية تكراران لدل محػاكلي االنتحػار. كلقػد كجػد كيرزبيكػي 
( أف االنتحػػػار يػػػرتبط بمتغيػػػرات سػػػمككية كنفسػػػية معينػػػة مثػػػؿ االكتئػػػاب، كالشػػػعكر 1998)

بالكحػػدة النفسػػية، كضػػغكط الحيػػاة الشػػديدة، كاأللػػـ أك المػػرض، كالفقػػد الحػػديث ألم شػػخص 
% مػف 15ء عزيز، كاستخداـ المخدرات كالكحػكؿ. كفػي تتبػع طكيػؿ المػدل كجػد أف أك شي

% مػػف حػػاالت االنتحػػار ترجػػع 60األفػراد المكتئبػػيف يقتمػػكف أنفسػػيـ فػػي النيايػة، كلػػكحظ أف 
( أف 1991) Dyckإلػػى االكتئػػاب أك االكتئػػاب المصػػحكب بسػػكء اسػػتخداـ الكحػػكؿ. ككجػػد 

االكتئػػاب ككػػؿ مػػف اليػػأس كتصػػكر االنتحػػار، فػػي حػػيف ىنػػاؾ ارتباطػػان مكجبػػان جكىريػػان بػػيف 
ارتبطػت أسػباب الحيػػاة ارتباطػان سػالبان جكىريػػان بكػؿ مػف اليػػأس كاالكتئػاب كتصػكر االنتحػػار. 

 ( أف االكتئاب ىك أفضؿ منبئ منفرد لتصكر االنتحار.1996) Zhangكلقد حدد 
متغيػػػرات تنبػػػؤا مػػػف ( أف االكتئػػػاب يعتبػػػر أكثػػػر ال1998ككجػػػد عبػػػد الخػػػالؽ كليسػػػتر)     

المتغيرات األخرل كبشكؿ جكىرم بتصكر االنتحار لدل أفراد العينتيف األمريكيػة كالككيتيػة. 
 ( أف عزؿ تأثير االكتئاب أدل إلى تضاؤؿ حجـ االرتباط بيف 1999) Demanكاكتشؼ 

                                                 
، 8441ء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، جرائـ األطفاؿ كالمراىقيف، عماف: دار صفاحمزة الجبالي،  - 1

 .114ص
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 تصكر االنتحار كبيف كؿ مف تقدير الذات، كأحداث الحياة، كالمساندة االجتماعية.
( ارتباطػػان مكجبػػان جكىريػػان بػػيف االكتئػػاب كتصػػكر االنتحػػار بعػػد 2000) Dearككجػػد        

عػػػػزؿ درجػػػػات االندفاعيػػػػة المختمػػػػة كظيفيػػػػان، فػػػػي حػػػػيف جػػػػاء االرتبػػػػاط غيػػػػر جػػػػكىرم بػػػػيف 
االندفاعيػػػػة المختمػػػػة كظيفيػػػػان كتصػػػػكر االنتحػػػػار عنػػػػد عػػػػزؿ درجػػػػات االكتئػػػػاب. ككجػػػػد فايػػػػد 

بفعػؿ التػأثير المشػترؾ لكػؿ مػف االكتئػاب كاليػأس  ( أف درجة تصكر االنتحار تزداد1998)
لػػدل الػػذككر كاإلنػػاث، كأنػػو عنػػد عػػزؿ اليػػأس عػػف العبلقػػة بػػيف االكتئػػاب كتصػػكر االنتحػػار 
تراجعت قيمػة معامػؿ االرتبػاط بشػكؿ ممحػكظ لػدل مجمكعػة اإلنػاث دكف مجمكعػة الػذككر. 

ير االكتػػػػئاب بالنسػػػبة لكػػػف لػػػـ تتغيػػػر العبلقػػػة بػػػيف اليػػػأس كتصػػػكر االنتحػػػػار عنػػػد عػػػزؿ تػػػأث
 لمذكػكر كاإلناث. 

(  فػػػػػػي دراسػػػػػػة أجرياىػػػػػػا عمػػػػػػى عينػػػػػػة مػػػػػػػف 1999) Overholsterك  Doriككجػػػػػػد      
المػراىقيف المكتئبػػيف كعمػى عينػػة مػف المػػراىقيف المكتئبػيف الػػذيف حػاكلكا االنتحػػار مػرة كاحػػدة 

عػػدة مػػرات، أف فػػي حيػػاتيـ، كعمػػى عينػػة مػػف المػػراىقيف المكتئبػػيف الػػذيف حػػاكلكا االنتحػػار 
جميػػػع المجمكعػػػات الػػػثبلث قػػػررت مسػػػتكيات منخفضػػػة مػػػف تقػػػدير الػػػذات، كأف المػػػراىقيف 
االنتحػػػػارييف قػػػػد خبػػػػركا اكتئابػػػػان كيأسػػػػان شػػػػديديف عمػػػػى نحػػػػك جػػػػكىرم ممػػػػا خبػػػػره المراىقػػػػكف 

 المكتئبكف غير االنتحارييف.
ضػب بسػبب يفترض أنصار مدرسة التحميؿ النفسػي أف االكتئػاب مػا ىػك إال حنػؽ كغ      

اإلحباط أك خيبة األمؿ في إشباع الحاجة لمحب، كلكنػو غضػب يتحػكؿ بسػبب ميكانيزمػات 
الػػدفاع التػػي يقػػـك بيػػا الفػػرد لمػػدفاع عػػف الػػذات عنػػد كجػػكد أم تيديػػد ليػػا. ككػػأف لسػػاف حػػاؿ 
الشػػػخص يقػػػكؿ لمكضػػػكع الحػػػب " إنػػػؾ ال تشػػػبع حػػػاجتي لػػػؾ، أك لحبػػػي فيػػػؾ "، كالنتيجػػػة 

دمت ال تحبني فأنا أكرىؾ "، كلكنني ال أستطيع أف أصػرح أك حتػى الشعكرية ىي أنو " ما 
ذف  أعتػػرؼ بكراىيتػػي لػػؾ " بفعػػؿ اإلحسػػاس بالػػذنب، كالصػػرامة فػػي بنػػاء األنػػا األعمػػى "، كا 
فػإنني الجػػدير بالكراىيػة، كاسػػتحؽ الكراىيػػة كالعقػاب بسػػبب عيػػكبي، كأكجػو القصػػكر. كىكػػذا 

ي ظػػػركؼ بعينيػػػا محطمػػػان لنفسػػػو، إذا لػػػـ يسػػػعفو يبػػػدك أف اإلنسػػػاف الكػػػاره محطمػػػان لغيػػػره كفػػػ
الحػػب فيسػػانده فػػي تمطيػػؼ حػػدة الكراىيػػة. كفػػي ىػػذه الظػػركؼ يتخمػػؽ االكتئػػاب فػػي صػػكره 
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المتدرجػػػة مػػػف االكتئػػػاب العصػػػابي الطفيػػػؼ إلػػػى االكتئػػػاب الميبلنخػػػكلي الػػػذىاني الػػػذم قػػػد 
 .(1)ينتيي باإلنساف لبلنتحار، 

أف الػرفض أك النبػػذ مػف جانػب اآلخػػريف اليػاميف فػػي كمػا يػذىب السػػيككديناميكف إلػى       
بػػاككرة الحيػػاة، قػػد يجعػػؿ األشػػخاص ينمػػكف دفاعػػات ضػػد األلػػـ الػػذم يتكقعكنػػو بصػػكرة ال 
شعكرية فػي مرحمػة الرشػد. فػإذا تيػاكت ىػذه الػدفاعات كخمػط ىػذا الشػخص بػيف ألػـ الفقػداف 

االنتحػار. كمػا يػذىب أصػحاب  القديـ الغامر كالنبذ أك االنفصاؿ الحالي، فإنو قد يقدـ عمػى
النظريات السيككدينامية إلى أف بعض األطفاؿ الذيف أصيبكا بصػدمة مػف جػراء فقػداف قػديـ 
مػػػدمر، يكبػػػركف كلػػػدييـ االعتقػػػاد بػػػأف العبلقػػػات االجتماعيػػػة التفاعميػػػة الكثيقػػػة ال يمكػػػف أف 

 . (2)تستمر بمركر الزمف"، 
أقػػكل العكامػػؿ المؤديػػة لبلنتحػػار. كحيػػث يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف االكتئػػاب يعػػد مػػف بػػيف       

إف بعػػض البػػاحثيف قػػد يجػػركف دراسػػتيـ الختبػػار عبلقػػة االكتئػػاب باالنتحػػار، فإننػػا نفتػػرض 
أف األفػػراد العػػادييف الػػذيف ترتفػػع درجػػاتيـ عمػػى مقيػػاس االكتئػػاب، البػػد أف كترتفػػع درجػػاتيـ 

حياتػػػو باالنتحػػػار  عمػػػى مقيػػػاس تصػػػكر االنتحػػػار، كأف ىػػػذا ربمػػػا يقػػػكد بعضػػػيـ إلػػػى إنيػػػاء
الحقيقي. ذلػؾ ألف بعػض األفػراد عػادةن مػا تعبػر اتجاىػاتيـ نحػك مكضػكع مػا عػف سػمككاتيـ 

 الفعمية فيما يتعمؽ بيذا المكضكع، كعميو فإننا نقدـ الفرض التالي:
( إن األفراد الذين ترتفع درجاتيم عمى مقياس االكتئاب أكثر تصورًا لالنتحـار مـن بقيـة 3

  ترتفع درجاتيم عمى نفس المقياس. األفراد الذين ال
 العدوان وتصور االنتحار:

ذكرنػػا فػػي مكػػاف سػػابؽ أف " فركيػػد " يفتػػرض أف لػػدل اإلنسػػاف نػػزكة فطريػػة لمعػػدكاف،      
كأف ىذا العدكاف قد يكجو لمذات، كقػد يكجػو لآلخػر، كأف اإلنسػاف يكجػو عدكانػو لآلخػر لكػي 

                                                 
،ص 8441، سكندرية: المكتب الجامعي الحديث، اإل)أ( دراسات في الصحة النفسية ،فايد عمىحسيف  - 1

 .128-182ص
حنفي محمكد إماـ، نكر احمد الرمادم، الصحة النفسية كاالضطرابات النفسية، القاىرة: مكتبة األنجمك  - 2

 .248، ص8441المصرية، 
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ح مػػف بعػػض األدبيػػات السػػابقة أف االكتئػػاب يحمػي نفسػػو مػػف تكجيػػو عدكانيتػػو لنفسػػو. كاتضػ
نكع مف الغضب الداخمي الذم يكجو لمذات. كبناءن عمى ذلؾ يمكننا أف نفتػرض أف اإلنسػاف 
الذم يتسـ بالعدكانية يتكؽ باستمرار لتفريػغ عدكانيتػو تجػاه اآلخػريف فػي شػكؿ عػدكاف لفظػي 

عػف عدكانػو، كذلػؾ بتكجييػو  أك جسدم. كلكف كفي أحياف كثيرة قد ال يستطيع الفرد التعبير
لمعػػػالـ الخػػػارجي بسػػػبب القػػػيـ كالمعػػػايير كالقػػػكانيف التػػػي تػػػنظـ الحيػػػاة االجتماعيػػػة، كبسػػػبب 
أسػػاليب التنشػػئة االجتماعيػػة التػػي يتعػػرض ليػػا كالتػػي تطالبػػو بػػأال يسػػتخدـ أسػػاليب العنػػؼ 

اد كال سػػػيما كالعػػدكاف ككسػػيمة لبمػػكغ األىػػػداؼ. كلػػذا فإننػػا نتكقػػع أف يكظػػػـ مثػػؿ ىػػؤالء األفػػر 
الػػذيف خبػػركا اإلحبػػاط بالػػذات عػػدكانيتيـ. بيػػد أف كظػػـ أك قمػػع العدكانيػػة ال يحميػػا، إذ أنيػػا 
تحتػػاج إلػػى تعبيػػػر أك تنفػػيس فعمػػػي. كيتفػػاقـ ىػػػذا المكقػػؼ عنػػػدما يعػػاني الفػػػرد مػػف حػػػاالت 
اليػأس كاالكتئػػاب، كيتعػرض لضػػغكط الحيػاة الشػػديدة، كيفتقػػد حػب األفػػراد الػذيف يشػػكمكف لػػو 

ية كبيرة. إف مشاعر االكتئاب ىذه كفقداف مكاضيع الحب كاألنشطة المختمفػة، البػد كأف أىم
تخمػػؽ لػػدل بعػػض األفػػراد غضػػبان شػػديدان، كحيػػث أف ىػػذا الغضػػب الشػػديد قػػد ال تتػػكافر لػػو 
فرص التعبير عنو في صكرة سمكؾ عدكاني جسدم أك لفظػي، فإنػو قػد يرتػد إلػى الػذات فػي 

 ذلؾ نقدـ الفرض التالي:  شكؿ قتؿ لمنفس، كبناءن عمى
( إن األفراد الذين ترتفع درجاتيم عمى مقياس العـدوان أكثـر تصـورًا لالنتحـار مـن بقيـة 4

 األفراد الذين ال ترتفع درجاتيم عمى نفس المقياس.
 الغربة عن الذات وتصور االنتحار:

كاصػؿ مػع ( االغتراب عف الذات بأنو "عدـ قدرة الفرد عمػى الت1990عرؼ سيماف )       
نفسو كشعكره باالنفصاؿ عما يرغػب فػي أف يكػكف عميػو، حيػث تسػير حيػاة الفػرد بػبل ىػدؼ 
لككنو مستجيبان لما تقدـ لو الحياة دكف تحقيؽ مػا يريػد مػف أىػداؼ، كعػدـ القػدرة عمػى إيجػاد 

 األنشطة المكافأة ذاتيان".
" مػػع مفيػػـك االغتػػراب مػػف الكجيػػة السػػيككلكجية     ، مركػػزان عمػػى الفػػرد كتعامػػؿ "اريػػؾ فػػرـك

كلػػيس عمػػى المجتمػػع كسػػبب لبلغتػػراب، كفػػي ضػػكء ذلػػؾ عػػرؼ االغتػػراب بأنػػو " نمػػط مػػف 
الخبرة، مف خبلليا يرل الفرد نفسو كمغترب، فيك يشعر أنو غريب عف نفسػو، حيػث لػـ يػر 
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ذاتػػو أك يخبرىػػا كمركػػز لعالمػػو، أك كناشػػئ كخػػالؽ ألفعالػػو، كلكػػف أفعالػػو كمترتباتيػػا تصػػبح 
 .                   (1)يادة، إنو يطيعيا كيخضع ليا"، ليا الس
كحددت "كارف ىكرني" االغتراب عف الذات في نمطيف: االغتراب عػف الػذات الفعميػة،      

كاالغتراب عف الذات الحقيقية، كيشير االغتػراب عػف الػذات الفعميػة إلػى إزالػة كافػة مػا كػاف 
ة بماضيو، كجكىر ىذا االغتػراب ىػك البعػد عػف المرء عميو بما في ذلؾ ارتباط حياتو الحالي

مشاعر الفرد كمعتقداتو، كفقداف الشعكر بذاتػو ككػؿ، أمػا االغتػراب عػف الحقيقػة فيتمثػؿ فػي 
التكقؼ عف سرياف الحياة في الفرد مػف خػبلؿ الطاقػات النابعػة مػف ىػذا المنبػع أك المصػدر 

      .     (2)الذم تشير إليو ىكرني باعتباره جكىر كجكدنا"، 
كحػػدد )محمػػد، د.ت( تصػػػكر االنتحػػار بأنػػو مػػػا يقػػع عمػػى متصػػػؿ السػػمكؾ االنتحػػػارم      

الذم يبدأ بأفكار انتحارية كاممة ، ثػـ أفكػار أكثػر كضػكحا: أك تفكيػر مكثػؼ ، كفػي النيايػة 
 .(3)محاكالت انتحار فعمية،)محمد، د.ت(، 

ميػؿ اآلتػي يمقػي الضػكء عمػى كلكف ما عبلقة الغربة عف الػذات بتصػكر االنتحػار؟ لعػؿ التح
الشػػػعكر بالغربػػػة عػػف الػػػذات مػػف أعنػػػؼ كأشػػػد مظػػاىر االغتػػػراب. كمػػػف  يعػػدىػػذه العبلقػػػة. 

فشػؿ الفػرد فػي تحقيػؽ ذاتػو كتفػرده كتميػزه، كعػدـ معرفتػو بميكلػو  :مظاىر الغربة عف الػذات
عػف  كاىتماماتو كبمعنى كجػكده، كشػعكره بقمػة القيمػة. كيغتػرب الفػرد عػف ذاتػو عنػدما يعجػز

التفكيػػر كالتركيػػز الػػذىني، كتحمػػؿ المسػػؤكلية، كيفتقػػد االسػػتقبللية، كيعػػيش فػػي عػػالـ الخيػػاؿ 
كيعيش عمػى ىػامش الحيػاة. كمػف مظػاىر الغربػة عػف الػذات فقػداف اليكيػة،  ،كأحبلـ اليقظة

كقمة الشعكر باألمف النفسي كاالجتماعي، كالتكحد مع اآلخػر كبشػكؿ قػد يطمػس فيػو اليكيػة 
تفرد، كفشؿ الفرد في التعبير عف ىمكمو كمعاناتو، كافتقػاده ركح المبػادرة، كعجػزه كالتميز كال

                                                 
 عبدالمطيؼ محمد خميفة، دراسات في سيككلكجية االغتراب، القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر - 1

 .44، ص8442كالتكزيع، 
 .48المرجع السابؽ، ص - 2
ىاشـ عبدالحميد محمكد محمد ، تصكر االنتحار كعبلقتو باالكتئاب كاليأس   لدل عينة مف طبلب  - 3

 الثانكل العاـ، كمية اآلداب: جامعة جنكب الكادم بقنا، د.ت.
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كفقػػػداف الشػػػعكر بقيمػػػة الحيػػػاة، كالشػػػعكر باالكتئػػػاب، كتنػػػاقض أفعالػػػو مػػػع  ،عػػػف فيػػػـ نفسػػػو
أقكالػػو، كشػػعكره بػػالتمزؽ كالتفكػػؾ عمػػى مسػػتكل الشخصػػية، كشػػعكره بالضػػياع كفقػػداف الحػػب 

يمػػة كالحريػػة، كالشػػعكر بػػالقمؽ كالػػذؿ كالميانػػة، كاحتقػػار الػػذات، كالػػكالء لآلخػػر، كفقػػداف العز 
كالتطرؼ في عشػؽ الػذات، كااللتصػاؽ بأفكػار كأكىػاـ ال يمكػف تحقيقيػا عمػى أرض الكاقػع، 
كعجػػػزه عػػػػف إدراؾ كينكنتػػػػو، كتحديػػػػد مػػػػا يريػػػػده بالضػػػبط فػػػػي ىػػػػذه الػػػػدنيا، كمػػػػا يريػػػػده منػػػػو 

 اآلخركف.
اىر االغتػػراب ضػػرران بػػالفرد. ذلػػؾ ألف كافػػة أشػػكاؿ تعػػد الغربػػة عػػف الػػذات أكثػػر مظػػ       

االغتػػراب األخػػرل تتجمػػع فػػي الغربػػة عػػف الػػذات. كتتخػػذ الغربػػة عػػف الػػذات عػػدة مظػػاىر. 
كمف بػيف ىػذه المظػاىر: شػعكر الفػرد باإلحبػاط كالفشػؿ فػي تحقيػؽ أىدافػو فػي الحيػاة. ذلػؾ 

ا يجعمػػو يعػػاني مػػف المػػرارة ألف الفػػرد المحػػبط ال يسػػتطيع إيجػػاد مػػا يجذبػػو ليػػذه الحيػػاة، مػػ
بكافة صكرىا. كمف ىنا فإنو ال يشعر بالرضا عف ذاتو. فيك في نظر نفسو إنسػاف ال قيمػة 
لو، كىك أقؿ قيمة مف اآلخريف. بيد أف تحقير الفرد لذاتو ال يمر دكف أف يترؾ فيػو ركاسػب 

ؼ، كقمػػػة كرؤل تجسػػد فيػػو التشػػاـؤ مػػف المسػػتقبؿ كقمػػة جػػدكل الحيػػاة، كقمػػة كضػػكح األىػػدا
إيجاد مف يمكف االعتماد عميو كقت الشدائد. كعندما يفرغ المرء ذاتػو مػف مضػمكنيا يصػبح 
بمثابة الريشػة التػي تتقاذفيػا ريػاح الحيػاة. حيػث يصػبح ال يػدرؾ مػا يريػده بالضػبط مػف ىػذه 
الحياة، كقد يتساءؿ في بعض األحياف عف جدكل كجػكده فييػا، كقػد يتشػرب فكػرة أف مماتػو 

 ياتو.أفضؿ مف ح
يشػػػػترط أف يفيػػػػد الفػػػػرد نفسػػػػو كيفيػػػػد اآلخػػػػريف. بيػػػػد أف المغتػػػػرب عػػػػف ذاتػػػػو إنسػػػػاف ال      

يسػتطيع خدمػػة نفسػو كال يسػػتطيع خدمػة غيػػره، كبقػدر إخفاقػػو فػي تقػػديـ يػد العػػكف لآلخػػريف، 
كبقػػػدر انعزالػػػو عػػػف مجتمعػػػو، كذلػػػؾ لقمػػػة إيمانػػػو بقمػػػة جػػػدكل األىػػػداؼ االجتماعيػػػة، كقمػػػة 

الفرصة االجتماعية التي تمكنو مف تحقيؽ ذاتػو، بقػدر مػا ينعػزؿ عػف حصكلو عمى بناءات 
مجتمعػػو، كتقػػؿ قػػكة تػػأثيره فػػي اآلخػػريف، كتقػػؿ معرفتػػو بمػػا يجػػرم حكلػػو، كتقػػؿ معنػػى الحيػػاة 
كأىػػػػدافيا فػػػػي نظػػػػره. كعنػػػػدما يصػػػػبح الفػػػػرد مقتنعػػػػان عمػػػػى ىػػػػذا النحػػػػك، فإنػػػػو يفتقػػػػد التقػػػػدير 

 ممارسة االنسحاب االجتماعي كالعزلة عف االجتماعي، كتككف محصمة ذلؾ إمعانو في 
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 اآلخريف.
المغتػػرب عػػف ذاتػػو إنسػػاف يػػائس؛ فيػػك يعتقػػد عػػف قناعػػة أف ال أمػػؿ لػػو يمػػكح فػػي أفػػؽ      

الحيػػاة، كأنػػو لػػـ يحقػػؽ أم ىػػدؼ يربطػػو بيػػذه الحيػػاة كيجعمػػو مػػف ثػػـ يحػػرص عمػػى الحفػػاظ 
بة لػو. كالشػيء نفسػو يقػاؿ عميو. كلذلؾ فإف مكازيف النجػاح كاإلخفػاؽ تصػبح متسػاكية بالنسػ

عمػى المسػػاكاة بػػيف الحيػػاة كالمػػكت. فاإلنسػػاف المغتػػرب عػػف ذاتػػو إنسػػاف لػػـ يحقػػؽ أم ىػػدؼ 
أك نجػػػاح يػػػذكر، كلػػػذلؾ فػػػبل يكجػػػد بالنسػػػبة لػػػو مػػػا يجذبػػػو لمحيػػػاة، كقػػػد يصػػػبح أكثػػػر شػػػعكران 

المػكت، بػؿ بالمرارة كباآلالـ غير المحتممة، كشعكره بالمرارة ىذا، قد يفكؽ حتى شػعكره بػألـ 
 كقد تصبح المكت بالنسبة لو أسيؿ كأنجع الكسائؿ لحؿ آالمو غير المحتممة.

عندما تتفاقـ إحباطات المرء، كتقػؿ قيمتػو بالنسػبة لنفسػو كلآلخػريف، فإنػو يصػبح مثػاالن      
لئلحبػػاط كالخيبػػة، كتقػػؿ ثقػػة اآلخػػريف فيػػو، كتقػػؿ الثقػػة بػػو فػػي إنجػػاز مػػا يطمػػب منػػو. كنظػػران 

قػػػادات المػػػدمرة، فػػػإف الفػػػرد قػػػد يتنصػػػؿ بالفعػػػؿ مػػػف تمػػػؾ الفػػػرص التػػػي تفسػػػح لػػػو ليػػػذه االعت
المجاؿ إلثبات كتأكيد ذاتو. كبتكالي األياـ كالسنيف قد تترسػخ لػدل الفػرد قناعػة مؤداىػا: أنػو 
غيػػر جػػدير بالثقػػة، بػػؿ كقػػد يػػؤمف مثػػؿ ىػػذا الفػػرد عػػف قناعػػة بأنػػو غيػػر جػػدير بالثقػػة، كغيػػر 

 يؤمف في قرارة نفسو بأنو غير جدير حتى بالحياة نفسيا. جدير بحب كدعـ ذكيو، كقد
يشػػػػعر الفػػػػرد الػػػػذم يػػػػرتبط بالحيػػػػاة بقػػػػكة بػػػػأف الحيػػػػاة حمػػػػكة كجػػػػديرة بػػػػالعيش. ثػػػػـ إف       

مشػػػػركعاتو الحياتيػػػػة المتجػػػػددة كنجاحاتػػػػو المسػػػػتمرة تمػػػػؤل عميػػػػو حياتػػػػو، فػػػػبل يشػػػػعر بالممػػػػؿ 
ك يممػس التػدعيـ المعنػكم كالمػادم مػف كالرتابػة. فيػك دائػـ االنتقػاؿ مػف نجػاح إلػى آخػر، كىػ

قبػؿ اآلخػػريف. كىػذا التػػدعيـ يجػػدد دائمػان طاقاتػػو لمعمػؿ، كمػػا يجعمػػو يحػرص باسػػتمرار عمػػى 
أف يكػػػكف عنػػػد حسػػػف ظػػػف اآلخػػػريف بػػػو. بيػػػد أف المغتػػػرب عػػػف نفسػػػو إنسػػػاف يكابػػػد الممػػػؿ 

فارغػة بالنسػبة كالرتابة؛ فيػك ال يمتمػؾ مػا يجػدد إحساسػو بمعنػى كجػكده كقيمتػو. إف الحيػاة ال
حباطاتػػو، كينظػػػر لمحيػػػاة بمنظػػػار أسػػػكد كمػػػا  لػػو مػػػف أم مضػػػمكف، تجعمػػػو يجتػػػر ىمكمػػػو كا 
يقػػػاؿ. كطػػػكؿ فتػػػرة االجتػػػرار ىػػػذه ككثػػػرة اإلحباطػػػات كمرارتيػػػا تطيػػػؿ فتػػػرة معاناتػػػو، فيشػػػعر 
بكطأة طكؿ الزمف أكثػر مػف غيػره، كشػعكره بطػكؿ كطػأة الػزمف يرفػع مػف درجػة آالمػو التػي 

بتيػػا الحرجػػة؛ عتبػػة البلاحتمػػاؿ، كىػػي عتبػػة عػػادةن مػػا تكػػكف مسػػئكلة عػػف قػػد تصػػؿ إلػػى عت
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 التكرط في ارتكاب فعؿ االنتحار.
يتػػكؽ المػػرء ألف يقػػدـ أعمػػاالن تفيػػده كتفيػػد مجتمعػػو، كلػػذا فػػإف الفػػرد فػػي فتػػرة مػػف حياتػػو      

ف معنػى البد كأف يقدـ عمبلن ما يرضيو كيرل غيره. كمف ىنا فإف الفرد قد يتساءؿ أحيانان عػ
كجكده كدكره في ىذه الحياة. بيد أف المغترب عف ذاتػو ال يمتمػؾ أم دكر فػي الحيػاة، كذلػؾ 
النفصالو عف ذاتو كعف مجتمعو. كافتقاد المغتػرب عػف ذاتػو لػدكر يؤديػو فػي حياتػو ال يمػر 
بسػبلـ، حيػػث قػد يشػػعر بالدكنيػػة كقمػة القيمػػة، كيشػػعر بقمػة الرضػػا عػػف ذاتػو، كبأنػػو ال حػػكؿ 

 لو، كقد يتفاقـ شعكره باإلحباط كالمرارة فيقدـ عمى قتؿ نفسو. كال قكة
كاإلنسػػاف المغتػػرب عػػف ذاتػػو ال يمتمػػؾ قػػكة التػػأثير فػػي اآلخػػريف، كلػػذا تػػراه يػػؤمف عػػف       

قناعػػة بأنػػو رمػػز لمفشػػؿ، كقػػد يشػػعره اآلخػػركف بالفعػػؿ بأنػػو كػػذلؾ. كقػػد يشػػعر المغتػػرب عػػف 
اآلخػػريف مثػػؿ القػػدرة عمػػى أداء دكر مػػا، أك فقػػداف  ذاتػػو بأنػػو ال يمتمػػؾ مقكمػػات التػػأثير فػػي

الجاذبيػػػة أك الكسػػػامة، أك ركح الدعابػػػة، أك قػػػكة الشخصػػػية، كمػػػا إلػػػى ذلػػػؾ. كالمغتػػػرب عػػػف 
ذاتو إنساف لـ تتح لو فرص تأكيد ذاتو، كلـ يذؽ طعـ النجػاح، فتكػكف محصػمة ذلػؾ إخفاقػو 

يصبح مقتنعان في قرارة نفسو بأنػو لػف بالفعؿ في أداء ما يككؿ إليو. كعندما تتراكـ إحباطاتو 
 يجيد شيئان، ما يعمؽ مف غربتو عف ذاتو كعف اآلخريف.

يفتقد المغترب عف ذاتو حب ذكيو كتقديرىـ، فيك يفتقد مكضػكعات الحػب كالػدعـ مثػؿ      
كالديػػو كأقاربػػو، كيفتقػػد الحمػػاس لممارسػػة أم سػػمكؾ، كىػػك إنسػػاف تخػػتمط عنػػده األمػػكر، فيػػك 

جد مف يحبو. كىك إنسػاف يفتقػد دعػـ كتقػدير اآلخػريف كيفتقػد قػكة التػأثير فػييـ، ال يحب كال ي
كىك قد يصؿ مف جراء ذلػؾ إلػى مرحمػة ال يميػز فييػا بػيف الصػكاب كالخطػأ، كقػد ال يعػرؼ 
مػػػا يريػػػده بالضػػػبط مػػػف ىػػػذه الػػػدنيا، كتكػػػكف محصػػػمة ذلػػػؾ كمػػػو شػػػعكره بالضػػػياع، كالتمػػػزؽ، 

 كالتفكؾ عمى مستكل الشخصية.
يفكػػر اإلنسػػاف المغتػػرب عػػف ذاتػػو باسػػتمرار فػػي ىمكمػػو كفػػي إحباطاتػػو. بيػػد أف ىػػذا      

التفكير المستمر في اإلحباطات كاليمـك عادةن ما يستنزؼ الطاقة النفسية لئلنسػاف المغتػرب 
. كالمغتػػرب عػػف ذاتػػو يحػػرص عمػػى كبػػت اإلحباطػػات كالخبػػرات المػػرة  عػػف ذاتػػو بشػػكؿو كبيػػرو

لبلشػعكر، حتػى يظيػر بمظيػر القػكة. بيػد أف المغتػرب عػف ذاتػو التي خبرىا في حياتو فػي ا
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كىػػك يقػػاـك ظيػػكر خبراتػػو كتجاربػػو المػػرة عمػػى سػػطح شػػعكره، إنمػػا يسػػتيمؾ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ 
طاقػػة نفسػػية ىائمػػة، ىػػذه الطاقػػة التػػي كػػاف مػػف المفتػػرض أف يسػػخرىا فػػي انجػػاز خػػدمات 

أعمػػاؿ غيػػر مفيػػدة  مثػػؿ ممارسػػة كميػػاـ تفيػػده. االسػػتنزاؼ الكبيػػر لمطاقػػة النفسػػية فػػي أداء 
آلية الكبت، يحكؿ دكف انجاز الفرد أعماؿ مفيدة في الحياة االجتماعية مثؿ أداء عمػؿ مػا، 

 أك حتى التفكير فيو، كذلؾ لشعكره بالتعب الذىني كالجسمي عند ممارسة أدنى جيد.
سػػيحقؽ  ال شػػؾ أف النجػػاح يكلػػد النجػػاح، كال شػػؾ أف نجػػاح الفػػرد فػػي أداء ميمػػة مػػا     

ذاتػػو، كسػػيجعمو يتمسػػؾ بأىػػداب الحيػػاة. بيػػد أف اإلنسػػاف المغتػػرب عػػف نفسػػو لػػـ يحػػرز أم 
نجاح في حياتو، كىك يعيش عمى ىامش الحياة االجتماعية، فيك لػـ يتفاعػؿ مػع غيػره، كلػـ 
يفدىـ كيفيدكنو، كلذلؾ كبتتالي إحباطاتو يككف اتجاىان سالبان نحػك األىػداؼ االجتماعيػة، بػؿ 

بػػداعات متميػػزة. كال شػػؾ أف الػػذكي جػػدان أك كقػػد ال  يجػػد أىػػدافان تقابػػؿ مػػا لديػػو مػػف قػػدرات كا 
المبدع جدان يعد غريبان أك شاذان مف كجية نظر مجتمعػو. كلػذلؾ فيػك ال يتكافػؽ مػع مجتمعػو 
بالمحصػػمة. كىكػػذا فػػإف المغتػػرب عػػف ذاتػػو قػػد يعػػيش اغترابػػا مزدكجػػان عػػف الػػذات: اغتػػراب 

االجتماعيػػػة، كاغتػػػراب بسػػبب قمػػػة كجػػػكد أىػػػداؼ تقابػػػؿ إبداعاتػػػو  بسػػبب فشػػػمو فػػػي المجػػػاراة
كقدراتو المختمفة. كىػذه نتيجػة طبيعيػة، ذلػؾ ألف اإلنسػاف يحتػاج إلػى السػعي كاالجتيػاد فػي 
سػػبيؿ ىػػدؼ يسػػتحؽ أف يعػػيش مػػف أجمػػو، أم أف اإلنسػػاف يعمػػؿ كيجتيػػد إذا مػػا كػػاف ىنػػاؾ 

دؼ فػي حياتػو، فستصػبح حياتػو فارغػة ال ىدؼ يسعى إلى تحقيقو. أما إذا فقد الشػعكر باليػ
 .  (1)معنى ليا، كيشعر بالممؿ كاليأس كالبلمعنى في حياتو، فيخبر الفراغ الكجكدم،

الشػػػؾ أف االنتحػػػػار خبػػػػرة ال يمكػػػف لممنتحػػػػر كصػػػػفيا، كلػػػذلؾ فػػػػنحف ال نسػػػػتطيع أف       
نػا مػثبلن كضػع نصؼ كنخبر الدكافع التي تػدفع بػالمنتحر باتجػاه الفعػؿ االنتحػارم. لكػف يمكن

ذا مػا عرفنػػا أف اتجاىػات الفػرد نحػػك  مقيػاس يقػيس اتجاىػػات الفػرد نحػك الفعػػؿ االنتحػارم. كا 
االنتحار كانت إيجابية، فإننا نتكقع أنو قد يقتؿ نفس في لحظة ما. كثمػة مؤشػرات نستشػؼ 
منيػػػػا االتجاىػػػػات اإليجابيػػػػة نحػػػػك قتػػػػؿ الػػػػنفس، كىػػػػي اتجاىػػػػات يقيسػػػػيا مقيػػػػاس "تصػػػػكر 

                                                 
تكاممية، اإلسكندرية، مؤسسة  ، نظرة )ب( ، العدكاف كاالكتئاب في العصر الحديثفايد عمي حسيف - 1

 .141، ص 8441حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع، 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 329 

كمػػف بػػيف ىػػذه المؤشػػرات: أف الفػػرد الراغػػب فػػي االنتحػػار فاقػػد لمشػػعكر بالحػػب،  االنتحػػار".
كلذا فيػك يعتقػد فػي قػرارة نفسػو أنػو كبإنيػاء حياتػو سػيجد مػف يبكػي كينػكح عميػو بعػد مماتػو، 
فكػػأف االنتحػػار صػػرخة مػػف أجػػؿ الحػػب. كمػػا يشػػعر صػػاحب الميػػكؿ االنتحاريػػة بأنػػو عػػبء 

مرغػكب، كلػذا فيػك يػرل أف فػي إنيػاء حياتػو راحػة لنفسػو عمى اآلخريف، العتقاده بأنو غيػر 
. يتسـ صاحب االتجاىات اإليجابية نحك االنتحػار بمفيػـك ذات فالمضطربة كراحة لؤلخريي

سػػمبي، كبالشػػعكر بالدكنيػػة، مػػا يجعمػػو مقتنػػع بأنػػو غيػػر جػػدير بالحيػػاة، ذلػػؾ ألنػػو ال شػػيء 
عاطفيػػة كثيػػرة لػػـ يجػػد حػػبلن، كقػػد  يربطػو بيػػا. يعػػاني المتجػػو لمفعػػؿ االنتحػػارم مػػف مشػكبلت

حػراز أىػدؼ ذات معنػى، مػا  يككف في مقدمتيا الفشؿ في الحصكؿ عمى الحػب كالتقػدير، كا 
يجعمو يكابد مشكبلت ال حصر ليا، كىي مشكبلت قد يصؿ فػي لحظػة مػا إلػى حميػا بقتػؿ 

 نفسو. 
يء كسػمبي فػي المتجو لبلنتحار يجتر ىمكمو باستمرار كال يفكر إال في كؿ ما ىك س      

حياتػػو، كىػػك عػػاجز عػػف التكافػػؽ مػػع حياتػػو، حيػػث ال يعمػػؿ مػػثبلن عمػػى تغييػػر نمػػط حياتػػو 
كالبحػػث عػػف معػػافو جديػػدة ليػػا. كلػػذلؾ كبكثػػرة اجتػػراره لكػػؿ مػػا ىػػك سػػمبي، فإنػػو يصػػؿ إلػػى 
طريؽ مسدكد، ىك إيقاؼ مشكار ىػذه الطريػؽ المؤلمػة بقتػؿ نفسػو. كبالفعػؿ قػد تتسػمط عمػى 

الميػػػكؿ االنتحاريػػػة، فيحػػػاكؿ قتػػػؿ نفسػػػو، كقػػػد تختمػػػر أك تسػػػاكره فكػػػرة مثػػػؿ ىػػػذا الشػػػخص 
االنتحار لعػدة أيػاـ أك أسػابيع قبػؿ قتػؿ نفسػو، ليشػكؿ بنػاءن معرفيػان يبػرر لػو قتػؿ نفسػو. كفػي 
لحظة ما يراه ذككه كقد قتؿ نفسو. ال يقدـ الراغب فػي االنتحػار عمػى قتػؿ نفسػو بالفعػؿ بػيف 

در عنػػو مؤشػػرات أك عبػػارات تػػدؿ عمػػى رغبتػػو المبيتػػة عشػػية كضػػحاىا، حيػػث عػػادة مػػا تصػػ
في قتؿ نفسػو. كمػف بػيف ىػذه المؤشػرات: إىمالػو األكػؿ كالشػرب، كىندامػو، كتعػريض نفسػو 
لمميالؾ، كاحتقار نفسو، كذكر عبارات مثؿ: " ال شػيء جػاذب فػي ىػذه الحيػاة"، "أنػا إنسػاف 

... كقػد يصػؿ بػو األمػر إلػى أف فاشؿ"، " ال يكجد مف يحبني"، " لقد تعبػت مػف آالمػي" الػخ
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( "أف ثمثػي المنتحػريف 2001يخبر شخص ما بأنو ينكم قتؿ نفسو.كيؤكد سػرحاف كزمػبلؤه )
 .      (1)يككنكف قد حالكا االنتحار مرة أك أكثر، كلـ تؤخذ محاكالتيـ عمى محمؿ الجد"، 

كرائيػػا قتػػؿ عمػػى ىػػذا النحػػك قػػد يرتكػػب الشػػخص بالفعػػؿ أفعػػاالن مميتػػة يسػػتيدؼ مػػف        
نفسػػو. كىكػػذا يصػػبح االغتػػراب عػػف الػػذات كالػػذم يأخػػذ شػػكؿ الفشػػؿ فػػي تحقيػػؽ أشػػياء ليػػا 
معنػػػى، كفقػػػداف االرتبػػػاط بػػػاآلخر، كالشػػػعكر بالغربػػػة كلػػػك كسػػػط أألقػػػارب، كالشػػػعكر بػػػالحزف 
الشديد، كقمػة االنجػذاب لمحيػاة، كالشػعكر بالدكنيػة، أحػد العكامػؿ التػي قػد تػدفع بػالفرد باتجػاه 

 االنتحارم، كبناءن عمى ما سبؽ يمكننا أف نفترض اآلتي: الفعؿ
( إن األفراد الذين ترتفع درجاتيم عمى مقياس الغربة عـن الـذات أكثـر تصـورًا لالنتحـار 5

 من أولئك األفراد الذين ال ترتفع درجاتيم عمى نفس المقياس.
يػرات المسػتقمة لقد بينػا فػي التصػكر النظػرم السػابؽ افتػراض كجػكد عبلقػة بعػض المتغ     

بتصػػػػكر االنتحػػػػار كمتغيػػػػر تػػػػابع، كال شػػػػؾ أف ىػػػػذا االفتػػػػراض النظػػػػرم يحتػػػػاج إلػػػػى دليػػػػؿ 
 ، كيمكف تكضيح شكؿ العبلقة بيف المتغيرات السالفة الذكر في النمكذج اآلتي:يامبيريق

 التصكر النظرم السابؽ لظاىرة الغش في االمتحاف.
 
 
                                        نالعدوا                                
 
 تصور االنتحار                                                     االكتئاب 

   
 الغربة عن الذات                        

 
 

                                                 
، "االكتئاب"، عماف: دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، حباشنةجماؿ الخطيب كمحمد ك  سرحاف،كليد  - 1

 .21، ص8441
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 .2006دار المعرفة الجامعية، 

ب فػػػػػي العصػػػػػر الحػػػػػديث )ب( ، نظػػػػػرة تكامميػػػػػة، فايػػػػػد، حسػػػػػيف عمػػػػػي، العػػػػػدكاف كاالكتئػػػػػا
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التنبؤ بأثر الرضا الوظيفي، وفعالية الذات في خفض الضغوط النفسية دراسة أمبريقية 
 عينة من أطباء مستشفى زليتن التعميمي عمى

 د. مفتاح محمد أبوجناح
 مقدمة  الدراسة:

ىتمت ىذه الدراسة بدراسة العبلقة بيف ثبلثة متغيرات ميمة في الحياة الحديثة بصفة ا
عامة, كفي اإلرشاد الطبي النفسي بصفة خاصة كىي: الرضا الكظيفي, كفعالية الذات, 

لنجاح أم مؤسسة  لمعامميف مثبلن: يعتبر عامبلن ميمان  كظيفيال كالضغكط النفسية؛ فالرضا
 ليذه ينبغي خدمية في تحقيؽ أىدافيا؛ كخاصة األطباء في المؤسسات الصحية؛ كلذلؾ

تكفير إمكانات المارسة المينية,  كالتدريب  مثؿ: الداخمي الرضا السعي لتحقيؽ المؤسسات
أضؼ إلى ذلؾ  الكظيفي، كاألماف مكظؼ،ال إمكانات مع مستكل العمؿ كالتطكير، كتكافؽ

 كتييئة بيئة مثؿ: المرتب المناسب لظركؼ الحياة، الرضا الخارجية محفزات ضماف 
عمى  كجعؿ المتغيرات سالفة الذكر فعالةن  العمؿ في المريحة، كاالنسجاـ بيف الزمبلء العمؿ
 الطكيؿ. المدل

 لمعمؿ الطبي يأتي كإحدل النفسية المصاحبة ف الشعكر بالضغكطإكمف جية أخرل؛ ف
الصحي كبخاصة  القطاع في العاممكف الرضا الكظيفي؛ عندما يكاجو عدـ مسببات
 عمى كتنعكس أدائيـ, عمى كمف تـ تؤثر الكظيفي، رضاىـ عمى تؤثر ضغكطان  األطباء
أساليب  باختبلؼ الضغكط تأثير ىذه درجة كتختمؼ المختمفة. حياتيـ جكانب كثير مف
التغمب عمى  تساعد الطبيب عمى إيجابية أساليب فيناؾ الطبيب؛ يستخدميا التي المكاجية

فعالية  أك أساليب أقؿ سمبية, أساليب كىناؾ عممو، مع ىذه الضغكط؛ مٌما يتيح لو التكيؼ
الكظيفي لمطبيب فقط دكف االىتماـ  الرضا لخفض الضغكط, كىي االعتماد عمى تحقيؽ

ثيف لمتكصية بضركرة البحث عف استراتيجيات بمتغيرات أخرل, كىك مٌما دفع الباح
كمنيجيات كطرؽ ناجعة لمتخمص أك التخفيؼ مف األثر السمبي لمضغكط النفسية, أك 

 التخفيؼ مف أثرىا السمبي عمى األقؿ.
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كتتنكع في مينة الطب عكامؿ الضغكط النفسية؛ التي تضع تحديات كبيرة أماـ    
مٌما يعكس  بشتى ظركفيا كأنكاعيا كتصنيفاتيا؛الطبيب؛ كنتيجة لتزايد حاالت العبلج 

 في المتمثمة الممارسة الطبية في تعدد الضغكط نحك الطبييف حجـ المسؤكلية لؤلخصائييف
 مف أكبر كدرجات  فأكثر عمقا، أكثر ضغكط نحك التي تسير الجارية، الصحية األحداث
صعبة فرضت  حياة كفالذيف يعيش المكاطنيف احتياجات مف المزيد كذلؾ بسب التعقيد،

عمييـ بشتى االشكاؿ كالظركؼ؛ كظركؼ الحرب كالنزاعات, كظركؼ التحضر كمتطمبات 
التقنية المعارضة المعاصرة؛ أضؼ إلى ذلؾ كمو: قمة المستمزمات العبلجية, كغياب 
االستقرار االدارم, كاألمف النفسي كاالنفعالي؛ األمر الذم يشكؿ عبئان اضافيان كيزيد مف 

الضغكط النفسية عمى االطباء في اماكف عمميـ كخارجيا, األمر الذم ييضعؼ أثر تأثير 
 الرضا الكظيفي في مكاجية حجـ ىذه الضغكط التي يتعرض ليا الطبيب.

مارستو المينية الطبية؛ في كجكد ىذه المتغيرات مكلكي يتمكف الطبيب مف االستمرار في 
كعطائو؛ يتعبف االىتماـ بمتغير آخر  الضاغطة سالفة الذكر؛ كدكف أف تؤثر عمى صحتو

 -بجانب الرضا الكظيفي -ال يقؿ أىمية عف الرضا الكظيفي؛ أال كىك الفعالية الذاتية 
–لمكاجية الضغكط النفسية المحيطة باألطباء. كقد كرد في األدب السابؽ دراسات كثيرة 

الضغكط  تشير إلى كجكد عبلقة عكسية بيف -طبقت في المجاؿ التربكم كالتعميمي
, 2012, األفندم 2010, كأبك الحصيف: 2007كالرضا الكظيفي مثؿ دراسات: )حجاج: 

 عبلقة الذاتية ( , كما أشارت الدراسات إلى أف لمفعالية,Westhuizen 2012كيسثكزف 
 لمرفع مف مستكل دافعية ميمان  عامبلن  كأنيا تعتبر المجاالت المختمفة، في باإلنجاز إيجابية
 أىدافو، ذلؾ ألف تحقيؽ في مٌما يسيـ مشكبلت كضغكطات المينة، ةلمكاجي الفرد

 فعاليتو الذاتية كتكقعاتو عف الفرد مٌما يعتقده عمى أساسي يعتمد بشكؿ اإلنساني السمكؾ
 ,Bandura)الحياة الضاغطة بنجاح،  أحداث لمتعامؿ مع المطمكبة مياراتو السمككية عف

 لدل األفراد؛ الشخصية القكل ميكانزيمات  ىـأ مف الذات , كلذا تيعٌد فعالية(1997
 مكاجية عمى أك نشاط كيساعدىـ عمؿ بأم لمقياـ األفراد يدفع ميما حافزان  باعتبارىا تمثؿ

(, بيد أف  34: 1993حياتيـ المختمفة )صالح،  مراحؿ في تعترضيـ التي الضغكط
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 يقيمكف عندما خاصاألش لدل القمؽ مشاعر خمؽ في تتسبب ربما الذات المنخفضة فعالية
 فقد المختمفة، المكاقؼ في المتضمنة الضغكط مكاجية عمى قادريف غير أنيـ أنفسيـ عمى
لمضغكط,  السمبية المشاعر تيبدد أف بإمكانيا الذات فعالية أف الباحثيف مف أكد العديد
بدراسة الرضا -(. كقد لحظ الباحث االىتماـ الكبير لؤلدب السابؽ194: 2012)شاىيف, 

في المجاؿ التربكم كالتعميمي؛ كلكنو لحظ ندرة الدراسات التي أجريت  -الفعالية الذاتية أك
عمى مجتمع األطباء, كما ألحظ الباحث أيضان أف الدراسات السابقة ركزت عمى عامؿ 

إف -الرضا الكظيفي فقط كعامؿ مخٌفض لمضغكط النفسية, كأىممت جانب ال يقؿ أىمية 
 الضغكط النفسية أال كىك فعالية الذات. في خفض -لـ يكف ىك األىـ

 :تحديد مشكمة الدراسة
يكاجو العاممكف في القطاع الصحي كبخاصة األطباء ضغكطان كثيرةن في عمميـ، كىي 

 -كبخاصة في غياب الشعكر بالفعالية الذاتية -ضغكط قد تؤثر عمى رضاىـ الكظيفي
ر مف جكانب حياتيـ المختمفة، مٌما ينعكس سمبان عمى أدائيـ الميني, كينعكس عمى كثي

كيفترض الباحث أف االستراتيجية األكثر نجاحاى ىي أف تتـ المزاكجة بيف فعالية الذات 
كالرضا الكظيفي لخفض الضغكط النفسية لدل األطباء. كمف ىذا المنطمؽ، أنبثؽ مكضكع 

طباء, ىذه الدراسة التي تسعى إلى التعرؼ عمى أبعاد ظاىرة الضغكط النفسية لدل األ
كمعرفة انعكاساتيا السمككية كالصحية عمييـ, كأثر كؿ مف الرضا الكظيفي كفعالية الذات 
في خفضيا؛ كىك مٌما يميز ىذه الدراسة عف سابقاتيا, كحتى ييعالج ىذا المكضكع بطريقة 
عممية كمكضكعية: البد أف يكضع أكالن في إطار نظرم يفسر امبريقيان العبلقة بيف 

يارىا في اإلطار النظرم, بيدؼ معرفة نكع العبلقة بيف كؿ مف الرضا متغيرات تـ اخت
الكظيفي ككفاءة الذات كبيف الضغكط النفسية لؤلطباء؛ كعميو فقد صيغت مشكمة ىذه 
الدراسة في السؤاؿ الرئيسي اآلتي: ىؿ يمكف "التنبؤ بأثر الرضا الكظيفي، كفعالية الذات 

طباء مستشفى زليتف التعميمي بمستكل لو في خفض الضغكط النفسية لدل عينة مف أ
 داللة احصائية "

 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 336 

ددت أىداؼ الدراسة في اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية: أىداف الدراسة:  حي
ما نكع كمستكل داللة العبلقة بيف الضغكط النفسية كفعالية الذات لدل األطباء في 

 مستشفى زليتف التعميمي؟
لية الذات كالرضا الكظيفي لدل األطباء في مستشفى ما نكع كمستكل داللة العبلقة بيف فعا

 زليتف التعميمي؟
ما نكع كمستكل داللة العبلقة بيف فعالية الذات كالرضا الكظيفي لدل األطباء في مستشفى 

 زليتف التعميمي؟
ىؿ يمكف التنبؤ بمتغيرات الرضا الكظيفي كفعالية الذات في خفض الضغكط النفسية لدل 

 مستشفى زليتف التعميمي؟مجتمع األطباء في 
 أىمية الدراسة:

 ليذه الدراسة أىميتيف: نظرية, كتطبيقية؛ فمف الناحية النظرية:
ـ في إثراء جانب ميـ مف مجاالت الدراسات النفسية اسيإلتسعى الدراسة الحالية إلى ا

ة اإلكمينيكية كىك الكشؼ عف العبلقة بيت فعالية الذات كالرضا الكظيفي  كالضغكط النفسي
 لدل عينة مف األطباء, مٌما يسيـ في سد الفراغ العممي في ىذا المجاؿ محميان كخارجيان.

اعتبار الضغط النفسي مرض العصر كعامؿ ميدد لصحة اإلنساف مٌما يدعك لدراستو 
كالتفكير في كضع استراتيجيات كمنيجيات كطرؽ عبلجية تحد منو عف طريؽ الرفع مف 

 ي لدل الممارسيف لمينة الطب.فعالية الذات كالرضا الكظيف
 أما األىمية التطبيقية: كحسب نتائج الدراسة فتكمف في:ك 

تكقع أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في مساعدة األطباء عمى تعمـ األساليب الناجحة التي 
 تؤدم إلى خفض الضغكط النفسية لدييـ كتخفيؼ أثارىا عمييـ كرفع ركحيـ المعنكية.

لدراسة في تعمـ األطباء لؤلساليب التي ترفع  فاعميتيـ الذاتية قد تسيـ تكصيات ىذه ا
 كتنمية اتجاىاتيـ نحك كظائفيـ.

قد تسيـ تكصيات ىذه الدراسة في الحد مف عزكؼ األطباء عف ممارسة المينة, كتسربيـ 
 كالتحاقيـ بكظائؼ أخرل.
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نفسية كالكقاية قد تفيد نتائج ىذه الدراسة في كضع برامج عبلجية لتخفيؼ أثر الضغكط ال
 منيا.

 حدود الدراسة:
 الحدكد المكانية: مستشفى زليتف التعميمي.
 2016-2015الحدكد الزمنية: أجريت الدراسة في الفترة 

الحدكد المكضكعية: اقتصرت نتائج الدراسة عمى عينة البحث, كعمى إطارىا النظرم في 
كفعالية الذات في إطار  حدكد المصطمحات اآلتية: الضغكط النفسية, كالرضا الكظيفي,

 مينة الطبيب. 
 التعريف بمصطمحات الدراسة:

يشير األحمدم إلى أف الضغكط ىي عبارة عف "استجابة تكيفية لدل الفرد  الضغوط:
تختمؼ باختبلؼ خصائص الفرد، نتيجة لمتفاعؿ مع البيئة كتتمثؿ في اختبلؿ التكازف 

ة كجسمية كنفسية" )األحمدم, الداخمي لمجسـ مٌما يؤدم غالبا إلى مشكبلت صحي
2002 :19) 

ىك عبارة عف "تجربة ذاتية لمجمكعة ضغكط يمر بيا الفرد؛ تحدث  الضغط النفسي:
اختبلال نفسيا أك عضكيا لديو، كينتج عف عكامؿ كثيرة مثؿ: البيئة الخارجية, المؤسسة, أك 

 (.15: 2006عف الفرد نفسو" )سعاد مخمكؼ, 
عف "مجمكعة مف التفاعبلت بيف الفرد كبيئتو كالتي تسببت  ىي عبارةالضغوط النفسية: 

في حالة عاطفية أك كجدانية غير سارة مثؿ التكتر كعدـ الشعكر باألماف ) راكية حسف, 
(, كقد عٌرفت الضغكط النفسية أيضان بأنيا: "حالة فسيكلكجية تؤدم إلى 399: 2003

رار في العمؿ بسبب استمرار بذؿ انخفاض اإلنتاجية أك الكفاية أك القدرة عمى االستم
الطاقة في إنجاز العمؿ، ىذا بالنسبة لمعمؿ؛ أما بالنسبة لمفرد فتؤدم إلى األحاسيس 

" كفي ىذه  (.80: 2002كالمشاعر المعقدة التي تضايؽ الفرد كتؤلمو" )الياشمي، 
ف الدراسة حددت درجة الضغكط النفسية بالدرجة الكمية التي سيتحصؿ عمييا الطبيب م

خبلؿ طريقة استجابتو عف فقرات االستبانة التي تـ اختيارىا لقياس الضغكط النفسية 
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 بأبعادىا المختمفة.
( الرضا الكظيفي بأنو:  "عبارة عف درجة 55: 2005عٌرؼ الزايد, ) الرضا الوظيفي:

شعكر الفرد )بالسعادة( كبمدل إشباع الحاجات التي يرغب أف يشبعيا مف كظيفتو، مف 
امو بأداء كظيفة معينة" كفي ىذه الدراسة حددت درجة الرضا الكظيفي بالدرجة خبلؿ قي

الكمية التي سيتحصؿ عمييا الطبيب مف خبلؿ طريقة استجابتو عف فقرات االستبانة التي 
 تـ اختيارىا لقياس الرضا الكظيفي بأبعاده المختمفة.

اتية  ييقٌيـ بيا الفرد قدراتو عمى  يعٌرؼ الباحث فعالية الذات بأنيا: معتقدات ذفعالية الذات: 
القياـ  بأعماؿ صعبة, كالنجاح فييا بكؿ ثقة كاقتدر, كالسيطرة عمى األحداث في المكاقؼ 
التي يمر بيا في مكاقؼ أك مياـ تككؿ إليو,  كعدـ االستسبلـ لمفشؿ في ىذه المياـ ميما 

ددت درجة فعا لية الذات: بالدرجة كانت سمبية الظركؼ المحيطة. كفي ىذه الدراسة حي
الكمية التي سيتحصؿ عمييا الطبيب مف خبلؿ طريقة استجابتو عف فقرات االستبانة التي 

 تـ اختيارىا لقياس فعالية الذات بأبعادىا المختمفة.
 كيستعمؿ االصطبلح المرض، لعبلج كالمتخصص المؤىؿ الشخص ىك :الطبيب تعريف

 يقاؿ كأف أك "School doctor" ىذا طمؽي المدرسة حاالت معينة طبيب في اإلنجميزم
 بعمميات يقـك مف كؿ عمى كيطمؽ المصطمح  "Family doctor's"العائمة، طبيب

 األسناف كطبيب الصيدلي الطب مثؿ: كمية خريج يكف لـ كلك الكاسع، بمعناىا التطبيب
 عمى ردكتك  كممة العربية "إطبلؽ المغة في الطبيعي, كمف الخطأ الشائع العبلج كأخصائي
 عمى الحاصميف عمى إال إطبلقو ال يجكز الدقيؽ العممي معناه في المقب ىذا ألف طبيب،
 البيطرم, الطب أك الصيدلة، أك األسناف طب أك الطب، كمية خريجي مف الدكتكراه درجة
 (.495الطبيعي" )مراد, د. ت:  العبلج أك

عمى إجازة عممية في فيعرؼ الباحث الطبيب بأنو: الشخص الذم تحصؿ  جرائياً إأما 
مجاؿ الطب أك كتخصصية في المجاالت اآلتية: مثؿ طبيب الباطنة, طبيب الجراحة, 

 طب العظاـ, طب العيكف, كطب االسناف كما إلى ذلؾ.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
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 مفيوم الرضا الوظيفي: 
 أساسية رةفك حكؿ يدكر الرضا مفيـك أف إلى  ,Lander( 177: 2009أشار الندر )

 تقديرا أم عممو، تجاه سمبان  أك إيجابان  المكظؼ مكقؼ حكؿ يتمركز الرضا أف مفادىا: "
 بأنو "عبارة (35: 2012 رحمة ) أبك يعرفو لو, كما كرىو أك لو، حيث ميمو مف لعممو
 سمككو خبلؿ مف يظير كزمبلء العمؿ العمؿ النفسي تجاه باالرتياح شعكر المكظؼ عف

 مف عميو يحصؿ لما نتيجة ذلؾ كزيادة اإلنتاجية، التعامؿ حسف عمى وحرص في الخارجي
 إنما الكظيفي الرضا أف الباحث . كيرل"بيا يعمؿ التي المؤسسة مف كمعنكية مادية حكافز
 الذم كالعمؿ بالطبيب  المتعمقة الخارجية كالداخمية كالمؤثرات العكامؿ مف مجمكعة ىك
الطبيب عف عممو أك كظيفتو أك عدـ رضاه؛  رضا إلىالعكامؿ كميا  ىذه كتؤدم بو، يقـك

 تقببلى  أكثر جعمتو انجازات، مف الطبيب لو يطمح ما مع ىذه العكامؿ متفقة فكمما كانت
 .ىذا العمؿ في كانتاجيو كنجاحان 

 الوظيفي:  الرضا نظريات 
 ةىناؾ العديد مف النظريات التي تفسر الرضا الكظيفي؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ نظري

, كبكرتر التكقع: لفكتكر (: لكليـ أكشي, كنظريةZالقيمة: ألدكيف لكؾ, كنظرية )  فرـك
 Landerلئلنجاز لماكميبلند ) الندر الحاجة االنصاؼ: آلدمز, كنظرية كلكلير, كنظرية

(؛ غير أف الباحث يفترض أف نظرية ماسمك 2014, الزيداف 2012, أبك رحمة 2009
 لتفسير استجابة العينة كربطيا بمكضكع دراستو:لمحاجات ىي األنسب كاألقرب 

حسب  نفسيا تنظـ االحتياجات أف النفس مف المؤيديف ليذه النظرية يؤكدكف عمى فعمماء 
 الى يرتقي ,فانو كاحتياجاتو األكلية الطبيب رغباتو أشبع ما معينة؛ فمثبل إذا أكلكيات نظاـ

 يؤجؿ الطبيب فاف العميا, كبمعنى آخرك  الكسطى المستكيات عمى الكامنة اشباع احتياجاتو
 كلقد الدنيا, جميع احتياجاتو اشباع قبؿ العميا احتياجاتو اشباع محاكلة مف شأنيا عممية

خمس مستكيات؛ يكجزىا الباحث  في بالتكالي تتدرج اإلنسانية االحتياجات بيف ماسمك بأف
 :ىي (11: 2014حسب ما كرد في الزيداف 

 األساسية: الفسيكلكجية االحتياجات
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 كالمأكؿ المحددة الفرد احتياجات كتتضمف السمـ درجات أدنى عمى االحتياجات ىذه كتقع
االقتصادية؛  الفرد تصرفات بكاسطة عادة االحتياجات ىذا كتيشبع كالمشرب, كالممبس, 

الفيسيكلكجية  احتياجاتو يشبع األجر الذم عمى الحصكؿ أجؿ مف أف الطبيب يعمؿ حيث
 .الدنيا
 األماف: اجاتاحتي

 البيئة كالطبيعة؛  أخطار مف نفسو حماية عمى معمكمان أف الطبيب بحاجة إلى أف يعمؿ
 مف السبلمة لو تضمف التي اإلجراءات يأخذ الفيسيكلكجية فإنو احتياجاتو أشبع ما فإذا

 . الميددة لحياتو األخطار
 االجتماعية: كالخدمة كالحناف الحب احتياجات
كالعشيرة  األسرة بتككيف يقـك فيك كليذا كاالنفراد،  العزلة يكره  طبيعتوب اجتماعي فاإلنساف
 بو, كيتأثر مجتمعو عمى يؤثر فيك عمييا؛  لممحافظة كسعو في ما كؿ كيعمؿ كاألمة

 االقتصادية حاجاتو سد مف منيـ كبلن  يتمكف لكي المجتمع في ىذا مع اآلخريف كيتعاكف
االنتماء؛ الذم يمنحو الحب  يحب الطبيب  فآخر، إ االجتماعية؛ كبمعنى كنزعاتو

 التعب كالضغكط كاألخطار لمجابية كقكةن  مركزان  يكسبو ذلؾ كالعطؼ كالحناف؛ ألف كؿ
 التي يمكف أف يتعرض ليا.

 الذات: كتقدير احتراـ
 الى بحاجو فيك احتراميـ  ك االخريف تقدير عمى الحصكؿ مف أجؿ دائما اإلنساف يسعى

 افراد المجتمع ذلؾ أعضاء كأف فيو، يعيش الذم المجتمع في كاحتراـ مةقي ذك الشعكر بأنو
 مع المشاعر ىذه تبادؿ في دائما يرغب يحترميـ, فالطبيب مثبل  أف قيمة, يجدر بو ذكم
 األخبلقية كالسياسية كالقيـ الدينية العقائد أف اإلشارة ىنا إلى كتجدر مجتمعو,  أفراد

حاجة تقدير  اشباع اإلنسانية كبخاصة االحتياجات تحقيؽ في كبيران  دكران  تمعب السائدة
 .الذات
 العمؿ: في كالكياسة الذات تحقيؽ
بالعمؿ؛ بكؿ  القياـ عمى حٌث النَّفس كضبطيا, كاستنباط ما ىك أنفع عند القدرة كىي
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 أرقي سمـ األكلكيات, فيي درجات أعمى في الحاجة ىذه فطنة, كذكاء, كلباقة, كتقع
  تحديدان.  كلكنيا أقميا كأسماىا نسانيةاإل االحتياجات

 Self-Efficacyالذات  فعالية
 :الذات فعالية تعريف 

تكقعاتو  أك الفرد أحكاـ بأنيا: " الذات فعالية  ,Bandura( 191: 1977عرؼ باندكرا )
 عمى ىذه التكقعات كتنعكس بالغمكض، تتسـ مكاقؼ في لمسمكؾ أداءه الممكف  عف

نجاز الصعاب كمكاجية المبذكلة كالجيكد األداء، في متضمنةاختياره لؤلنشطة ال  السمكؾ كا 
 تحدد الفرد يمتمكيا ( أف فعالية الذات ىي: "معتقدات625: 2011) غالي كأضاؼ أبك "

 التي كالكيفية بيا، يقـك التي األنشطة عمى مٌما ينعكس السمكؾ كتكجييو، أداء عمى قدرتو
الحياة, أما المصرم فيرل أف فعالية الذات ىي  في والتي تكاجي المكاقؼ في بيا يتعامؿ

 يمر التي المكاقؼ األحداث في عمى كالسيطرة األداء, عمى لقدرتو الفرد تكقع " عبارة عف:
 (8: 2011)المصرم,  " تككؿ اليو عند قيامو بمياـ بيا

 أبعاد فعالية الذات:
الفعالية:  كفؽ باندكرا كىي: قدرأبعاد  الذاتية إلى ثبلثة فعاليتو عف معتقدات الفرد تنقسـ

Magnitude المختمفة, كالمكاقؼ المجاالت، في لؤلداء الفرد دكافع قكة مستكل إلى كتشير 
إلى   ما مكقؼ مف الذات فعالية انتقاؿ إلى القدرة عمى كتشير Generalityكالعمكمية 

 الفرد أنو قادكاعت قدرة إلى كتشير أيضان  Strength مكاقؼ مشابية في القكة أك الشدة 
 (.10: 2013القياس )حجازم,  مكضكع النقاش أك األنشطة أك أداء المياـ، بإمكانو

 :الذات فعالية خصائص
كالتطكير كلخصيا  لمتنمية الذات فعالية إخضاع خبلليا مف يمكف الخصائص كىذه

 ( كاآلتي: 87-86: 2008الباحث كفؽ ما كرد عف عمى )
 كالمعتقدات األحكاـ مجمكعة :في كتتمثؿ تيةالذا لمفعالية عامة خصائص ىناؾ

مكاناتو الفرد مستكيات مف كالمعمكمات  كمشاعره.  كا 

 فسيكلكجية أك كانت سكاء االستطاعة مف قدر ما, ككجكد عمؿ كأداء النجاح في الفرد ثقة
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  .المكقؼ في الدافعية إلى تكافر نفسية، باإلضافة عقمية أك 

 يمتمكيا حاليا,  التي الميارات عمى فقط التركيز ؿ, كعدـالمستقب في الفرد ألدائو تكقعات
 . ميارات مف لديو يتكافؽ ما مع أداؤه يستطيع كعمى ما

 مف مجمكعة فيي الشخصي؛ السمكؾ في ثابتة أك مستقرة سمة ليست الذاتية الفعالية
 ه,إنجاز  يستطيع ما عمى بؿ تتعداه لمحكـ فقط، ينجزه الفرد بما تتصؿ األحكاـ التي ال

 .الشخصية لمفرد لمقدرة كىي نتاج

كتنـ  اآلخريف مف حكلو, كمع البيئة مع الفرد تفاعؿ خبلؿ مف تنمك الذات فعالية إف
 .المختمفة الخبرات كاكتساب بالتدريب

 ىذه تعكس أف بالضركرة ليس كلكف كالتنبؤ باإلنجاز، بالتكقع ترتبط الذات فعالية إف
تكقع  لديو الفرد يككف أف الممكف فمف الحقيقية، كاستطاعتو الفرد التكقعات أك التنبؤات قدرة

 قميمة. مرتفعة؛ كلكف تككف اإلمكانيات ذات بفعالية

المبذكؿ,  الجيد المكقؼ، ككمية صعكبة مثؿ العكامؿ مف بالعديد الذات فعالية تتحدد
 .الفرد مثابرة كمدل

 جيد بذؿ إلى ترجـت أف يجب فقط, ككنيا كتكقع إدراؾ مجرد ليست الذات فعالية إف
 .فييا مرغكب نتائج كتحقيؽ

                           
 الذاتية: مصادر الفعالية

لمفعالية الذاتية أربع مصادر تسمى )مصادر الفعالية الذاتية( ليخصت كعيدلت لتكافؽ عينة 
 :الدراسة كىي مرتبة ترتيبان تنازليا حسب قكة التأثير كاآلتي

  Successful Previous Experience :سابقةخبرات النجاح ال
تسمت أغمب خبرات العمؿ السابقة لمطبيب بالنجاح, ارتفعت لديو الفعالية الذاتية افكمما 
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لمقياـ بيذا العمؿ مجددان, ككمما أتسمت أغمب خبرات العمؿ السابقة بالفشؿ, انخفضت لديو 
ية الذاتية ال تتككف إال بعد تراكـ خبرات الفعالية الذاتية لمقياـ بيذا العمؿ مستقببلن, فالفعال

مصدران آخر   ,Giallo & Llittle( 2003كيضيؼ جيالك ليتؿ ) .الفشؿ أك خبرات النجاح
 لتككف الفعالية الذاتية أال كىك:

 تعمـ مقدرة الفرد عمى إلى كىي تشير Vicarious Experience  البديمة: الخبرات 
معيا, فالطبيب  يتعايش التي السمكؾ االجتماعيمبلحظتو لنماذج  خبلؿ مف جديد سمكؾ

المستجد مثبلن يستطيع أف ينمي مف فعالية الذات مف خبلؿ سمكؾ مف سبقكه في الخبرة 
 كالممارسة في القسـ الدم ينتمي إليو.

 Experience  Partner :المقارنة باألقران   
يب, كيتمثؿ في مقارنة كىك عامؿ آخر مف العكامؿ التي المحددة لمفعالية الذاتية لمطب

النفس مع اآلخريف في أداء معيف, كخصكصان األشخاص الذيف ىـ في مثؿ مستكاه أك أقؿ 
منو؛ فمك فرضنا مثبلن: أف أحد الزمبلء لؾ في مينة الطب كاف في مثؿ مستكاؾ الميني 
ة كطبيب, ككاف قد أدل أداءن جيدان في عممية جراحية ما قاـ بيا, فإف ىذا سيرفع الفعالي

: 2013الذاتية لديؾ كطبيب ككزميؿ لو في نفس ىذا المكقؼ كالعكس صحيح )حجازم 
420) 

  Verbal Persuasion :اإلقناع المفظي
 يتمقاىا األفراد مف ىذا المصدر حكؿ التي المفظية  الرسائؿ كيشير ىذا المصدر إلى

فرد, كما قدراتيـ كاستطاعتيـ, كىذا المصدر قد يعتمد عمى األشخاص المحيطيف بال
يقكمكف بو مف إقناع لو حكؿ استطاعتو القياـ بعمؿ ما مف عدمو, كفي مجتمع األطباء 
مثبلن: فكمما زاد إقناع األطباء لبعضيـ البعض عمى أنيـ قادريف عمى القياـ بعمميةو ما, 

يككف  كأحيانان قد كمما ارتفعت الفعالية الذاتية لدييـ بالنسبة ليذا العمؿ كالعكس صحيح,
 (125: 1997الحديث مع الذات )باندكرا,  صكر يأخذ حيث داخميان  المفظي اإلقناع  ىذا

Bandura, ككفؽ ىذا المصدر يمكف لمطبيب إقناع ذاتو كالحديث معيا بقدرتيا عمى ,)
كمع  محدكد، المصدر ىذا تأثير ( يرل أف444: 1995القياـ بعمؿ ما, غبر أف جابر)
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 فعالية رفع مف ييمٌكف السميمة الظركؼ ظؿ في لمفظيا اإلقناع ذلؾ فإف الباحث يرجح أف
 باإلقناع؛ القائـ بالشخص يثؽ الطبيب أف ينبغي ذلؾ يتحقؽ كلكي الذات أك خفضيا،

 فعالية في تأثير كبير ليا بو مكثكؽ شخص عف تصدر التي أك التحذيرات فالنصائح
 بو.  مكثكؽ غير شخص عف تصدر تمؾ التي عف الذات

  Emotional Arousal :لي أو االستثارة االنفعاليةالتنبيو االنفعا
"إف مستكل الحالة االنفعالية التي سيككف عمييا الشخص أثناء تأديتو عمؿ ما تؤثر عمى 

(, فمك افترضنا مثبل أف 420: 2013فعاليتو الذاتية نحك القياـ  بيذا العمؿ", )حجازم 
الة قمؽ عالية, فإف ىذا القمؽ طبيب ما بدأ بعممية جراحية كىك مشدكد األعصاب كفي ح

سيخفض فعاليتو الذاتية نحك إجراء ىذه العممية كبالتالي سيفشؿ فييا, ككنتيجة لذلؾ 
:  Hoy( 2000سيترؾ إجراء ىذه العممية, كما يجب االنتباه إلى ما أشار إليو ىكم )

 كانت إذا ؛الذاتية الفعالية مستكل رفع في االنفعالية تساىـ كمفاده "أف مستكل االستثارة
 شديدةن". كانت إذا متكسطةن, كتخفضيا

 النفسية لألطباء: لمضغوط المسببة العوامل
أعتمد الباحث عمى محاكر المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة لتحديد العكامؿ المسببة 

 لمضغكط النفسية كىي كاآلتي:

الطبية  جيزةباأل الطبيب تتعمؽ استجابات كتكضحياأسباب بيئية تتعمق بمكان العمل: 
عمميـ مف حيث مبلئمتو لممينة  أداء مف األطباء البلزمة لتمكيف اإلدارية التسييبلت

 الطبية, مثؿ اإلضاءة, كالتكييؼ, كالتيكية, كاليدكء, كالنظافة, كالخدمات, كاالتصاالت.

 المعيشة، كتغيير ظركؼ الطبيب عمى تغيير  استجابات كتكضحيا :أسباب اجتماعية
 كتغيير الفراغ، أكقات السكف، كتغيير العمؿ، كتغيير مكاقيت ة، كتغييرعادات المعيش

كاألعياد, كالعبلقة بالممرضيف, كاالدارييف, كبالمسؤكليف, كبالزمبلء  العائمة، اجتماعات
 كاألطباء, كبالمرضى, كبالزكار.

كالطمبات المتجددة  الطبيب عمى تنكع التكجييات  استجابات كتكضحيا :مينية عوامل
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 المينية, كعبء العمؿ, المسؤكلية غييركت
، كتغيير عادات استجابات الطبيب عمى تغيير : كتكضحياسموكية عوامل  عادات النـك

 الغذاء, كالراحة. 
 مبلئـ مستكل تحقيؽ نحك استجابات الطبيب عمى السعي كتكضحياأسباب مادية مالية: 

الميني, كمعنكية  لممستكل بةبالنس الدخؿ بمبلءمة عدـ الشعكر إلى باإلضافة الدخؿ، مف
 الشعكر بالتقدير, كالحكافز, كالترقيات, كاتاحة الفرصة لتجديد المعمكمات.

كعدـ  الممؿ, عف الناجمة الطبيب عمى الضغكط  استجابات كتكضحيا النفسي: العبء
 .العمؿ نكعية كظركؼ عف الرضا كعدـ التكيؼ, عمى القدرة
 الرأس، القمؽ، آالـ الشيية، لطبيب عمى فقدافا  استجابات كتكضحيا سموكية:  عوامل

 الطبيب. سمكؾ عمى سمبية انعكاسات النفسي لمضغط أف يتضح ىنا اإلحباط كمف
يتمثؿ في احساس الطبيب بالضماف الصحي في حالة تعرضو لعدكل  اإلحساس باألمن: 

ابثيف, مرضية مف جراء الممارسة المينية, كأف محؿ عممو نظيؼ, كمعقـ, كمؤٌمف مف الع
 كآمف في بيتو كفي عممو.

 النظريات المفسرة لمضغوط:    
نظرية فعالية الذات إف مف أىـ كأشمؿ النظريات التي تناكلت تفسير الضغكط ىي: 

 Self- Efficacy theory  (Bandura 1977 :191-215.)لباندورا
اآلتي: إف كعمى أساس ىذه النظرية يفسر الباحث كيؼ يكاجو األطباء الضغكط النفسية ك

قدرة الطبيب عمى التغٌمب عمى األحداث الصادمة كالخبرات الضاغطة الحياتية كبصفة 
، كأف فعالية الذات Self-Efficacyخاصة المينية منيا تتكقؼ عمى درجة فعالية ذاتو  

مكاناتو الشخصية, كمف خبلؿ تعدد  لدل الطبيب تنمك مف خبلؿ إدراؾ الطبيب لقدراتو كا 
مر بيا في حياتو العممية المينية، حيث تعمؿ تمؾ الخبرات في مساعدتو الخبرات التي ي

عمى التغمب عمى المكاقؼ الضاغطة التي يتعرض ليا في حياتو، ككفؽ نظرية بادكرا: أف 
الطبيب عندما يكاجو بمكقؼ معيف في مينتو فإنو يقيـ المكقؼ مف خبلؿ نكعيف مف 

إلى تقييـ الطبيب لسمككًو الشخصي الذم  التكقعات: أكليما تكقع النتيجة، كيشير ذلؾ
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يؤدم إلى نتيجة معينة، كثانييما تكقع الفعالية كيشير ذلؾ إلى اعتقاد الطبيب كقناعتو بأنو 
يستطيع تنفيذ القرار الذم يتطمب حدكث النتيجة بشكؿ ناجح، كعمى ضكء نظرية باندكرا 

تككف في تزايد تككف مصادر عف فعالية الذات؛ فإف تكقعات الفعالية لدل الطبيب عندما 
الطبيب كطاقاتو كافية لمكاجية المكقؼ الضاغط، كبالتالي يصبح المكاقؼ الضاغطة أقؿ 

 تيديدان لو.
 الدراسات السابقة:

ىناؾ دراسات كثيرة تناكلت الرضا الكظيفي, كفعالية الذات, كالضغكط النفسية بالدراسة ال 
أىميا كأحدتيا, كما ركز الباحث عمى  يتسع المجاؿ لذكرىا كلذا اقتصر الباحث عمى

 نتائجيا  لمقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية كىذه الدراسات ىي:

(: بعنكاف ضغكط العمؿ عند األطباء "المصادر 2002األحمدم, حناف ) دراسة:
كاألعراض", كمف أىـ نتائجيا تحديد مصادر الضغكط ألفراد العينة المتمثمة في: 

لية المينية, كغمكض الدكر، كما بينت الدراسة مستكل ضغكط العمؿ المسؤكلية، كاالستقبل
لدل المبحكثيف كالعبلقة بيف أعراض الضغكط كمصادرىا, ككاف لغمكض الدكر, 

 كالمسؤكلية عبلقة معنكية بضغكط العمؿ.
(: ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الضغكط الكظيفية التي 2004سمماف ) دراسة:

ف في مستشفيات جامعة عيف شمس بالقاىرة, أجريت الدراسة عمى يتعرض ليا العاممك 
ناث قكاميا  مفردة كطبؽ مقياس الضغكط الكظيفية، كقد بينت  380عينة مختمطة ذككر كا 

نتائج الدراسة أف مستكل الضغكط الكظيفية لدل أفراد العينة يقع حكؿ الدرجة المتكسطة, 
( بيف الضغكط a = 0.01ل معنكية )ككجكد عبلقة ارتباطية عكسية جكىرية عند مستك 

 الكظيفية كاالنتماء التنظيمي. 
 كالضغكط المينية، كعبلقتيا بالفعالية الذاتية، بعنكاف الفعالية ( 2005 ) إبراىيـ دراسة:
 إلى النتائج كانتيت ( معمـ، كطالب,200مف ) التعميـ، عمى عينة بمينة المرتبطة النفسية
 التربكية، كالمعتقدات المينية كالفعالية الذاتية، ف الفعاليةبي طردية ارتباطية عبلقة كجكد

 لممعمميف. النفسية كالضغكط المينية، الفعالية بيف كعبلقة عكسية
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(: ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل الضغكط الكظيفية التي يتعرض 2007حجاج ) دراسة:
مف االنتماء  ليا العاممكف في مينة التمريض، كالكشؼ عف عبلقة بيف ضغط العمؿ ككؿ

مفحكص، كتكصمت نتائج الدراسة إلى إف  444كالرضا الكظيفي, ككانت عينة الدراسة 
العامميف في مينة التمريض في مستشفى الشفاء بغزة يعانكف مف مستكل ضغط مرتفع، 

 ككجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغط العمؿ كالرضا الكظيفي.
كاف عبلقة الضغط الميني بالمساندة االجتماعية لدل (: بعن2014بحرم كفارس ) دراسة:

( امرأة متزكجة كعازبة, كاستخدمت الدراسة 127المرأة العاممة, عينة الدراسة قكاميا )
مقياس الضغط الميني, كمقياس المساندة االجتماعية كاسفرت النتائج عف كجكد عبلقة 

 ,  ارتباطية عكسية بيف الضغط الميني كالمساندة االجتماعية
(: ىدفت إلى رصد عكامؿ الرضا الكظيفي لمطبيب السعكدم 2011الرحيمي ) دراسة:

طبيبا كطبيبة كاستخدـ مقياس مينيسكتا  233داخؿ المؤسسة الصحية، العينة تككنت مف 
لمرضا الكظيفي كأداة رئيسة لمبحث، كتكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة أىميا: كجكد 

ف كؿ مف متغيرات: مكاف العمؿ، كالعمر، كالحالة ارتباط بيف الرضا الكظيفي كبي
 االجتماعية، كالدخؿ الشيرم، كالمسمى الكظيفي، كالتخصص، كسنكات العمؿ.

 كالتحصيؿ القمؽ بكؿو مف الذات فعالية عبلقة بحث (ىدفت إلى2012شاىيف, ) :دراسة
ككانت إناث(  34ذككر  23مف )  الدراسة لدكم صعكبات التعمـ, تككنت عينة الدراسي

 الدراسي كالتحصيؿ فعالية الذات بيف إحصائيان  دالة مكجبة عبلقة أىـ النتائج: كجكد
 الذات فعالية مف كؿ كالقمؽ، يختمؼ الذات فعالية بيف إحصائيان  دالة سالبة كعبلقة

 الفرعية. كمككناتيا
(: بعنكاف الضغكط النفسية لدل الممرضيف كالممرضات 2010أبك الحصيف ) دراسة:
 274ميف في المجاؿ الحككمي كعبلقتيا بفعالية الذات: تككنت عينة الدراسة مف )العام

ممرض كممرضة( كطبؽ االستبياف لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة، كأظيرت النتائج: أنو ال 
لدل الممرضيف  تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الضغكط النفسية

 كالممرضات كفعالية الذات.
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الضغكط  بيف العبلقة عمى التعرؼ الى ىدفت (2011) صطفى كاألشقرم أبك دراسة:
 كمعممة، ( معممان 330) مف العينة تككنت المعمـ؛ حيث لدل الكظيفي كالرضا المينية
مصطفى،  نظمي أبك إعداد مف الفمسطيني لممعمـ الكظيفي مقياس الرضا فييا أيستخدـ
ة بيف كؿ مف الدرجة الكمية لمقياس نتائج ىذه الدراسة كجكد عبلقة سالبة دال كمف أىـ

 الضغكط المينية، كالرضا الكظيفي.
 الكظيفي الرضا عكامؿ بيف العبلقة عمى ( ىدفت إلى التعرؼ2012) األفندم دراسة:
مف  الدراسة عينة تككنت الحككمية, حيث المدارس في المعمميف فعالية أداء كتطكير

كثر عكامؿ الرضا الكظيفي التي تسيـ في أ أف  كمعممة, كأظيرت النتائج معممان  ( 170)
تطكير فعالية أداء المعمميف كانت: سبلمة النظاـ كاالنضباط المدرسي، كمراعاة احتياجات 
المعمميف المينية في الجدكؿ المدرسي، كتكفير األمف كاألماف كالحرية كالديمقراطية 

 لممعمميف، كاستخداـ أساليب متنكعة كحديثة في اإلشراؼ التربكم.
( ىدفت إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الرضا الكظيفي 2014الزيداف ) دراسة:

( مف 481كفعالية الذات لدل معممي التربية الخاصة, كتككنت عينة الدراسة تككنت مف )
معممي التربية الخاصة بمدارس التعميـ العاـ, أيستخدـ مقياس الرضا الكظيفي: اعداد 

( فكانت أىـ النتائج: تكجد 2001ية الذات إعداد العدؿ )(, كمقياس فعال1996الشابحي )
عبلقة ارتباطية طردية متكسطة دالة إحصائيا بيف درجات الرضا الكظيفي كفعالية الذات 
لمعممي التربية الخاصة بمنطقة حائؿ, كيمكف التنبؤ بفعالية الذات لدل معممي التربية 

 الخاصة مف خبلؿ أبعاد الرضا الكظيفي.
 الدراسة ىدفت   ,Lee, Patterson & Vega( 2011كفيجا ) كباترسكف, ,لي دراسة:

كعبلقتيا  الذاتية لفعاليتيـ في كاليفكرنيا الخاصة التربية معممي تصكرات عف الكشؼ إلى
 أظيرت كقد كمعممة,  ( معممان 154) الدراسة إعدادىـ كمعمميف, ككانت عينة بجكدة
 كلكنو أعمى لدل المعمميف، الذات لدل متكسط لفعالية مستكل تصكر كجكد النتائج
عبلقة  خبرة, ككجكد األقؿ اإلناث كالمعمميف خبرة؛ في مقابؿ األكثر كالمعمميف الذككر,

 اإلعداد ثقتو في برامج كبيف الذاتية لفعاليتو المعمـ تصكرات بيف دالة ارتباط مكجبة
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 منيا.  المكتسبة كالميارات
 & Ruma, Houchins, Jolivette(2010سكف )كبين كجكلفييت كىكتشف لركما دراسة:

Benson, كبيف الجماعية الذاتية الفعالية بيف العبلقة عف الكشؼ إلى ىدفت الدراسة 
, أظيرت  كمعممة معممان  ( 70مف) الدراسة عينة الكظيفي, تككنت كالرضا المعمـ فعالية
 كفعاليتو ظيفي لممعمـالك  الرضا بيف أثر مكجب, كداؿ إحصائيا متبادؿ الدراسة كجكد نتائج

 الذاتية. الفعالية عمى لمفعالية الجماعية داؿ مكجب إحصائيا أثر ككجكد الذاتية،
 الرضا بيف العبلقة عف الكشؼ الى ىدفت الدراسة  Voris,  (2011 فكريس  ) دراسة:
 المتحدة بالكاليات كنتاكي الخاصة في مدينة التربية معممي لدل الذاتية كالفعالية الكظيفي

 كجكد النتائج:  أظيرت كمعممة كقد (  معممان 222مف ) الدراسة عينة كتككنت األمريكية, 
 الحائزيف المعمميف عند كبخاصة كالفعالية الذاتية الكظيفي الرضا بيف دالة ارتباط عبلقة
 الخاصة. التربية في شيادات عمى

 الرضا بيف ةالعبلق أثر عف الكشؼ ىدفت إلى  Adebomoi( 2012أديبكمي  ) دراسة:
 نيجريا؛  في الخاصة التربية معممي الكظيفي لدل االلتزاـ عمى الذاتية كالفعالية الكظيفي
 ايجابية ارتباط كجكد عبلقة النتائج أظيرت كقد معممان  (250مف ) الدراسة عينة تككنت

 عفكالرضا  العاـ الكظيفي الرضا كبيف مجاالتيا بجميع الذاتية الفعالية دالة إحصائيا بيف
 الخاصة. التربية معممي لدل العمؿ بيئة

تناكلت العبلقة بيف المشاركة في صنع القرار   ,Muindi (2011مكيندم ) دراسة:
كالرضا الكظيفي بيف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة نيركبي, كأشارت النتائج إلى كجكد 

مشاركة في بيف الرضا عف العمؿ كال  (r = 0.888)عبلقة إيجابية قكية إلى حد كبير
 .صنع القرار

أىتمت بالعكامؿ المؤثرة عمى الرضا الكظيفي   Rafique, et. al. (2014رفيؽ) دراسة:
لمعامميف في مؤسسات القطاع الخاص: بالقضية باكستاف فكجد أف التمكيف، التعكيض، 
دارة  ككضكح أىداؼ المنظمة, كنظاـ التقييـ فييا، كمكاف العمؿ، كالتدريب كالتنمية، كا 

 .سمكؾ كالدكافع أظيرت تأثيران إيجابيان عمى الرضا الكظيفيال
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تناكلت عكامؿ الرضا الكظيفي   Monga, et. al. (2015مكنقا كآخركف, ) دراسة:
، ككجدت أف Himachal Pradeshفي ىيماشاؿ براديش    ICICIلمعامميف في بنؾ 

، كظركؼ العمؿ, المرتبات، كالعبلقات الشخصية، كاالتصاالت، كالمكاقؼ مف الرؤساء
كالعمؿ بركح الفريؽ, ىي أجدل مف عكامؿ التدريب كالتنمية، كالمكافآت كالتعكيضات، 
كطبيعة الكظيفة، كاألمف الكظيفي، كالكضكح الركح المعنكية في تحديد الرضا الكظيفي 

 .في ىيماشاؿ براديش ICICIلمكظفي بنؾ 
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

ىذه الدراسات: في إعداد االستبانات, كاإلطار النظرم ليذه  ستفاد الباحث مفالقد 
الدراسة, كمناقشة نتائجيا؛ إال أنو يبلحظ عمى ىذه الدراسات؛ عمى حد عمـ الباحث؛ قٌمة 

الضغكط" جممة  –الفعالية  –اىتماميا بدراسة العبلقة بيف المتغيرات الثبلثة " الرضا 
لكظيفي كفعالية الذات كعامميف مستقميف لمتنبؤ كاحدة, كندرة اىتماميا باستخداـ الرضا ا

بخفض أثر الضغكط النفسية كعامؿ تابع, كما أف الدراسات السابقة كاف أكثر اىتماميا 
بالطبلب, كالمدرسيف كالممرضيف, مقابؿ كجكد دراستيف فقط أىتمتا بمجتمع األطباء كىما 

ء "المصادر كاألعراض" ( التي تناكلت ضغكط العمؿ لدل األطبا2002دراسة األحمدم )
( ىدفت إلى رصد عكامؿ الرضا الكظيفي لمطبيب السعكدم داخؿ 2011كدراسة الرحيمي )

المؤسسة الصحية, ككذلؾ لحظ الباحث ندرة الدراسات التي أىتمت بدراسة عبلقة فعالية 
( التي أسفرت نتائجيا 2010الذات بالضغكط بصفة عامة؛ باستثناء دراسة أبك الحصف)

كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الضغكط النفسية لدل الممرضيف عف عدـ 
كالممرضات كفعالية الذات لدييـ, كحسب ما أطمع عميو الباحث مف دراسات قديمة 
كحديثة فإف الدراسة الحالية تميزت عف سابقاتيا في تناكؿ عدة متغيرات ميمة كمفيدة 

 ان كخارجيان.كينبغي معرفتيا عف مجتمع األطباء محمي
 الطريقة واإلجراءات لجمع بيانات الدراسة:

 منيج الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف عدة متغيرات ىي: الضغكط النفسية، كالرضا 
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الكظيفي، كفعالية الذات لدل مجتمع األطباء، كعميو فقد اتبع الباحث خطكات المنيج 
بيف متغيرات الدراسة، ككصفيا كتحميؿ جكانبيا الكصفي: االرتباطي لمكشؼ عف العبلقة 

 المتعمقة بتساؤالتيا, كمقارنة نتائجيا, كربطيا بإطارىا النظرم.
 مواصفات عينة الدراسة: 
طبيبة(, بمتكسط  66طبيب(, ك) 88( مفحكص؛ منيـ )155تككنت عينة الدراسة مف )

ـ تقع بيف % كانت أعمارى77.4(, بنسب عمرية بمغت 6.35±  32.65عمرم بمغ )
% 3.9( سنة, كنسبة 44- 35% تراكحت أعمارىـ بيف )18.7( سنة, كنسبة 32- 25)

% تراكحت 83.9( سنة؛ أما بالنسبة لمدة الخبرة فبمغت 55- 45تراكحت أعمارىـ بيف )
( سنة, 20- 11% تراكحت خبرتيـ بيف )11.6( سنة, كنسبة 10- 1خبرتيـ بيف )

 ( سنة.30- 21% تراكحت خبرتيـ بيف )4.5كنسبة 
 :أدوات الدراسة

 –الرضا الكظيفي  –استخدمت في ىذه الدراسة ثبلثة استبانات كىي: )الضغكط النفسية 
كعدلت االستبانات  الفعالية الذاتية(؛ كؿ استبانة منيا مقسـ إلى مجمكعة مف المحاكر,

اس مستعينا بنماذج مف االستبيانات التي استيخدمت في قيلكي تناسب مجتمع األطباء 
المتغيرات نفسيا، مف الدراسات السابقة: فمقياس الضغكط النفسية، تـ بناءيه كفؽ قائمة 

(، كالرضا الكظيفي 2008، كرجاء مريـ، 2005مصادر الضغكط النفسية )طو كيسف، 
(، كفعالية 2014، كالخزاعمة، 2009تـ بناءيه كفؽ استبانة الرضا الكظيفي )الشرعاكم، 

(، كقد قاـ الباحث بتكييؼ 2011ستبانة فعالية الذات )قريشي،الذات؛ تـ بناءيه كفؽ ا
كتعديؿ فقرات المقاييس المذككرة بتكجيو فقراتيا التي اعتيمدت لتبلئـ مينة األطباء دكف 
إحداث أم تغير جكىرم في أم فقرة مف فقراتيا؛ كتـ التحقؽ مف صدفيا كتباتيا كفؽ 

 اآلتي:
كذلؾ بعرضيا عمى مجمكعة مف  ستبانات الدراسة:أكالن: تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم ال

( مختصان في الطب النفسي، كعمـ النفس، كالتكجيو 15الخبراء كالمختصيف بمغ عددىـ )
كاإلرشاد النفسي؛ حيث طيمب منيـ إبداء رأييـ في االستبانات الثبلث مف حيث مدل 
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مف فقراتيا بالمجاؿ الذم ارتباطيا بمينة األطباء, كبيدؼ الدراسة, كبمدل ارتباط كؿ فقرة 
تنتمي إليو, كما مدل أىمية كؿ فقرة في التعبير عف جانب مف جكانب المجاؿ الذم 
تقيسو، كما مدل دقة الصياغة المغكية لكؿ فقرة, ككضكحيا كصدقيا في التعبير عما 

( محكمان عمى صبلحية الفقرات لقياس السمات المستيدؼ 12يقصد بقياسيا، كقد أجمع )
في الدراسة, كقد تـ األخذ بمبلحظاتيـ كآرائيـ، إذ تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات قياسيا 

في ضكء تكجيياتيـ, كقد اعتمد الباحث ىذه النتيجة بناء عمى ما أشار إليو مكسى "أف 
%( مف المحكميف عمى كؿ فقرة مف فقرات االستبانات الثبلث مؤشران عمى  80مكافقة )

 (. 25: 2013ى، صدقيا الظاىرم" )السعكدم مكس
كقد تبيف أف  ثانيا: تـ حساب الصدؽ العاممي كصدؽ التككيف الستبانات الدراسة الثبلثة:

( ، كقد قاـ a = 0.01أغمب معامبلت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستكل )
الباحث باستبعاد الفقرات التي لـ يكف معامؿ ارتباطيا مع الدرجة الكمية لممقياس داال 

 (a = 0.01عند مستكل )إحصائيا 
 ثبات مقاييس الدراسة:

تـ حساب الثبات لبلستبانات المستخدمة بطريقتي ألفا كركنباخ كسيبرماف براكف، كالجدكؿ 
 اآلتي يكضح ذلؾ.

 ( يبيف معامبلت الثبات بطريقتي كألفا كرك نباخ سبيرماف براكف1جدكؿ رقـ )
 معامؿ الثبات
 المقياس

 راكفسبيرماف ب ألفا كرنباخ

 0.71 0.75 مقياس الرضا الكظيفي
 0.74 0.76 مقياس فعالية الذات

 0.77 0.86 مقياس الضغكط النفسية
(  أف معامبلت الثبات كانت مرتفعة في جميع مقاييس الدراسة، مٌما 1رقـ ) يتبيف مف الجدكؿ 

 يطمئف الباحث مف إمكانية استخداميا في جمع بيانات ىذا الدراسة.
 ستخدم: اإلحصاء الم
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في تحميؿ بيانات الدراسة: لتحديد نكع كقكة العبلقة  SPSS استخدـ الباحث منظكمة الػ
كما أيستخدـ تحميؿ “,  Tبيف متغيرات الدراسة عف طريؽ استخداـ ارتباط بيرسكف كاختبار "

ذلؾ لتحديد أىمية كؿ   Stepwise Multiple Regressionاالنحدار المتعدد التدريجي 
 عمى حدة في المساىمة في خفض الضغكط النفسية كمتغير تابع. متغير مستقؿ

 ا:يعرض نتائج الدراسة ومناقشت
 النفسية اإلجابة عف التساؤؿ األكؿ كالذم مفاده: ما نكع كقكة العبلقة بيف الضغكط أواًل:

األطباء في مستشفى زليتف التعميمي؟ لئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ  كالرضا الكظيفي لدل
بإيجاد العبلقة بيف الرضا الكظيفي بأبعاده، كبيف الضغكط النفسية بأبعادىا الباحث 

 مستخدمان معامؿ ارتباط بيرسكف, ككانت النتائج كاآلتي:

( يتضح كجكد عبلقة سالبة كدالة إحصائيا بيف الضغكط 2مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ )
 ( كالرضا الخدميa = 0.05ستكل معنكم )بم النفسية بشكؿ عاـ ككؿ مف الرضا الميني

(. كما يتضح مف الجدكؿ نفسو أنو كفيما عدا الضغكط a = 0.01بمستكل معنكم )
المادية كالعبلقة بالمسؤكليف؛ فإف بعدم الرضا االجتماعي, كالميني ليما عبلقة سالبة 

( ، a = 0.01( إلى )a = 0.05ببقية أبعاد الضغكط بمستكل معنكية تراكح بيف )
ف في تككف الضغكط لدل مجمكعة األطباء عينة الدراسة، كيمييما في كيشكبلف أىـ بعدي

 األىمية بعد الرضا الخدمي, فالمادم ثـ بقية األبعاد.
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 ( يبيف نتائج العبلقة بيف الرضا الكظيفي كأبعاده كبيف الضغكط النفسية كأبعادىا2جدكؿ رقـ )

 نوع الرضا
الرضا  الرضا الخدمي نوع الضغوط

 اإلداري
الرضا 

 جتماعياال
الرضا 
 المادي

الرضا 
 الترفييي

الرضا 
 الميني

 *20.- 05.- 10.- 12.- 01.- **23.- الضغوط ككل
 **42.- *175.- 113. **335.- 080. *193.- الضغوط االنفعالية

 **38.- *190.- 020. **323.- 052.- 129.- الضغوط السيكوسوماتية
 **22.- 121.- 010.- **314.- 054. 115.- الضغوط السياسية
 139.- 041. 072. *176.- 025. **251.- ضغوط بيئة المكان

 **23.- 021.- 081. **215.- 043. 097.- ضغوط بيئة الممرضين
 *205. 015.- *189.- **224. 079. 070.- ضغوط بيئة األطباء
 146. 032. **255.- **295. 044.- 141.- ضغوط بيئة المرضى
 *183. 007.- **285.- **230. **254.- 019. ضغوط بيئة الزوار

 056. 124. 038.- 060. 023. 073.- ضغوط بيئة المسؤولين
 **259. *200. 121.- **246. 033.- *172.- ضغوط بيئة المستمزمات

 *196. 035. **289.- 115. 038.- *181.- البعد المادي لمضغوط

 (a = 0.01دالة عند **)                 (                           a = 0.05دالة عند **)

 

ثانيان: اإلجابة عف التساؤؿ الثاني كالذم مفاده: ما نكع كقكة العبلقة بيف الضغكط النفسية 
كفعالية الذات لدل األطباء في مستشفى زليتف التعميمي؟ لئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ 

كالفعالية الذاتية كأبعادىا؛ مستخدمان الباحث بإيجاد العبلقة بيف الضغكط النفسية كأبعادىا 
 معامؿ ارتباط بيرسكف, ككانت النتائج كاآلتي:
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 ( يبيف نتائج العبلقة بيف الضغكط النفسية كأبعادىا كالفعالية الذاتية كأبعادىا3جدكؿ رقـ )

 نوع الفعالية
 نوع الضغوط

الفعالية 
 العقمية

فعالية 
 التحمل

 الفعالية 
 النفسية

الفعالية 
 ماعيةاالجت

الفعالية 
 المينية

الفعالية 
 الذاتية

 **39.- **33.- **281.- *174.- **296.- 0.03- الضغوط النفسية

 **35.- **34.- **293.- 0.10- **315.- 0.13- الضغوط العضوية

 *21.- 0.15- *166.- 0.13- **219.- 0.10 الضغوط السياسية

الضغوط بيئة 
 0.06- *159.- 0.02- 0.07- 0.11- 0.15 المكان

الضغوط بيئة 
 *18.- 0.11- **28.- 0.02- *167.- 0.06- الممرضين

الضغوط بيئة 
 **217.- **320.- 0.04- **352.- **309.- األطباء

-
.331** 

الضغوط بيئة 
 المرضى

-.347** -.330** -(a = 0.01) -.336** -.264** 
-

.365** 

 *200.- **282.- 0.09- **291.- *177.- ضغوط بيئة الزوار
-

.252** 
ضغوط بيئة 
 0.14- 0.03- 0.07- 0.06- *200.- 0.14- المسؤولين

ضغوط بيئة 
 **261.- **364.- 0.03- **324.- **353.- المستمزمات

-
.367** 

 *184.- **284.- 0.03- *176.- **271.- الضغوط المادية
-

.255** 
الضغوط ببيئة 

 العمل
-.328** -.264** -(a = 0.05) -.250** -0.14 

-
.262** 

 (a = 0.01(                                            دالة عند **)a = 0.05دالة عند **)

( كبناء عمى المقياس المستخدـ يتضح أنو ماعدا 3مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ )     
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ة بشكؿ عاـ الفعالية العقمية تكجد عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف كؿ أبعاد الضغكط النفسي
(، كما a = 0.01( إلى )a = 0.05ككؿ أبعاد فعالية الذات، بمستكل معنكية تراكح بيف )

يتضح مف الجدكؿ نفسو أف فعالية التحمؿ، كالفعالية االجتماعية، كالفعالية المينية ىي 
 األقكل عبلقة بالضغكط النفسية كتمييا بقية األبعاد.

مفاده: ما نكع كقكة العبلقة بيف فعالية الذات كالرضا ثالثان: إجابة التساؤؿ الثالث كالذم 
الكظيفي لدل األطباء في مستشفى زليتف التعميمي؟ لئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث 
بتحديد العبلقة بيف الفعالية الذاتية كأبعادىا كبيف الرضا الكظيفي كأبعاده بطريقة معامؿ 

 ارتباط بيرسكف, ككانت النتائج كاآلتي:

 الرضا الكظيفي كأبعاده. الفعالية الذاتية كأبعادىا كبيف ( يبيف العبلقة بيف4ؿ رقـ )جدك 

 اسم البعد
البعد 
اإلداري 
 لمرضا

البعد 
االجتماعي 

 لمرضا

البعد 
المادي 
 لمرضا

البعد 
الترفييي 
 لمرضا

البعد 
الميني 
 لمرضا

الرضا 
 الميني

 *194. **209. *159. 040. 134. 114. البعد العقمي لمفعالية
 **422. **530. 137. *199.- **475. 021. بعد التحمل لمفعالية

 129. 137. 006.- 013. 071. 126. البعد النفسي لمفعالية
 **455. **506. **212. 079.- **441. 132. البعد االجتماعي لمفعالية

 **362. **412. *176. 151.- **429. 029. البعد الميني لمفعالية
 **465. **534. *199. 118.- **467. 120. لذاتيةالفعالية ا

 (a = 0.01(                               دالة عند **)a = 0.05دالة عند **)
( كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا بيف الفعالية 4يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ )    

 = a = 0.05( ،)aيف )الذاتية كبيف الرضا الكظيفي بصفة عامة بمستكل معنكية تراكح ب
(،  كمف الجدكؿ نفسو يتضح كبصفة عامة أف لمبعد المادم عبلقات عكسية مع 0.01

معظـ أبعاد فعالية الذات كىي نتيجة طبيعية، كذلؾ لمتأثير المتكقع لمبعد المادم كما يمعبو 
ل مف دكر في تنمية أك خفض الفعالية الذاتية ألفراد العينة، ىذا مف جية، كمف جية أخر 

فإف لمفعالية دكران كبيران في التعكيض عف البعد المادم، كما أنو باستثناء البعد النفسي 
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عبلقة مكجبة دالة إحصائيا بيف  لمفعالية كالبعد اإلدارم لمرضا النتائج أكضحت كجكد
 a = 0.05( ، )aبمستكل معنكية تراكح بيف ) -الفعالية كالرضا-جميع أبعاد المقياسيف 

= 0.01 .) 

عان: إجابة السؤاؿ الرابع الذم مؤداه ىؿ يمكف التنبؤ بمتغيرات الرضا الكظيفي كفعالية راب
الذات في خفض الضغكط النفسية لدل مجتمع األطباء في مستشفى زليتف التعميمي؟ 

 Stepwiseلئلجابة عف ىذا التساؤؿ أيستيخدـ  تحميؿ االنحدار المتعدد التدريجي 
Multiple Regression ىمية كؿ متغير مستقؿ عمى حدة في المساىمة في لتحديد أ

خفض الضغكط النفسية، كمعرفة أثر المتغيرات المستقمة المتمثمة بمقياسي الرضا 
الكظيفي، كفعالية الذات كأبعادىما عمى المتغير التابع المتمثؿ في مقياس الضغكط 

 :( عمى النحك اآلتي5النفسية كأبعاده، كلخصت النتائج في الجدكؿ رقـ )

( يكضح ممخص التنبؤ بأثر الرضا الكظيفي، كفعالية الذات عمى خفض الضغكط 5جدكؿ )
 النفسية كأبعادىا بصفة عامة لدل األطباء.

 المتغير المستقل
 الرضا والفعالية

نسبة 
 اإلسيام 

 المتغير التابع
 خفض الضغوط النفسية 

معامل 
 التحديد 

 مستوى المعنوية

%37- البعد الميني لمرضا  
عد النفسي لمضغكطالب  23%  (a = 0.01) 18- البعد الميني لمفعالية%  

%14- البعد اإلداري لمرضا  
%28- الميني لمرضا  

%21 البعد العضكم لمضغكط  (a = 0.01) 
%22- البعد الميني لمفعالية  
%26- البعد الميني لمرضا  

%25 بعد البيئة المكانية لمضغكط  (a = 0.01) 
ماعي لمرضاالبعد االجت  -19%  

%31- بعد فعالية التحمل  
%27 بعد بيئة الزمبلء األطباء  (a = 0.01) 23- البعد العقمي لمفعالية%  

%16- البعد النفسي لمفعالية  



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 358 

%32- البعد العقمي لمفعالية  
%25 الضغكط الناتجة عف بيئة المرضى  (a = 0.01) 25- البعد المادي لمرضا%  

جتماعي لمرضاالبعد اال  -24%  
%28- البعد اإلداري لمرضا  

%22 الضغكط الناتجة عف بيئة الزكار  (a = 0.01)  البعد االجتماعي
 لمفعالية

-22%  

%17- فعالية التحمل  
البعد االجتماعي 

 لمفعالية
-25%  

%28 الضغكط الناتجة عف بيئة المستمزمات  (a = 0.01) 
%23- البعد العقمي لمفعالية  
%33- البعد العقمي لمفعالية  

%25 الضغكط المتعمقة ببيئة العمؿ  (a = 0.01) 
%17- البعد المادي لمرضا  
%28- البعد المادي لمرضا  

%26 البعد المادم لمضغكط  (a = 0.01) 
%18- البعد العقمي لمفعالية  
البعد االجتماعي 

 لمفعالية
-17%  

%14- البعد الميني لمرضا  
%23- بعد الرضا الميني  

%22 الضغكط النفسية عامة  (a = 0.01)  لمفعالية تحمللبعد  19%  
البعد االجتماعي 

 لمفعالية
17%  

%32- بعد الرضا الميني العام  
%29 الضغكط النفسية عامة  (a = 0.01) 

%28- الفعالية الذاتية العامة  
%21 متوسط الرضا الوظيفي 12اىمة = عدد االبعاد المس   24%  (a = 0.01) 
%23 متوسط فعالية الذات 16عدد االبعاد المساىمة =    26%  (a = 0.01) 

متوسط نسبة االسيام 
 لبعدي الرضا والفعالية

22% 28عدد االبعاد المساىمة =    25%  (a = 0.01) 
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اع ( ييمحظ ارتف5بصكرة عامة كبالتمعف في ممخص النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ )      
نسب المساىمة العالية، كالمتباينة بيف أبعاد الرضا الكظيفي, كفعالية الذات )كمتغيريف 

التنبؤ بتأثيرىما  في خفض مستكل الضغكط النفسية )كمتغير تابع( لعينة  مستقميف( في
% 24% كقكة تأثير بمغت  21األطباء؛ حيث بمغت نسبة مساىمة الرضا الكظيفي 

بعد؛ أما نسبة مساىمة أبعاد  12, كبعدد ابعاد مؤثرة = (a = 0.01بمستكل معنكية )
%( كمستكل القيمة المعنكية ليذا التأثير 26%( كقكة تأثيرىا )23فعالية الذات فبمغت )

؛ أما متكسط نسبة المساىمة ألبعاد  16(, كبعدد أبعاد مساىمة = a = 0.01ىي )
%( كبمغ مستكل 25بمغت ) %( كقكة تأثير22الرضا الكظيفي مع فعالية الذات فبمغت )

بعد ك تدؿ ىذه  28(, كبعدد أبعاد مساىمة = a = 0.01القيمة المعنكية ليذا التأثير )
النتيجة عمى الدكر الكبير الذم يمعبو الرضا الكظيفي مع فعالية الذات في التنبؤ بخفض 

 الضغكط النفسية لدل األطباء.
 مناقشة النتائج:

(؛ خمصت نتائج الدراسة لئلجابة 4, 3, 2أرقاـ: ) مف خبلؿ استعراض نتائج الجداكؿ
كجكد عبلقة سالبة دالة إحصائيا إلى عمى تساؤالت الدراسة: )األكؿ, كالثاني, كالثالث( 

(( =a = 0.05 بيف الضغكط النفسية بشكؿ عاـ ككؿ مف الرضا الكظيفي، كفعالية )
ف الرضا الكظيفي ( بيa = 0.05) = aالذات، ككجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا )

كفعالية الذات؛ بمعنى آخر بتبيف أنو كمما أرتفع مستكل الرضا الكظيفي قٌمت الضغكط 
النفسية، ككمما زاد مستكل فعالية الذات انخفضت معيا الضغكط النفسية، ككمما زاد 
مستكل الرضا الكظيفي كمستكل فعالية الذات معا انخفض مستكل الضغكط النفسية بشكؿ 

ألطباء؛ كالعكس صحيح؛ بينما كمما زادت فعالية الذات زاد معيا الرضا أكبر لدل ا
الكظيفي، كلكف كمما زاد الرضا الكظيفي زادت معو فعالية الذات كالعكس صحيح، كقد 
تسيـ ىذه العبلقة اإليجابية بيف الرضا كالفعالية بصكرة أكبر في التنبؤ بأثرىما في خفض 

( يكضح مستكل كنسبة االنتشار 1كالشكؿ رقـ ) الضغكط النفسية لدل أفراد العينة,
 لمضغكط النفسية، كالرضا الكظيفي، كفعالية الذات لدل األطباء بمستشفى زليتف التعميمي
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( مستكل كنسبة االنتشار لمضغكط النفسية، كالرضا الكظيفي، كفعالية الذات لدل 1شكؿ رقـ )
 األطباء بمستشفى زليتف التعميمي.

الرسـ البياني يتضح أف مستكل كنسبة انتشار فعالية الذات لدل األطباء أعمى بالنظر إلى 
نو أعمى مف مستكل كنسبة انتشار الرضا  مف مستكل كنسبة انتشار الضغكط النفسية، كا 

 -Self( 1977الكظيفي كتفسر ىذه النتائج نظريات عدة كنظرية فعالية الذات لباندكرا )
Efficacy theory يكاجو بمكقؼ معيف فإنو يقٌيـ ذلؾ المكقؼ كأف نكع  أف الفرد عندما

تكقعاتو كمستكل الفعالية الذاتية لديو؛ كقياسان عمى ذلؾ فعندما تككف الفعالية عالية كفي 
تزايد تككف مصادر الطبيب كافية لمكاجية المكقؼ، كبالتالي يصبح المكقؼ أقؿ تيديدان 

تكصمت إليو نتائج ىذه الدراسة عمى لو، كينخفض مستكل الضغكط لديو, كما يعزز مٌما 
( 2007(؛ ىك ما تكصمت إليو دراسات كؿ مف: حجاج )2السؤاؿ األكؿ في الجدكؿ رقـ )

الذم أظيرت دراستو كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغط العمؿ كالرضا 
( التي خمصت إلى أف بعد الرضا 2010الكظيفي لمممرضات، ك دراسة أبك الحصيف )

ادم احتؿ أكلى المراتب في العبلقة مع الضغكط بينما احتؿ الرضا النفسي المرتبة الم
األقؿ، كما جاءت نتائج الدراسة الحالية مماثمة لدراسات أخرل كدراسة األحمدم, 

(, التي أظيرت كجكد عبلقة عكسية بيف الضغكط كالرضا, كدراسة إبراىيـ, 2002)
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يف الضغكط كالفعالية, كدراسة الرحيمي, (, التي بينت كجكد عبلقة عكسية ب2005)
(, التي أثبتت كجكد عبلقة ارتباط بيف الرضا الكظيفي كبيف مسببات ضغكط 2011)

(, التي خمصت إلى كجكد عبلقة ارتباطية عكسية 2014العمؿ,  كدراسة بحرم كفارس, )
بك بيف الضغط الميني كالمساندة االجتماعية؛ كاستراتيجية لخفض الضغكط, كدراسة أ

( بيف كؿ مف a = 0.05(, التي أظيرت عبلقة سالبة دالة )2011مصطفى كاألشقر, )
 الدرجة الكمية لمقياس الضغكط المينية، كالرضا الكظيفي.

أما نتائج الدراسة الحالية عمى التساؤؿ الثاني كالذم مفاده "ما نكع كقكة العبلقة بيف 
تبيف  تشفى زليتف التعميمي؟" ؛ ككماالضغكط النفسية كفعالية الذات لدل األطباء في مس

أبك الحصيف   (؛ فإف نتائج الدراسة الحالية جاءت مخالفة لنتائج دراسة3الجدكؿ رقـ ) مف
( التي أظيرت عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الضغكط 2010)

إلى  النفسية لدل الممرضيف كالممرضات كفعالية الذات لدييـ, كيمكف أف يعزل ذلؾ
اختبلؼ خصائص العينة, كاختبلؼ عبء الدكر كالمسؤكلية بيف ما يقـك بو الممرضيف 
كالممرضات كبيف عينة األطباء, كلـ يجد الباحث دراسات كثيرة أىتمت بدراسة فعالية 

 الذات بصفة عامة كعمى مجتمع األطباء بصفة خاصة.

صت إلى كجكد عبلقة مكجبة (؛  فقد خا4أما نتائج السؤاؿ الثالث كما في الجدكؿ رقـ )
( بيف فعالية الذات، كالرضا الكظيفي ككما نشاىد مف a = 0.05طردية دالة إحصائيا )

( أف مستكل كنسبة انتشار فعالية الذات لدل األطباء أعمى مف مستكل كنسبة 1الشكؿ )
ككف انتشار الرضا الكظيفي مٌما يعني أف مستكل الفعالية العالية لدل األطباء يمكف أف ي

قد اسيـ في التنبؤ بخفض مستكل الضغكط النفسية كرفع مستكل الرضا لدل أفراد العينة 
( التي جاءت 2014كبالرجكع إلى الدراسات السابقة فقد أيدت ىذه النتائج دراسة الزيداف )

نتائجيا متكافقة مع نتائج الدراسة الحالية كىي كجكد عبلقة ارتباطية طردية متكسطة دالة 
يف درجات الرضا الكظيفي لمعممي التربية الخاصة كفعاليتيـ الذاتية, ككذلؾ إحصائيا ب

دعمت نتائج الدراسة الحالية نتائج دراسات أخرل تكصمت لنفس النتائج  كىي كجكد 
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عبلقة ارتباط مكجبة دالة بيف الرضا الكظيفي لممعمميف كفعاليتيـ الذاتية: )ركما كآخركف, 
؛ كاديبكمي, 2012؛ كاألفندم Voris, 2011ريس, ؛ كفك 2011؛ كلي, كآخركف, 2010
2012 Adebomoi .) 

كلمعرفة اإلجابة عف السؤاؿ الرابع لمدراسة كالدم مفاده: ما مدل مساىمة كؿ مف الرضا 
الكظيفي كفعالية الذات في التنبؤ بخفض الضغكط النفسية؟ كانت النتائج ككما تـ عرضيا 

 ( عمى النحك اآلتي:2يحيا بيانيا بالشكؿ رقـ )( أحصائيان, كتـ تكض5في الجدكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

( يكضح ممخص نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار قكة المساىمة, كنسبتيا, 2شكؿ رقـ )
 كعدد األبعاد المساىمة فييا لمرضا الكظيفي، كفعالية الذات عمى الضغكط النفسية لعينة الدراسة.

( يتضح أف نسبة مساىمة أبعاد الرضا الكظيفي في 2في الرسـ البياني بالشكؿ رقـ )    
 a%( كمستكل معنكية )24%(، بقكة تفسيرية )21التنبؤ بخفض الضغكط النفسية بمغت )

؛ أما نسبة مساىمة أبعاد فعالية الذات في خفض الضغكط 12(، بعدد أبعاد 0.01 =
كبعدد أبعاد  (،a = 0.01%( كمستكل معنكية )26%( بقكة تفسيرية )23النفسية بمغت )

( مٌما يعني أف نسبة مساىمة فعالية الذات في التنبؤ بخفض الضغكط النفسية 16)
 = aمكضكع الدراسة األطباء أعمى نسبة إسياـ كأقكل نسبة تفسيرية بمستكل معنية )
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( مف نسبة إسياـ, كالقكة التفسيرية لمرضا الكظيفي في التنبؤ بخفض الضغكط 0.01
 كتزداد النسبة كالقكة التفسيرية بمزاكجة أثر الرضا مع أثر الفعاليةالنفسية لدل األطباء. 

في التنبؤ بخفض الضغكط النفسية؛ مٌما يعني أنو يمكف التنبؤ بكؿ مف الرضا الكظيفي 
كبالرجكع لؤلدبيات  كفعالية الذات في خفض الضغكط النفسية لدل عينة األطباء, 

ي أظيرت نتائجيا بأنو يمكف التنبؤ بفعالية ( الت2014السابقة؛ ما عدا دراسة الزيداف )
الذات لدل معممي التربية الخاصة مف خبلؿ أبعاد الرضا الكظيفي؛ لـ يجد الباحث نتائج 
دراسات سابقة مدعمة لنتائج ىذه الدراسة أك قريبة منيا أك مشابية ليا؛ كىك مٌما يمٌيز 

ب ما أمكف االطبلع عميو مف ىذه الدراسة كانفرادىا بيذه النتيجة حسب عمـ الباحث كحس
 دراسات في االدب السابؽ.

 االستنتاجات:
( بيف الضغكط النفسية بشكؿ a = 0.05كجكد عبلقة سالبة دالة إحصائيا عند مستكل )

عاـ ككؿ مف الرضا الكظيفي، كفعالية الذات؛ مٌما يعني أف لمرضا الكظيفي كفعالية الذات 
ض الضغكط النفسية أك زيادتيا كما عبرت عنو دكران ميما في تأثيرىما المشترؾ في خف

 نكع كقكة العبلقة ليذه المتغيرات.
( بيف فعالية الذات، a = 0.05كجكد عبلقة مكجبة طردية دالة إحصائيا بمستكل )

كالرضا الكظيفي؛ مٌما يعني ضركرة  االىتماـ بيديف العامميف لدل االطباء, كالعمؿ عمى 
 لؤلطباء, كتحسيف جكدة العمؿ الطبي.  تنميتيما لتحسيف األداء الميني

نتائج ىذه الدراسة أظيرت أف نسبة مساىمة فعالية الذات في خفض الضغكط النفسية 
%( في ذلؾ, كما أظيرت النتائج  21%( مف مساىمة الرضا الكظيفي ) 23أعمى )

ة نفسيا؛ أنو يمكف التنبؤ بمستكل الضغكط النفسية لؤلطباء, بقياس مستكل كؿ مف فعالي
الذات بالدرجة األكلى كالرضا الكظيفي بالدرجة الثانية لؤلطباء؛ فكمما أرتفع مستكل الرضا 

 الكظيفي كالفعالية الذاتية, كمما كاف األطباء أكثر مقاكمة لمضغكط كأقؿ عرضة ليا.
 التوصيات:

لحظ الباحث كحسب نتائج ىذه الدراسة االختبلؼ بيف األفراد كبيف مدل تأثرىـ عمى أبعاد 
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مكاناتيـ لمتخطيط لخفض  مقياس الضغكط، كىذا التبايف يتيح لممسؤكليف تكجيو أكلكياتيـ كا 
 :مستكل كنسبة انتشار ىذه الضغكط بيف أفراد العينة، كبناء عميو يكصي الباحث باآلتي

االىتماـ بخفض مستكل الضغكط النفسية ألفراد العينة بصفة عامة مع إعطاء األكلكية: 
بب البعد المادم، ثـ العناية بضغكط التعامؿ مع المرضى، كضغكط لمضغكط النفسية بس

 .نقص المستمزمات الطبية، ثـ ضغكط بيئة العمؿ كالخدمات، كأخبران تمييا بقية الضغكط
عطاءه األكلكية في  ضركرة رفع مستكل الرضا الميني المعنكم ألفراد العينة بصفة عامة كا 

 .الرضا المادم، ثـ بقية انكاع الرضااالىتماـ؛ ثـ يميو الرضا االجتماعي ثـ 
عطاء األكلكية لمخبرة الحديثة،  تحسيف فعالية الذات ألفراد العينة بصفة عامة؛ كا 

 كالمتكسطة، كالتخصصات الغير جراحية.
عطاء  االىتماـ باألطباء كتطكير قدراتيـ كتكجيو اىتماـ المسؤكليف بالرفع مف معنكياتيـ؛ كا 

فعالية الذات لدييـ، ثـ تحسيف ظركؼ الرضا الكظيفي ليـ األكلكية في ذلؾ لمرفع مف 
 حسب ما تكصمت إليو نتائج ىذه الدراسة.

يكصي الباحث األطباء كالمسؤكليف بضركرة إجراء اختبارات دكرية في الضغكط، كالرضا، 
كالفعالية لمجتمع األطباء كذلؾ لمتابعة تطكر الصحة النفسية كفعالية الذات ليذه الشريحة 

 ة لممجتمع.الميم
إجراء دراسات مقارنة محمية " بيف المستشفيات الخاصة كالحككمية" كمقارنات محمية 
كخارجية عف المكضكع نفسو لمكقكؼ عمى حقائؽ أكثر كلمتحقؽ مف المستكل المحمي 

 لمفعالية كالرضا كمستكل الضغكط.
ـ المناكبة ضركرة احتراـ إجازات كأكقات الراحة لمطبيب كخاصة مف يعممكف منيـ بنظا

 الميمية, ككذلؾ إجراء مثؿ ىذه الدراسة عمى أطباء المناكبة الميمية.
 :المراجع العربية
 التربكية كالمعتقدات بالكفاءة المينية كعبلقتيا الذاتية الكفاءة (.2005) إبراىيـ, إبراىيـ

لمجمة السعكدية ا العربية بالمممكة المعمميف كمية المعمميف كطبلب لدل النفسية كالضغكط
 .161-131، الصفحات  75التربكية،
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(. الضغكط النفسية لدل الممرضيف 2010أبك الحصيف، محمد فرج ا مسمـ )
كالممرضات العامميف في المجاؿ الحككمي كعبلقتيا بفعالية الذات، رسالة ماجستير 

 منشكرة، قسـ عمـ النفس، كمية التربية الجامعة اإلسبلمية بغزة
المشرفيف  لدل الكظيفي بالرضا كعبلقتيا العمؿ ضغكط (.2012)محمد  رحمة، أبك

 اإلسبلمية غزة الجامعة التربية، كمية منشكرة، ماجستير رسالة .غزة بمحافظات التربكييف
(.  فعالية الذات كعبلقتيا بضغكط الحياة لدل الطالبات 2011أبك غالي، عطا )

 1-20التربكية كالنفسية. مجمد المتزكجات في جامعة األقصى. مجمة الجامعة اإلسبلمية 
619- 654  
 بالرضا كعبلقتيا المينية الضغكط (.2011ياسر ) االشقر، نظمي، مصطفى، ابك

 ،) االنسانية الدراسات سمسمة( االسبلمية الجامعة مجمة الفمسطيني المعمـ الكظيفي لدل
 238 -209 األكؿ، ص العدد: عشر، المجمد التاسع

(. ضغكط العمؿ لدم األطباء: )المصادر 2002ـ )األحمدم، حناف عبد الرحي
كاألعراض(، دراسة ميدانية لؤلطباء العامميف في المستشفيات الحككمية كالخاصة بمدينة 

 .19الرياض .الرياض: مركز البحكث، معيد اإلدارة العامة، القاىرة، الرياض، ص 
داء المعمميف في (. عكامؿ الرضا الكظيفي كتطكير فعالية أ2012األفندم، أسماعيؿ )

المدارس الثانكية الحككمية في محافظة بيت لحـ. بحث عممي، منشكر في المؤتمر 
 عشر، الخميؿ, جامعة القدس المفتكحة. التاسع –التربكم الثالث لمديرية التربية كالتعميـ 

 .238 -209األكؿ: ص  العدد
 لدل االجتماعية بالمساندة الميني الضغط (. عبلقة2014) كفارس, عمي  نبيؿ بحرم,
تشريف أكؿ :  03العممي العدد:  ميدانية, مجمة مركز جيؿ البحث دراسة :العاممة المرأة

 2014اكتكبر 
 . النيضة العربية دار القاىرة، الشخصية، . نظريات ( 1995) الحميد عبد جابر جابر،

ألداء لدل (. فعالية الذات كعبلقتيا بالتكافؽ الميني كجكدة ا2013حجازم جكلتاف حسف )
معممات غرؼ المصادر في المدارس الحككمية في الضفة الغربية المجمة األردنية في 
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 .419- 433. 4، عدد 9العمـك التربكية، مجمد 
 مركز ،"كاألعراض المصادر" األطباء لدل العمؿ ضغكط :األحمدم الرحيـ عبد حناف

 .19ص الرياض، القاىرة، اإلدارة العامة، معيد البحكث،
 جامعة -التربية كمية مجمة .الجامعي الشباب لدل ةالحيا

(. مدل الرضا الكظيفي لدل مكظفي جامعة الممؾ فيصؿ في 2014الخزاعمة محمد )
 /ب1، العدد 20المممكة العربية السعكدية. مجمة المنارة، المجمد 

(. تأثير ضغط العمؿ عمى كؿ مف االنتماء كالرضا الكظيفي 2007خميؿ حجاج )
غزة، سمسمة العمـك  -لعامميف بمستشفى الشفاء بغزة , مجمة جامعة األزىر لمممرضيف ا

 118-95ص  2، العدد: 9اإلنسانية المجمد: 
 ص اإلسكندرية، الجامعية، الدار المعاصر، التنظيمي السمكؾ (. 2003حسف) راكية

399 ) 
(. مصادر الضغكط النفسية المينية لدل العامبلت في مينة 2008رجاء مريـ )

تمريض، دراسة ميدانية عمى المستشفيات التابعة لكزارة التعميـ العإلى في محافظة ال
 ، العدد الثاني.24دمشؽ، كمية التربية، جامعة دمشؽ، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد 

(. الرضا الكظيفي لدل األطباء السعكدييف العامميف في 2011الرحيمي, رينا سعد )
ير منشكرة, كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية تـ المستشفيات الحككمية, رسالة ماجست

استرجاعيا عمى الرابط: 
https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&L 

(. بيئة العمؿ كعبلقتيا بالرضا الكظيفي. رسالة ماجستير غير 2005الزايد، عبدا )
 ة، الرياض.منشكرة، قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمني

(. الرضا الكظيفي كعبلقتو بفعالية الذات لدل 2014الزيداف, خالد بف زيداف بف سميماف )
عينة مف معممي التربية الخاصة بمراحؿ التعميـ بمنطقة حائؿ دراسة مقدمة إلى قسـ عمـ 
النفس كمية التربية بجامعة أـ القرل متطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في عمـ نفس 

 )اإلرشاد النفسي(تخصص 
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(. أثر الحكافز المادية عمى الرضا الكظيفي لدل العامميف في 2013السعكدم مكسى )
مؤسسة الضماف االجتماعي األردنية، دراسة ميدانية، جامعة البمقاء التطبيقية، السمط، 

 . 1، العدد 40األردف، دراسات، العمـك اإلدارية، المجٌمد 
ثير الضغكط الكظيفية عمى االنتماء التنظيمي (. تأ 2004سمماف، أحمد عيسى ) 

بالتطبيؽ عمى مستشفيات جامعة عيف شمس، رسالة ماجستير غير منشكرة مكتبة كمية 
 التجارة، جامعة عيف شمس.

كتحسيف  القمؽ أعراض لخفض مدخؿ الذات (. فعالية2012) صادؽ صابر شاىيف, ىياـ
-دمشؽ جامعة التعمـ مجمة اتصعكب التبلميذ ذكم مف عينة لدل الدراسي التحصيؿ
 .4 العدد- 28 المجمد:

(، " مستكل الرضا الكظيفي لممكظفات في المستكيات 2009الشرعاكم، محمد عمي، )
اإلدارية )العميا كالكسطى( في الجامعات األردنية"، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 

 العمـك التربكية، الجامعة األردنية، األردف.
 الشباب لدل بضغكط الحياة كعبلقتيا الذاتية (. الفعالية1993) يفحس عكاطؼ صالح،
 .487-461 الصفحات ,3جامعة المنصكرة،  -التربية كمية مجمة .الجامعي

( الضغكط المينية كعبلقتيا بالتكافؽ الميني لدل 2005طو إسماعيؿ طو كيسف الطاؼ )
ثاني عشر جامعة بغداد/ كمبة أساتذة الجامعات، مجمة البحكث التربكية كالنفسية العدد ال

 التربية لمبنات.
(،"التديف كعبلقتو بالفعالية الذاتية لدل مرضى االضطرابات 2011قريشي فيصؿ، )

الكعائية القمبية "، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية كالعمـك 
 معة الحاج لخضر باتنة.اإلسبلمية، قسـ العمـك االجتماعية، شعبة عمـ النفس، جا

(. الضغط النفسي كمدل تأثيره عمى سمكؾ األطباء العامميف 2006مخمكؼ سعاد )
بالمراكز الصحية دراسة ميدانية بكالية المسيمة كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية جامعة 

 .86االخكة منتكرم قسنطينة. ص:
كؾ األطباء العامميف (. الضغط النفسي كمدل تأثيره عمى سم2011مخمكؼ سعاد )
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بالمراكز الصحية، دراسة ميدانية بكالية المسيمة مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في 
عمـ نفس العمؿ كالتنظيـ، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة االخكة منتكرم، 

 قسنطينة، الجزائر
عداد العممي البحث مكسكعة ،)د.ت( الفتاح مراد, عبد  كالمؤلفات، كاألبحاث ؿالرسائ كا 
 العربية. مصر جميكرية

(.  قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بكؿ مف فعالية الذات كمستكل الطمكح 2011المصرم، نيفيف )
جامعة  .األكاديمي لدل عينة مف طمبة جامعة األزىر بغزة. قسـ عمـ النفس. كمية التربية

 .األزىر بغز ة
 معتمد بحث مشركع العالي، التعميـ اتذةاس لدل النفسي (. لضغط2002لككيا ) الياشمي

 .  الجزائر .T 2501/02/96 -98 العممي  كالبحث العالي التعميـ طرؼ كزارة مف
 المراجع األجنبية:

 

Lee, Y., Patterson, P., & Vega, L. (2011).Perils to Self-Efficacy 

Perceptions and Teacher- reparation Quality among Special Education 

Intern Teachers. Teacher Education Quarterly, 1(1): 61- 

Ruma, k., Houchins, D., Jolivette, K., & Benson, G. (2010). Efficacy 

Beliefs of Special Educators: The Relationships among Collective 

Efficacy, Teacher Self-Efficacy, and Job Satisfaction. Journal of Teacher 

Education, 1(1): 1-6. 

Bandura, A. (1977). self-efficacy. Toward a unifying theory of 

behavioural change . Psychological Review , 84 , pp 191-215. 

Adebomi, O. (2012). Job Satisfaction and Self-Efficacy as Correlates of 

Job Commitment of Special Education Teachers in Oyo State. Journal of 

Education and Practice, 3(9): 95-103. 

Voris, B.(2011). Teacher Efficacy, Job Satisfaction, And Alternative 

Certification In Early Career Special Education Teachers. University of 

Kentucky Doctoral Dissertations. Paper 159. 

http://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/159 

Lander, F.(2009). Multiple Impacts Of Organizational Climate And 

Individual Value Systeme Upon Job Satisfaction . Personnel Psychology 

Journal, 22, pp 171-183.. 

Westhuizen, J. (2012). Job satisfaction amongst teachers at special needs 
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schools. South African Journal of Education, 1(1): 255-266. 

Muindi F. K. (2011). The relationship between participation in decision 

making and job satisfaction among academic staff in the School of 

Business, University of Nairobi. Journal of Human Resources 

Management Research, pp. 1-34. 

Rafique, T., Butt, F. S., Khawaja, A. B., Akhtar, N., Hussain, A., & 

Bashir, M. (2014). Factors Effecting Job Satisfaction of Employees 

working in Private Organizations: A Case of Pakistan. Research Journal 

of Applied Sciences, Engineering and Technology, 7(7), 1335-1343. 

Monga A., Verma N., O. P. Monga O. P. (2015). A Study of Job 

Satisfaction of Employees of ICICI Bank in Himachal Pradesh. Human 

Resource Management Research, Vol. 5(1), pp. 18-25 

Giallo, R., & Llittle, E. (2003). Classroom Behavior Problems, The 

Relationship between Preparedness, Classroom Experiences and Self-

Efficacy in Graduate and Student Teachers. Australian 

Hoy, A. (2000). Changes in Teacher Efficacy during the Early Years of 

Teaching. Paper presented at the annual meeting of the American 

Educational Research Association, (pp. 1-26). New Orleans: LA .  
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 عالقات أباضيي ورقمة التجارية مع شمال الصحراء وجنوبيا
 

 1لمياء محمد سالـ شرؼ الديف
 مقّدمة

 
ج ببلد المغرب األباضييف باىتماـ ثٌمة مف البٌحاث، إاٌل أٌف دراساتيـ قد حظي مكضكع خكار 

اتخذت كجية سياسٌية أك مذىبٌية، كلـ يحظ الخكارج األباضية بدراسة ألكضاعيـ 
 االقتصادية كاالجتماعٌية بمعزؿ عف ىاتيف الكجيتيف.

تماعي كييعتبر البٌحاث المستشرقيف أكؿ مف طرؽ مجاؿ البحث االقتصادم كاالج   
، الذم انصب اىتمامو عمى دراسة Lewickiلمخكارج األباضييف، كمف أبرزىـ ليفتسكي 

المصادر األباضية كمنيا انطمؽ لمبحث في نشاط األباضييف التجارم، شماؿ/جنكب 
الصحراء. ككاف مسار بحثو نشاط األباضييف التجارم في الكاحات بعد سقكط "الدكلة" 

يجاد جذكر لمعبلقات  الرستمٌية، معتمدا أساسا عمى الرجكع إلى فترة زمنية سابقة كا 
 األباضية بالمراكز التجارية في كؿ مف شماؿ الصحراء كجنكبيا.

إٌف المنيج الذم اتبعو ليفتسكي إلبراز العبلقات بيف أباضيي الكاحات مع شماؿ    
كجنكب الصحراء، حٌفزني إلستقراء ما تكفر لدم مف مصادر في محاكلة لمبحث في 

سباب المكضكعٌية  التي دفعت  بأباضيي الكاحات  لمزاكلة التجارة كأبعادىا، مع اتخاذ األ
 أباضيي كرقمة أنمكذجا.

إٌف صمت المصادر عف عبلقات األباضييف التجارية مع شماؿ كجنكب الصحراء في    
القرف الرابع لميجرة، حدا بي لئلنطبلؽ إلى دراستيا في القرف الخامس خاصة بعد اليجرة 

يبللية، لما تكٌفر مف معمكمات. كقد كانت ىذه األخيرة لصيقة بتطكر كرقمة السياسي ال
كقد كاف لزاما التعرض كاالقتصادم مف ناحية، كظيكر ثقؿ بشرم بيا مف ناحية أخرل. 

أكضاع الٌتجمعات األباضية في ببلد المغرب حتى قياـ "الدكلة" الفاطمية  في البدء إلى
                                                 

 عضك ىيئة تدريس جامعة الطرابمس. - 1
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ظيكر المذىب األباضي في ببلد المغرب كمساره حتى مف  (، إنطبلقاـ909/ػىػػ297)
قياـ اإلمامة الرستمية كبناء العاصمة. مع تتبع ما حٌؼ بيا مف مشاكؿ أدت إلى سقكطيا، 
ثـ انسحاب األباضييف إلى الجنكب، أم إلى مناطؽ الكاحات كمعاقؿ أخيرة ليـ، كمحاكلة 

عبلقات أباضيي كرقمة مع الدراسة "كمف ثٌمة الكلكج إلى مكضكع  تفسير ىذا االنسحاب.
صٌدرتو بتاريخ تأسيس المدينة كتعدد تسمياتيا. ثـٌ  ، الذمشماؿ كجنكب الصحراء"

لى مككناتيا االقتصادية، كذلؾ إلبراز النشاط االقتصادم التجارم  تعٌرضت إلى مكقعيا كا 
ما رافؽ مف بينيا مقتصرة عمى العبلقات التجارية لكرقمة مع شماؿ كجنكب الصحراء، ك 

ىذا النشاط التجارم مف نشاطات حضارية، منيا نشر اإلسبلـ كالمغة العربية في المناطؽ 
 السكدانية. 

 
 م(909ىــ/297أوضاع التجمعات األباضية حتى قيام "الدولة" الفاطمية )

 
عد البحث في أكضاع التجمعات األباضية جزء عمى قدر مف األىمية في ىذه يي     

منا إلى معرفة التطكرات في منطقة المغرب المتعمقة بالتجمعات الدراسة، ذلؾ أنو يحي
األباضية التي كاف لدخكؿ الفاطمييف لممنطقة كقع عمييا؛ إذ فٌر أغمب عناصرىا إلى 
المناطؽ الجنكبية. كلمكصكؿ إلى إبراز ذلؾ كجب التعٌرض في البدء إلى ظيكر المذىب 

التي اختمؼ المؤرخكف  -ناء العاصمة األباضي كمساره حتى قياـ اإلمامة الرستمٌية كب
، مع تتبع ما حٌؼ بيا مف مشاكؿ أدت مجتمعة إلى -1األكائؿ في تحديد تاريخ تأسيسيا

 ـ(.909ىػػ/297سقكطيا سنة )

                                                 
ريخا لمتأسيس عمى اثر فرار عبد الرحمف بف رستـ مف ـ تا761ىػ/144يذكر كؿ مف ابف عذارم كابف خمدكف سنة  1

كىك تاريخ تكٌلي عبد الرحمف  ،ـ  تاريخا لذلؾ778-776ىػ/162-160القيركاف، في حيف يذكر ابف الٌصغير سنة 
، تحقيؽ كمراجعة ج.س.ككالف البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرببف رستـ اإلمامة. ابف عذارم المراكشي، 

. ليفي  كتاب العبر ؛ ابف خمدكف عبد الرحمف، 72، ص1، ج1983بركفنساؿ، الدار العربٌية لمكتاب، بيركت، كا 
؛ ابف الصغير، 225، ص11، مج1983، دار الكتاب المبناني كمكتبة المدرسة، بيركت، كديكاف المبتدأ كالخبر
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الٌسبؽ في الظيكر عمى مسرح األحداث في منطقة المغرب سنة  1لئف كاف لمصٌفرية   
الممثمة في عمر بف عبد ا المرادم  كمناكئة السمطة المركزية/األمكية 2ـ(739ىػػ/122)

ف كاف متأخرا سنة  ،عامؿ مدينة طنجة كماكاالىا، فإٌف لؤلباضٌية دكرا ال يقؿ شأنا كا 
 .  3ـ(757ىػػ/140)

                                                                                                                         

، 1986اإلسبلمي، بيركت، ، تحقيؽ كتعميؽ محمد ناصر كابراىيـ بحاز، دار الغرب أخبار األئمة الرستمييف
 .28ص

الصفرية: فرقة خارجية مف أتباع زياد بف األصفر، كفي قكؿ أٌف رئيسيا ىك عبد ا بف صفار السعدم الذم كاف   1
ـ. ككاف السبب في 757ىػ/64مف أتباع نافع بف األزرؽ لكنو انفصؿ عنو اثر خركجو عف عبد ا بف الزبير سنة 

رب غٌقب مخالفيو كاستحبلؿ دمائيـ كقتؿ اطفاليـ كنسائيـ. كدخمت الصفرية ببلد المانفصالو عنو، شٌدتو في تع
كاستقرت بسجمماسة حيث ككنكا دكلة بني مدرار بيا، التي شيدت ازدىارا كتقدما اقتصاديا كمعماريا. العربي، 

 .250، ص1993، دار االقاؽ الجديدة، المغرب، معجـ الفرؽ كالمذاىب االسبلميةإسماعيؿ، 
قامت ىذه االنتفاضة بقيادة ميسرة المطغرم متزعما لمخكارج الصفرية ضد الخبلفة األمكية في ببلد المغرب.  2

، تحقيؽ عبد ا العمي الزيداف كعز الديف عمر مكسى، دار تاريخ إفريقيٌة كالمغربالرقيؽ، أبك اسحاؽ ابراىيـ، 
 .73، ص1990الغرب اإلسبلمي، بيركت، 

بداية تاريخ حركات الخكارج األباضية في ببلد المغرب كذلؾ اثر عكدة حممة العمـ مف  ـ757ىػ/140تعدُّ سنة  3
سماعيؿ بف درار الغدامسي كعبد الرحمف بف رستـ كأبك الخطاب المشرؽ ، كىـ: عاصـ السدراتي كأبك داكد القبمي كا 

كتؤرخ لثكرتو باعتبارىا بداية لمرحمة  تعتبره المصادر األباضية "أٌكؿ األئمة،عبد األعمى بف السمح المعافرم، الذم 
، دار الثقافة، الخكارج في ببلد المغرب حتى منتصؼ القرف الرابع اليجرمعبد الرازؽ محمكد إسماعيؿ،  .الظيكر"

أبك العباس لمزيد مف المعمكمات عف ىؤالء حممة العمـ الخمسة، أنظر: الدرجيني،  .82، ص1985الدار البيضاء، 
 ،1، تحقيؽ كطبع ابراىيـ طبلم، مطبعة البعث قسطنطينة، الجزائر، د.ت، جات مشايخ المغربطبقأحمد بف سعيد، 

، ، كتاب السيرأبك العباس أحمد بف أبي عثماف سعيد بف عبد الكاحد، ؛ الشماخي، 46-40، 29، 23-22صص
، 267، 263-262، 259-245، صص2، ج2009مي، بيركت، دراسة كتحقيؽ محمد حسف، دار المدار االسبل

 Lewicki, T, " The ibadites in Arabia and Africa, The ibadites in North Africa؛ 271، 268
and Sudan to the fourteenth century", in Journal of World History, 1971, Vol XIII, p.88. 

                                                                                                                
        

إٌف ما ييستشؼ مف ىذه األسماء أٌف أكؿ مف اعتنؽ المذىب األباضي كانكا مف المغاربة البتر المستقريف بالقيركاف  
كطرابمس كجبؿ نفكسة كغدامس كنفزاكة كسدراتة. ككانت ىذه المناطؽ مجمعا لقبائؿ ىكارة كزناتة كزكاغة كلكاتة 

  . 235-229، صص11كمطماطة. ابف خمدكف، المصدر السابؽ، مج
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عمى أف أكؿ مف دخؿ ببلد المغرب ناشرا المذىب األباضي ىك  تجمع المصادر األباضية
عباس داعٌيا لممذىب الصفرم في سممة بف سعد قادما مف البصرة كمعو عكرمة مكلى بف 

. كقد استطاع سممة بف سعد أف 1 ـ تقريبا(723ق/ 105أكائؿ القرف الثاني لميجرة سنة)
فأىؿ إفريقٌية كغيرىـ مف سكاف ببلد  .2يكسب أنصارا في المغرب األدنى كجبؿ نفكسة

فة األمكية، المغرب، كانكا يعانكف االضطياد كالتفرقة كالمعاممة السيئة مف قبؿ كالة الخبل
ككجدكا ضالتيـ في الخكارج االباضية المناكئيف لؤلمكييف كالذيف كانكا أقرب فرؽ الخكارج 

 إلى السُّنة، فرفعكا شعار الثكرة ضدىا.
ـ(، "فتحٌركت 744ق/126تعاقبت ثكرات األباضية بببلد المغرب بدءا مف سنة )ك    

.  ففي ىذا 3لمذىب األباضي"قبائؿ زناتة كىكارة كنفكسة كضريسة كغيرىا رافعة شعار ا
قامت قبيمة ىكارة بقيادة عبد ا بف مسعكد التجيبي بثكرة ضد حكـ عبد الرحمف  ،التاريخ

قامت ثكرة أخرل بقيادة عبد  ـ(748ىػػ/131. كفي سنة )4بف حبيب الفيرم في طرابمس

                                                 
، تحقيؽ إسماعيؿ العربي، المعركؼ بتاريخ أبي زكريا كتاب سير األئمة كأخبارىـأبك زكرياء يحي بف أبي بكر،  1

. 245، ص2، ج212، ص1ج المصدر السابؽ،؛ الشماخي، 41، ص1982دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 
المصدر ف أبي زكريا كالشماخي في اسـ حامؿ المذىب، فيذكر أنو سبلمة بف سعيد. الٌدرجيني، كيختمؼ الٌدرجيني ع

 .11، ص1، جالسابؽ
 .11، ص1الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 2
 .43، ص1الشماخي، المصدر السابؽ، ج 3
، 1995، القاىرة، ، تحقيؽ كتقديـ عمي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينيةفتكح مصر كالمغربابف عبد الحكـ،  4

 .252ص
Lewicki, Op. Cit., p. 87.                                                                                 
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، كأعقبتيا ثكرة ثالثة سنة 1الجبار بف قيس المرادم كالحارث بف تميد الحضرمي
 .2ـ( بقيادة إسماعيؿ بف زياد النفكسي749ق/132)

لـ تكف ىذه الثكرات لتعٌبر عف تنظيـ أباضي ييدؼ إلقامة كياف مستقؿ حتى سنة    
ـ(، عندما أعمف أبك الخطاب عبد األعمى بف السمح المعافرم إمامة 757ىػػ/140)

 الخمسة. إثر رجكعو مف المشرؽ مع حممة العمـ 3الظيكر
 4اب عبد األعمى بف السمح المعافرم، المتغٌمب عمى طرابمساستطاع أبك الخط   

مقارعة الخكارج الصفرية )كرفجكمة( في القيركاف كاإلستبلء عمييا سنة  ،5كقابس
كلكٌنو لـ يستطع الصمكد  ،6( كتكلية عبد الرحمف بف رستـ عامبل لو عميياـ758ىػػ/141)

 يفة العباسي المنصكرعامؿ الخم الصمكد أماـ قكات المسكدة بقيادة محمد بف األشعث
 –إلنقساـ جنده كتفرقيـ إلى زركعيـ، كقد كاف الكقت كقت زرع  -( ـ761ق/144سنة )

كغيرىا مف مناطؽ  8. كتفٌرؽ بمقتمو أصحابو في جنكب طرابمس كقابس7كقيتؿ في تاكرغا

                                                 
، 2؛ الشماخي، المصدر السابؽ، ج91؛ الرقيؽ، المصدر السابؽ، ص 252ابف عبد الحكـ، المصدر السابؽ، ص 1

، مراجعة كتعميؽ نخبة مف العمماء، دار الكتاب العربي، بيركت، الكامؿ في التاريخابف األثير، عز الديف،  ؛247ص
 .279، ص4، ج1980

، تحقيؽ عبد ا أنيس الطباع، دار الكتاب فتكح إفريقيٌة كاألندلسابف عبد الحكـ، عبد الرحمف بف عبد ا،  2
 .223، ص11ف،المصدر السابؽ، مج؛ ابف خمدك 104، ص1964المبناني، بيركت، 

عندما يرل األباضيكف في أنفسيـ قٌكة كقدرة عمى مكاجية األحداث يعمنكف إمامة الظيكر، إال أنيـ عقب المحف  3
الخكارج في ببلد المغرب حتى منتصؼ القرف الرابع كانكا يعٌدكف أنفسيـ بتكٌتـ كفؽ إمامة الدفاع. عبد الرزاؽ، 

 .101، صاليجرم
الشماخي، المصدر السابؽ،  .71، ص1؛ ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج104، المصدر السابؽ، صالرقيؽ 4
 .248، ص2ج
 .250، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج 5
 .281، ص4ابف األثير، المصدر السابؽ، ج؛ 71، ص1ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج 6
 .256-254، صص2ؽ، ج؛ الشماخي، المصدر الساب69أبك زكريا، المصدر السابؽ، ص 7
 .256، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج 8
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، كاضطر األباضيكف إلى 1الجنكب. كما فٌر عاممو عمى القيركاف إلى المغرب األكسط
بإمرة أبي حاتـ الممزكزم الذم تمٌكف مف استرداد  2فؽ ما يسٌمى "إمامة الدّْفاع"التخٌفي ك 

اندحر أماـ القكل العباسية بقيادة يزيد بف حاتـ اٌل أٌنو طرابمس كالقيركاف لفترة مف الزمف، إ
 .3( كقتؿ في جماعة مف جندهـ772ىػػ/155سنة )
فكاف أف اندفع مف بقي مف  ككؿ مٌرة بعد اليزيمة ينسحب األباضيكف إلى الجنكب،    

عدد منيـ إلى عبد  قكات أبي حاتـ إلى الجنكب كالجنكب الغربي كتاىرت، حيث انظـٌ 
كاجتمع رأييـ عمى تقديمو كبناء مدينة تجمعيـ. كما إف كصمت أخبار  الرحمف بف رستـ

ا . فأنفقيذلؾ إلى أباضيي المشرؽ )البصرة( حتى بادركا بإرساؿ المساعدات المالية إليو
زدىارىا.   4في أكجو عٌدة منيا الدفاعي كاإلنمائي مما كاف لو دكر في عمراف تاىرت كا 

أصبحت تاىرت بتكلي عبد الرحمف بف رستـ اإلمامة كباستقطابيا لمعديد مف القبائؿ    
المغربٌية اإلباضٌية الفاٌرة مف القكات العباسٌية مركزا سياسيا كدينيا لكؿ أباضيي ببلد 

ت مركزا اقتصاديا ىاما كسكقا ميما، لـ يجذب الجماعات األباضية المغرب. كما أضح
ي منطقة المغرب كحسب بؿ كاف قبمة لتجار المشرؽ كالمغرب عمى حد السكاء. فيذكر ف

فريقٌية كالمغرب لخكفيـ عمى  الشماخي أنو "انتقؿ إلييا أىؿ األمكاؿ كالتجار مف مصر كا 

                                                 
يذكر الرقيؽ أنو قد فٌر إلى تاىرت حيث اختٌط بيا كنزليا، كينحى ابف عذارم منحاه. أما الشماخي فيذكر أنو فٌر  1

؛ الشماخي، المصدر 72، 1؛ ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج105إلى سكفجج. الرقيؽ، المصدر السابؽ، ص
 .257، ص2، جالسابؽ

ـ( نياية إلمامة الظيكر التي استمرت 761ىػ )144معركة تاكرغا سنة محمكد اسماعيؿ عبد الرازؽ أٌف " يذكر 2
بعدىا عمى الظيكر كاضطركا إلى  أربعة أعكاـ سيطر األباضية إبانيا عمى إفريقٌية كالمغرب األدنى، فمـ يقك األباضية

الخكارج في ببلد المغرب حتى صطبلحيـ  بإمامة الدفاع." عبد الرازؽ،  العمؿ في تستر ككتماف كىك ما يعرؼ في إ
 .89، صمنتصؼ القرف الرابع اليجرم

؛ ابف عذارم، المصدر السابؽ، 80-73أبك زكريا، المصدر السابؽ، صص؛ 109الرقيؽ، المصدر السابؽ، ص 3
، 11لسابؽ، مجابف خمدكف، المصدر ا ؛262-258، صص2، المصدر السابؽ، جالشماخي؛ 79، ص1ج

 .227ص
؛ الشماخي، 83أبك زكريا، المصدر السابؽ، ص ؛35، 34، 32، 29صابف الصغير، المصدر السابؽ ، ص 4

 .266، ص2المصدر السابؽ، ج
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لفرؽ كنفقت فييا السّْمع مع ككنيا كثيرة أمكاليـ مف أئمة الجكر، كمف ىناؾ دخمتيا ا
 1".الخصب فعظمت بيا األمكاؿ

كلقد خٌكؿ ليا كؿ ذلؾ أف ترتبط تجاريا بببلد السكداف كغيرىا مف الببلد المشرقٌية 
لى جميع  كالمغربٌية. فيذكر ابف الصغير "أٌف السبؿ قد استعممت إلى ببلد السكداف كا 

كب األمتعة، فأقامكا عمى ذلؾ سنتيف أك أقؿ أك البمداف مف مشرؽ كمغرب بالتجارة كضر 
 2أكثر كالعمارة زائدة كالتجار مف كؿ األقطار تاجركف."

انعكس ىذا االزدىار االقتصادم عمى مناحي الحياة األخرل في اإلمامة الرستمٌية،    
. 3فبينيت القصكر كغيرست البساتيف كنيصبت األرحاء كريكبت الخيكؿ ككثيرت العبيد كالخٌداـ

كما أٌثر ذلؾ عمى اتساع رقعة اإلمامة الرستمٌية، فكاف أف امتدت مف طرابمس شرقا إلى 
 .4تممساف غربا

عمى الرغـ مف ىذا االزدىار، فقد عانت اإلمامة الرستمٌية مف مشاكؿ داخمٌية كخارجٌية    
، ثاني أئمة اإلمارة تعكد في تاريخيا إلى عيد عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف رستـ

فعمى المستكل الداخمي تعٌرض المذىب  .5(ـ823-787ىػػ/ 208-171)مٌية الرست
ككتاب ابف زكريا "سير األئمة كأخبارىـ" حافؿ بالشكاىد عمى  ،األباضي إلنقسامات عٌدة

ؿ بقياـ  ،6ذلؾ، إذ يسيب في الحديث عف أسباب إفتراؽ األباضية قدامة  يأبفكاف األكَّ

                                                 
. كيمكف أف نفٌسر تكاجد ىذه الجماعات التجارية بتاىرت أيضا بككف 286، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج 1

لعبيد، كفييا تكٌزع ىاتيف السمعتيف في اتجاه البحر األبيض المتكسط". لكمبار مكريس، ىذه األخيرة "تستقبؿ الذىب كا
، 1990، ترجمة إسماعيؿ العربي، دار األفاؽ الجديدة، المغرب، ـ(11-8ىػ/  5 -2اإلسبلـ في مجده األكؿ )ؽ

 . 88ص
 .36ابف الصغير، المصدر السابؽ، ص 2
 .38المصدر نفسو، ص 3
 .45المصدر نفسو، ص 4
أبك  فقيو كمحٌدث  لو مؤلؼ أجكبة في الفقو كاألحكاـ كأصكؿ الديف. شيد عصره  افتراؽ األباضية كعٌدة ثكرات. 5

 .291-272، صص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج. ؛126-86زكريا، المصدر السابؽ، صص
ٌدرجيني، المصدر ال لمزيد مف المعمكمات عف الفرؽ األباضية أنظر:؛. 197أبك زكريا، المصدر السابؽ، ص 6

. كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ الفرؽ 441، ص2، المصدر السابؽ، جالشماخي؛ 55؛-47، صص1السابؽ، ج
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بف رستـ سنة ابف عبد الرحمف اعبد الكىاب  كأصحابو عمى يزيد بف فنديف اليفرني
عندما أراد ىذا األخير أف يكلي أمكر المسمميف أىؿ العمـ كالبصيرة دكنو  (ـ787ىػػ/171)

بف  عبد الكىاب لتكليابف فنديف معارضة . كلعٌمو مف الجدير بالذّْكر أف 1كدكف أصحابو
. أٌما االفتراؽ الثاني 2فاة أبيوعبد الرحمف اإلمامة ظيرت عندما اراد الناس مبايعتو إثر ك 

إثر كفاة أبيو. كقد  3بف أبي الخطاب عبد األعمى المعافرم الٌسمحفكاف بإمرة خمؼ بف 
 .4عبد الكىاباإلماـ أراد أف يخمفو عمى طرابمس رغـ معارضة 

لـ يقتصر األمر عمى ىذا االنشقاؽ المذىبي بؿ تعداه إلى صراع مف أجؿ السمطة    
تمٌية نفسيا، فيذكر ابف الصغير أنو قاـ صراع بيف يعقكب بف أفمح كبيف داخؿ األسرة الرس

( حتى "أٌف السُّبؿ قد قيطعت ـ896-894ىػػ/283-281سنة ) 5أخيو أبك حاتـ يكسؼ

                                                                                                                         

جمع كترجمة لبحكث ذات أبعاد تاريخية –دراسات شماؿ إفريقية المنشقة عف األباضية، انظر: ليفتسكي، تادايكش، 
سمسمة  -الت الثقافيةمكحمد ؤمادم، منشكرات مؤسسة تاك  ، ترجمة أحمد بكمزقك، إعداد لمنشر كتقديـإجتماعية كلغكية

-57، صص2006 ،(2سمسمة دراسات ) ،دراسات شماؿ إفريقية؛ ليفتسكي، 75-71، صص2005، (1دراسات )
 ؛61

       Lewicki, " La répartition géographique des groupements ibadites dans l'Afrique du 
Nord au  Moyen âge", dans Rocznik Orientalist Yezny, TXXXI, Première partie, 

pp.311-314.                                           
كيسمييـ ابف الصغير باليزيدٌية نسبة إلى يزيد بف فنديف، المصدر  .85، 89صأبك زكريا، المصدر السابؽ، ص 1

 . 44السابؽ، ص
، 2نظر بالخصكص أيضا : الشماخي، المصدر السابؽ، ج. أ87-86أبك زكريا، المصدر السابؽ، صص 2

 273ص.
أبك زكريا، المصدر السابؽ، كقد كاف كزيرا لئلماـ عبد الكىاب حتى طمبو أىؿ طرابمس أف يككف عامبل عمييـ.  3

  .292، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج؛ 67ص
، 2ماخي، المصدر السابؽ، ج. أنظر بالخصكص أيضا : الش122-119أبك زكريا، المصدر السابؽ، صص 4

 .312-311صص
أبك حاتـ يكسؼ بف أبي اليقظاف محمد ، ذكره الشماخي باالماـ الماىر كالبحر الزاخر كالعالـ الذاكر. كقد بكيع بعد  5

:  ـ( كبقي في سدة الحكـ أربع عشرة سنة.894-874ىػ/281-261بف أفمح )اكفاة أبيو أبك اليقظاف محمد 
 .416، ص2ابؽ، جالشماخي، المصدر الس
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كما يذكر ابف عذارم أف أبا حاتـ بف أبي اليقظاف  1".كفىرغ مف أيدم الناس الحرث كالنسؿ
 .2.(ـ906/ىػػ294قد قتمو بنك أخيو سنة )

بظيكر الخارجيف عف اإلمامة  عمى أشٌدهالصراع مف أجؿ السمطة قد كاف قد ظير ك    
سعد بف أبي  4عندما عٌيف أفمح بف عبد الكىاب 3الرستمٌية، ككاف أٌكليـ نفاث بف نصر

كتعٌبر محاكالت األئمة الرستمييف لممحافظة عمى سمطانيـ . 6عامبل عمى قنطرارة 5يكنس
ر ابف الصغير أف أفمح بف عبد الكىاب "قد أٌرش بيف لكاتو فيذك ،داخؿ األسرة عف ذلؾ

بقتؿ  1بف أفمح خكفا مف أف تجتمع ضٌده. كقاـ أبك بكر 7كزناتة كمابيف لكاتة كمطماطة"
                                                 

 .113ابف الصغير، المصدر السابؽ، ص 1
 .197، ص1ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج 2
مف أىؿ جبؿ نفكسة فقيو أخذ العمـ عمى اإلماـ أفمح بف عبد الكىاب في تاىرت ككاف محٌبا لمرئاسة  متطمعا  3

امبل عمى قنطرارة ، خرج نفاث عف االماـ لئلمارة ، كعندما كٌلى اإلماـ زميؿ نفاث في الدراسة سعيد بف أبي يكنس ع
أبك أفمح، ثـ خرج الى المشرؽ حيث التقى بالخميفة العباسي الذم مكتو مف نسخ ديكاف جابر، ثـ عاد إلى بمده. 

 .146-139زكريا، المصدر السابؽ، صص
األحكاـ كأصكؿ الديف ىك أفمح بف عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف رستـ، فقيو كمحٌدث، لو كتاب أجكبة في الفقو ك  4

ككالده عبد الكىاب. كلقد حكـ تاىرت بعد أبيو كبقي في" إمامتو ستيف سنة كاليا، إماما حسف السيرة، رؤكفا بالرعية،  
 .326، ص2. الشماخي، المصدر السابؽ، ج146أبك زكريا، المصدر السابؽ، صال يخاؼ في ا لكمة الئـ..." 

ف جبؿ نفكسة كقد كاف كالده عامميا في عيدم اإلماـ عبد الكىاب بف عبد الرحمف "سعيد"، كىك م أبك زكريايذكره  5
بف عبد الرحمف. درس في تاىرت عمى االماـ أفمح ككاف معو نفاث بف نصر كعند عكدتو اكأفمح ابف عبد الكىاب 

 نك بيف إبراىيـ بف األغمبكقعة ماإلى جبؿ نفكسة أقٌره االماـ أفمح عمى قنطرارة خمفا لكالده. كقد شارؾ اضطرارا في م
؛ البغطكرم، مقريف بف 156، 139أبك زكريا، المصدر السابؽ، صصبؿ نفكسة اثر كصفو بالجبف. جكبيف أىؿ 
سمسمة األبحاث  -ية، تحقيؽ تكفيؽ عياد الشقركني، منشكرات مؤسسة تاكاليت الثقافسيرة مشايخ نفكسةمحمد، 

تسمية شيكخ جبؿ ؛ ليفتسكي، 353-351، صص2ر السابؽ، ج؛  الشماخي، المصد70، ص2014 ،(2التاريخية )
ارك، إعداد لمنشر كتقديـ مكحمد ؤمادم، ژ(، ترجمة عبد ا دراسة ليسيًنيٌة في األنكميا كالطكبكنكميا األمازيغية)نفكسة 

 .81-80، صص2013(، 1سمسمة األبحاث التاريخية ) -منشكرات مؤسسة تاكالت الثقافية
دراسات شماؿ ليفتسكي،  لجريد في الجنكب التكنسي الذم يطمؽ عميو االباضيكف القصكر.ىي بمد في ببلد ا 6

 .59(، ص2ك سمسمة دراسات ) 48(، ص1...، سمسمة دراسات )إفريقية
        Lewicki, "La répartition géographique des groupements ibadites..., Op.cit., 

p.310.                           
 .63ابف الصغير، المصدر السابؽ، ص 7
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ًلما أصبح عميو مف عمك شأف في اإلمامة الرستمٌية كمنافستو عمييا. كقد  2محمد بف عرفة
 .3اؾانجٌر عف ذلؾ حركب بيف أنصار كٌؿ منيما آنذ

الداخمٌية بأخرل خارجٌية تتعٌمؽ بفتكر عبلقة اإلمامة الرستمٌية  أيردفت ىذه المشاكؿ   
بالتنظيـ األـي في المشرؽ كانقطاع مساندتو ليا، كبخركج مناطؽ أباضٌية عف سمطتيا. 
فكاف لمصراع عمى السمطة كالمعبّْر عف تحٌكؿ اإلمامة الرستمٌية إلى ما يشبو الممكٌية 

بتقديـ الرستمييف ألفراد األسرة لتكٌلي األمر دكف النظر إلى المبدأ الذم مف  - 4الكراثٌية
أثره في فتكر العبلقة بيف أباضيي المشرؽ كبيف أباضيي  - 5أجمو ناضؿ الخكارج

  .المغرب. كفقد ىؤالء الٌدعـ مف تنظيـ كاف قد ساندىـ قببل
-160)ا سنة ستمٌية إٌباف قياميلقد ساند التنظيـ األباضي األـي في المشرؽ اإلمامة الر     
( معنكيا كمادٌيا. فأٌما مف الناحية المعنكٌية قاـ أباضييك المشرؽ ـ778-776ىػػ/162

بمراسمة أباضيي المغرب مشجعييـ عمى إقامة "دكلة" أباضٌية، كاستقطاب العديد مف 
رٌية التي كاف المغاربة لتمقييـ أصكؿ كتعاليـ المذىب. فالمشرؽ )البصرة( يمٌثؿ "البؤرة الفك

                                                                                                                         
ىك رابع األئمة الرستمييف، تكلى اإلمامة بعد كفاة أبيو كقد كاف أخكه أبك اليقضاف في ببلد المشرؽ. بقي في سدة  1

و كمناصريو عند ـ(. كلـ يستطع مكاجية أخي874-871ىػ/261-258الحكـ أربع سنكات، حتى تاريخ عكدة أخيو)
 .146تاىرت. كال تذكر المصادر مصيره. أبك زكريا، المصدر السابؽ، صففر مف عكدتو مف المشرؽ 

يذكر الباركني أنو صير اإلماـ أبي بكر بف أفمح ككاف معدكدا في قكمو  حسف السيرة، كقد سٌممو مقاليد الدكلة.  2
ماـ فأمر بقتمو. كلسكء ادارة االماـ ابي بكر كانشغالو بالسير كالترفيو ماؿ الناس لمحمد بف عرفة مما اغاظ اال

منشكرات مؤسسة تاكاليت الثقافية، سمسمة األبحاث التاريخية،  ،مختصر تاريخ األباضيةالباركني، أبك الربيع سميماف، 
 .47د.ت، ص

 .83، ص1؛ الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج71ابف الصغير، المصدر السابؽ، ص 3
، 1973، دار القمـ، بيركت،  -رؤية عصرية  –ـ الحركات السرية في اإلسبلإسماعيؿ، عبد الرازؽ، محمكد  4

 .20ص
اعتبر الخكارج الخبلفة حٌقا لمجميع، فيي ليست حكرا عمى قريش أك أٌية أسرة بعينيا، بؿ " جٌكزكا أف تككف اإلمامة  5

ز في غير قريش ككؿ مف نٌصبكه برأييـ كعاشر الناس عمى ما مثمكا لو مف العدؿ كاجتناب الجكر كاف إماما. فيجك 
الممؿ أف يككف اإلماـ عبدا أك حرا أك نبطيا أك قرشٌيا". الشيرستاني، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر، 

 .116، 1، ج1975، تحقيؽ محمد سيد كيبلني، دار المعرفة، بيركت، كالنحؿ
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في  حاؿ كأٌما مف الناحية المادٌية، فقد أرسؿ التنظيـ 1".زعماء األباضٌية يعتمدكف عمييا
األمكاؿ إلى عبد الرحمف بف رستـ مؤسس اإلمامة/اإلمارة ثبلثة أحماؿ مف البصرة 

  2الرستمٌية بتاىرت.
ت عمى بعض فسيطر  ،ش أحكاؿ تاىرت االقتصاديةاانتعككاف ليذه االمكاؿ أثرىا في    

المسالؾ التجارية المٌتجية جنكبا. ككاف أف احتاجت إلى أسكاؽ خارجة عف سمطة القكل 
ككجدت ضالتيا في األسكاؽ التي يخكليا ليا  -تصٌرؼ فييا بضائعيا -المركزٌية بالمنطقة 

المشرؽ، الذيف كانكا يدرككف ما يمكف أف يحققو ليـ التعامؿ التجارم مع ببلد  كأباضي
ف أرباح؛ ذلؾ "أٌف مركز البصرة عند ممتقى طرؽ قارٌية كبحرٌية مف شأنو أف المغرب م

يفيدىا مف تيارات التبادؿ )التجارم( خصكصا مع مكاطنييـ الذيف نزلكا البمداف البعيدة مف 
    3."**كس األقصىكالسٌ  *اليمف حتى فرغانة

المغرب منذ عيد عبد  تكقؼ المساندة المادٌية المباشرة المشرقٌية ألباضييكبالرغـ مف    
العبلقات بيف أباضيي المشرؽ كبيف أباضيي المغرب استمرت فإٌف ، 4بف رستـاالرحمف 

                                                 
، مجمة المؤرخ العربي فكزم، فاركؽ عمر، "مبلمح مف تاريخ الخكارج األباضية كما تكشفيا مخطكطة األزككم" في 1

 .174، ص2، العدد 1975األمانة العامة التحاد المؤرخيف العرب، 
الٌدرجيني، المصدر السابؽ،  ؛83؛ أبك زكريا، المصدر السابؽ، ص34-32ابف الصغير، المصدر السابؽ، صص 2
 . 45، ص1ج

نزىة المشتاؽ في إختراؽ  ، اإلدريسي، محمد بف عبد ا* إسـ أرض تضـٌ عدة بمداف ، كىي تقع شرؽ سمرقند. 
 503،507، صص1، عالـ الكتب، بيركت، مجاآلفاؽ

 ** آخر ببلد المغرب المصاقب لمصحراء. البكرم، أبك عبيد، كتاب المسالؾ كالممالؾ، تحقيؽ كتقديـ كفيرسة
 .866 ،854، 851، صص2، ج1992الدار العربية لمكتاب، تكنس،  أدرياف فاف ليكفاف كأندرم فيرم،

، 1985، ترجمة إبراىيـ الكيبلني، دار الفكر، دمشؽ، الجاحظ في البصرة كبغداد كسامراءمبل، شارؿ، ب 3
 .319-318صص

يذكر كؿ مف ابف الصغير كأبك زكريا أف عبد الرحمف بف رستـ قد رد ماال أتاه مف المشرؽ ) عشرة أحماؿ( لعدـ  4
بدء أمرىـ لمحاجة التي كانت بنا إليو كالفاقة التي لزمت عكاـ  حاجتو إليو بقكلو: " فإٌنا إنما كنا قبمنا منيـ في أكؿ

؛ أبك زكريا، المصدر السابؽ، 40إخكاننا، فاآلف أننا مستغنكف عف أمكاؿ غيرىـ". ابف الصغير، المصدر السابؽ، ص
 .84ص
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التجارم في عيد عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف  في إطارييا المعنكم )الفتاكل( كالمادمٌ 
 رستـ.
لكىاب فيا ىك اإلماـ عبد ا كاف المشرؽ مصدر الفتاكل بالنسبة ألباضيي المغرب.لقد     

يستفتي أىؿ المشرؽ عندما منعتو نفكسة مف المسير إلى الحج خكفا عميو، فأفتكه بأف مف 
كأرسؿ أىؿ تاىرت إلى عمماء   1 شركط الحج أماف الطريؽ، فأرسؿ مف يحج عنو.

ككذلؾ فعؿ  2 المشرؽ يستفتكنيـ في أمر ابف فنديف كخركجو عمى اإلماـ عبد الكىاب.
تكلية خمؼ بف السمح عامبل عمى طرابمس كقد منعيـ مف ذلؾ أىؿ طرابمس عندما أرادكا 

  3االماـ عبد الكىاب.
ف لـ تنجح محاكالت التنظيـ األـي في الخركج بأباضيي ببلد المغرب مف دائرة الصراع     كا 

الٌداخمي، كبدأ دكره في الٌضمكر نتيجة الخبلؼ الفقيي بيف الطرفيف، فإٌف العبلقات 
كىاىك اإلماـ عبد  ،فكاف أف نشط الككبلء بيف المنطقتيف ،عالتجارية بينيما لـ تنقط

الكىاب يرسؿ إلى الربيع بف حبيب بإثني عشر ألؼ درىـ أك دينار ليشترم لو بيا جيازا 
. كما أرسؿ أيضا "ألؼ دينار إلى أخكانو مف أىؿ المشرؽ بالبصرة 4مف البصرة  ليتجر بو

 5أف يشتركا لو بو الكتب."

                                                 
ابؽ، الشماخي، المصدر الس؛ 66، ص1؛ الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج115أبك زكريا، المصدر السابؽ، ص 1
. كمف الجدير بالذكر أف ما كرد في نص الشماخي، في إطار الحديث عف عـز عبد الكىاب عمى 287، صص2ج

الحج، قد يحيمنا إلى أف الحج ىك تجارة في ذات الكقت. إذ ما عممنا أف عبد الكىاب كاف حاذقا بالتجارة ك قد استقٌر 
تحاؿ إلى المشرؽ خكفا عميو مف المسكدة، كأرسؿ خبلليا بجبؿ نفكسة مٌدة سبع سنكات بعد أف منعو اىمييا مف االر 

إلى الربيع بف حبيب أف يبعث لو بضاعة مف المشرؽ كقد كاف لو ما أراد. كيؤكد ىذه الكجية التجارية لمحج قكؿ 
الشماخي " فمما تـٌ حجو كقضى كطره منو بعد مراجعات إلى المشرؽ كمراسبلت إلى الربيع، ارتحؿ راجعا إلى 

 .290-289، صص2إلى تييرت". الشماخي، المصدر نفسو، جالمغرب 
الشماخي، المصدر السابؽ، ؛ 49، ص1الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج؛ 89أبك زكريا، المصدر االسابؽ، ص 2
  .275-274، صص2ج
 .312، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج 3
 . 290، ص2، جنفسوالشماخي، المصدر  4
 .99ص أبك زكريا، المصدر السابؽ، 5
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األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في العصر العباسي في منطقة إاٌل أنو بتطٌكر    
ف لـ  ًسمت بأبعادىا االجتماعية كاالقتصادية، كا  المشرؽ، ظيرت حركات معارضة جديدة كي
 1يينؼ عنيا كجيتيا السياسٌية كال تكظيفيا الدٌيف لمكصكؿ إلى مبتغاىا )الزنج كالقرامطة...(

"حتى  -ى المناطؽ البعيدة كمف بينيا ببلد المغرب كبخركج العديد مف أباضيي المشرؽ إل
 - 2ال ترل دارا إال قيؿ ىذه لفبلف الككفي كىذه لفبلف البصرم كىذه لفبلف القركم..."

خٌؼ ثقؿ أباضيي المشرؽ كييئة مساندة ألباضيي ببلد المغرب. إضافة إلى ذلؾ الخبلؼ 
ي ببلد المغرب، كظير بجبلء فمـ تعد البصرة متنفسا ألباضي ،الفقيي الذم برز بينيما

 .3كبالتالي فقداف الٌدعـ ،إف لـ نقؿ انقطاعيا ،فتكر العبلقة بينيما
كيضاؼ إلى ىذا السبب الخارجي لضعؼ اإلمامة الرستمٌية أم فقداف المساندة     

المشرقٌية، محالفة أباضيي المناطؽ المجاكرة ليا كخركجيـ عنيا. فكاف أف خرج عمى 
. كيضيؼ الفرد بؿ عامبل آخر مف عكامؿ 4ابف مسالة األباضياإلماـ عبد الكىاب، 

الضعؼ الذم اعترل اإلمامة الرستمٌية، كىك أف الرستمييف نتيجة لرككنيـ إلى حياة الٌدعة 
كاالىتماـ بالعمـك الدينٌية لـ يفكركا في الحرب كفي النضاؿ كفي العناية بإعداد جيش قادر 

حيف ىاجميا  ـ(909ىػػػ/ 297ىذه األخيرة سنة ) كلذا انيارت ،عمى الدفاع عف عاصمتيـ

                                                 
، الصراع االجتماعي في الدكلة العباسيةلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ أبعاد ىذه الحركات، أنظر: أبك طالب، نجيب،  1

القرمطية بيف الديف ؛ بزكف، حسف، 165، ص 1990تقديـ الطاىر لبيب، دار المعارؼ لمطباعة كالنشر، تكنس، 
، دار مقدمة في التاريخ االقتصادم العربيالعزيز، ؛ الدكرم، عبد 32، ص1988، دار الحقيقة، بيركت، كالثكرة

 .72، ص1980الطميعة، بيركت، 
 .36ابف الصغير، المصدر السابؽ، ص 2
يذىب محمكد إسماعيؿ إلى القكؿ بأف انقطاع الصبلت بيف أباضيي المشرؽ كبيف أباضيي ببلد المغرب ال يمكف  3

صمتا يكاد يككف نيائيا عف نشاط الخكارج في منطقة  أف يككف قطعٌيا، كذلؾ نتيجة لصمت المصادر التاريخية
 .18، صالحركات السرية في اإلسبلـ المشرؽ، كالذم ربما يعكد إلى طبيعة العمؿ السرم آنذاؾ. عبد الرازؽ ، 

كرد في مؤلؼ ابف الصغير سبب الخبلؼ، كما ىك إال ذريعة بسيطة. كىي أف عبد الكىاب بف عبد الرحمف بف  4
 .52تاة كاف ابف مسالة قد خطبيا لنفسو قبمو... ابف الصغير ، المصدر السابؽ، صرستـ قد خطب ف
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بف أفمح بعيالو كأىمو ايعقكب كلقد فٌر منيا . 1الجيش العيبيدم بإمرة أبي عبد ا الشيعي
عتبرت مع غيرىا مف المناطؽ الجنكبٌية الصحراكية المعقؿ أي إلى الجنكب، إلى كرقمة التي 

كأىؿ 2فييا أبك صالح جناكف بف يمرياف، كاستقبمو األخير ألباضية تاىرت كمناطؽ الشماؿ
كمنذ ذلؾ الكقت،  4، كطمبكا منو أف "يكلكه عمى أنفسيـ فامتنع ليـ مف ذلؾ..."3كرقمة

"اقتصر التعبير األباضي عمى النكاحي المذىبية كالحضارية في منطقة الصحراء 
  5الشاسعة."

، غدامس...( مجرد في الكاقع لـ يكف ىذا االندفاع نحك الجنكب )كرقمة، جبؿ نفكسة    
صدفة بقدر ما كاف اتجاىا طبيعٌيا لما تمٌثمو ىذه المناطؽ مف أىمٌية في حركة التجارة بيف 
عادة تسكيقيا إلى الشماؿ كالعكس.  الشماؿ كالجنكب، كذلؾ الستقباليا لبضائع الجنكب كا 

طبة كيذكر اإلدريسي في ىذا الخصكص، أٌنو "ليس في ببلد السكداف شيء مف الفكاكو الر 
إال ما يجمب إلييا مف التمر مف ببلد سجمماسة أك ببلد الزاب، يجمبو إلييـ أىؿ كرقبلف 

 6الصحراء."
يبٌيف ليفتسكي أف المصادر المكتكبة في العصكر الكسطى شاىدة بصكرة غير قابمة    

لمتشكيؾ عمى أٌف الصحراء كانت محكرا لكلكج القبائؿ المغربية مف الشماؿ كالسكدانييف مف 
                                                 

، ترجمة عبد الرحمف بدكم، دار ليبيا لمنشر الفرؽ اإلسبلمية في الشماؿ اإلفريقي مف الفتح حتى اليـكبؿ، الفرد،  1
 .150، ص1969كالتكزيع، بنغازم، 

الشماخي، المصدر ؛ 104، ص1جيني، المصدر السابؽ، جالٌدر ، عالـ كرع مف أقطاب الٌديف. فقيو أباضي 2
 .545-542، صص 2السابؽ، ج

ذكرت كرقمة في صكر لفظية متعددة كمختمفة، سنتناكليا الحقا عند الحديث عف تسميتيا كتككينيا كجغرافيتيا.  3
 كلكف اعتمدت في ىذه الدراسة اسـ كرقمة ألنيا التسمية المعركفة اليكـ. 

 .189-188صدر السابؽ، صص أبك زكريا، الم 4
مف قضايا التاريخ الرستمي الكبرل: مكتبة المعصكمة بتاىرت، ىؿ أحرقت أك نقمت عيكنيا إلى مكسى لقباؿ، " 5

، كزارة التعايـ األصمي كالشؤكف الدينية، الجزائر، د.ت،  العدد األصالةسدراتة في جكار بني كارجبلف؟"، في مجمة 
  .58، ص 41
   41-://archive.org/steam/Asaladz/Asalahttp                                                     .

                            
 .20، ص1المصدر السابؽ، مج اإلدريسي، 6

http://archive.org/steam/Asaladz/Asala-41
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فيي لـ تكف حاجزا بيف الشماؿ كالجنكب بؿ محكرا نشطا في التجارة بيف  ،1نكبالج
. كازداد ىذا النشاط التجارم بتدفؽ الذىب كالعبيد إلى الشماؿ مقابؿ السمع التي 2طرفييا

يحتاجيا أىؿ السكداف كمف أىميا الممح. فكاف ليذه المناطؽ أكثر مف بعد بالنسبة 
 كاستراتيجي(. لؤلباضييف )اجتماعي كاقتصادم

فاجتماعٌيا مثمت ىذه المناطؽ مكاطنيـ األصمٌية، إذ أف القبائؿ التي أنشأت اإلمارة 
األباضية كساندتيا كانت مف المناطؽ الداخمٌية. أما البعد االقتصادم، فيتمٌثؿ في أٌف ىذه 

كف المناطؽ تعٌد مف أىـ مناطؽ تجارة العبكر بيف أسكاؽ الشماؿ كأسكاؽ ببلد السكداف. د
أف ننسى أىمٌية الجانب اإلستراتيجي، فبيعد المسافة النّْسبي بيف مكاطف األباضية كبيف 
مركز الخبلفة الفاطمية مف ناحية كقٌمة مكارد ىذه المناطؽ مف ناحية أخرل جعؿ 

 الفاطمييف يصرفكف النظر عف ىذه التجمعات. 
الجنكب حيث استقرت ـ( نحك 909ىػػ/297إذا، إف تكجو األباضٌية بعد سقكط تاىرت )  

التي إزدىرت باستقرار األباضييف -جمكعيا في منطقة العبكر إلى ببلد السكداف )كرقمة( 
 كاف اختيارا مكضكعٌيا كما سبؽ كأف أشرت.  -3بيا

                                                 

1 Lewicki, " Traits d'histoire du commerce transsaharien, marchands et missionnaires 
ibadites en  Sudan Occidental et central au cours du VIII-XII siècles", dans Etnografia 

Polska, Warsaw, 1964, Vol VIII, p. 291.  
زيز، ، تنقيح ىاليت ركبف، ترجمة اليادم بكلقمة كمحمد عتجارة الذىب كسكاف المغرب الكبيربكفيؿ، ا. م،  2

 .17، ص1988منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، 
الٌنامي، عمرك خميفة، "مبلمح عف الحركة العممية بكرجبلف كنكاحييا منذ انتياء الدكلة الرستمية حتى أكاخر القرف  3

، ص 43-42، كزارة التعايـ األصمي كالشؤكف الدينية، الجزائر، د.ت،  العدداألصالةفي مجمة  السادس اليجرم"، 
17. 
                                                                          

     ;42.43-http://archive.org/steam/Asaladz/Asala 
Chaba Mohamed, "Une vieille cité devenue métropole : Ouargla" (Note), In 
Méditerranée, tome 99, 3-4,   2002. Le Sahara, cette «autre Méditerranée» (Fernand 

Braudel) p. 103.                                          

http://archive.org/steam/Asaladz/Asala-42.43
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إف استقرار ىذه التجمعات في ىذه المنطقة دكف غيرىا يحيمنا إلى التساؤؿ التالي: ىؿ أف 

إنشاء مجتمع أباضي مستقؿ عف الشماؿ لو مقكمات  استقرارىـ في كرقمة كاف مف أجؿ
العيش مف التجارة كحسب أـ ىي محاكلة لمسيطرة عمى المناطؽ السكدانٌية إليجاد أسكاؽ 

التساؤؿ سأتناكؿ في  ابديمة عف تمؾ التي في الشماؿ؟ كفي محاكلة لئلجابة عف ىذ
 الصفحات التالية عبلقات كرقمة التجارية مع الشماؿ كالجنكب.  

  
 عالقات أباضيي ورقمة التجارية مع شمال وجنوب الصحراء بعد قيام الدولة الفاطمّية

 
قبؿ البحث في العبلقات التجارية بيف كرقمة كشماؿ كجنكب الصحراء سأعٌرج عمى    

مكانياتياثـ مكقعيا ك يا تاريخ تأسيسالمدينة ك  تعدد تسميات كبدرجة أكلى  ،قتصاديةاإل ا 
ف ت الدراسة تنطكم عمى مفيـك النشاط التجارم بما يحممو مف معنى كان التجارية منيا. كا 

لمديناميكٌية التجارية، التي تستكجب النظر في جميع المؤسسات الخاصة بيا مف طرؽ 
كأسكاؽ كسمع كأسعار كمعامبلت...، فإٌف ندرة المعمكمات حكؿ ىذه المؤسسات تجعؿ 

ت التجارية المجٌردة، حيث سيككف ذكر الدراسة تأخذ مسارا أحاديا؛ كىك البحث في العبلقا
 السمع كاألسعار كالمعامبلت ... منكطا بما يتكفر مف معمكمات عنيا.

لـ تشر المصادر األكلى، التي كاف مدار اىتماميا التأريخ لمدكيبلت كاالمارات كما يقع   
لرستمية في في دائرة الحضارة االسبلمية مف أقاليـ كمدف إلى كرقمة، إال بعد قياـ "الدكلة" ا

القرف الثاني لميجرة )الثامف لمميبلد(. فذكرتيا المصادر األباضية التي أٌرخت لمرستمييف 
كاعتنت بأعبلـ المذىب االباضي )ابك زكرياء، الكسياني، الٌدرجيني، الشماخي(. كتردد 
ذكرىا في المصادر التاريخية كالجغرافية ككتب الرحمة بدءا بالبكرم، فاالدريسي كالزىرم 

 كابف سعيد... كانتياءن بابف خمدكف كالحسف الكزاف كغيرىما.
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لقد كرد ذكر كرقمة في مؤلَّؼ البكرم كما في طبقات الٌدرجيني كسير الكسياني كسير 

. كحذؼ منيا األلؼ األكلى، أبك زكرياء الذم أٌرخ لؤلئمة 1الشٌماخي، بإسـ كارجبلف
يا عند ياقكت الحمكم، فجاءت في ، كما كاف شأن2الرستمييف كتحدث عف ىجرتيـ إلييا

. كذكرىا ابف سعيد 4. كأشار إلييا كؿ مف اإلدريسي كالزيىرم بإسـ كارقبلف3معجمو كرجبلف
 8ككركمة 7ككاركمة 6. أٌما ابف خمدكف فأشار إلييا تسميات عٌدة منيا كاركبل5بإسـ كاركبلف

اني، فذكرىا باإلسـ . أٌما العدك 10. كذكرىا الحسف الكزاف بإسـ كركمة9ككاركمي/كاركمى
 .11المتداكؿ في عصرنا الحاضر، كىك كرقمة

                                                 
، 343، 342، 331،332، صص 2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج ؛881، ص2ج المصدر السابؽ، البكرم، 1

، تحقيؽ سير الكسياني؛ الكسياني، أبك الربيع سميماف بف حساف، كفي أماكف متفرقة مف الكتاب 374، 373، 344
، 1، ج2009كدراسة عمر بف لقماف حمك سميماف بك عصبانة، كزارة التراث كالثقافة، مسقط، سمطنة عماف، 

، 2كفي أماكف متفرقة مف الكتاب؛ الشماخي، المصدر السابؽ، ج 374، 347 ،344، 336، 314، 273صص
 .كفي أماكف متفرقة مف الكتاب  526، 459، 450، 338صص

 كما بعدىا. 189أبك زكريا، المصدر السابؽ، ص  2
، 5، مج1977، بيركت، الحمكم، شياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا، معجـ البمداف، دار صادر 3

 .371ص
كتاب ؛ الزىرم، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر، 29، 24، 20، صص1اإلدريسي، المصدر السابؽ، ج 4

 .119، 116، 112، تحقيؽ محمد حاج صادؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  د.ت، صصالجغرافية
، تحقيؽ كتقديـ كتعميؽ إسماعيؿ العربي، ديكاف ياكتاب الجغرافابف سعيد المغربي، أبك الحسف عمي بف مكسى،  5

 . 126، ص 1982، 2المطبكعات الجامعية، الجزائر،ط
، 13، ج663، 596، صص12، ج419، 418، 415، 356، 75، صص 11ابف خمدكف، المصدر السابؽ، ج 6

 .119، 106، 98صص
 .99، ص13، جنفسودر المص 7
 .10، ص13، جنفسوالمصدر  8
 .688، 282، 279، صص13، ج925، 924، 921، 917، صص 12، ج199، ص 11، جنفسوالمصدر  9

، ترجمة عف الفرنسية محمد حجي كمحمد األخضر، دار الغرب كصؼ إفريقياالكزاف الفاسي، الحسف بف محمد،  10
 .136، ص2، ج1983اإلسبلمي، بيركت، 

يؽ أبك القاسـ سعد ا، دار الغرب ، تقديـ كتحقيؽ كتعمتاريخ العدكانيالعدكاني، محمد بف محمد بف عمر،  11
 .260، 90، صص1996اإلسبلمي،بيركت، 
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إٌف ىذا التعٌدد كاإلختبلؼ في رسـ "كرقمة" في المصادر العربٌية يعكد عمى األرجح إلى 

 1 اإلختبلؼ  في نطؽ الكممة في لساف العرب، كما يذىب إلى ذلؾ ابف خمدكف.
البكرم "... سبعة حصكف مف جية أخرل، اختمفت حكؿ ماىية كرقمة. فكانت عند    

كيشير الزىرم إلييا تارة  2لمبربر، أكبرىا يسٌمى أغـر أف يكاٌمف، أم حصف العيكد..."
، "كييدخؿ 3بمدينة كطكرا بببلد، فيذكر "كآخر عمؿ القيركاف في الجنكب مدينة كارقبلف...."

رؽ ]مف ، "كفي المش4]ببلد السكداف[..." الببلد"كييدخؿ مف ىذه المدينة ]كارقبلف[ إلى ىذه 
كيكافقو في ذلؾ ابف سعيد الذم يقكؿ "... كمدينتيا  5]مف جناكة[ آخر ببلد كارقبلف..."

كيصفيا الحسف الكزاف، بأٌنيا مدينة،  6التي تسمى كاركبلف... كىي ببلد نخؿ كعبيد..."
 7فيقكؿ "كركمة مدينة أزلية..."

ف أر . بالبمد/الببلد، فيشير إلييا أمىا صاحب اإلستبصار    دت الطريؽ مف فيقكؿ "كا 
يكما إلى بمد كارجبلف في طرؼ  50تادمكة إلى القيركاف، فإنؾ تسير في صحراء 

الصحراء مما يمي إفريقية: كىك بمد خصيب... كفيو سبع مدف مسٌكرة حصينة تقرب 

                                                 
أف العرب كضعت لكؿ شيء إسما، كأٌف استعماليا إٌنما ىك ألكضاعيا التي مف لغتيا ارتحاال كاشتقاقا. كىذا إٌنما " 1

مى  اٌل فالعرب قد استعممت كثيرا مف غير لغتيا في مسٌماه، إٌما لككنو عى ما استعانة ىك في األكثر، كا  منا فبل ييغىيَّر... كا 
كتخفيفا لتداكلو بيف األلسنة... فتصير باستعماؿ العرب كأنيا مف أكضاعيـ. كيسمكنيا المعٌربة. كقد يغيركنيا بعض 
التغيير في الحركات أك في الحركؼ كىك شائع ليـ ألتو بمنزلة كضع جديد... كقد يككف الحرؼ مف الكممة ليس مف 

ٌنما نطقت العرب منيا حركؼ لغتيـ فيبد لكنو بما يقرب منو في المخرج. فإٌف مخارح الحركؼ كثيرة منضبطة كا 
بالثمانية كالعشريف حركؼ أبجد. كبيف كؿ مخرجيف منيا حركؼ أكثر مف كاحد منيا ما نطقت بو األمـ كمنيا مالـ 

 .14-13، صص 13المصدر السابؽ، ج تنطؽ..."
 .881، ص2المصدر السابؽ، ج البكرم، 2
 ,112الزىرم، المصدر السابؽ، ص 3
 .119، صنفسوالمصدر  4
 .125، صنفسوالمصدر  5
 .126ابف سعيد، المصدر السابؽ، ص 6
 .136، ص2الكزاف، المصدر السابؽ، ج 7
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ابف كيحذك حذكه  1بعضيا مف بعض... كىي ببلد كثيرة الزرع كالضرع كالبساتيف..."
 2كاركمي قبمة بجاية، بمد كاحد مستبحر العمراف كثير النخؿ..."ىا بقكلو "بمد فيذكر  ف،خمدك 
"كىذا البمد ليذا العيد باب لكلكج السفر مف الزاب إلى المفازة الصحراكية المفضية  كأيضا

 يا ياقكت الحمكم بالككرة،يشير إليك  4، كما يصفيا أيضا بالمصر.3إلى ببلد السكداف... "
  5".لجريد ضاربة في البر كثيرة النخؿ كالخيرات.."ككرة بيف إفريقية كببلد افيقكؿ  بالككرة،

 7كقصكرا 6مما سبؽ يتضح أف كرقمة لـ تكف مدينة بقدر ماىي منطقة تضـٌ قرل  
. كجاء في مخطكط يخص تاريخ مشايخ المنطقة الممتدة مف كرقمة إلى 9كمدنا 8كحصكنا

ة مدين 325إلى فزاف الذم اكتشفو شارؿ فيرك في جامع نقكصة، أنيا كانت تضـ 
، كىي تشبو تعني في ذات الكقت المدينة كاإلقميـ إذا فكرقمة كانت .10عيف ماء 1051ك

الجريد الشاسعة ببلد مدينة تكزر، ك في ذلؾ قسطيمية التي كانت تعني في ذات الكقت 

                                                 
، نشر كتعميؽ سعد زغمكؿ كتاب اإلستبصار في عجائب األمصارـ(، 12ىػ/6مؤلؼ مجيكؿ )مراكشي مف القرف  1

 .224، ص1986شر المغربية، بغداد، عبد الحميد، دار الن
  .199، ص11ابف خمدكف، المصدر السابؽ، ج 2
 .107، ص13المصدر السابؽ، ج 3
 .106، ص13ابف خمدكف، المصدر السابؽ، ج 4
 .371، ص5الحمكم، المصدر السابؽ، مج 5
الكزاف اف بضكاحي .  كيذكر الحسف 386، ص2يذكر الٌدرجيني أف ايفراف مف قرل كارجبلف. المصدر السابؽ، ج 6

 .136، ص2كرقمة عدد ال يحصى مف القرل. الكزاف، المصدر السابؽ، ج
، 2ذكر الشماخي قصر كراديرف. الٌدرجيني، المصدر السابؽ، جكيارجبلف يذكر الٌدرجيني قصر بكر، مف قصكر ك  7
بة الخطة"، كيشير ابف خمدكف إلى أف بيا "قصكرا متقار  .565، ص2المصدر السابؽ، ج؛ الشماخي, 344، ص2ج

. كيذكر الحسف الكزاف أيضا أف بضكاحييا عدة قصكر. الكزاف، المصدر السابؽ، 106، ص 13المصدر السابؽ، ج
 .136، ص2ج
 .881، ص2المصدر السابؽ ، ج البكرم، 8
 .224مؤلؼ مجيكؿ، المصدر السابؽ، ص 9

10 Féraud, L. Charles, " Les Ben-Djellab soultans de Tougourt, Notes historiques sur la 
province de    Constantine", dans Revue africaine, A. Tourdan, Librairie-éditeur, Alger, 

Juillet 1886, Vol.30, P.263.           
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كيبدك أف مرد االختبلؼ في تحديد ماىية كرقمة، تغٌير كضعيتيا  1.كالتي كاف مركزىا تكزر
بر القركف كفؽ ما كصفيا بو المؤلفكف العرب الذيف االدارية ع-كضعيتيا السياسية

 أدرجناىـ بتراتب زمني. 

لئف تعددت االشارات حكؿ تسمية كرقمة، أم كيفية نطؽ إسميا في المصادر العربية     
في العصراالسبلمي )كارجبلف، كرجبلف، كاركبلف، كركمة، كاركبل، كارقبلف( كتعددت 

عف تاريخ  بالمقابؿ مد، ككرة(، فإف المعمكماتاالشارات إلى ماىيتيا )مدينة، ببلد، ب
إال في مكلَّفي ابف خمدكف كالحسف  ، حسب عممي،. فبل نجد لو ذكراةشحيح تبدكتأسيسيا 

الكزاف. فيشير ابف خمدكف إلى أف كرقمة أك كما جاءت في ًعبىره كاركبل، تنسب لبني كاركبل 
، كاختطكا المصر المعركؼ بيـ كىـ احدل بطكف زناتة الذيف "كانت مكاطنيـ قبمة الزاب

 2".ليذا العيد... بنكىا قصكرا متقاربة الخطة. ثـ استبحر عمرانيا، فائتمفت كصارت مصرا
ا الحسف الكزاف، فيذكر أنيا "مدينة أزلٌية بناىا النكميديكف في صحراء أمٌ  2".مصرا
سس األكؿ يتمثؿ في أٌف مف أ :تحيمنا ىاتاف المعمكمتاف إلى استنتاجيف 3..."*نكميديا

أما  ؛كرقمة ىي القبائؿ الزناتية التي كانت تسكف الزاب ثـ اتجيت جنكبا حيث مكقع كرقمة
الثاني فيتمثؿ في أف تأسيسسيا كاف في العيد الركماني إثر اإلستيبلء عمى نكميديا الذم 

. فالزناتيكف قد ىاجركا مف مكاطنيـ كسكنكا الحزاـ الشمالي مف 4ؽ.ـ46كاف بدءا مف 

                                                 
1  Virginie Prevost, « Une tentative d’histoire de la ville ibadite de Sadrāta », Mélanges 

de la Casa de Velázquez [En ligne], 38-2 | 2008, p.5. Mis en ligne le 15 novembre 
.                          http://mcv.revues.org/8222010, consulté le 29 février 2016. URL 

                                                                      
 . 106، ص13ابف خمدكف، المصدر السابؽ، ج 2
 .136، ص2الكزاف، المصدر السابؽ، ج 3
الكزاف، المصدر السابؽ، نكميديا اسـ أطمقو البلتينيكف كيقابمو عند العرب ببلد الجريد " حيث ينبت النخيؿ..."  *
 .29، ص1ج
 .70، المرجع السابؽ، صبكفيؿ 4

http://mcv.revues.org/822
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 أراضييـ مف طردىـ الذم االستيطاني الركماني االستعمار ضغط مف اريف"ف، 1الصحراء
 إلى كصمكا إف كما  ...لرعاياه المستكطنات كلبناء الزراعة في استغبلليا الخصبة لغرض
 قصكرىا، بناء في كشرعكا بأرضيا نزلكا حتى كالكؤل، الماء فييا يتكفر منطقة بالصحراء

  2".انخيمي كغرس
مى مشارؼ الصحراء، بكؿ ما تحممو ىذه األخيرة مف معاني كقكع كرقمة عإف       

. فقد كانت العيكف الجارية مصدرىا، ك"بمغ عددىا الجدب، لـ يمنع مف تكفر المياه بيا
إحدل كخمسيف كألؼ عيف، كمنيا خاصة عيف الصفا التي تأتي مياىيا مف سدراتة... 

كما مثمت اآلبار مكردا  3"كعيف القبائؿ في ناحية يفرف كعيف الحكاس بناحية نقكصة.
ف كانت عمميأساسيا لمماء في كرقمة  كيشير إلى ذلؾ كؿ  .كغريبة استخراجيا مضنية ةكا 

. فيذكر األٌكؿ "كفي ىذه الببلد الصحراكية إلى كراء العرؽ غريبة لحميرممف ابف خمدكف كا
ميقة بعيدة في استنباط المياه الجارية ال تكجد في تمكؿ المغرب، كذلؾ أف البئر تحفر ع

الميكل. كتطكل جكانبيا إلى أف يكصؿ بالحفر إلى حجارة صمدة، فيتحت بالمعاكؿ 
كالفؤكس إلى أف يرؽ جرميا، ثـ تصعج الفىعمة كيقذفكف عمييا زبرة مف الحديد تكسر طبقيا 
عف الماء، فينبعث صاعدا فيفعـ البئر، ثـ يجرم عمى كجو األرض كاديا. كيزعمكف أٌف 

ؿ بسرعتو عف كؿ شيء. كىذه الغريبة مكجكدة في قصكر تكات كتيككراريف الماء ربما أعج
العجب أف الرجؿ منيـ ]مف أىؿ كرقمة[ يحفر فييا بئرا أٌما الثاني فيقكؿ: "  4ككركبل كريغ."

بأزيد مف مائة دينار، فإٌف أرضيـ صمبة  كالماء بعيد، كينزؿ إليو مف يعرؼ كيؼ ينقره 
                                                 

 :Gsell, Stéphane, Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, Tome V؛ 100المرجع السابؽ، ص 1
Les royaumes indigènes (Organisation social,politique et économique), Librairie 

Hachette, Paris, 1927, p. 3.                    
 جامعة، ة العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةمجمذكار، أحمد، مدينة كرقمة التسمية كالتأسيس )دراسة تاريخية(، في  2

 .166، ص17، العدد2014ديسمبر  الجزائر،-كرقمة ،مرباح قاصدم
، بحث مقدـ لنيؿ ـ(1229-909ىػ/626-296معالـ الحضارة اإلسبلمية بكارجبلف )بكعصبانة، عمر سميماف،  3

لعالي ألصكؿ الديف بالجزائر، كزارة درجة الماجستير في العمكـ اإلسبلمية، إشراؼ محمد ناصر، المعيد الكطني ا
 .13، ص1992-1991الجامعات، الجزائر، السنة الدراسية 

 .119، ص13ابف خمدكف، المصدر السابؽ، ج 4
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ره، فيفكر الماء... كيبقى الماء عمى مٌر الدىكر يفكر. كىكذا مربكطا في حباؿ كثيقة. كينق
  1".جميع آبارىـ

ك"كثيرة  2أف تككف مكاف استقرار "كثير الزرع كالبساتيف"لكرقمة كخٌكلت كفرة المياه     
يشير الٌدرجيني إلى كفرة النخيؿ بيا عند ذكره لممراسمة التي تمت بيف . ك 3النخؿ كالخيرات"

يمرياف كبيف ابف عـ لو في المغرب، يدعك فييا األخير أبا صالح أبي صالح جنكف بف 
" يا ابف عمي إيتني فإٌنؾ  فيقكؿ لو: القدـك عميو كاالستقرار معو لكفرة الحبكب عندىـ
... حٌباكسقو ؿ البعير مالكساء يح رقمت في أرض فقر، فإٌف عندنا أرضا كريمة، قد

ندنا أرضا قعدة الرجؿ يحمؿ البعير كسقو يا ابف عمي إيتني، فإٌف عفأجابو أبك صالح: 
  4".عسبل
كمف خبلؿ ما سرده الٌدرجيني بخصكص حيمة اىؿ كرقمة إليياـ أبي عبيد الشيعي بكفرة   

المياه عندىـ حتى يفؾ حصاره ليـ  لدليؿ عمى أىمية انتاج الزيتكف بكرقمة كمنو يعصر 
كجيكا إلييا الجماؿ الكثيرة لتشرب. الزيت. فيذكر الٌدرجيني أنيـ مؤلكا قصاعا كبارا زيتا ك 

فكانت ىذه األخيرة ترفع رأسيا عف القصاع بعد أف تكرع منيا كتنفض عنيا ما شربت 
لعدـ استساغتو، فيتطاير الزيت, كعند رؤية الجند الشيعي ذلؾ حسبو ماءن، ففؾ 

 .6تصدر الحنطة ألىؿ زغاكةكانت أنيا  شير إلىيف ،أما اإلدريسي 5الحصار.
ف كرقمة كانت مكطف استقرار، فإنو مف البدييي أف تقـك بيا بعض الحرؼ التي كبما أ   

يا أك ذكر أنكاع ليحتاجيا أىميا. كلئف تصمت المصادر عف ذكر تفصيبلت حك 
بذكره أٌف أبا صالح الياجراني كاف قد حمؿ عمى جممو حمؿ  الٌدرجينيالمصنكعات، فإف 

                                                 
، تحقيؽ إحساف عباس، مكتبة لبناف، كتاب الركض المعطار في أخبار األقطارالحميرم، محمد بف عبد المنعـ،  1

 .600، ص1975بيركت، 
 .600صالمصدر نفسو،  2
 .371ص ،5مج الحمكم، المصدر السابؽ، 3
 .343، ص2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 4
 .95، ص1المصدر نفسو، ج 5
 .111، ص1اإلدريسي، المصدر السابؽ، ج 6
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د صناعة النسيج بكرقمة. كما ال يستبعد ، نستشؼ كجك 1ثياب لرجؿ كارجبلني إلى تادمكة
قياـ حرؼ تعتمد عمى المكاد المتكفرة في كرقمة، مف بينيا صناعة السبلؿ كالحصر 
اعتمادا عمى سعؼ النخيؿ، كصناعة القرب كالنعاؿ اعتمادا عمى الجمكد، كاألكاني 

 .الفخارية اعتمادا عمى الطيف
بعض الحرؼ المكازية لو، فإف النشاط لئف خكلت المياه قياـ نشاط زراعي في كرقمة ك      

كاإلبؿ عمى كجو  2اإلقتصادم الذم اعتمدت عميو في إزدىارىا كاف ٌرعي كتربية األغناـ
ارتبط نشاط كرقمة الخصكص كالتجارة كىما نشاطيف مكمميف لبعضيما البعض. إذ 

ا ثركة حيكانية كيبدك أف أىميا قد امتمكك  .عتمادىـ عمييا في النقؿ كالتنقؿالتجارم باإلبؿ إل
الٌرعي. فكرقمة كغيرىا مف المناطؽ الكاقعة  -كفؽ ذلؾ -ميمة مف اإلبؿ ككانكا يزاكلكف 

في شماؿ الصحراء كانت المنفذ إلى تجارة العبيد كالذىب. ك"نقؿ الذىب الممتقط مسألة 
تتصؿ بالتجارة التي كاف يقـك بيا الجمالكف مف البربر عبر الصحراء إنطبلقا مف مراكز 

   3".إليداع ]في الجنكب[ حتى محطات القكافؿ عمى حافات الصحراء مف الشماؿا
تيعٌد تربية الجماؿ مف أبرز األنشطة االقتصادية في كرقمة كغيرىا مف المناطؽ    

الصحراكية. فالجماؿ رفيؽ الصحراكم، كعمييا يعٌكؿ. فمف لحميا يأكؿ، كمف لبنيا يشرب، 
عتنى الكرقبلنييف بتربيتيا في المناطؽ المحيطة بكرقمة، كما يستعمؿ جمكدىا ككبرىا. كلقد ا

كما ييستشؼ مف النص الذم ذكر فيو الٌدرجيني نصيحة الشيخ يعقكب بف سيمكف لرجؿ 
" الكاقعة بيف  قدـ مف دمر إلى كرقمة، أف يشترم جماال كيتركيا ترعى في "ايفدانف طـك

ح الياجراني إبؿ في أدرج بالقرب . كذكر في مكضع آخر أٌنو كاف ألبي صال4كرقمة كاندرار

                                                 
 .375، ص2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 1
رار مف أحكاز كرقمة. ابك زكريا، ذكر أبك زكريا أف أبا القاسـ سميماف بف مكسى كانت لو اغناـ كثيرة  ترعى في اند 2

 .286المصدر السابؽ، ص
، ترجمة إسماعيؿ العربي، منشكرات دار اآلفاؽ ـ(11-8ىػ5-2اإلسبلـ في مجده األكؿ )ؽلكمبار، مكريس،  3

 .164، ص1990الجديدة، المغرب، 
 .332، ص2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 4
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. كلـ يعتف أىؿ كرقمة بيذه الثركة 2كقد جمب بعضيا إلييا لبيعيا 1بالقرب مف كرقمة
الحيكانية لحاجتيـ إلييا في حياتيـ اليكمية فحسب، بؿ ألٌف الجماؿ سيمت عمييـ التنقؿ 

درتو في المنطقة الصحراكية التي يقطنكنيا، نظرا لمخصائص التي يمتاز بيا. فالجمؿ لق
عمى شرب كمية كبيرة مف الماء في غضكف دقائؽ كاالحتفاظ بيا كاستيبلكيا خبلؿ أياـ 

، كما أٌنو ال يحتاج إلى كثير 3كحتى أسابيع، يعتبر أكثر الحيكانات صبرا كتحمبل لمعطش
مف الغذاء مقارنة بغيره مف الحيكانات الداجنة. فالجمؿ يستيمؾ ما يتكفر مف األعشاب 

كما  4الشككٌية منيا كىك يسير، فبل يستمـز اجتراره غذاءه استقراره بالمكاف،كالنباتات حتى 
، فالجمؿ "مف بيف جميع الٌدكاب األقؿ كمفة لصاحبو كاألكثر 5أٌنو يتأقمـ مع حرارة الطقس

، كفي مجاؿ التنقؿ في المناطؽ الصحراكية، يعتبر األصمح إذ يستطيع "حمؿ 6فائدة لو"
كمـ في اليـك الكاحد في مجاالت القفر، أم  30نو أف يقطع كمغ كيمك 150ك 120مابيف 
 11ساعات ك 10كمـ في الساعة، كاليـك مف المشي يتراكح مابيف  4ك 3.5بمعدؿ 
 .7ساعة

                                                 
 .373، ص2المصدر السابؽ، ج 1
 .374، ص2، جالمصدر السابؽ 2
لتر  15لتر مف الماء في دقائؽ، فخبلؿ عشر دقائؽ يشرب ثمث كزنو أم بمتكسط  100يستطيع الجمؿ أف يشرب  3

أياـ في  10ك  7في الدقيقة الكاحدة. ككفقا لذلؾ، يمكنو االستغناء عف الماء لمدة أسبكع في فصؿ الصيؼ، كمابيف 
 Ministère أسابيع. 6ك 4كنو االستغناء عف شرب الماء ما بيف فصمي الخريؼ كالربيع. أما في فصؿ الشتاء، فيم

de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes) direction de 
l'élevage, Elevage du dromadaire, p.4.                                                       

http://www.fellah-trade.com/ressources/pdf/Elevage_dromadaire.pdf                                                      
 .3، صنفسوالمرجع  4
 .5، صنفسوالمرجع  5
، ترجمة محمد حجي كمحمد زنيبركمحمد األخضر كأحمد تكفيؽ كمحمد بنجمكف، الجمعية إفريقيامارمكؿ كارباخ،  6

 .71، ص1، ج1984ليؼ كالترجمة كالنشر، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرباط، المغربية لمتأ
قميميا في القرف الثامف اليجرم/ الرابع عشر الميبلدمعمكم، حسف حافظي،  7 ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف سجمماسة كا 

 .344، ص1997االسبلمية، المممكة المغربية، 
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مف إختراؽ ىذا المجاؿ القاحؿ  1في طرؼ الصحراءلقد مٌكف الجمؿ أىؿ كرقمة الكاقعة    
فكرقمة التي كاف يطمؽ  .2صبحكا سادتياكالمشاركة في التجارة الصحراكية إف لـ نقؿ أنيـ أ

عمييا العرب سمطانة الكاحات كالتي كانت منذ غابر األزماف مركزا فعاال كعاصمة كؿ 
بكابة السكداف كالممر ، كانت "3المنطقة الصحراكية الكاقعة في بيف شماؿ كجنكب الصحراء

قسنطينة كالممر الكاجب سمككو مف طرؼ رجاؿ القكافؿ الذيف يربطكف بيف منطقة التؿ ب
كمف الجدير بالذكر أٌف اعتناؽ سكاف كرقمة المذىب األباضي  4".كبيف ببلد العبيد كالذىب

كاف  -مذىب عاصمة الرستمييف المركز االقتصادم الميـ في ببلد المغرب -األباضي 
قد ساعدىا ألف تجد ليا مكضع قدـ في المراكز التجارية المغربٌية. فاتخذىا التجار مركزا 

صحراء سكاء منيـ أباضيك المغرب أك التجار المشارقة الكافديف عمى لمتكغؿ منو إلى ال
 عاصمة األباضييف تاىرت.

كلعٌؿ مف أبرز الدالئؿ عمى نشاط كرقمة التجارم، ما كرد في كتب الرٌحالة كالجغرافييف    
مف تعديد لمطرؽ الرابطة بيف الشماؿ كالجنكب كبيف الغرب كالشرؽ مركرا بكرقمة. فيذكر 

إٍف أردت مف تادمكة إلى القيركاف، فإٌنؾ تسير في الصحراء خمسيف يكما ... و "البكرم أنٌ 
... كمنيا إلى مدينة قسطيمية أربعة عشر يكما... كبيف كارجبلف كقمعة أبي إلى كارجبلف

كما يبٌيف اإلدريسي أىميتيا كمحكر كسط نشط في التجارة بيف  5"طكيؿ ثبلثة عشر يكما.
كبيف جبؿ نفكسة  فذكر المسافة بينيا ،كاتصاليا بالمشرؽ 6لسكدافببلد المغرب كبيف ببلد ا
ف ببلد السكدا. أما الزىرم فأشار إلى أٌنو ييدخؿ مف كرقمة إلى 7نفكسة إثنتا عشر مرحمة

                                                 
 .600، صالمصدر السابؽالحميرم،  1
"... مف المعركؼ أف الجمؿ ساعد إلى حد كبير عمى انعاش القطاع التجارم عبر الصحراء عمكم أٌنو  يذكر 2

 .343السابؽ، ص رجعالم ."الكبرل، إف لـ يكف المسؤكؿ األكؿ عف ظيكره
 .259فيركػ المرجع السابؽ، ص   3
دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، برنشفيؾ، ركبار، تاريخ إفريقٌية في العيد الحفصي، ترجمة حمادم الساحمي،  4

 .328، ص1، ج1988
 .881، ص2، جالمصدر السابؽالبكرم،  5
 .20، ص1اإلدريسي، المصدر السابؽ، مج 6
 .279، ص1المصدر نفسو، مج 7
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، "كييخرج منيا جمب الصحراء مف العبيد 1كصكال إلى مدينة كككك كىي حاضرة الحبشة
فرسخا ىي أقرب مدائف  20بنحك ، كأف مدينة فرافكف التي تقع شرقي غانة 2كالخدـ

 .4سجمماسة كجربةأنيا الكسيط بيف يشير الٌدرجيني إلى . ك 3الصحراء إلى كارقبلف"
صفكة القكؿ، أف أىـ نشاط اقتصادم في كرقمة كاف التجارة عبر الصحراء، بيف      

عتبارات السالفة الذكر. إال أف المعمكمات حكؿ ذلؾ تبدك متفاكتة. الشماؿ كالجنكب لئل
ىػػ/ 5ـ( اشارات عابرة، تسيب مصادر القرف )10ىػػ/4ي حيف تشير مصادر القرف )فف

 ـ( كما بعده في تفصيميا.11
إف عدـ اىتماـ المصادر بذكر معمكمات عف عبلقة كرقمة التجارية مع شماؿ كجنكب      

جمع ، يعكد بالدرجة األكلى إلى ضعؼ التٌ 5ـ(10ىػػ/4) القرف الصحراء في غضكف
زد عمى ذلؾ أف أغمب األباضييف فضمكا البقاء في الشماؿ. كما  ،قمةاألباضي في كر 

لـ يذكر المؤلفكف التي كانت طرفا في فمؾ اإلمامة الرستمٌية،  ،يمكف اإلشارة إلى أف كرقمة
  كما فعمكا مع المركز تاىرت.  إمكانياتيا

قمة ـ( كما بعده فمصيقة بتطكر كر 11ىػػ/ 5أما عف تكٌفر المعمكمات في القرف )   
ٌنما كانت تدار  السياسي كاالقتصادم. ذلؾ أنيا لـ تكف خاضعة أك تابعة لدكلة أك إمارة، كا 

"الييئة المتنٌفذة". فيذا المجمس كاف يدير شؤكنيا كينٌظـ  6محمٌيا مف قبؿ مجمس العزابة
 .1أمكرىا، كفي أكقات الخطر كاف يدافع عنيا

                                                 
 .123الزىرم، المصدر السابؽ، ص 1
 .119، صالمصدر نفسو 2
 .126، صنفسوالمصدر  3
 .502، ص2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 4
د بعض اإلشارات في المصادر األباضية عف عبلقات تجارية بيف كرقمة كبيف كالشماؿ كببلد السكداف اثناء ىذه نج5 

ـ( لدل كؿ مف كالٌدرجيني كالشماخي. فكاف أىؿ كرقمة يبيعكف الثياب بتادمكة، كما يتجركف 10ىػ / 4ىذه الفترة )ؽ 
، صص 1الشماخي، المصدر السابؽ، ج؛ 472، ص2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج بالشب مع قمعة بني حماد.

 .564، ص2؛ ج239، 237
عزابة، مفردىا عزابي كىك كممة مشتقة مف الفعؿ عزب. كىي تعني البعد أك اإلمتناع  كالعزكؼ عف الشيء.  6

لعاـ كالعزابة ىـ المنشغمكف بالحياة الركحية عف الحياة الدنيكية. كال ييتمكف بيذه األخيرة إال فيما يخدـ الصالح ا
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التجارم، مستفيدة مف مكقعيا عمى  اتسع نشاط كرقمة االقتصادم نتيجة لنشاط أىميا    
. مف جية كمف ثركتيا مف الجماؿ "سفف الصحراء" مف جية أخرل الخطكط التجارية

 2".كتحٌصمت عمى عائدات ميمة، فأصبحت "... مدينة ... قبائؿ مياسير كتجار أغنياء
كما يمكف إحالة كفرة المعمكمات عف العبلقات التجارية بيف كرقمة كبيف غيرىا مف 

إلى ظيكر تجٌمع كبير في كرقمة ) ثفؿ  –ـ( كمابعده 11ىػػ/ 5في القرف ) -مناطؽ ال
. كقد كاف مف نتائج ىذه التغريبة اليبللية 4إثر ىجرة بني ىبلؿ إلى ببلد المغرب 3بشرم(
ببلد المغرب )خاصة منطقتي إفريقٌية كالمغرب األكسط( كىجره العديد أحكاؿ  تضطربإأف 

ككاف  6"."لسكء أحكاليـ كانقطاع أسفارىـ 5طؽ الساحمية كالجنكبٌيةمف متساكنيو إلى المنا
مكانياتيا االقتصادية الداخمية قد حدا بيـ إلى ا  زدياد عدد سكاف كرقمة غير المتكازف ك إل

 مضاعفة مزاكلة التجارة.

                                                                                                                         

كاالنقطاع إلى خدمة العامة. كيككف مجمس العزابة المتككف مف عدد محدد مف األشخاص في المسجد أك في مكاف 
المجتمع األاباضي دينيا كتعميمٌيا كسياسيا. كيككف في فترة الدفاع كالظيكر  صاقب لو. كيشرؼ العزابة عمى شؤكفم
إلماـ كيقكـ بعممو. لمزيد مف المعمكمات عف ىذا التنظيـ، مس شكرل لئلماـ ، أما في فترة الكتماف فيك يمثؿ اجم

)كثيقة قديمة عف حياة نسٌاؾ الصكامع في  -حمقة الشيخ محمد بف بكر –أنظر: ركبيرتك ركبيناتشي، العزابة 
سمسمة  -، ترجمة لميس الشجني، إعداد لمنشر كتقديـ مكحمد ؤمادم، منشكرات مؤسسة تاكالت الثقافٌيةاإلسبلـ(
. كلمزيد مف المعمكمات عف العزابة كنظاـ الحمقة التي ينظمكف إلييا، أنظر الدرجيني، 2006(،  6التاريخية )أبحاث 

 .183-171، صص 1المصدر السابؽ، ج
، مكتبة كىبة، مطبعة الدعكة اإلسبلمية، -األباضية في الجزائر -معمر، عمي يحي، األباضية في مككب التاريخ  1

 .382، 1979القاىرة، 
 .296، ص1إلدريسي، المصدر السابؽ، جا 2
، 2ذكر الٌدرجيني تكاجد أشخاص مف القيركاف كمف ببلد ريغ في كرقمة. الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 3

 .445-431صص
، ابف 295-289، صص1لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىجرة بني ىبلؿ أنظر، ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج 4

 .57-55، صص8األثير، المصدر السابؽ، ج
 .43، ص11ابف خمدكف، المصدر السابؽ، مج 5
 .56، صص8ابف األثير، المصدر السابؽ، ج 6
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لقد كردت بعض اإلشارات إلى عبلقات تجارية قائمة بيف كرقمة كبيف المراكز       
...( قبؿ التغريبة اليبللية، حماداب، القيركاف، قمعة بني )تممساف، الزٌ التجارية المغربية 

نتفى ذكرىا بعدىا. فقمعة بني الطكيؿ التي كاف يرتادىا تجار الٌشب مف إكلكف 
، قد ىجرىا 1"مكقؼ الٌشب"سكؽ ىناؾ مخصكص بيـ يسمى الكرقبلنييف، كالذيف كاف ليـ 

. كالقيركاف بعد أف كانت "قاعدة األقطار 3رمكاختفت كمركز تجا 2سكانيا إلى مدينة بجاية
  5، قد "تعٌطمت أسكاقيا"4كأعظـ مدف الغرب كأيسرىا أمكاال كأربحيا تجارة كأنفقيا سمعة"

 .6كأصبحت ممرا عابرا
نقطاعيا. فيذكر إكبالنظر في عبلقات كرقمة التجارية مع سجمماسة، يتبٌيف عدـ     

صالح  ابفيحي زكريا أبا نية عشر، أٌف الٌدرجيني في إطار حديثو عف الطبقة الثا
 8"."كصؿ ذات مٌرة مف سجمماسة إلى كرجبلف ثـ خرج مف كرجبلف إلى جربة 7يناليراس

كما يمكف القكؿ بأف العبلقات التجارية بيف كرقمة كجبؿ نفكسة لـ تنقطع، كذلؾ لكحدة 
ي مناطؽ الشماؿ المذىب المعتنؽ مف جية، كألٌف االتصاؿ بينيما كاف أفقيا دكف التكغؿ ف

مف جية أخرل. خاصة كأٌف مدينة شركس قاعدة جبؿ نفكسة ال تزاؿ تذكر باعتبارىا مدينة 
 .9ـ(XIIىػػ/VI)تجارية ميمة في القرف 

                                                 
 .472، ص 2الدرجيني، المصدر السابؽ، ج 1
 .261، ص1اإلدريسي، المصدر السابؽ، ج 2
ىػ، دار الشركؽ، بيركت، 6مكسى، عز الديف أحمد، النشاط االقتصادم في المغرب اإلسبلمي خبلؿ القرف  3

 .308، ص1983
 .184، ص1اإلدريسي، المصدر السابؽ، ج 4
 .291، ص1ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج 5
 .308مكسى، المرجع السابؽ، ص 6
 فقيو أباضي مف جربة ، كاف يشتغؿ بالتجارة مع ببلد السكداف. 7
 .502، ص2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 8
9 Lewicki, Etudes maghrébines et soudanaises, I, Edition scientifique de Pologne, 

Varsovie, 1967, p.31.                                                                                    
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نقطاع العبلقات التجارية بيف كرقمة كالمراكز التجارية المغربية في المغربيف إكييعزل    

الصحراكييف... الشرقي كاألكسط كمٌيا أك  األدنى كاألكسط إلى تعٌطؿ "الطريقيف التجارييف
جزئيا بسبب اليجرة اليبللية... كما رافقيا مف اضطراب سياسي كاقتصادم في كثير مف 

باإلضافة إلى فقداف التجار األباضييف الرقابة  1".كاألكسط مناطؽ المغربيف األدنى
 2".كالسيطرة عمى الطريؽ الشرقي لصالح الطريؽ الغربي

قات التجارية بيف كرقمة كالمناطؽ المغربية، يبٌيف بما ال يدع مجاال لمشؾ إف مسار العبل   
 ضركرة التكجو نحك الجنكب، نحك ببلد السكداف لمزاكلة التجارة.

كرقمة بالجنكب/ ببلد السكداف لـ تكف كليدة ىذا العصر أك منكطة أباضيي إٌف عبلقات    
لما كاف منذ عيد اإلمارة الرستمٌية  بيذه التطكرات كفقداف أسكاؽ الشماؿ، بؿ ىي امتداد

(. فتذكر المصادر األباضية أف أفمح بف عبد الكىاب قد ـ778-776ىػػ/160-162)
عـز عمى القياـ برحمة تجارية إلى كككك، إال أف كالده عارض ذلؾ لتكٌقفو في مسألة ربا 

ء إمامتو أثنا – 4. كلعٌؿ في ذكر ابف الصغير لكفادة أفمح لمحمد بف عرفة3سألو فييا
. كما 5إلى ممؾ السكداف بيدٌية دليؿ عمى ىذه العبلقات –ـ( 871-823ىػػ/208-258)

                                                 
ـ" في 11ىػ/5الغربي حتى نياية ؽعبر الطريؽ الصحراكم  النشاطات التجارية العربيةالشيخمي، صباح إبراىيـ، " 1

، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ، معيد البحكث 19كتاب تجارة القكافؿ كدكرىا الحضارم حتى نياية القرف 
 .38، ص1984كالدراسات العربية، بغداد، 

2  Brett, Michael, " Ifriqiya as a market for Saharan from the tenth to the twelfth century 
a.d", in journal of  africain history, X.3, 1969, p.361.                                             

                                                 
 .361، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج؛ 327، ص1الكسياني، المصدر السابؽ، ج 3
أف االمارة كانت  شأنو ككاف متنفذا حتى قيؿ أفمح، إذ تزكج مف أخت اإلماـ، كقد عبلىك صير اإلماـ إبي بكر  4

 . 72المصدر السابؽ، ص ،باإلسـ ألبي بكر كبالحقيقة لمحمد بف عرفة. ابف الصغير
-787ىػ/208-ىػ171ربما يقصد بببلد السكداف، كككك، التي كاف يريد زيارتيا في عيد كالده عبد الكىاب ) 5

 .71بف الصغير، المصدر السابؽ، صـ(. ا823
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"كاف يختمؼ  1يمكف اإلستشياد بما جاء في مؤلؼ ابف حماد مف أف كيداد كالد أبي يزيد
إلى ببلد السكداف، فاشترل بتادمكت أمة تسٌمى سبيكة. فحممت منو ككلدت أبا يزيد كىك 

 2".شامة. فذىب بو أبكه كيداد إلى عٌراؼ بمدينة ككككأعرج كفي لسانو 
إلى كجكد عبلقات تجارية بيف كرقمة كببلد السكداف، سكاء كاف  تحيمنا المصادر    

الشرقي أك األكسط أك الغربي، إال أٌنيا تتفاكت مف حيث األىمٌية. فكرقمة اشتيرت بتجارتيا 
قارة...(، أما السكداف الشرقي مع السكداف األكسط كالغربي )تادمكة، جاك، غانا، كن

. كمع ذلؾ 3ككار، تنبكتك...( فقد كاف ذا عبلقات كاسعة مع فٌزاف في األغمب ،)زغاكة
  4بيف كرقمة.ك  كردت بعض اإلشارات إلى العبلقات التجارية بينو

تصاليا بالمناطؽ المجاكرة أك إإٌف كقكع كرقمة في جنكب المغرب األكسط قد جعؿ    
عمى طريقيا التجارم أمرا بدييٌيا. فكاف أف تكطدت عبلقتيا مع السكداف باألحرل الكاقعة 

عتبرت المنفذ إلى كككك، بمسير خمسيف أي األكسط كخاصة بتادمكة الكاقعة جنكبيا، كالتي 
الٌدرجيني( إلى كجكد ىذه  الكسياني،. كيشير المؤرخكف األباضيكف )5يكما في الصحراء

ـ(. فييذكر أٌف "أبا صالح الياجراني ساؽ جماال لو مف 10ىػػ/4العبلقة ابتداءن مف القرف )
                                                 

أبك يزيد مخمد بف كيداد اليفرني ككانت سكناه بسدادة مف تقيكس التي نشأ بيا. إنظـٌ إلى األباضية الٌنكار. كقاد  1
اف التي سقطت ـ كاستكلى عمى عدة مناطؽ كصكال إلى قاعدة إفريقية القيرك 943ىػ/332ثكرة ضد الفاطمييف سنة 

ـ. أبك زكريا، 947ىػ/ 336إال أنو انيـز كتـ القبض عميو كقتمو المنصكر، كاف ذلؾ سنة  .بيده كحاصر الميدية
، صص 1؛ ابف عذارم، المصدر السابؽ، ج96، ص1؛ الدرجيني، المصدر السابؽ، ج175المصدر السابؽ، ص

216-220. 
 .18، ص1927ابف حماد، أخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ، مطبعة جكؿ كربكيؿ، الجزائر، 2
 Martin. B. G, " Kanem, Bornu and Fazzan, notes on the politicalلمزيد مف التفاصيؿ أنظر:  3

history of a trade route", in Journal of africain history, XI, 1969, pp. 15-27.                
                                                  

أٌف أىؿ "ك كاف يجمب ليـ الحنطة مف ببلد كارقبلف ،ؿ زغاكة الذيف كانت ليـ تجارات يسيرةيذكر اإلدريسي أف أى 4
مدينة أنكبلس ]كىي مف أكبر ببلد ككار كأكثرىا تجارة كعندىـ معدف الشٌب[ كانكا يتجكلكف حتى ينتيكا في جية 

، 1المصدر السابؽ، ج اإلدريسي،" المشرؽ ببلد مصر كيتصرفكف في جية المغرب فيصمكف ببلد كارقبلف...
 .117 ،111، 29صص

 .881،  ص2، جالمصدر السابؽ البكرم 5
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جمبل. فسأؿ الرجؿ الثمف، فقاؿ لو ثمف رجبل  االقبمة ليبيعيـ في كارجبلف، فاشترل مني
جممؾ في تادمكت. فجٌيز أبك صالح لمسير معو إلى تادمكت. فأخذ جمبل ليركبو، فقاؿ لو 

ى ذلؾ. فقاؿ أبك صالح: بكـ أبيع رجؿ آخر: احمؿ لي عمى جممؾ حمؿ ثياب، فأجابو إل
فبقي لو مما رسـ لو صاحبو  ،مؿحممؾ، قاؿ بكذا ككذا. فكصؿ الشيخ تادمكت، فساـك الحً 

إلى كارجبلف. كما سمعنا  فبلاقرجع بو قيراط، فمـ يبعو. فالنحك ثبلثة أرباع  ،شيء يسير
  1بحمؿ رجع مف تادمكت قط إلى كارجبلف غيره..."

 ،الحركة التجارية بيف كرقمة كتادمكة كانت نشطة ص أفٌ ذا النٌ يمكف أف يستشؼ مف ى   
 كما يتضح مف خبللو أف السمعة المتبادلة ىي الثياب مف كرقمة مقابؿ الذىب عمى األرجح

     
إٌف التكاصؿ التجارم بيف كرقمة كتادمكة بقي نشطا، ككفقا لما يستجد مف ظركؼ في 

ا ميؽ عبلقاتيـ التجارية مع الجنكب، كالشماؿ المغاربي قد فرض عمى الكرقبلنييف تعم
سبؽ كأف ذكرنا، كمع تادمكة عمى كجو الخصكص. فيذكر أبك عمر عثماف السكفي أٌف 
تممي الكسياني كىك أحد أىؿ القصكر، كاف يسافر باستمرار إلى تادمكة حتى أصبحت لو 

كيس  ثركة ذىبية كبيرة ىناؾ، "... فجعؿ يبعث مف تادمكت كؿ سنة ستة عشر كيس، كؿ
كبالرغـ مف أف ىذا التاجر ليس مف أىؿ كرقمة إال أف الطريؽ  2فيو خمسمائة دينار..."

الذم يسمكو كغيره مف تجار الجريد إلى تادمكة ىك طريؽ كرقمة. ككذلؾ األمر بالنسبة 
 . كغيرىما مف مناطؽ إفريقٌية 4كجربة 3لتجار جبؿ نفكسة

 

                                                 
 .375-374، صص 2؛ الدرجيني، المصدر السابؽ، ج804-803، صص 2الكسياني، المصدر السابؽ، ج 1
 .602، ص2؛ الشماخي، المصدر السابؽ، ج551، ص2الكسياني، المصدر السابؽ، ج 2
 .553ص ،2الكسياني، المصدر السابؽ، ج 3
جمماسة إلى كارقمة كمنيا إلى جربة " كمعيـ قرب سكاف الشيخ أبا يحي زكريا اليراسني قد خرج مٌرة في قافمة مف   4

. كيذكر الدرجيني أنيا "مائتيف 649، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، جمائتي ألؼ كخمسيف ألفا ذىبا كتبرا." 
 .502، ص1ابؽ، جكخمسيف مثقاال ذىبا تبرا." الدرجيني، المصدر الس
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ف كانت تادمكة منفذا لمدخكؿ إلى ببلد ككك ك، فإٌنيا أيضا بكابة إلى ببلد السكداف كا 
الغربي، مما جعميا محط أنظار أباضيي ببلد المغرب دكف االقتصار عمى أىؿ كرقمة. 

. ككانت ىذه األخيرة تتاجر بالممح 1فيذكر البكرم أف بيف تادمكة كمدينة كككك تسع مراحؿ
كيذكر بكعصبانة  .2دمكةكىك نقدىـ، ييحمؿ إلييـ مف ببلد البربر يقاؿ ليا تكتؾ مركرا بتا

عتمادا عمى فتكل لمشيخ أبي يعقكب يكسؼ بف إبراىيـ الكرجبلني بخصكص "مف سرؽ  كا 
الممح مف كارجبلف كىك في السكداف، أف عميو برٌد قيمتو أك إرجاعو إلى المكضع الذم 

أٌنو مف المحتمؿ أف تككف سباخ كرقمة " أماكف تجٌمع الممح كبيعو كتصديره  3أخذ منو..."
تصاؿ كرقمة بكككك عند ذكره إكيشير اإلدريسي بطريقة ال مباشرة إلى  4إلى ببلد السكداف."

 .5لعكد الحٌية الذم ينبت بيذه األخيرة مبرزا أف الكرقبلنييف يعرفكنو
ال تذكر ما كاف يبيعو أىؿ  - المكاكبة لمفترة قيد الدراسة –بالرغـ مف أٌف المصادر      

ف كتب في فترة متأخرة، مف أٌف تجارة كككك مع كككك، فإٌف ما يذكره ليكف اإل فريقي، كا 
، يمكف أف يؤخذ بعيف االعتبار. فبل يستبعد أف تككف التجارة 6كرقمة ىي الذىب كالعبيد

اإلدريسي قد  خاصة كأفٌ  ،قائمة عمى ىاتيف السمعتيف -في الفترة قيد الدراسة –بينيما 
كيد عمى ذلؾ مف خبلؿ بعض اإلشارات كما يمكف التأ 7.ذكر كفرة الذىب عند أىؿ كككك

إلى تجارة العبيد في كرقمة التي تعٌد إحدل البكابات الرئيسة لببلد السكداف، استخداميـ كيد 

                                                 
 .883، ص2، جالمصدر السابؽالبكرم،  1
 .28، ص1اإلدريسي، المصدر السابؽ، ج 2
. جاء في كتاب الدليؿ كالبرىاف " كمف غصب ماال قيمة لو، كمف غصب 155، صالمرجع السابؽبكعصبانة،  3

في ىذا المكضع الذم قدرنا ممحا في كارجبلف فقدر عمى الغاصب في ببلد السكداف استأديناه الممح أك قيمتو ىنا 
تيذيب الطباعة بكاسطة فريؽ العمؿ بشبكة الدليؿ كالبرىاف، عميو فيو." الكرجبلني، أبك يعقكب يكسؼ بف إبراىيـ، 

 .www.aldura.net، 63، ص3الدرة اإلسبلمية، مكتبة الكتب اإلسبلمية، ج
 .155المصدر نفسو، ص ،الكرجبلني 4
 .28، ص1اإلدريسي، المصدر السابؽ ، ج 5
6 Lewicki, Etudes maghrébines…, Op.cit., p.40. 
 .28، ص1اإلدريسي، المصدر السابؽ، ج 7
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. فذكر ابف سعيد أنو "منيا تدخؿ 1عاممة بيا في الزراعة ككنس العيكف كخدمة البيكت
فريقٌية."  شيخ أبك عبد ا محمد بف كذكر الدرجيني أٌف ال 2العبيد إلى المغرب األكسط كا 

بكر كىك في إيفراف إحدل قرل كرقمة قد "كٌجو محبكبا كأبا محمد مف تيف يسمي إلى 
كما أشار في مكضع آخر إلى كثرة اإلماء بكرقمة بقكلو  3كارجبلف ليشتريا لو أمة..." 

   4"غارت غارة لبعض العرب عمى كرجبلف فساقكا عدة مف اإلماء..."
ىـ المراكز التجارية التي كاف الكرقبلنيكف يرتادكنيا، فيي مصدر أىـ ككانت غانة مف أ   

. فيذكر ابف الفقيو بشيء مف المبالغة 5سمعتيف تجاريتيف آنذاؾ، كىما الذىب كالعبيد
أٌف ببلد غانة ينبت فييا الذىب نباتا في الرمؿ كما ينبت الجزر كيقطؼ عند "كالخياؿ 

بكصفو ما يزداف بو قصر ممكيا مف ذىب بغانة كيؤكد البكرم كثرة ال 6".بزكغ الشمس
  8.ا اإلدريسي فيذكر أٌنيا مصدر ميـ لمرقيؽأمٌ . 7ذىب
 

                                                 
 .246أبك زكريا، المصدر السابؽ، ص 1
 .126ابف سعيد، المصدر السابؽ، ص 2
 .189-188، صص1ي، المصدر السابؽ، جالدرجين 3
 .434، ص2، جنفسوالدرجيني، المصدر  4
 Albergoni Gianni, "Les Bédouins et les échanges: la piste. 152، صبكفيؿ، المرجع السابؽ 5

introuvable", dans    Cahiers des sciences humaines, 1990, 26 (1-2), 1990, p.203.     
                                                   

، 1988، دار إحياء التراث العربي، بيركت، اب البمدافمختصر كتابف الفقيو، أبك بكر أحمد بف محمد اليمذاني،  6
 .83ص

 .873-872، صص2البكرم، المصدر السابؽ، ج 7
جار الداخميف إلييـ، فأىؿ غانة كانكا يغيركف عمى "ببلد لممـ كيسبكف أىميا كيجمبكنيـ إلى بمدىـ، فيبيعكنيـ إلى التٌ "8 

ة المغرب كأرض السكداف كمصر... مأخكذ عف كتاب صفاالدريسي،  إلييـ، فيخرجيـ التجار إلى سائر األقطار..."
 Edrisi, Abou Addallah, Description de l'Afrique et de l'Espagne, Texte. 4، صنزىة المشتاؽ

arabe publié pour la première fois d'après les manuscrits de Paris et Oxford avec une 
traduction des notes et un glossaire par Reinhart. P.A, Dozyef Michael.     J.Degoeje, 
Amesterdam oriental press, O.P, 1964, p.4.                                                       
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كلعٌؿ مف الدالئؿ عمى العبلقات التجارية بيف كرقمة كغانة ما أكرده الٌسكفي مف أٌنو كاف 
ت . كيمكف أف نتبٌيف أٌف العبلقا1لمحمد بف رستـ ابف ييسٌمى عمراف كاف مسافرا في غانة
ف لـ تتخذ كجية مباشرة يككف فييا أىؿ كرقمة العنصر  ،التجارية بيف كرقمة كغانة كا 

الحيكم في التجارة، فإٌف كقكعيا عمى الطريؽ إلى غانة الذم كاف يسمكو أىؿ نفكسة كببلد 
قسطيمية يؤكد ىذه العبلقات . فيذكر الٌسكفي أٌف أبا عمراف مكسى ككلده ىاركف بف سديف 

. كما مٌر بيا أيضا الشٌيخ 2ٌرا بكرقمة متجييف إلى غانة كمنيا إلى غياركامف الحامة قد م
. كيبيف ليفتسكي أف الطريؽ مف كرقمة 3إسماعيؿ بف عمي النفزاكم في طريقو إلى غانة

جاك، ذلؾ أٌف مدينة غانة تعتبر البكابة -تادمكة-إلى غانة أكثر أىمٌية مف طريؽ كرقمة
لى ببلد التكركر. 4رب إلى ببلد الذىب كنقارةالتي يدخؿ منيا تجار ببلد المغ  كا 

لقد ارتاد التجار األباضيكف كنقارة. فيذكر اإلدريسي أٌف أىؿ كرقمة كانكا يشتركف الذىب    
ا عف أمٌ  5منيـ بكثرة حتى أٌنيـ "قد أخرجكه في دكر السكؾ في ببلدىـ، فضربكه دنانير..."

ستمرار لما كاف مف إت بحديثة بؿ ىي تصاليـ بببلد التكركر، فيمكف القكؿ بأنيا ليسإعف 
، فمـ يؤخذ مف تجاره إلى شركسعبلقات. فيذكر الشماخي أف ركب التكركر قد كصؿ 

 -كقد كاف حاكـ جبؿ نفكسة آنذاؾ -أبك عمرك ميمكف بف محمد الشركسي  مرمككسا، كأى 
بلؿ . فمف خ6البيع كالشراءاالنتفاع ب ؽ كالبركز إلى التكركر مف أجؿاغبلؽ األسك إب"

كببلد التكركر مركرا  جبؿ نفكسةماذكر الشماخي، نتبٌيف أف حركة تجارية قد ظيرت بيف 
تصاؿ تجارم بمدينة زافكف أيضا. كلكف في طريقيـ إلييا إبكرقمة. كما كاف لمكرقبلنييف 
منا ذلؾ ي. كيح7غانة كصكال إلى زافكف-أكدغست-سجمماسة-كانكا يسمككف طريؽ كرقمة

                                                 
 .614، ص2الكسياني، المصدر السابؽ، ج 1
 .567-566، صص2، جنفسوالمصدر  2
 .691، ص2، المصدر السابؽ، ج؛ الشماخي689، ص2، جنفسوالمصدر  3
4 Lewicki, Etudes maghrébines…, Op.cit., p.41. 
 .24، ص1االدريسي، نزىة المشتاؽ...، ج 5
 .431، 2الشماخي، المصدر السابؽ، ج 6
7 Lewicki, Etudes maghrébines…, Op.cit., p. 53. 
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غانة. كالثاني: -تادمكة-تخذ طريقيف. األكؿ: كرقمةإكرقمة بغانة قد  تصاؿإإلى القكؿ بأف 
 غانة.-أكدغست-سجمماسة-كرقمة
لئف كاف الٌذىب كالعبيد سمعتي التجارة بيف كرقمة كببلد السكداف بإمتياز، فإٌف التجارة في   

متاجر الذىب كانت األكثر ممارسة عمى ما يبدك، كذلؾ ألٌنيا األقؿ تعبا كاألكفر ربحا. فال
في الذىب يككف حممو خفيؼ كال يتطمب جيدا في التنقؿ بو، في حيف أف المتاجر بالرقيؽ 
عميو اإلىتماـ بيـ كرعايتيـ حتى يصؿ بمده. فيقع عمى عاتقو إيكاءىـ كمعاشيـ 

  1 كتمريضيـ كمراقبتيـ حتى ال يفٌر أحد منيـ.
التي يتـ كفقيا التبادؿ ية المعامبلت التجار معمكمات كافية عف  نامصادر قدـ لنا كال ت   

بعض المصادر األباضية و تستثناء ما ذكر إب، بيف كرقمة كالمناطؽ السكدانٌيةالتجارم 
خركج أبي صالح إلى الككالة التجارية مف خبلؿ ذكره ل الدرجينير كتب الجغرافيا. فأشاك 

ؿ كككك أٌف أىفقاؿ: " 3المقارضة اإلدريسي كذكر .2إلى تادمكة لبيع ثياب رجؿ كرقبلني
فقد الحمكم  أٌما 4".يداخمكف التجار كيجالسكنيـ كيبضعكنيـ بالبضائع مف جية المقارضة

ذكر بشيء مف التفصيؿ ما يتـ خبلؿ التعامؿ التجارم بيف تجار ببلد المغرب كالسكدانييف 
أٌف  الحمكم . فيقكؿ5المقترنة بالمقايضة كما يذىب إلى القكؿ لكمبار مف تجارة صامتة

المغرب بعد أف يصمكا إلى غانة "ينزلكف فييا كيتطيبكف ثـ يستصحبكف األدالء  تجار ببلد
كسماسرة لعقد المعامبلت بينيـ كبيف  6كيستكثركف كـ حمؿ المياه كيأخذكف معيـ جيابذة

                                                 
 .447-446، صص1الكسياني، المصدر السابؽ، ج 1
 .804-803، صص 2الكسياني، المصدر السابؽ، ج ؛375، ص2السابؽ، ج الٌدرجيني، المصدر 2
الميقارىضة ىي الميضاربة عند أىؿ المدينة. كىي أف يككف الماؿ ألحد طرفييا كيعمؿ اآلخر فيو عمى قسـ معمكـ  3

بعممو.  مف الربح ... كقيؿ المقارضة ىي المجازاة، فرب الماؿ ينفع المضارب بمالو، كالميضارب ينفع رب الماؿ
، 1993، دار الشركؽ، بيركت، قامكس المصطمحات اإلقتصادية في الحضارة اإلسبلميةعمارة محمد، 

 .553-552صص
 .28، ص1االدريسي، المصدر السابؽ، ج 4
 .336لكمبار، المرجع السابؽ، ص 5
مف الذىب كالفٌضة، العارؼ الجيابذة مفردىا حيبذ كىي كممة فارسية . كالجيبذ "مف عماؿ الديكاف: ىك النٌقاد لمنقد  6

 .156العارؼ بتمييز جيده مف رديئو. كىك الصيرفي  كمينتو الجيبذة." عمارة، المرجع السابؽ، ص
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أرباب التبر... كساركا مجديف بعناء شديد حتى يقدمكا المكضع الذم يحجز بينيـ كبيف 
كا طبكال معيـ عظيمة تسمع في األفؽ الذم يسامت ىذا أصحاب التبر، فإذا كصمكا ضرب

الصنؼ مف السكداف... فإذا عمـ التجار أٌنيـ سمعكا الطبؿ أخرجكا ما صحبيـ مف 
البضائع )الخرز األزرؽ، أسكرة نحاس، حمؽ، خكاتيـ نحاس ال غير(، فكضع كؿ تجار 

السكداف  ما يخصو مف ذلؾ. كؿ صنؼ عمى جية كيذىبكف عف المكضع مرحمة فيأتي
كمعيـ التبر، فيضعكف إلى جانب كؿ صنؼ منيا مقدارا كينصرفكف، ثـ يأتي التجار 
بعدىـ، فيأخذ كؿ كاحد ما كجد بجنب بضاعتو مف التبر، كيترككف البضائع كينصرفكف 

كيذكر العمرم "أٌف المعاممة في ببلد التكركر بالكدع، كأٌف  1بعد أف يضربكا طبكليـ..."
 2مب إلييـ الكدع كتستفيد بو فائدة جميمة."التجار أكثر ما تج

ستكجب كجكد إمف ىنا يمكف القكؿ أف التعامؿ التجارم بيف كرقمة كببلد السكداف    
ككاالت ككسطاء كأدالء. كيؤكد لكمبار عمى ذلؾ بقكلو "أٌف البيكت التجارية في محطات 

الذىب لحسابيا القكافؿ في الجنكب تحتفظ بشبكة مف المراسميف الذيف يعممكف لشراء 
، الذم يعٌد سمعة في غاية األىمية بالنسبة ألىؿ مقابؿ الممح 3بالمقايضة الصامتة"

كيشير العمرم إلى ذلؾ بقكلو " أٌف الممح معدـك . السكداف إلنعادمو عندىـ كلحاجتيـ إليو
في داخؿ ببلد السكداف، فمف الناس مف يغٌرر، كيصؿ بو إلى ناس منيـ يبذلكف نظير كؿ 

 4ممح مثمو مف الٌذىب."  صبرة

                                                 
 .12، ص2، مجالمصدر السابؽالحمكم،  1
مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار: الممالؾ العمرم، شياب الديف أبك العباس أحمد بف يحي بف فضؿ ا،   2

، تحيؽ محمد عبد القادر خريسات كعصاـ مصطفى ىزايمة كيكسؼ ف كالمغرب كاألندلس كأفريقيااإلسبلميٌة في اليم
 .71، ص4، ج2001أحمد بف ياسيف، مركز زايد لمتراث كالتاريخ، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .336لكمبار، المرجع السابؽ، ص 3
 .76، ص 4العمرم، المصدر السابؽ، ج 4
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كال يستبعد استعماؿ التجار األباضييف الصككؾ إذا ما أسقطنا ما أكرده ابف حكقؿ مف أنو 
 . 1رأل صكا عمى كرقمة  بأكدغست

. فيذكر     أٌما عف القكافؿ ككيفٌية تنظيـ مكاعيد خركجيا، فبل نجد ليا إشارة إال في العمـك
"كبيف ببلد المغرب... كبمد السكداف مفاكز كبرارم ابف حكقؿ أنيا تخرج في الشتاء بقكلو 

كيشير اإلدريسي إلى أٌنيا  2".منقطعة قميمة المياه، متعذرة المراعي ال تسمؾ إال في الشتاء
تخرج في الخريؼ لحرارة الطقس ، فيقكؿ "كىذه الصحراء يسمكيا المسافركف في زماف 

لسَّحر األخير، كيمشكف إلى أف الخريؼ، كصفة السير بيا أٌنيـ يكقركف أجماليـ في ا
تطمع الشمس كيكثر نكرىا في الجك كيشتد الحر عمى األرض، فيحطكف أحماليـ كيقيدكف 
أجماليـ كيعرسكف أمتعتيـ كيخيمكف عمى أنفسيـ ظبلال تكٌنيـ في حر اليجير كسمـك 
 القائمة، كيقيمكف كذلؾ إلى أٌكؿ كقت العصر. كحيف تأخذ الشمس في الميؿ كاالنحطاط
في جية المغرب يرحمكف مف ىناؾ كيمشكف بقية يكميـ كيصمكف بو المشي إلى كقت 
العتمة كيعرسكف أٌيما كصمكا كيبيتكف بقٌية ليميـ إلى أٌكؿ الفجر األخير ثـ يرحمكف كىكذا 

  3".سفر التجار الداخميف إلى ببلد السكداف
ر أف يتنقمكا بصفة كلعمو مف الجدير بالٌذكر أف المركر بالٌصحراء فرض عمى التجا  

جماعٌية حتى يأمنكا الطريؽ. ككاف البد ليـ مف أدالء ليـ دراية بمسالؾ الصحراء التجارية 
خاصة كأٌف رماؿ الصحراء غير ثابتة فتتغير معالـ الطرؽ إثر العكاصؼ الرممية. كقد 

"قائد يككف لمقافمة الكرقبلنية كما في غيرىا مف القكافؿ التي تعبر الصحراء الى جنكبيا 
القافمة كبعض مساعديو مف الذيف يستحيؿ نجاح الرحمة بدكنيـ كما ىك الحاؿ بالنسبة 

 4لمتكشيؼ كالدليؿ."

                                                 
1 Levtzion, Nehemia, " Ibn Hawqal, the cheque and Qwdaghost", in Journal of Africain 

history, IX, 2,    1968, pp. 223-233.                                                                 
                                                

 .100ر مكتبة الحياة، بيركت، د.ت، ص، داصكرة األرضابف حكقؿ، أبك القاسـ النصيبي،  2
 .107، ص1االدريسي، المصدر السابؽ، ج 3
 .376عمكم، المرجع السابؽ، ص  4
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ليقتصر عمى مزاكلة النشاط  –كغيرىـ مف المغاربة  -لـ يكف نشاط التجار األباضييف 

ف غانة مدينتا ةفيذكر البكرم " أٌف مدين 1التجارم كحسب بؿ تعداه إلى نشر اإلسبلـ.
كىي مدينة كبيرة فييا إثنا عشر مسجدا،  ،سيميتاف، أحدىما المدينة التي يسكنيا المسممكف

... كمدينة  كليا األيمة كالمؤذنكف كالراتبكف، كفييا فقياء، كحممة عمـ ،أحدىا ييجمع فيو
ي فيو مف الغابة... كفي مدينة الممؾ مسجد يصمٌ بالممؾ عمى ستة أمياؿ مف ىذه كتسمَّى 

... كتراجمة الممؾ مف مؾو مف المسمميف، عمى مقربة مف مجمس حكـ الميفد عمي
ص نستشؼ إنتشار كمف خبلؿ ىذا النٌ  2".المسمميف ككذلؾ صاحب بيت مالو كأكثر كزرائو

اإلسبلـ في السكداف الغربي، كما يمكف القكؿ بأٌف عدد المسمميف لـ يكف ضئيبل كيدٌؿ 
مف بينيـ مستكطنكف مغاربة؛ خاصة إذا ما  عمى ذلؾ كجكد إثني عشر مسجدا. عمما بأفٌ 

أدركنا أٌف نشر الديف اإلسبلمي كتعاليمو تستكجب عناية كمتابعة مف قبؿ الٌدعاة. كما 
يذكر البكرم أيضا ٌأف أىؿ التكركر مسممكف في زمنو، فيقكؿ: "... أىميا سكداف ككانكا 

 ،عندىـ الصنـ كالدككر، رالسكداف عميو مف المجكسٌية كعبادة الدكاكي ئرساكاف عمى ما 
كحقؽ  احتى كلييـ كارجابي بف رابيس فأسمـ كأقاـ عندىـ شرائع اإلسبلـ كحمميـ عميي

فأىؿ التكركر اليكـ اثنيف كثبلثيف كأربعمائة، بصائرىـ فييا. كتكفي كارجابي سنة 
بف يخمؼ سنة ا. أما الٌدرجيني فيذكر أٌف ممؾ مالي قد أسمـ عمى يد عمي 3مسممكف"

أف ركبا مف التكركر قد أسمـ عمى يد أبي عمرك  . كيذكر الشماخي4ـ1179ػػ/ى575
أٌف أبا يحي بف أبي القاسـ الفرسطائي قد سافر . كما ذكر 5ميمكف بف محمد الشركسي

                                                 
1   Albergoni Gianni, Op.cit., p.203. 
 .872-871، صص 2البكرم، المصدر السابؽ، ج 2
، 2لبكرم، المصدر نفسو، جككذلؾ األمر بالنسبة لمدينة سمى التي تبعد عف مدينة غانة مسيرة عشريف يكما. ا 3

 .868ص
 .517، ص2الٌدرجيني، المصدر السابؽ، ج 4
 .431، ص2الشماخي، المصدر السابؽ، ج 5
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في  -. كيذكر ابف بطكطة 1إلى بمد السكداف كاستطاع أف يستقطب ممكيـ فأسمـ عمى يديو
 .2باضييف في صحراء مالي شماالأٌنو كجد قكما مف األ –فترة متأخرة 

كلعٌمو مف الجدير بالذكر أٌف نشر اإلسبلـ في ببلد السكداف لـ يكف حكرا عمى أىؿ   
كرقمة أك األباضييف فحسب، بؿ كاف ميٌمة اضطمع بيا التجار المغاربة الكافديف عمى ببلد 

الكثير مف كشيدت  ككاف أف تبلزمت ممارسة التجارة كالٌدعكة لئلسبلـ. السكداف عامة.
المدف السكدانية مثؿ غانة كجاك كأكدغست كتادمكة كالتكركر كغيارك كزافكف كككغة، كمنذ 

ـ(، حضكرا لمتجار األباضييف القادميف مف تاىرت ككرقمة كببلد الجريد 8ىػػ/2القرف )
رافؽ تبعا لنشر اإلسبلـ نشر المغة العربٌية، لغة القرآف الكريـ، كنشر  كما 3كجبؿ نفكسة...

 .4نكاع مف المعالـ الحضارية المعمارية اإلسبلمية أيضاأ
تبٌيف مف خبلؿ الدراسة أٌف تكٌجو األباضية إلى الجنكب/منطقة الكاحات )كرقمة(    

كاإلستقرار بو لـ يكف إعتباطٌيا بقدر ما كاف حبٌل مكضكعٌيا إرتآه األباضيكف. في مرحمة 
الثالث اليجرم/ التاسع ميبلدم. كفي  أكلى، فرارا مف القكات الفاطمٌية في أكاخر القرف

مرحمة ثانٌية، فرارا مف اليبللييف الذيف دخمكا ببلد المغرب في منتصؼ القرف الخامس 
اليجرم/ الحادم عشر ميبلدم. خاصة كأٌف ىذه المناطؽ تمٌثؿ المكاطف األصمية ألغمب 

 عناصرىا.
 

                                                 
 . 478ص، 2المصدر نفسو، ج 1
مجمة البحكث حركات، إبراىيـ، "دكر الصحراء اإلفريقية في التبادؿ كالتسكيؽ خبلؿ العصر الكسيط"، في  2

 .36، ص1، عدد3، سنة 1981لمدراسات التاريخية، طرابمس،الميبييف ، مركز جياد التاريخية
                     3 Collectif, Histoire générale de l'Afrique, l'Afrique du VIIe au XIe siècle, 

Directeur M. El Fasi, Co-Directeur I. Hrbek, UNESCO, Paris, 1997, vol.3, p. 79.        
                                             

 Lewicki, "Quelques extraits inédits relatives aux voyages desشاخت.ـ، نقبل عف  4
commerçants et des missionnaires Ibāḍites Nord Africains au pays du Soudan 
Occidental et Central au Moyen âge", dans Folia Orientalia, Plogne, 1960, Tome2, p. 

1.                                                                                       
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 أكضاع اقتصادية أيضا.ف تكجو األباضييف إلى المناطؽ الجنكبٌية قد حكمتو أكيبدك 
فمنطقة الكاحات )كرقمة( كانت البكابة التي ينفذ منيا تجار الشماؿ إلى ما كراء الصحراء 
كالعكس. فكاف أف ارتبط ىذا التكجو نحك الجنكب بقياـ نشاط تجارم كاسع مع ببلد 
السكداف األكسط كالغربي عمى كجو الخصكص. كاتضح ذلؾ مف خبلؿ العبلقات التجارية 

ي كقع تفصيميا. كتجدر اإلشارة إلى أٌف ىذا النشاط التجارم مع الجنكب لـ يمثؿ ظاىرة الت
جديدة لمحركة التجارية النشطة بيف شماؿ كجنكب الصحراء في العصر الكسيط. كلـ 
يقتصر نشاط ىؤالء األباضييف عمى التجارة كحسب بؿ تعداه إلى نشاط حضارم، عمى 

ضييف الدكر اسكدانية التي أٌمكىا كاستقركا بيا. فكاف لؤلبقدر مف األىمٌية، في المناطؽ ال
البارز في نشر اإلسبلـ كالمغة العربية كأسيمكا في خمؽ كيانات إسبلمٌية في المناطؽ 

معٌبريف عمى أٌف نشر الديف اإلسبلمي في ك  السكدانٌية مسديف خدمة لمعالـ اإلسبلمي
كرية )الحرب( بقدر ما كاف سممٌيا المناطؽ السكدانية لـ يكف عف طريؽ الحمبلت العس

 كنتيجة لمتكاصؿ بيف المسمميف )تجار كدعاة( كبيف السكدانييف الكثنييف. 
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Exploring English teachers’ beliefs about CLT and difficulties 

in      implementing it in Libyan schools 

Rabiah   Mohammed Almalul 
Faculty of arts, Almergib University 

Abstract  

This study explores English language teachers' beliefs about the main 

aspects of communicative language teaching (CLT) and to identify the 

possible constraints teachers encounter in implementing CLT.  The 

participants of the study are from ten public secondary schools found in 

Al Khoms city and the capital city Tripoli. The main instrument used to 

elicit data for the study is questionnaire. In addition, interviews with six 

of these teachers are conducted to know about constrains the teachers face 

when attempting to implement CLT. The findings of this study have 

revealed that the majority of the respondents mildly approve of most of 

the principles of communicative language teaching. The interviews 

responses reveal that there were some factors that hinder the teachers 

from successful implementation of communicative methodology in their 

classrooms. 

Introduction  

In Libya as in other countries, English teaching nowadays is receiving 

much attention realizing how important English is in the world. With a 

growing need to develop students‘ communicative abilities, some 

educational reforms have been introduced. An English curriculum based 

on the principles of communicative language teaching (CLT) was one of 

the most fundamental reforms. CLT is considered the most effective and 

widely used approach in English as a Foreign Language (EFL) teaching, 

(Anderson 1993). Yet, as in some other EFL contexts, it puts great 

demands on teachers who are expected to have a high level of English 

proficiency and ability to use English in real –life situations for both 

social and academic purposes. Educational institutions emphasise the 

importance of maximising the use of English in the classroom to promote 

the acquisition process for the students. In this regard, there are many 

concerns about discrepancy between the intentions of the curriculum and 

the actual classroom practices.  The implementation of CLT has 
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encountered problems and resistance in several EFL classrooms (Ellis, 

1996; Li, 1998). Various researches reported that instruction in EFL 

classrooms is still predominantly based on traditional approaches (Li, 

1998; Rao, 2002; Nunan, 2003). The ideas of CLT are different from the 

educational values and traditions of many EFL settings (Burnaby & Sun, 

1989; Li, 1998). In addition, situational factors such as large class size, 

exam-oriented instruction and students‘ low proficiency have also 

influenced CLT practices. Karavas-Doukas (1996) investigated teachers‘ 

attitudes toward the use of communicative approach in Greece. It was reported 

that although the English curriculum in Greece was based on the premises of 

communicative language teaching, teachers showed a tendency to carry on the 

traditional teacher-oriented instruction style. It is suggested that the 

communicative approach may conflict with EFL teachers‘ existing thoughts 

about teachers‘ roles and teaching methods. 

 Research findings emphasized that teachers‘ beliefs have a great 

influence on classroom practice.  Borg (1998), Richards and Lockhart, 

(1996) explained how teachers' beliefs affected their classroom behaviour 

and decision-making. Teachers also play the key role in the success or 

failure of a planned innovation ( Markee 1997) because they are the 

decision makers in the actual setting in which the intended innovation is 

to be accomplished – the classroom. Since teachers, as Riley (2000: 37) 

nicely puts it, ―are the key players in the reform process‖,  the investigation 

of teachers‘ beliefs about the principles of CLT serves as a starting point to 

identify what may affect successful implementation of CLT in Libyan 

classrooms.  

 

English teaching methodologies in Libya 

 According to Hashim (1997), from the 1940‘s onwards, the traditional 

method that focused on teaching grammatical rules and memorising 

vocabulary was the predominant method. In the 1960‘s, there was an 

attempt to improve the whole process of teaching English in Libya: a new 

syllabus was introduced and it was based on much more advanced 

methods and techniques i.e. the direct and the audio-lingual methods. 

What is worth mentioning is that it seems that teaching English in Libya 

was responsive to the developments in English methodologies but the ban 

of teaching English in Libyan schools and universities during the late 

1980s led to considerable deterioration in teaching English in the country 

(Orafi and Borg, 2009). So in the last few decades, the focus of English 
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language teaching in Libya was on grammar and reading comprehension. 

Lessons were characterized by oral drills with a focus on correct 

grammar, memorization of vocabulary, and reading aloud. Arabic was 

extensively used in English lessons by teachers and students. All this had 

bad consequences for teaching English (e.g. university graduates who 

were to be teachers had limited grasp of English). The response to this 

situation by the educational authorities was the introduction of the new 

communication orientated curriculum. While the introduction of 

curriculum innovation seemed to be a necessity, it can be argued that this 

innovation was not paralleled with a change in the teachers‘ beliefs. 

Different strategies for implementing educational change are discussed in 

the literature (e.g. Fullan, 2001); the renewed curriculum was somehow top- 

down imposed by educational policy makers, teachers were not engaged in 

the design of this innovation. As previously mentioned, the beliefs held 

by language teachers generally affect their classroom practices (James, 

2001).  Beliefs about language and teaching methods, beliefs about 

learners and their role and beliefs about teacher roles, all have an impact 

on language teaching practices, such as teaching material, choices of 

activities and the teaching techniques. Consequently, there is a need to 

explore teachers‘ beliefs and attitudes towards CLT. It is important to 

know what teachers think of the CLT methodology and what may prevent 

them from applying it in their classes. The questions guiding the study 

were: 

 

1. What are Libyan teachers‘ beliefs   about communicative language 

teaching? 

2. What are the factors which influence successful implementation of 

the communicative     approach in the Libyan English language 

teaching and learning context? 
 Methodology  

Participants 

Sixty Libyan teachers of English participated in the study. These teachers 

completed a questionnaire concerning CLT aspects. Six of those teachers 

were also interviewed. Due to time and place constraints the interviews 

were not face to face, instead, they were over the phone  

 These teachers are from ten public secondary schools found in Al Khoms 
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city and the capital city, Tripoli.  They have between 1 to 10 years 

teaching experience.  These sixty participants are males and females. 

With respect to their qualifications, all of the teachers hold Bachelor of 

Arts (BA) degree majoring in English language. The age range of the 

teachers is between 23 to 40 years old. Convenience sampling (Nunan, 

1999) procedures were used for selection of the participants.  

Questionnaire  
It is a Likert scale questionnaire developed by Karavas-Doukas (1996). It 

consisted of 24 statements.  These statements are related to various areas 

of CLT principles like error correction, group and pair work, role 

relationship and the place and importance of grammar. In the 

questionnaire, the participants were asked to assess their beliefs about  

CLT principles on a five-point Likert scale, by indicating the extent to 

which they agreed with each statement using (1) SA = strongly agree, (2) 

A = Agree, (3) N = neither agree nor disagree, (4) D = Disagree, and (5) 

SD = strongly disagree. The themes the questionnaire focused on are: 

 Group/pair work (statements 2, 9, 13, 21, 22). 

 Error correction (statements 6, 10, 14, 18). 

 The role of learners in the learning process (statements 4, 5, 8, 

20). 

 The role of the teacher in the classroom (statements 7, 11, 16, 19, 

24). 

 Place/importance of grammar (statements 1, 3, 12, 15, 17, 23). 
Interviews 

The interviews were semi-structured. The main focus of each question 

was on the problems teachers face in the implementation of CLT 

methodology.  To ensure understanding, the interviews were in Arabic. 

All the interviews were recorded and later transcribed for further analysis. 

Results  

Analysis of the questionnaires 

The items of the teachers' questionnaires were examined in terms of their 

percentage so as to see what their general reactions toward the items 

representing the CLT features. To illustrate the pattern of the respondents' 

answers better, the first two alternatives (Strongly Agree and Agree) and 
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the last two (Disagree and Strongly Disagree) were combined. Table 1 

presents these results: 

 

Table 1 Teachers’ responses in terms of frequency and percentages  

 

Items 
 

SA+A  U  
D+S

D 
 

F P F P F P 

1. Grammatical correctness is one of the 

criteria to judge the learner‘s 

performance. 

28 46.6% 12 20% 20 33.3% 

2. Group work activities are essential 51 

 
85% 6 10% 3 5% 

3. Grammar is as a means not an end 48 

 
80% 3 5% 9 15% 

4. Learners can suggest the content and 

activities of the lesson 
15 25% 9 15% 36 60% 

5. Training learners to take 

responsibility for their own learning 
33 55% 9 15% 18 30% 

6. The teachers' feedback must be 

focused on the appropriateness 
24 40% 9 15% 27 45% 

7. The teacher is no longer an 

"authority" and "instructor" 

36 

 
60% 3 5% 21 35% 

8. The learner-centered approach to LT 

encourages responsibility 
45 75% 6 10% 9 15% 

9. Group work allows students to 

explore 

Problems 

33 55% 5 8.3% 22 36.6% 

10. Errors are a natural part of learning 

Language 
30 50% 9 15% 20 33.3% 

11. Organizing the teaching so as to suit 

the needs of all is impossible in a large 

class 

42 70% 4 6.6% 12 20% 

12. Knowledge of the rules of a 

language 

is not sufficient 

45 75% 6 10% 9 15% 

13. Group work activities are practical 33 

 
55% _ _ 27 45% 

14. Much correction is wasteful of time 27 45% 9 15% 24 40% 

15. CLT learners are fluent and accurate 27 

 
45% 15 25% 18 30% 
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16. The teacher as transmitter of 

knowledge is only one of the many 

different roles he/she must perform 

during the course of a lesson  

 

48 80% 6 10% 6 10% 

17. Mastering the rules of grammar is 

not enough 
45 75% 9 15% 3 5% 

18-Language learning is about getting it 

right from the beginning.  

 

42 70% _ _ 18 30% 

19. Activities such as explanations, 

writing and examples are not the only 

role of the teachers   

36 60% 9 15% 15 25% 

20. Tasks and activities should be 

negotiated and adapted to suit the 

students‘ needs rather than imposed on 

them. 

 

29 48.3% 3 5% 27 45% 

21. Small group work can replace 

whole 

class and formal instruction 

19 31.6% 9 15% 32 53.3% 

22. Group work activities have little use 

since it is very difficult for the teacher 

to monitor the students‘ performance  

 

27 45% 18 30% 15 25% 

23. To communicate effectively, direct 

instruction in the rules and terminology 

of grammar is NOT essential 

33 55% 9 15% 18 30% 

24. The teacher must supplement the 

textbook with other materials and tasks 
42 70% 12 20% 6 10% 

 

It seems that the majority of the participants agrees with and values the 

principles of CLT. They welcome the ideas that ―group work activities 

are essential", "grammar is as a means not an end", and "the learner-

centered approach to language teaching encourages learning‖. However, 

over half of the respondents disagreed with statement ―learners can 

suggest the content and activities of the lesson‖ 
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Analysis using the five thematic categories  

Table 2 presents the grouped data for the five principles in the 

questionnaire. 

Principles Mean 

Group work/Pair work 4.34 

Error correction 3.12 

Role of Grammar 3.55 

Teacher Role 3.66 

Learner Role 3.17 

 

With 5 being ―Strongly Agree‖ and 1 being ―Strongly Disagree‖ the table 

would suggest that teachers are rather moderately inclined towards the 

five factors that are related to CLT. The highest mean is for the 

significance of group and pair work suggesting that this is one area in 

which teachers‘ beliefs about group and pair work are compatible with 

CLT principles. The lowest mean score is for error correction implying 

that teachers‘ beliefs in this area are less communicative. 

The constraints mentioned by the interviewees were considered in two 

main categories: (1) external and (2) internal constraints. The number of 

participants who emphasized the relevant theme is indicated. As there 

were six participants in the interviews, the maximum number possible for 

each category was 6. 

Table 3 summarizes the interview data: the factors that hinder CLT 

implementation. 

External factors Frequency 

Large classes 5 

Examinations 6 

Curriculum level/students level  

mismatch 
5 

Students‘ low motivation 4 

Internal factors Frequency 

Teachers‘ inadequate competence 3 
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It is revealed that there were a range of factors that hinder the teachers‘ 

attempts to implement CLT. The interviewees stated that most of these 

factors are external. The factors reported by teachers were: large class 

size, mismatch between students‘ level and the curriculum, lack of 

motivation, grammar-orientated examinations, and teachers' English 

inadequate competence.  

Discussion  

Regarding pair work and group work, the picture that emerges is that the 

majority of respondents (85%) do acknowledge that group work is 

essential. However, their beliefs shaped by their everyday classroom 

experience leads many, about (60%), to be cautious about these modes of 

classroom organization and prefer the whole class instructions. So despite 

the positive beliefs about group and pair work, the unpredictable 

outcomes of such activities might be perceived as threatening to the 

teachers‘ managerial skills. These concerns of applying group work in 

large classes are also mentioned by the interviewees. As Suxian (2006) 

suggested  in the classroom where more traditional methods are applied, 

the teachers may feel safe and secure as they  always have  access to pre-

planned teaching/learning materials determined  by the syllabus and could   

control new knowledge and classroom activities.  

Regarding error correction, there was a variation in responses; it seems 

that it is in this area where most disagreement among teachers is.  This 

variation may reflect a lack of understanding about the quality and 

quantity of error correction.   There was also inconsistency in teachers‘ 

viewpoints on error correction because almost 50% did think that errors 

were a normal part of language learning and 45% that error correction 

was a waste of time whereas 71% held the view  that students need to get 

it correct right from the beginning. This inconsistency of responding 

showed that a number of teachers had rather confused notions about error 

correction and lack of understanding (Karvas, 1996; Li, 1998). 

Furthermore,   teachers‘ responses to statement 18 where 70% of the 

respondents believed that students need to get it correct right from the 

beginning may also indicate that some teachers hold rather audio-lingual 

attitudes towards error correction where students‘ errors are regarded as 

signs of imperfect learning. 
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The teachers‘ views about grammar teaching are in line with 

communicative principles.  However, some teachers (30%) hold the view   

that direct teaching of rules and terminology of grammar is important. 

Though the same proportion shows doubt about CLT learners might be 

fluent and accurate. Perhaps this suggests that although teachers do agree 

with the basic communicative premises of teaching grammar as a means 

rather than an end, they also believe that in order to do so you have to 

teach the rules and the corresponding terminology. It can be assumed that 

the traditional grammar based exams make teachers think of direct 

teaching of grammar and terminology as essential. In this respect, all 

interviewees mentioned examinations are principally testing grammatical 

knowledge and hence teaching grammar is considered necessary. 

 On their role, about 60% of the respondents thought the teacher‘s role is 

no longer the instructor.  Yet, the rest 40 % of teachers incorrectly 

believed that their role was to act as a director.  It can be assumed that 

teachers‘ beliefs about their role seemed to be in line with CLT principles 

as reflected in the mean scores of the statements regarding teacher‘s role.  

However, this would be inconsistent with the interpretation made of the 

scores given to the statement 4 where 60 % of teachers thought that 

students cannot suggest   the content of the lesson and statement 20 where 

45% of the respondents did not subscribe to the view that tasks and 

activities should be negotiated and adapted to suit the students‘ needs 

rather than imposed on them. Traditionally, it is the teacher who selects 

the tasks and activities and organises the teaching, but it is the learners‘ 

responsibility to actually do the learning. Perhaps in this case, some 

scores regarding learners‘ role suggest a rather traditional distribution of 

roles in the classroom. 

Conclusion:  

The findings of this study have revealed that the majority of the 

respondents mildly approve of most of the principles of communicative 

language teaching, but they reported a number of constraints that hinder 

them from successful implementation of communicative methodology in 

the classrooms. As Genesee and Upshur (1996:30) maintain language 

teaching is affected by different factors that restrict the teacher‘s options 

of what to teach and how to teach. 
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Caravan trade between Kuwait and "markets of Arabian 

Peninsula,  Levant and Southern Iraq" in the pre-oil era 

(A study in modes and relations of production) 

 
 
*1

 د/مصطفى أحمذ صقر

1.Introduction 
Although pastoralism was the common occupation of all nomads, this 

does not mean that raising animals was their only economic activity. 

During the modern history of the Gulf and Arabian Peninsula Bedouin 

tribes had also intermittently engaged in considerable trade (mainly the 

caravan trade) with urban markets. The flexibility so characteristic of 

pastoral nomadism and the ability to transport goods and people have 

meant that pastoralism has long been associated with the caravan trade as 

one of the major livelihood strategies. Prior to the evolution of modern 

transport, animals were the only method of moving large quantities of 

goods across land. Consequently, pastoralists often became heavily 

involved in trade caravans, guiding, managing and supplying the 

appropriate livestock. In Arabia, this evolved into a quite sophisticated 

form of blackmail, whereby the nomads both guided the caravans and 

required payments to protect them.
2
  

 

However, commercial caravans had effectively contributed to the 

activation of Kuwait‘s external trade and were one of the primary pillars 

for the growth and development of the Kuwaiti economy.  Long-distance 

trade caravans played a major role in the economic exchanges and 

commercial relations that took place between Kuwait and the major 

centres of Arabia, Iraq, Syria and Egypt. They were the main links for 

Kuwait with distant cities in Syria, southern Iraq, eastern and central 

Arabia. These economic ties had an enormous impact on Kuwait‘s 

internal development and its external political relations. Another reason 

for the active caravan trade were the needs of the consumer Kuwaiti 

                                                 
 كمية اآلداب الخمس. – مشارؾ بقسـ التاريخأستاذ  -1 1

2
 Louise E. Sweet, ―Camel Pastoralism in North Arabia and the Minimal Camping Unit‖ 

in: Man, Culture and Animal: The Role of Animal in Human Ecological Adjustment, 

Edited by Anthony Leeds and Andrew Vayda (Washington: American Association for 

the Advancement of Science, 1965), p.137. 
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society and the needs of the neighbouring societies, which relied on the 

Kuwaiti market to supply the material and necessary commodities. 

 

Accordingly, caravan trade, as an economic activity, attracted a 

considerable part of the Kuwaiti population who participated in it whether 

directly as merchants, money lenders and cameleers, or indirectly as 

guards and guides, .etc. Most importantly, the caravan trade was the most 

important economic activity jointly practiced by both the nomadic and the 

settled people of Kuwait. There was a complex system of interaction 

between the nomadic tribes and the settled population in which goods and 

services were exchanged between the two sides. Throughout their long 

history, nomadic tribes had lived on their herds, supplying the surplus 

Bedouin products to the sedentary communities in return for 

manufactured and agricultural goods that they were unable to produce. 

They also controlled the desert trade routes, escorted caravans, and 

provided them with drivers and guides. This economic interdependence 

between the nomadic and settled populations of Kuwait had been an 

important characteristic of society for several centuries.  

 

This study, therefore, presents a complete historical analysis of Kuwait‘s 

caravan trade and the economic interactions between the settled and 

nomadic communities of Kuwaiti society.  The object of this study is to 

ask how far the caravan trade contributed in the prosperity of the Kuwaiti 

economy in the pre-oil era? And to what extent did the caravan trade —as 

a critical element of the traditional nomadic mode of production with its 

specific patterns of ownership and relations of production— contributed 

in determining and affecting the social structure of Kuwaiti society? This 

will be attempted through a study of patterns of ownership of capital and 

animals (means of transportation), ways of finance and economic and 

social relations between the participants in this economic activity. This 

study will also investigate the size of caravans, destinations and types of 

commodities, with special attention being paid to the market of Kuwait 

and the Bedouin participation in its prosperity. It is hoped that this will 

help to elucidate the significance of this economic activity and thus its 

impact on the social structure of the Kuwaiti society. It is of utmost 

importance to mention at this point that the information regarding the 

caravan trade, its organization and the participation of Bedouin tribes is 

not exclusive to Kuwait only. It can be applied to all northern and central 
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Arabia, southern Iraq and Syria as this area was the homeland of the 

‗Anzah, Mutair, ‗Ajman, Shmmar, Utaibah, Bani Khakid, Bani Hajer, 

Sbai‗a, ‗Awazim, Rashaidah, Harib, Sahul and Dhafir tribes to which the 

Bedouins of Kuwait belonged. 

 

 
2. Factors Contributing to the Prosperity and Decline of the 

Caravan Trade  
 

Since its inception, Kuwait has played an important role in the transit 

trade into the Arabian Peninsula, Iraq, and Syria. Goods and commodities 

were imported form India, Iran, and east Africa to the Kuwait port, and 

then re-exported to the Arabian Peninsula, southern Iraq, and Syria by 

using commercial caravans.  And conversely, products of these areas were 

brought by caravans to the Kuwait City and re-exported to the 

international markets. What helped Kuwait play such a role was the 

period of instability that Basra had experienced due to the spread of 

plaque in 1773 which led to immigration of large numbers of its 

inhabitants, including merchants, to Kuwait and so they practised their 

trade activities in Kuwait.
1
  Another reason for the decline of the 

commercial status of Basra was the siege imposed by the Persians and the 

subsequent occupation of it by the Persians from 1775-1779.  The result 

was the decline of trade in Basra and the transfer of its Indian trade with 

Baghdad, Aleppo, Constantinople and the hinterland of Arabia into 

Kuwait.  This was also added to the transfer of the British East India 

Company‘s factory from Basra to Kuwait in 1775.  Since then, Kuwait 

turned into a very important port and accordingly became a significant 

station for commercial caravans from Kuwait to southern Iraq, Syria, and 

eastern and central Arabia.
2
  In addition to the factors mentioned in the 

commercial sea transportation, Kuwait was also helped by its 

geographical proximity to these regions. 
 

                                                 
1
 Ahmed Mustafa Abu Hakimah, The Modern History of Kuwait 1750-1965 (London: 

Luzac & Company, 1983), p.110. Faiq Tahboub, Tariekh Al-Bahrain Al-Siaysi [The 

Political History of Bahrain] (Kuwait: Dar Dat Al-Salsil, undated), p.45. 
2
 Abu Hakimah, op. cit., pp.23-27, Mohammed Hassan Al-‗Adarous, Tariekh Al-Khalij 

Al-Arabi Al-Hadit [The Modern History of the Arabian Gulf] (Cairo: Dar ‗Ain Lil 

Dirasat wa Al-Bohouth, 1996), p.62. 
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The caravan trade enjoyed the attention and the protection of the rulers of 

Kuwait, especially during the reign of Sheikh Mubarak Al-Sabah, 1896-

1915.   Because of its economic significance, Sheikh Mubarak paid a 

special attention to this trade, and encouraged those who were involved in 

it. He made constant efforts to secure the caravan trade routes and 

guarantee the safety and protection of caravaneers and their goods by 

punishing those who attacked them.1  It should be noted that, in spite of 

its critical importance during the 18th and 19th centuries, the caravan 

trade declined and suffered during the first half of the 20th century. He 

caravan trade was often influenced by the current political circumstances 

and sometimes ceased completely due to the political disputes between Al 

Sabah and Al Rashid, and between the latter and Al Saud in the hinterland 

of the Arabian Peninsula.  This situation might have been aggravated by 

the political disputes between the Ottoman State and the influential 

Europeans states such as Britain. However, reasons for the decline of the 
caravan trade can be summarized as follows: 

 The siege imposed by the British forces during the First World 

War in order to prevent the supply of food and goods from Kuwait 

to Britain‘s adversaries such as the Ottomans, the Germans in 

Syria and Lebanon, and Ibn Rashid, the ally of the Ottomans, in 

Arabia.
2
 

 The commercial disputes between Kuwait and Najd (one of the 

most important destination for this trade). This problem occurred 

because Abdul Aziz Ibn Saud, the governor of Najd at that time, 

prevented his subjects from trading with Kuwait as a result of his 

inability to reach an agreement with the ruler of Kuwait regarding 

the customs tax between the two countries. 

 The dispute with Iraq over the lack of a definite custom tax 

between the two states.  These two problems led to an increase of 

smuggling between these areas and the ceasing of the caravan 

trade.  

                                                 
1
 Abdul Aziz, Al-Rashid, Tariekh Al-Kuwait [The History of Kuwait] (Beirut: Dar 

Maktabat Al-Hayat, 1978), p. 64. H. R. P Dickson, The Arab of the Desert: A Glimpse 

into Badawin Life in Kuwait and Saudi Arabia (London: Allen & Uwin, 1951), p.443. 
2
Hussein Khalaf Al-Sheikh Khaz‗aal Tariekh Al-Kuwait Al-Siaysi [The Political History 

of Kuwait] (Beirut: Dar Maktabat Al-Hilal, 1962), p.129. Al-Rashid, op. cit., pp.238-40. 
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 The economic great depression of 1930s and its negative 

implications for the economic life in general and trade in 

particular.  However, shortly after that, trade started to prosper 

again during the years of the Second World War.  This was 

because of the resumption of work for the Kuwaiti sailing ships 

and the stopping of the European steamers to come to the region. 

This enabled the Kuwaiti merchants to work as commercial 

mediators in the region and supplying food to the armies of the 

alliance working in Iran and Iraq during the war.
1
 

3. Routes of Commercial Caravans, their Sizes and the Time 

Needed for their Trips 
 

The most important routes of the commercial caravans from Kuwait to 

Basra, southern Iraq, central and eastern Arabia and Syria
2
 were as 

follows: 

A- The route from Kuwait to Basra passes by Qasr Al-Sheikh, Umm 

Qasr, and Saffwan.  It continues to Zubier or Basra.  The length of this 

route from Kuwait to Safwan is 111.5 miles, and from Saffwan to Zubier 

is 17 miles.
3
 

B- The route from Kuwait to Basra through Jahrah and then to Saffwan 

directly.  This route goes in a straight line for around 56 miles north to 

Saffwasn.  The total distance of this route is around 76 miles.
4
 

C- The way from Kuwait to Al-Qasim towards Najd passes through 

Jahrah, Umm Al-‗Amarah, Wadi Al-Shiq then to Al-Qasim.  The length 

of this route is between 25 to 30 miles.
5
 

                                                 
1
Isa, Al-Qatami, Dalil Al-Muhtar fi ‘Alim Al-Bihar [The Guidebook of Seas Science] 

(Kuwait: Kuwait Government Press, 1964), pp.216-7, Badder Al-Deen Abbas, Al-

Khususi, Dirasat fi Tariekh Al-Kuwait Al-Iqtisadi wa Al-Ijtima‘ai [Studies in Economic 

and Social History of Kuwait] (Kuwait: Dar Dat Al-Salasil, 1983), p.264. 
2
 The Kuwaiti Ministry of Guidance and News, The Annual Book (Kuwait: Kuwait 

Government Press, 1972), p.11. 
3
 J.G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, vol.1, 

Historical (Calcutta: Superintendent Government Printing, 1915), pp.1067-70. 
4
 Ibid, pp.1070-71. 

5
 Amin Al-Rihani,  Muluk Al-Arab: Rihlah fi Al-Bilad Al-Arabia [Arab Kings: Trip in 

Arab Land] (Beirut: Dar Al-Jeel, Undated), p.671. 
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D- The way to Hafar towards Najd passes through Jahrah, Umm Al-

‗Amarah, Wadi Al-Shiq, Al-Qasim, Riq‗ai, Qasr Ballal in Wadi Al-Batin, 

to Hafar.  The distance from Kuwait to Hafar is 180 miles.
1
 

E- The route from Kuwait to Hafar directly through Warah ‗Adan, 

Dibdibah plain until Hafar.  It is around 180 miles.
2
 

F- The route from Kuwait to Zilfi in Najd.
3
 

G- The route from Kuwait to Najd through Wabrah.  The distance is 

around 140 miles.
4
 

H- The route from Subihah in Kuwait to Al-Hasa.
5
 

J- The route from Kuwait to Aleppo in Syria.  This route was very 

important during the 18
th

 century but lost this status in the 20
th

 century 

due to the prevailing political conditions and particularly with the 

eruption of the First World War.   

 

The size of caravans varies according to the volume of the goods shipped 

and the commercial conditions in the destinations.  Therefore, there was 

no fixed system for the size of caravans.  Furthermore, the numbers of 

animals and camels were difficult to count due to the fact that, in some 

cases, these animals were bought from Bedouins on the way to 

destination and so did not count among the animals of caravans. 

 

Despite the lack of detailed information on the size of the commercial 

caravans during the period under investigation, it is possible to make use 

of the information given by the European travellers, who accompanied 

such caravans in earlier times.  This is because caravans, during the 

period under investigation, maintained the same routes in the desert and 

continued using the same means of transportation used by those travellers.  

If there were a difference, it was only in the types of goods and prices. 

 

The traveller Bartholomew Plaisted mentions that the caravan that he 

accompanied from Basra to Aleppo in 1763 was composed of around 2 

000 camels at the beginning.  Some camels were not loaded but were only 

intended to be sold in Aleppo.  In the middle of the route another caravan 

                                                 
1
 Lorimer, op.cit., pp. 1070-72. 

2
 Ibid., pp. 1072-73. 

3
 Ibid., p.1073. 

4
 Ibid. 

5
 Al-Rihani, op. cit., p.671. 
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joined with 3 000 camels.  Therefore, the subtotal was 5 000 camel and 

around 1 000 men
1
.  The caravan that Edward Ives intended to travel with 

from Kuwait to Aleppo in 1758 was composed of 5 000 camel guarded by 

1 000 men.
2
 

 

Despite the fact that this information refers to an earlier period, it is 

possible to say that the size of caravans was not defined.  The increase or 

decrease in the size of caravans was due to several factors such as the 

volume of the goods to be transported, the commercial conditions in the 

intended markets, the probability of other caravans joining in the route, 

and buying animals during the trip in order to sell them in the intended 

markets. 

 

The duration of trips through the desert varied according to differences in 

the size of the caravans, and the differences in the distances between 

different markets.  Big caravans used to travel at a slower speed than 

small caravans.  Furthermore, the nature of the landscape played a role in 

limiting the speed of the caravans.  This is confirmed by the traveller G. 

Forster Sadleir who said about his trip across the Arabian Peninsula in 

1819 that he calculated the average speed according to the number of 

hours as follows:   

When the trip is no more than eight hours, there would be a 

decrease in the calculated distance to two miles and a half-mile to 

two miles and three quarters of a mile.  The reduction in speed 

was due to the mountain and rocky nature of the land.
3
 

 

In the light of what Forster Sadleir mentioned, it is difficult to calculate 

the time needed for a trip from Kuwait for example to Najd or Basra and 

vice versa.  This is because it is not possible to define the speed of the 

caravans, the period of recess to get water, and the time needed to 

negotiate with tribes about the tribute of passing, and so on. 

 

                                                 
1
 Bartholomew Plaisted, A Journey from Busserah to Aleppo, in: The Desert Route to 

India, edited by Douglas Carruthers (Liechtenstein: Kraus Reprint, 1967), p.80.   
2
 Ahmed Mustafa Abu Hakimah, History of Kuwait, vol.1, Part 1 (Kuwait: Kuwait 

Government Press, 1967), p.277. 
3
 G. Forster Sadlier, Dairy of a Journey across Arabia 1819 (Cambridge: Falcon & 

Oleander Press), 1977), p.27. 
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4. Economic Rewards of the Caravan Trade  
 

To realise the size of the financial revenues of the Kuwaiti caravan trade 

for the period of this study, it would be helpful to shed some light on the 

organization of the Kuwaiti markets, transactions, currency and 

commercial dealings between nomads and merchants in these markets. 

Furthermore, an analysis of the caravan trade, as one of the critical pillars 

of the Kuwaiti economy, inevitably entails a close examination of the 

Kuwait customs as the place concerned for obtaining the most important 

revenue for the government treasury and because the caravan trade and 

the selling of Bedouins was part of it.  

 

4.1 Kuwaiti Markets 

 

Kuwaiti markets were the starting point and the returning point of the 

caravans to the neighbouring areas with economic and commercial links.  

These markets were the centres of trade activity and so it warrants giving 

some details about them. 

The city of Kuwait, during the period under investigation, was composed 

of a number of neighbourhoods that were separated by a main road that 

connects the important markets with the beach.1  One of the most 

distinctive features of these neighbourhoods was the existence of the 

markets where people assembled to sell and buy. The yard of Al-Safah 

was regarded as the main market in Kuwait.  In this market, caravaneers 

used to do all their commercial transactions. This was also the main 

market for Bedouins who used to come to exchange their products such as 

ghee, sheep, and wool and for what was available such as clothes and 

food.2 

Besides this central market, there were other markets that had special 

features such as the meat and fish markets, the blacksmith market, the 

vegetables market, and so on.
3
  There were also many shops for different 

                                                 
1
 Khalifa Al-Nabhani, Al-Tuhfa Al-Nabhania fi Tariekh Al-Jazera Al-Arabia [The 

History of Arabian Peninsula] vol.8 (Cairo: Al-Matba‗aah Al-Mohamadia Al-Tijaria, 

1949), p.144. Also Al-Rashid, op. cit., p.38. 
2
 Faisal Al-‗Adhamah Fi Bilad Al-Lulu [In the Country of Pearl] (Damascus: Committee 

of Culture in the Arab Youth Association, 1945), p.126. 
3
 Ibid., p.126.  
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trade activities.
1
  Accordingly, it is possible to argue that Kuwait, as well 

being a commercial centre for importing and exporting goods to the 

international markets (Iran, southern coast of Arabia, India and East 

Africa) was also a commercial link between these markets and the 

hinterland of Arabia, southern Iraq and Syria. This clearly illustrates that 

the economy of Kuwait City was not a subsistence-oriented economy but 

one in which trade was a key element. It should also be noted that Kuwait 

market served as a social and cultural centre in which distinctive systems 

and different cultures had evolved. The following table gives a clear 
picture for the commercial transactions and the number of people who 

specialized in them as merchants and craftsmen in the Kuwait for the year 1904. 

 
Table 1 

The Number of Merchants and Craftsmen in Kuwait Market for the Year 1904
2
 

Number 

 

Type of Trade or Vocational 

Activity 
Number 

Type of Trade or Vocational 

Activity 

36 

21 

11 

12 

7 

11 

132 

 

 

13 

17 

23 

21 

37 

7 

12 

13 

11 

8 

11 

36 

14 

Piece goods dealers 

Goldsmiths 

Blacksmiths 

Tinsmiths 

Gunsmiths 

Lamp makers 

Dealers in Bedouin requests (such as 

carpets, cheap cloaks, nails, 

horseshoes, lead and shot). 

Leather workers 

Quilt makers 

Haberdashers 

Tailors 

Cloak embroiderers 

Gold and silk braid workers 

Arab head fillets makers 

Barbers 

Confectioners 

Bakers 

Fishmongers 

Butchers 

Tobacconists 

32 

16 

28 

24 

15 

13 

3 

2 

147 

9 

9 

35 

 

 

12 

7 

250 

 

70 

6 

Dates merchants 

Druggists 

Fruiterers 

Rice merchants 

Wheat dealers 

Leather workers 

Professional cooks 

Oil pressers 

Grocers and druggists 

Ghee sellers 

Grass sellers 

Brokers of private goods on 

commission who had fixed 

places of business. 

Tea shops 

Cafés 

Warehouses for the storage of 

grain. 

Business offices 

Stores for the material used in 

pressing oil. 

                                                 
1
 Rasim Rushdi, Al-Kuwait wa Al-Kuwaitiein [Kuwait and Kuwaitis] (Beirut: Al-

Matba‗ah Al-Rahbania Al-Libnania, 1959), p.34. 
2
 Lorimer, op. cit., p.1054. 
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The logical conclusion to be drawn from the above table is that Kuwait 

City was very important commercial centre for both the nomadic and the 

sedentary population. Within this commercial centre a complex division 

of labour existed. The major discernible divisions included the dealers in 

Bedouin requests and the craft workers whose products and work were 

marketed beyond the bounds of the city to the Bedouins.  

 

More importantly, Kuwait market provided the framework that linked the 

sedentary community in the city with other communities in the region and 

the region as a whole to a wider world outside the Arabian Gulf. Of 

special significance in the regional economy were the Bedouins. 

Bedouins had completely relied on the Kuwait market for obtaining food, 

cloths, weapons and all of the manufactured goods and equipment 

required for herding activities. They also relied on the market of Kuwait 

in marketing their products which were sold to the Kuwaiti merchants 

who then either marketed them locally or sent them abroad as exports. 

 

It can, however, be said that Kuwait City was the commercial centre not 

only for the city dwellers but also for the Bedouins and urban centres in 

different parts of central Arabia, Syria and southern Iraq who made good 

profits from trading in Kuwaiti markets.  Among the most important 

commodities that were carried by caravans from Kuwait to the hinterland 

of Arabia were rice, wheat, barley, coffee, sugar, tea, cloths, weapons, 

and other materials which came to the Kuwaiti port from Iran, India, 

Arabian Peninsula, and East Africa and re-exported to the markets of 

Najd, Al-Qasim, ‗Aneizah, Buridah, Al-Hasa, Jubayl, and others.
1
 

 

Kuwaiti imports from these places were Bedouins products such as sheep, 

camels, skins, and wool.2  In addition, they come back with the products 

of the markets that the caravans reached in order to sell them in Kuwait or 

re-export them.3Kuwait also played an important role in exporting horses 

                                                 
1
 Al-‗Adhamah, op. cit., p.71, Abdulaziz Hamad Al-Saqer, Al-Kuwait Qabl Al-Zait 

[Kuwait before the Oil] (Kuwait: Kuwait Government Press, 1984), p.17. 
2
 Al-‗Adhamah, op. cit., p.71, Ghanim Sultan, Al-Milaha Al-Arabia wa Ahmiatuha 

Qadiman wa Haditan [Arab Navigation and its Ancient and Modern Importance] 

(Kuwait: Moasasat Al-Taqadum Al-‗Almi, 1988), p.119. 
3
 ―Markets in Kuwait: Old and Modern‖, Al-Arabi Magazine, (66), May 1964, pp. 129-

30. 
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from Najd which were gathered in the Jahrah village in Kuwait to be re-

exported to India.  This trade was practised by a number of Kuwaiti 

traders and it prospered during the 19th century.1  Lewis Pelly mentions 

in his reports on Kuwaiti trade between 1863-65 that Kuwait was 

exporting 800 horses annually, the average prices of each horse was 300 

rupees, and it exported wool with annual income of 40 000 rupees.  The 

value of the Kuwaiti trade from horses at the beginning of the 19th 

century was expected to have reached 90 0000 rupees annually.2 

Although these figures go back to earlier times, they show clearly that 

Bedouin products were of greatest importance to the Kuwaiti external 

trade.  These products kept flooding Kuwaiti markets during the first half 

of the 20th century, except for horses, which suffered a decline in demand 

in the Indian markets.  The volume of trade between Kuwait and Najd 

was estimated at the beginning of the 20th century to be around  500 000- 

600 000 rupees annually, however it decreased to 300 000 rupees yearly 

with the outbreak of the First World War and the eruption of disputes in 

the middle of the Arabian Peninsula between Al-Saud and Al-Rashid.3   

Another relevant point which needed to be highlighted here is the Kuwaiti 

currency. Kuwaitis in their commercial dealings used to employ different 

types of currency.  For example, the gold Ottoman lira, the British 

sterling, the Maria Teresa dollar or riyal, which was known as the French 

riyal, the Indian rupee, and the Iranian gawareen were all used in Kuwait.  

In addition, other currency existed made of bad silver metal such as the 

Basri riyals, and the copper riyals.
4
 

 

This situation was imposed on Kuwait because it was a desert state with 

an economy that relied on pearls and trade with neighbouring and 

distance countries. The sheikhs of Kuwait tried to issue their own 

                                                 
1
 Yosif bin Isa Al-Gina‗ai, Safahat min Tariekh Al-Kuwait [Pages from the History of 

Kuwait] (Kuwait: Kuwait Government Press, 1968), pp.61-62. 
2
 Lewis Pelly, quoted in Abu Hakimah, History of Kuwait, p.232. 

3
 Al-Rihani, op. cit., p.668. 

4
 Ibid., p.319. 
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currency in 1886 from copper but the use of this currency was short-

lived.1 

Although it is difficult to define the periods of dealing with the currencies 

mentioned, it is possible to have an idea about the exchange rate by 

comparing the percentage of these currencies with each other.  The Maria 

Teresa dollar during the period 1905-30 averaged between 133-165 

Indian rupees,2 it also equalled five Iranian gawareen.  The Indian rupee 

was equal to 2.5 grain or 0.186621 grams of pure gold. 3 It was also equal 

to 1.5 British shilling or 33 American cents.4 

The merchants agreed among themselves on the exchange rate of these 

currencies, and therefore they had no preferences of a specific currency.  

This situation was changed with the outbreak of the First World War and 

the decline of the Ottoman influence, especially in Kuwait.  This pushed 

merchants to deal basically in Indian rupees because of the close trade 

connection between India and Kuwait.5  This was the currency that 

Kuwait and all other Arabian Gulf sheikdoms were unofficially tied to 

since 18356 and continued until 1959 when the Indian government issued 

issued special rupees for the Arabian Gulf region. These rupees continued 

                                                 
1
 Majidah Faiq Jundi, Al-Siaysah Al-Naqdhiah fi Al-Kuwait 1970-79 [The Monetary 

Policy in Kuwait 1970-79] (Kuwait: Kuwait Govrnment Press, undated), p.17. 
2
 The Persian Gulf trade Reports 1905-1940, Reports on the Trade of Kuwait 1905-1940 

(Trowbridge: Redwood, 1987), different pages. 
3
 Kuwait Chamber of Commerce, Kuwait Guidebook (Kuwait: Kuwait Government 

Press, 1951), p.319. See also Abdullmuna‗aim Al-Sayid Ali, Al-Tatwar Al-Tariekhi lil 

Al-Andhima Al-Naqdiah fi Al-Aqtar Al-Arabia [The Historical Development of the 

Monetary Systems in the Arab Countries] (Beirut: Centre of the Arab Unity Studies, 

1983), p.135.  
4
 Sayid Nofil, Al-Khalij Al-Arabi aw Al-Hodod Al-Sharqiah Lil Al-Watan Al-Arabi [The 

Arabian Gulf or the Eastern Borders of the Arab World] (Beirut: Dar Al-Talabah, 1969), 

p.196. 
5
 Kuwait Chamber of Commerce, Kuwait Guidebook, p.320. 

6
Nourah Al-Qasimi, ―Al-Wojoud Al-Hindi fi Al-Khalij Al-Arabi‖ [The Indian Presence 

in the Arabian Gulf], Unpublished MA Thesis (Cairo: ‗Ain Shams University, 1984), 

p.107. 
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in Kuwait until the issuance of the first Kuwaiti currency, the Kuwaiti 

Dinar, in 1961.1 

4.2 Kuwait Customs 

 

The customs tax from the caravan‘s trade, which was given to the sheikh 

of Kuwait before the reign of Sheikh Mubarak Al-Sabah, was calculated 

according to the kind of goods.  A merchant paid a certain amount of 

money for each camel.2  Some revenues were occasionally in kind such 

as fish and some of the Bedouin products.3  The tax was three percent of 

the goods and this tax was voluntary self-imposed by the merchants due 

to the absence of any customs departments in Kuwait at that time.4 

 

The first customs department was established in Kuwait during the reign 

of Sheikh Mubarak.  It was a small and simple administrative unit. The 

sheikh instructs one of his guards (fidawi) to supervise all the revenues of 

land and sea.
5
  The customs fees were fixed at the beginning, when the 

department was set up, by 4% of the goods size.  This rate was increased 

to 5% and later to 10% on some items.  In addition, Sheikh Mubarak 

imposed tax on houses that were sold.  The amount of this tax was a third 

of the price of the property.
6
 

 

In 1908, Sheikh Mubarak summoned all merchants and asked them to 

define a fixed percentage on all imported goods in order to cover the 

government‘s expenses.  The merchants decided to pay a percentage of 

4%.  This percentage remained unchanged until Sheikh Ahmed Al-Jaber 

                                                 
1
 The Kuwaiti Dinar equals 2 48828 gram of pure gold.  It is divided into 1000 pennies 

(fills).  The Indian rupee equals 75 Kuwaiti pennies which mean that the Kuwaiti Dinar 

is 13 30 Indian rupees. Kuwait Chamber of Commerce, Kuwait Guidebook, p.320. 
2
 Khalid Al-Sa‗adoun, Al-‘Alaqat Bain Nijd wa Al-Kuwait (Relations between Najd and 

Kuwait) (Riyadh: Matbo‗aat Darat King Abdul Aziz, 1983), p.140. 
3
 Hassan Mahmoud Suleiman, Al-Kuwait Madhiha wa Hadhiruha [Kuwait: Its Past and 

Present] (Cairo: Al-Maktaba Al-Ahlia, 1986), p.49. 
4
 Al-Khususi, op. cit., p.96. 

5
 Musa Hanoun Ghadban, ―Tatwer Nidham Al-Hukum wa Al-Idarah fi Al-Kuwait‖ [The 

[The Development of the System of Governing and Administration in Kuwait], 

Unpublished MA Thesis (Cairo: ‗Ain Shams University, 1988), p.58. 
6
 Suleiman, op. cit., p.49, Al-Sa‗adoun, op. cit., p.190. 
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Al-Sabah (1921-50) raised it to 6%.1  The revenue of this tax was divided 

among the government department of the state, which started to emerge in 

the early 1930s.  It was decided that 1% would go to health services, 1% 

to education, 0.5% to municipality, and the rest to other government 

expenditures.2 

On the whole, these taxes represented an important income for the sheikh 

of Kuwait.  It was regarded the largest source of revenue for the 

government for that time.  The customs tax on importation was estimated 

to be $20 000 annually, the sea customs were $150 000 annually3 

whereas the sheikh of Kuwait received $28 500 annually from the Bedouins 
as shown in the following table: 

Table 2  

The Annual Proceeds of the Sheikh of Kuwait from the Bedouins4 

$25 000  Alms on Bedouins‘ flocks 

$2 000  Tax on sheep sold in the Kuwait market 

$1 500  Tax on camels sold in the Kuwait market 

 

The number of annual trade caravans between Kuwait and the 

neighbouring counties was estimated to be around twenty caravans from 

south of Najd and two caravans from Jabal Shammer in central Arabia.5  

This was the case until the eruption of disputes between Al-Saud and Al-

Rashid.  There is no accurate information about the number of caravans 

between Kuwait and southern Iraq or between Kuwait and Syria. 

 

Therefore, it is possible to argue that making an accurate account of the 

volume of the financial rewards coming from the trade exchange between 

                                                 
1
 Ibid., p.50. 

1-Ibrahim Abduh, Dawlat Al-Kuwait Al-Haditah [The Modern State of Kuwait] (Cairo: 

Dar Al-‗Aroubah, 1962), p.135. 

2-Lorimer, op. cit., p.1076. 

3-Ibid. 
1- Ibid., p.1316, and also Adel Mohammed Abdulmugani, Al-Iqtisad Al-Kuwaiti Al-

Qadim [The Ancient Economy of Kuwait] (Kuwait: Kuwait Government Press, 

Undated), p.138. 
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Kuwait and the adjacent countries is difficult. This is due to the lack of 

accurate statistics that could define the volume of these annual dealings.  

Furthermore, the prevailing political conditions which governed the 

increase and decrease in the level of interactions made the above-

mentioned statistics not one hundred percent accurate.  However, it is 

possible to measure the volume of this interaction and its importance for 

Kuwait by noticing the impact of the trade problem between Kuwait and 

Najd and between Kuwait and Iraq and by noticing the impact of the 

British siege during the First World War on the economic life in Kuwait.   

 

The problem between Kuwait and Najd goes back to 1913 when Abdul 

Aziz Ibn Saud, the governor of Najd, dominated Al-Hasa and controlled 

important naval outlets at Al-Uqair, Al-Qattif, and Jubayl. Ibn Saud 

sought to make these ports a substantial source of income for his country 

and benefit from their financial rewards. Another reason for this problem 

was the inability of Ibn Saud to impose customs fees on goods coming to 

his country through caravan routes. It is well known that a large number 

of his subjects, the inhabitants of Najd and central Arabia (merchants or 

Bedouins) favoured dealing with the Kuwaiti markets through desert 

routes.1 As a consequence, he made many efforts to solve this problem 

with the sheikhs of Kuwait by giving some suggestions such as setting up 

a customs firm for him in Kuwait to collect the tax on these goods before 

they reach his country or appointing a Kuwait officer to collect this tax 

and send it to him. All these suggestions were rejected by the Kuwaiti 

sheikhs. Constantly, Ibn Saud ordered his subjects (merchants and 

Bedouins) to stop trading with Kuwait and to turn to his ports instead. 

This caused a very big crisis between the two countries which remained 

having a negative impact upon trade and the economic situation, until 

1942 when the two sides signed a general agreement regarding trade, 

borders and travelling issues.2   

 

                                                 
1- Ibid., Najat Al-Gina‗ai ―Al-Tatwer Al-Siaysi wa Al-Iqtisadi lil Kuwait Bain A -

Harbain 1919-1939‖ [The Economic and Political Development of Kuwait in the Inter 

War Period, 1919-1939], Unpublished MA Thesis, (Cairo: ‗Ain Shams University 1972), 

p.84. 
2-Ibid., pp.108-9, also Dickson, op. cit., p.49. 
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This impasse was a commercial disaster for Kuwait whose markets 

experienced serious losses. Kuwaiti income of customs declined form 100 

000 rupees in 1922 to 60 000 rupees in 1932.1 With regard to this, the 

historian Abdul Aziz Al-Rashid writes:  

 

This crisis—between Kuwait and Najd—led Kuwait to the verge of 

bankruptcy…after you were seeing the markets and shops full, and after 

you were seeing caravans coming and going one after another, after all of 

this, the situation became desperate to the extent that if the ruling sheikh 

felt it, he would know that the country was going to ruins…the reason for 

all of this was the problem between Najd and Kuwait.2  

 

This clearly shows the importance of trade exchange through the desert 

and the economic role it could play in raising the living standards and the 

development of the economic life in the city.  It also shows the 

implication of the economic recession that was inflicted on Kuwait. 

 

The importance of this trade interaction is also shown through the 

rejection of the Kuwaiti sheikhs to offer any solution to the smuggling 

problem with Iraq. This problem emerged due to the differences in the 

customs systems in both countries.  In Iraq, the system was designed to 

increase the revenue of the state.  As a consequence, the Iraqi government 

was increasing the tax to more than 100%.  On the contrary, in Kuwait, 

the system was based on decreasing the customs fees in order to attract 

merchants to its ports and markets and this would ultimately lead to the 

increase in the volume of external trade exchange.3  As a result, the 

customs fees did not exceed 6%.4  The difference in the two customs 

system led to the spread of the process of smuggling from Kuwait to Iraq 

due to the gap in prices between the two countries and the huge profit 

smugglers could make. This problem persisted until the discovery of oil 

when trade and fees were no longer the primary source of income for both 

countries. 

The importance of this trade can also be seen through the response of the 

sheikh of Kuwait, Sheikh Salem Al-Sabah (1917-21), to the British 

                                                 
3- Al-Rihani, op. cit., p.668.  

2
 Al-Rashid, op. cit., pp.65-56. 

3
 Al-Gina‗ai op. cit., p.148. 

4
 Abduh, op. cit., p.135. 
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request to stop exporting foodstuffs to their enemies during the First 

World War. The sheikh of Kuwait was completely unwilling to 

implement the siege imposed by Britain on the export of the food from 

Kuwait during the war. Therefore, the British were forced to place some 

of their officers to control and supervise the implementation of the siege 

on the borders of Kuwait.1 This was because the Kuwaiti commitment 

would only mean depriving itself of an economic reward that comes from 

its borders through trade. 

 

All these three problems indicate clearly that the caravan trade was a very 

important economic activity not only for Kuwait but for the region as a 

whole. It was an essential economic activity for a substantial part of the 

population and any decline or prosperity this occupation witnessed 

reflected directly on all other aspects of life.  

 

The prosperity of caravan trade and the increase of the volume of trade 

between Kuwait and the neighbouring countries were due to the lack of 

restrictions on trade in Kuwait, low customs fees, simplification of 

procedures, and the Kuwaitis‘ good manners and treatment.  These 

factors, in addition to the strategic location and the big trade fleet, had an 

impact on the development and prosperity of this important economic 

activity.2 

 

5. Organization of Work and Economic Relations Involved in 

the Caravan Trade 
 

The trade caravans were often comprised of a number of camels, and 

sometimes donkeys and mules owned or hired by professional persons 

called Jammaleen (cameleers).  Each cameleer mostly owned a fleet of 

between 40 and 140 camels and used them as means of transportation 

between different cities throughout the Arabian Peninsula. The task of 

those cameleers was not only to rent their camels but also to accompany 

the caravans from the start until the destination and to provide guards and 

apprentices who were responsible for loading and unloading camels. All 

these tasks were done for an amount of money paid by the merchants to 

                                                 
1
 Al-Sheikh Khaz‗aal, , op. cit., vol.4 , p.106. 

2
 Al-Saqer, op. cit., p.67. Also Al-Khususi, op. cit., p.265. 



 12لوم اإلنسبنيخ                                                                                 العذد مجلخ الع

-          - 438 

whom these caravans were transporting goods.  This amount also 

included tributes to be paid to tribes in the routes of caravans.
1
 

 

It might be useful to realise at this point that there is a mix-up between the 

terms Jammaleen and ‘aqilat: many resources have used the two terms to 

refer to the same category of people. It should be pointed out that there 

was not a great deal of variation between the two categories and many 

jammaleen worked as ‘aqilat and vice versa. The jammaleen can be best 

described as the organizers of the trade caravans between different cities 

of Arabia, Iraq, Syria, Egypt and Arabian Gulf. The ‘aqilat, on the other 

hand, is a term used to refer to a group of people who were primarily 

engaged in buying animals (camels, horses and in a lesser degree sheep) 

from Bedouin tribes in Arabia to re-sell them in the markets of Syria, Iraq 

and Egypt. They were town dwellers but specialized in buying animals 

from the Bedouins and selling them in the markets of the cities. Although 

some resources have mentioned that the ‘aqilat was a particular pure Arab 

race or even tribe,
2
 this interpretation is completely wrong: the ‘aqilat 

was not a tribe, it was an occupational category or identity referring to a 

group of people who were of various tribal origins and had formed a 

network that specialized in buying and selling animals. They operated on 

a wide scale throughout Arabia, Iraq, Syria and Egypt. Some of the 

‘aqilat, especially those who traveled frequently between the Bedouin 

camps in Arabia and urban markets in different cities, might have 

originally come from the same ancestry but this can not be applied to 

other ‘aqilat who were settled in communities in Baghdad, Kuwait, Al-

Qasim and Buridah in Arabia, Syria and Egypt.
3
  The only distinction, 

therefore, between the cameleers and ‘aqilat was that while the cameleers 

were traders for themselves who buy goods from one place and re-sell 

them in another one or transporters of goods for a merchant in one place 

and his agent in another one. The ‘aqilat were an animal‘s wholesale 

                                                 
1
 Soraya Al-Torki and Donald Cole, ―Mujtama‗a Maqbl Al-Naft fi Al-Jazera Al-Arabia: 

Mujtama‗a Morakab am Faudhah Qabalia‖ [The Arabian Peninsula‘s Society before the 

Oil: Tribal Anarchy or Compounded Community], Al-Mustaqbal Al-Arabi Magazine, 

(141), November 1991, p.50. Also Charles M. Doughty, Travels in Arabia, vol. 1 

(London: Jonathan & The Medici Society, 1926), p. 11. 
2
 Dickson, op. cit., p.112. Doughty, op. cit., p. 11. Lady Anne Blunt, Bedouin Tribes of 

the Euphrates (London: Frank Cass, 1968), p. 142.  
3
 Alois Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins (New York: 

American Geographical Society, 1928), pp.278-79. 
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traders who work for themselves by buying animals from the Bedouins 

and re-selling them in higher prices in the urban markets.
1
 It was also 

possible for the Jammaleen and ‘aqilat to be engaged with these two 

occupations at once, for example the ’aqialy can buy animals from the 

Bedouin camps on his way to the city and sells them in the city market, 

then returns with a load of goods to a particular merchant in his own city.   

 

Although there is no detailed information about the occupation of 

cameleers and ‘aqilat —how they acquired it or if it was heredity— it is 

possible to argue that their tasks were based on their relationship with the 

tribes on the ways of the caravans.  They might have belonged to one of 

these tribes or there might have been a sort of agreement between them 

and the tribes that the tribes would guarantee the security of the caravans 

for certain amount of money to be paid.   

 

In most cases, the cameleer would deal with a particular merchant who 

had trade relations with an agent in the market of the destination.  The 

merchant would give the cameleer a list of the goods he wanted to 

purchase in order to give it to the agent who in his turn would prepare the 

demands and would give them back to the cameleer to be given to the 

merchant.  For example, a merchant from Najd would agree with a 

cameleer to bring his demands from an agent in the Kuwait market or vice 

versa.  In other cases, if there was a relationship of trust, the merchant 

would give the money to the cameleer and ask him to make the purchases 

on his behalf.  This way of obtaining goods was more advantageous to the 

merchant, because the agent charged a commission while the cameleer 

would charge only for the service. The merchant, in all cases, would pay 

the cameleer a certain amount of money for the service.  This amount of 

money, however, was not defined.  It varied according to the size of the 

caravans, the distance of the route from the departing point to the arrival 

point, and the volume of the goods carried by each camel.
2
  In most cases, 

payments were paid per load and according to the types of goods. The 

                                                 
1
 Louise E. Sweet, ―The Arabian Peninsula and Annotated Bibliography‖, in: The 

Central Middle East: a Handbook of Anthropology, edited by Louise E. Sweet, vol.2 

(New Haven: Human Relations Area Files, 1968), p.329. 
2
 Abu Hakimah, History of Kuwait, pp.276-77. 
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camel roughly carried about 200 kg of sugar or rice. Some of this money 

had to go to the camels‘ owners if the cameleer was not the owner.
1
  

 

Although wages and fees had always been the method of paying for work 

in caravan trade, the sharing of profits, taking into account capital and 

labour, and often also responsibility, was also common. Sometimes the 

merchant and the jammal would work together on a shared basis in which 

the merchant would provide money and the cameleer would provide 

work. In such a case the net profit would be divided between the cameleer 

and the merchant in a way that the latter would get two-thirds or half of it. 

If the agreement was that the merchant was to get two-thirds, he must 

stand the entire loss that might result from the transaction. In the other 

case the loss was shared equally.
2
  

 

Furthermore, the cameleers, in addition to their work as transporters, 

worked as merchants for themselves: they used to export goods from one 

city and re-sold them at a higher price in another one. They also used to 

buy camels, horses, sheep and other Bedouin products and re-sold them at 

higher prices in the markets of their destinations. They also supplied the 

Bedouins with arms, cloths, coffee and many other manufactured goods.
3
 

 

It is possible to obtain a clear picture on how the caravan trips through the 

desert were organised from Ahmed Abu Hakimah‘s, book, History of 

Kuwait, in which he cites Captain Matthew Jenour. Jenour travelled the 

desert route from Aleppo to Iraq in 1785 and offered the following 

description:   

 

Preparations hinged on the way the person want to travel, does he want a 

quick trip or slow or does he want to reduce expenses?  If he wants a 

quick trip, he should agree with 4-6 Arabs, to take the minimum possible 

of stuff, and in this case he leaves everything to his guards to secure him 

because they know better what should be done and the best routes to be 

taken.  If he wants a slow trip, he should buy in this case tents, mules, 

donkeys, camels, and food and this required larger number of the guards.  

The third way, which is the cheapest and most common, was caravan, this 

                                                 
1
 Al-Torki and Donald, op. cit, p.50. 

2
 Musil, op. cit., p.279. 

3
 Ibid. Al-Torki and Cole, op. cit., p.50. 
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comprises of a number of traders, travellers some of them ride horses and 

majority ride camels.  They move regardless of their numbers under 

strong security.  All of them move with instruction of sheikh. The 

shortcoming of this way that it takes a longer period.
1
 

 

Although Jenour was talking about the trade between Iraq and Syria in the 

18
th

  century, the third way he mentioned —caravans— was the one 

which continued until the mid of the 20
th

 century in the region of the 

Arabian Gulf in general.  The sheikh of the caravan that Jenour mentioned 

was the cameleer (the Jammal), under whose control and leadership the 

caravan was.  In most cases, the cameleer owned a private herd of camels 

and animals. He may have obtained them through inheritance, but the 

major way of obtaining them was through a process known as buda‘aah. 

This process was a way of joint investment between a merchant and a 

cameleer. The merchant would buy camels and entrust them to a cameleer 

who made journeys with them until the money obtained from the 

transports of goods by them covered their cost. At this point, the merchant 

and the cameleer became owners of the camels on a fifty-fifty basis. If 

one of them no longer wished to continue the relationship, the camel was 

sold and the money obtained from the sale was split in half and shared. If, 

on the other hand, both wanted to continue the relationship, the merchant 

would pay the cameleer half the market value of the camel. Then the 

process would begin over again as though the camel had been newly 

purchased.
2
   

 

Each cameleer would have a number of apprentices (subiyan) working for 

him and accompanying the caravan. The number of these apprentices 

depended mostly on the number of camels in the caravan. They were 

either the cameleer‘s own sons, relatives or hired by him. The main task 

of these youths was loading and unloading the camels. These youths were 

divided into groups within the caravan. Each group was responsible for 

loading and unloading a certain number of camels in the caravan. In 

addition, there was a herdsman, usually a Bedouin, who accompanied the 

caravans with the task of supervising and grazing the camels and the 

animals along the way. All these apprentices and herdsmen were waged 

                                                 
1
 Ahmed Mustafa Abu Hakimah, History of Kuwait, p.277. 

2
  Al-Torki and Cole, op. cit., p.50. 
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workers who were paid according to an agreed upon method of payment 

before the start of the caravan journey. 
1
   

6. The Bedouins’ Contribution to the Caravan Trade 
 

The caravan trade was not only confined to merchants and caravans, it 

was also a very important source of income for the noble Bedouin tribes. 

The Bedouins were an influential part of it. It should be remembered that 

the noble tribes throughout the Arabian Peninsula remained as 

independent camel breeding societies whose social status, power and 

prestige depended on their great camel herds and means of maintaining 

them at full strength. Accordingly, these tribes were essentially 

autonomous and wielded a great deal of military strength by which they 

occupied huge territories in the desert and controlled all caravan trade 

routes throughout Arabia. The control of caravan routes had long been 

one of the sources of tribal income and power. However, the relationships 

between these tribes and other societies were managed in terms of 

mechanisms of inter-chiefdom, not mechanisms of state apparatus. And 

their control over caravans‘ routes and imposing tributes for the right of 

passage should be seen not only as a tribal custom but as a mechanism 

which provided protection and safe passage in the absence of state 

control.
2
 

There are, however, two important points to be emphasised when 

considering the Bedouin participation in the caravan trade. On one hand, 

Bedouin tribes were the only producers of camels (the principal means of 

transportation in the caravan trade). The camel, by its capacity to tolerate 

heat and lack of water and moist forage and to bear heavy loads, was the 

most favourite and suitable means of transportation for caravaneers 

throughout Arabia. More importantly, Bedouins were the key source of 

many principal goods traded by caravans to be consumed by the cities‘ 

dwellers or re-exported to the international markets (such as animals, 

meat, wool, skins, ghee, dried cheese, etc).  

 

Accordingly, during the summer, where the weather was very hot and the 

temperature was extremely high, cameleers and ‘aqilat did not make 

commercial trips. Instead, they used to go out to the Bedouin camps based 

                                                 
1
Ibid., p.49. 

2
 Louise E. Sweet, ―Camel Raiding of North Arabian Bedouin: A Mechanism of 

Ecological Adaptation‖, American Anthropologist, vol. 67, 1965, p.1134. 
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around wells to buy camels and other Bedouin products to re-sell them in 

urban markets. In such a case, the cameleer or ‘aqialy would travel to the 

Bedouin camp —whether as a trader for himself or as an agent for a city 

dweller merchant—  and after permission from the sheikh of the tribe or 

the clan he would put up his white tents in the same camp. The Bedouins 

then would bring their camels and other products to be sold to him for 

cash. Sometimes, if the cameleer brought arms, ammunition or other 

manufactured goods from the city, the Bedouins might exchange their 

animals for these articles.
1
 It worth pointing out that the sheikh of the 

tribe or clan —in which the cameleer had put up his tents to buy the 

Bedouin products— used to take a commission from the cameleer on the 

sale of every camel. The amount of this commission was estimated by 

Alois Musil during the first half of the 20
th

 century to be one-half or one 

majidi (Ottoman currency) ($0.45). In return, the cameleer was regarded 

as the host of the sheikh and enjoyed his protection along his stay within 

the dirah of this sheikh.
2
  

 

Moreover, when cameleers or ‘aqialt bought animals from the Bedouins, 

these animals were branded by the marks of the tribe and left to graze 

within its territory until they took them to the market. Cameleers mostly 

had their own herdsmen who would accompany their herds along the way 

to the urban market but they also used to hire herders from the tribe from 

where they were buying at the time. These herdsmen were usually from 

sheep and goat herding tribes.
3
 

 

Camels and other Bedouin products were also brought by the Bedouins 

themselves to the town market during the summer to be exchanged for 

foods and manufactured goods. It is worthy of note, however, that each 

tribe throughout Arabia had its special or favourite towns which they used 

to go up to for their necessities. For instance, from time immemorial, 

Kuwait was the supply town and favourite market for the Mutair, Harb, 

Shummar, ‗Awazim and Northern ‗Ajman tribes.
4
 Furthermore, many 

merchants worked in connection with Bedouin caravans which came to 

the Safat market where they unloaded their commodities. Other 

                                                 
1
 Musil, op. cit., pp.279-80. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. Also Sweet, ―Camel Pastoralism in North Arabia‖, p. 145. 

4
 Dickson, op. cit., p.49. 
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merchants in the town managed to specialise in supplying the Bedouins‘ 

needs. Most of them were from Bedouin origins, and there were some 132 

merchants specialising in selling to suit the Bedouin needs.
1
  

 

Nevertheless, and in spite of their adaptability as producers and 

consumers, the Bedouins never took part in commerce (as merchants) on 

a large scale and never became merchants on their own account. 

Historically, Bedouins regarded themselves as free camel herders and 

raiders —these were the only manly jobs. They scorned other labour in 

agriculture, trade and crafts which were performed by slaves or by the 

settled population. More importantly, production, in the nomadic 

perspective, was evaluated not by its exchange value, but rather by its use 

value. Describing a camel merchant‘s trip to a Bedouin camp in Northern 

Arabia Doughty noticed that:  

 

They purchase only of the best beast: although they bid high prices the 

Arab [Bedouins] are never very willing to sell them. They camel they 

think is a profitable possession, a camel will bring forth a camel, but 

money is a barren good that passes quite away in the using. Commonly, 

they will sell of their beats only when they have some present need of 

riyals, and then sooner of the males; but they are the better of carriage.
2
 

 

Furthermore, Donald Cole stated that: ―the Al-Murrah keep camels for 

subsistence and only rarely exchange them for cash or barter in any 

markets‖.
3
 Nevertheless, money as a medium of exchange was not a new 

thing in the desert.  

 

The other point which needs to be mentioned here is that, as Bedouins 

used to move freely across the borders of Kuwait, Najd, and Iraq, they 

became one of the reasons for the economic problems between Kuwait 

and other adjacent countries over smuggling. By no coincidence at all, 

pastoralism had been associated with smuggling. The consolidation of 

national borders and the evolution of contradictory tariffs in neighbouring 

countries made nomads the ideal group to smuggle contraband between 

these countries. This was particularly highly developed between Kuwait, 

                                                 
1
 Lorimer, op. cit., vol. 2, p.1054. 

2
 Doughty, op. cit., p.233. 

3
 Donald Powell Cole, Nomads of the Nomads (Chicago: Aldine, 1975), p.102. 
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Najd and Iraq where extremely different economies border one another 

and long featureless frontiers were almost impossible to control
1
. 

 

On the other hand, the second and most important part the Bedouins took 

in the caravan trade was their control of the caravan routes and imposing 

of tributes on their passage. With the relative absence of any other means 

of extracting surplus tribal chiefs depended, to some degree, on the 

extraction of surplus from other societies through tributes and fees.  It can 

be said that the history of the caravan trade in Arabia was intimately 

connected with the history of the Bedouin tribes and completely subjected 

to their tribal organization. Movements of caravans across tribal 

territories, however, were controlled by the tribesmen through a general 

custom in all tribal territories of Arabia.   

 

All caravans had to pay tributes (Al-Khawah) to the superior and powerful 

tribes while they were passing or trading throughout their dirahs. These 

tributes were paid for the safety and rights of crossing the territory of the 

tribe. In return, tribes who extract tributes had to grant full protection to 

the caravans while they were crossing their territories. It should be noted 

that the grantee of protection and free passage was only exclusive to 

tribes or clans who were paid. Accordingly, caravaneers used to deal and 

pay each tribe and, sometime each clan, separately.
2
 

 

The amount paid to the tribes was subject to bargaining. They either 

would pay the highest percentage or the tribe would not take 

responsibility of securing the caravans, which practically meant that the 

caravans would be subject to raid and loot.
3
  Therefore, trading through 

lands belonging to Bedouins tribes known for their militancy was very 

expensive.  So there were certain procedures to guarantee the immunity of 

caravaneers and their goods. These procedures included what was known 

as al-wajeh (literally face; honour) or the sending of al-rafiq (companion) 

to personally guarantee free passage. Al-Wajeh was a sign mostly on a 

stock or cane with a special notch, the same as the tribal wasim (brand) 

                                                 
1
 Mohammed Al-Farhan, Al-Kuwait Bain Al-Ams wa Al-Yaom [Kuwait between 

Yesterday and Today] (Damascus: Dar Samir Amis, 1959), p.111, Al-Gina‗ai op. cit., 

p.149. 
2
 Al-Torki and Cole, op. cit., p.50. 

3
 Sadlier, op. cit., p. 85. Dickson, op. cit., pp.442-43. 
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given to caravaneer meaning that he is under the protection of this tribe. 

Al-Rafiq, on the other hand, was a man whose duty was to accompany the 

caravan along the tribe territory and personally guarantee its safe 

passage.
1
 Consequently, tribes who gave al-wajeh or sent al-rafiq with 

the caravans became partners in the trade activity in the desert.  

 

It is worth pointing out that tributes were not only paid by caravaneers or 

cameleers. Travellers and ‘aqialt were also subject to the Bedouin raids 

and, accordingly, they used to pay tributes to the Bedouin tribes. 

Furthermore, the ‘aqialt used to have in every large tribe or clan what was 

called akh (brother) to whom they pay an annual amount of money in 

addition to one good riding camel and some gifts. The main task of this 

akh was to restore to them every camel stolen by a member of his clan.
2
 

 

Although there is an ample indication in the literature that tributes were 

transmitted to the sheikh of the tribe or the clan who would redistribute 

them among the kin groups of his tribe or clan,
3
  a great deal of confusion 

still remains on the questions of how these tributes were distributed and 

on what basis? And did the distribution include all the tribe members 

(sheikhs, tribesmen, servants and slaves) or was it only limited to the 

sheikhs and tribesmen? And were these tributes distributed equally or 

not? 

 

However, there is no clear evidence that there was a specific principle of 

distributing tributes between sheikhs and their followers or whether these 

tributes were distributed equally or not.  It is most likely that the 

distribution of tributes was based on the same principles of distributing 

the booty of raids. According to Musil —who spent many years with the 

Rwala Bedouins of North Arabia— the booty of raids was distributed 

unequally between the participants. By custom, the leaders of expeditions, 

who were mostly aspiring young men of the chief lineage, received more 

                                                 
1
 Doughty, op. cit., p. 235. Dickson, op. cit., pp.125-26. See also Christina Phelps Grant, 

The Syrian Desert (London: A. & C. Black, 1937), p.172. 
2
 Alois Musil mentioned that the akh receives from the ‘aqialy 4 to 5 Turkish pounds 

($18-22.50), one good riding camel and two or three good cloaks annually for this task. 

Musil, op. cit., p.280. 
3
 Al-Torki and Cole, op. cit., p.50. Sweet, ―Camel Pastoralism in North Arabia‖, p.140. 
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of the booty than the rank and file of raiders
1
and other clients and 

servants were regarded as non-combatants and received nothing.
2
  On this 

basis, the chief lineage members of the tribes and clans were entitled to 

receive more of the tributes than their tribesmen. While other subordinate 

groups (herdsmen, servants and slaves) were definitely out of the 

distribution process at all.  

 

The chief lineage members of the tribe were, by custom, entitled to enjoy 

many rights than others. They restricted the shiekhship as a legitimation 

for themselves. They maintained their exclusiveness through rules of 

martial exchange with their close relatives (first cousin marriage system) 

or with the chief lineage members of other tribes. They were also the 

collectors of tax and alms from their followers and tributes from other 

subordinate tribes, villagers and caravans. One result of this is that all 

these rights enforced the sheikhs‘ position both within the social structure 

of the nomadic society and with the central government they belonged to.  

It is important here to mention that central governments in the Gulf and 

Arabian Peninsula as whole were so dependant on the Bedouin tribes who 

provided a crucial source of income and a significant and indispensable 

military force for their protection. Accordingly, most of these 

governments paid special attention to the sheikhs of Bedouin tribes to 

obtain their loyalties and to achieve strong backing from their tribes.
3
 As 

a consequence, it is possible to argue that with the absence of state control 

in the desert, Bedouin sheikhs had enjoyed an ultimate authority and high 

position among their people. The superiority they achieved was derived 

mainly from the power they wielded in society through the economic 

resources they owned. Furthermore, this situation was consolidated by the 

encouragement of central governments which used the Bedouin sheikhs 

as representatives of the central authority in the desert. Besides their 

essential task as the leaders of the tribes, Bedouin sheikhs became the 

representatives of central governments in the desert. They used to collect 

tax and alms and keep peace among the Bedouin tribes on the behalf of 

the government during peacetime and lead tribesmen as military forces 

during war. In return, central authorities reinforced their positions among 

                                                 
1
 Musil, op. cit., pp.441-61. 

2
 Sweet, ―Camel Raiding of North Arabian Bedouin‖, pp.1136 -46. 

3
 Jacqueline Ismael, Kuwait: Social Change in Historical Perspective (Syracuse: 

Syracuse University Press, 1982), p.27. 
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their tribesmen by supporting them and giving them part of the tax they 

collected.  

 

7. Conclusion  
 

In conclusion, it is evident that the caravan trade was a key element of the 

Kuwaiti economy in general and the traditional mode of production in 

particular. Besides being a key pillar of the Kuwaiti economy in the pre-

oil era, this economic activity was a very important link between the 

Kuwaiti market and the regional economy (Bedouins) and between the 

region and other different economies outside Arabia.  

 

More importantly, this economic activity, as an essential element of the 

traditional mode of production, was characterized by its particular 

mechanism and its specific relations between those who were involved in 

it. The caravan trade or camel transportation was organized as a profit-

making enterprise which entailed the participation of many members from 

both nomadic and settled communities. These participants, however, were 

from different economic and social standings and, accordingly, their 

relationship was established on an unequal basis and unsurprisingly led to 

an unequal result.  

 

It is important to note that, whether or not the relationship between those 

participants was exploitive and led to an equal distribution of the final 

product. These factors were of intrinsic interest, but they should not 

obscure the fundamental point that the monopoly of capital and means of 

production (camels) was the key element of determining the nature of this 

relationship. 

 

In order to obtain a clearer idea of how relations of production were 

organized and how surplus was extracted in the caravan trade, the 

participants in this occupation should be divided into two categories:  

1-City dwellers: merchants (the capital owners), cameleers and ‘aqilat 

(the organizers and leaders of caravans) and loaders (the apprentices or 

subiyan) who do most of loading and unloading work.  

2-Nomads: Bedouin sheikhs (the tributes and commission takers) guards 

and rafiqs (guides and protection providers) and herdsmen who were 

hired by caravaneers to graze their animals along the caravan way. 
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As this economic activity entailed the availability of money to buy goods 

and animals (the principal means of production) and to hire labourers and 

pay tributes and fees along the caravan route, the caravan trade depended 

almost entirely on the merchants (the capital owners). The ownership of 

capital was the major and indispensable element in this economic activity. 

As a consequence, the class of merchants, whether in Kuwait or in other 

urban centres throughout Arabia, Southern Iraq and Syria, was the 

backbone of the caravan trade and all other participants from both the 

settled and nomadic categories were connected to them.   

 

Within the city dwellers category, merchants occupied the key position in 

this economic activity. All other participants (cameleers and ‘aqilat and 

their apprentices), because of their capital shortage, were completely 

dependant on them as this occupation was their key source of living. 

Within the nomadic category, all partakers (sheikhs, guides, rafiqs and 

herdsmen) were also connected to the merchants through the tributes and 

fees they received for their participation.  

 

The distinction between the relations of these two categories with the 

merchants was based on the nature of the relations of production involved 

in this economic activity and the method of surplus extraction. Taking 

into account the unequal amount of effort expended in obtaining profits 

and ways of distributing them in the caravan trade, it seems apparent that 

relations between the merchants and other city dwellers participants took 

an unequal form: the merchants were the most advantaged group in this 

activity  followed by the cameleers and then latter the loaders. It is 

evident that the ownership of capital and means of production (camels) 

was severed from ownership of labour power. In addition, the relationship 

between the owners and non-owners permitted the transformation of 

labour power into a commodity (wage-relations). Through their exclusive 

control of capital and then the means of production, capital owners were 

able to control both the conditions under which others can work and the 

ways of distributing the final product. 

 

On the other hand, relations between merchants and nomadic participants 

took another form. Nomadic participants (sheikhs, guides and rafiqs) had 

never taken direct part in trade or had become merchants on their own 
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account. Consequently, they had never become under the control of the 

merchants or were in desperate need to work with them. On the contrary, 

Bedouins, by virtue of their camel pastoralism which provided the basis 

of a viable economy and by virtue of their ability to move and dominate 

huge territories and control communication routes, maintained a 

distinctive pattern and a dominant position over other societies and 

settlements in their territories.
1
 Consequently, they were in a superior 

position over the merchants who were in a constant need for: Firstly, 

Bedouin products which constituted a substantial part of the merchants‘ 

transactions and, secondly, the Bedouin sheikhs‘ consent and protection 

to use communication routes within their territories. As a result, the 

caravan trade played an essential part in the nature of relationships 

between the merchants and Bedouin chiefs because it made possible the 

transfer of part of the surplus from the former to the latter. 

 

To some extent, it is also possible to talk about exploitation and unequal 

distribution of gains within the Bedouin category participating in the 

caravan trade. Taking into account the amount of effort expended by each 

of these partakers (sheikhs, guides, guards and rafiqs) in obtaining profits 

from caravans and comparing that with the distribution of these profits 

between them, it is very clear that there was a great deal of variation. 

Bedouin sheikhs, the aristocrats of the Bedouin society, who had never 

taken a direct part in this commercial process, were the most benefited 

group while others (guides, rafiqs, guards, etc.), who were involved 

directly in this business, gained less portion from the returns. Most 

importantly, it should not be forgotten that although tribal territories were 

owned communally by all members of the tribe, Bedouin sheikhs had the 

final word in using them and giving permission to other tribes and 

caravans to use or cross them. No Bedouin would think of disobeying the 

mandates of his sheikh. Accordingly, giving permission to caravans to 

pass and taking part in them was based on the consent and decisions taken 

by the Bedouin sheikhs and no Bedouin can do so without his sheikh‘s 

permission.
2
 As a result, it is possible to say that the role of the Bedouin 

sheikhs in the caravan trade was not less important than that of the 
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 Sweet, ―Camel Pastoralism in North Arabia‖, p.130. 

2
 Grant, op. cit., p.172. 
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merchants.  Both played a distinctive role as a dominant group within 

their categories and as an essential part in this occupation in general. 

 

In the light of these considerations, one can argue that merchants (in the 

city) and Bedouin sheikhs (in the desert) were the two major effective 

participants in the caravan trade. Both were in a superior position that 

enabled them to control this economic activity. Because of their high 

positions, which were derived primarily from the power each group 

exercised in society through the economic resources they controlled, these 

two groups were able to set up an established mechanism by which they 

benefited more and made others completely dependent on them to take 

part in this economic activity.  

 

Moreover, one may conclude that, in spite of their spatial and cultural 

differences and political rivalries, these two groups were economically 

interdependent. And despite what can be described as their inconsistent or 

quasi-antagonistic relationship, the dominant nomadic strata and 

merchant exploiting class were able to attain alliances or cooperative 

relationships that seemed to be aimed at maintaining and consolidating 

their economic gains in special circumstances. 
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