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 أهداف وقواعد النشر 

 

 أهداف النشر  :  
ً
 أوال

 .   عام بوجه  العلمي البحث حركة  تشجيع .  1

 .       الجديد إضافة  إلى   املختلفة امليادين في  العلمي البحث خالل من السعي .  2

 . توصياتها وأهم ملخصاتها ونشر العلمية بالدراسات واملرتبطة  العلمية واملنتديات   املؤتمرات متابعة.3 

   وذلك  املختلفة  العلوم  مجاالت  في   مناقشتها  تمت  التي  العلمية  الرسائل  ملخصات  نشر.4
ً
  واإلمكانات   للظروف  وفقا

   املتاحة

 : قواعد النشر باملجلة . 
ً
 ثانيا

   االنجليزية   اللغة  بحث   يكون   أن  على   واالنجليزية  العربية  باللغتين  األبحاث   املجلة  تنشر .1
ً
  باللغة   بملخص  مصحوبا

 .  العربية

   يكون   وأال  آخر  مكان  في   للنشر  قبل  أو  نشره  قدتم  يكون   أال  البحث  في   يشترط .2
ً
  لصاحب   علمية  أطروحة  من  مستال

 .  الدراسة  أو  البحث

   البحث  يكون   أن   يجب .3
ً
   البحث  مراجعة  يتم   وأن   ومنهجي   علمي  وبأسلوب  واضحة  بلغة  مكتوبا

ً
  قبل  من  لغويا

  وال    املراجع   وقائمة  والجداول  الرسوم  ذلك   في   بما  صفحة  25  عن  صفحاته  عدد  تزيد ال  وأن اللغة  علم  في  متخصص

 . باملجلة املوضوع للترتيب  وفقا صفحات  10 عن  يقل 

   يكون   أن  يـــــــجب  الـــــبحث    .4
ً
  6.5)    وسفلي (    سم  6)     عـلـــوي   وبهامش  مـــفردة  بمســـافــات  )  A  4)    أبيض  ورق   عــلـــى  مطبوعا

 (.  4.5)  وأيسر أيمن وهامش( 

 . 16 الفرعي   والعنوان   ،18 الرئيس ي   العنوان ونمط    ،14 ونمط    Arab Simple  الكتابة خط  يكون  أن .5

 . واحدة مرة(( Tab))  الفقرات بداية مسافة ترك .6

 . Word علي (( 1.5))  والسطر السطر بين  املسافة  تكون  .7

  صاحب   أسماء أو اسم يكتب  أخرى   ورقة    وعلى   مستقلة  ورقة  على   موضوعه   أو فقط  البحث   عنوان   يكون   أن  يجب .8

 .  واختصاصاتهم  وعناوينهم البحث  أصحاب أو

  وذلك  End Note   البحث    آخر  في  مسلسلة بأرقام ترد أن  يجب الهوامش  .9
ً
 .ورودها لترتيب وفقا

  املصادر   وتوثيق   واملصطلحات  العرض   أسلوب   حيث  من  وشكلياته  وقواعده  العلمي  البحث   بأصول   التقيد  يجب .10

 . لنشرها كاملة بيانات في  واملراجع 

  القيمة   ذات   الكتب  وعروض   مراجعات   وكذلك   والدراسات  للبحوث  والنقدية   العلمية  املراجعات   املجلة  تنشر .11

 . ونتائجها العلمية والندوات  املؤتمرات  وثائق املجلة تنشر كما والثقافية  والعلمية   الفكرية

 .  أخري  مجلة  أي في  نشرها ألصحابها يحق ال  للمجلة  املقدمة  األبحاث .12

  هيئة   وتختارهم  والخبرة   االختصاص  ذوي   من  املحكمين  من  اثنين  على   عرضها  يتم  للمجلة   املقدمة  البحوث.13

  التحرير
ً
 .  سريا

  أن   يجب   الجداول   و   األشكال  وعناوين   والفرعية  الرئيسة   والعناوين   املؤلفين   وعناوين  18  بخط   األبحاث   عناوين.14

 .  16 حجم  و  داكن بخط  تكون 
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برنامج آخر  Word  برنامج  باستخدام  تعد  أن  يجب:    التوضيحية  والرسومات  األشكال.15 افق  أو أي    معه   يتو

   وترقم
ً
  األشكال   تكون   أن  على   بأرقامها  النص  في   إليها  الرجوع  ويتم  بالبحث   املناسبة  كانهااأم  في   وتوضع   تسلسليا

 .  لها والالحق السابق  والنص الجداول  أو األشكال بين( سطر)   فراغ ويترك املطلوب عن ومعبرة  واضحة 

 .  عدمه     من  للنشر صالحيتها عن  النظر بغض إليها املقدمة العلمية  البحوث  في  بحقها املجلة  تحتفظ.16

 .  التقويم إجراءات إتمام فور  قبوله عدم  أو  للنشر بحثه  بقبول  الباحث   بإشعار املجلة  تلتزم.17

  الجامعة مجلة  نظر وجهة  تمثل وال أصحابها  رأي عن إال  تعبر ال املجلة في  تنشر  التي اآلراء كل.18

  البحوث نشر في  بحقها  املجلة  تحتفظ. 19  
ً
 . الخاصة لظروفها وفقا

   ذلك  يتم   وإنما  باملجلة  البحوث  ترتيب  في   الباحث  وإمكانيات  البحث  لقيمة  عالقة  ال.20
ً
  تتعلق   معينة  لتقسيمات  وفقا

 .  البحوث ورود وتاريخ بالتخصصات

 
 

 **** 
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 دعــــوة إلي أعضاء هيئة التدريس الجامعـــي

 

ات  ــــة الجبل الغربي والجامعــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــدعـــــــــــو،،، مجلة الجامعة اإلخوة أعضاء هيئة التدريس بجامع

ة  ـــــــــن خالل كتاباتهم العلمية الرصين ـــــــة للمساهمة في تفعيل هده املجلة الناشئة مـة كافــــــــالليبي

داد الشباب  ـــــــــاء وإعـــــة وبنـــــات الليبيــــــل الجامعـــــــــة داخــــــــــــــــــــة التعليمي ــــــــــــــوير العمليــــــــــــ ل تطــــــواملبتكرة ألج 

اء فاعلين في مجتمعهم لترسيخ أسس وقيم البحث  ــــ ة ليكونوا أعضـــــــــ د في هذه القالع العلميــــــــالصاع

 ة.ـــــدورية العلميـــــده الـــــه بين قراء هـــــــي وأصولـــــــــالعلم

لة ستكون موضع  تي ستصل إلي املجـــــــــــة في مختلف االختصاصات الــــــــــــــدراسات كافــــــــــــــــوث والــــــــــــــ إن البح

 ة .ـــــــــــــــــــــتقدير واحترام وستنشر تباعا ووفقا لضوابط وقواعد النشر باملجل

 

 

 ــر ـــــــــ ــريــــــ ـرة التحــــــــأسـ
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 كتاب احملتسب البن جني وتوظيفها ف   الشريفة  ديثاحتوثيق  ال 
 ل منوذجا ( ا )السور السبع الطو  

 

 د.عياد مريحيل راشد أحمد 

 كلية اآلداب األصابعة 

 مستخلص:  

يأتي الحديث الشريف في مصادر اللغة العربية وتفسير القرآن الكريم وقراءاته املتواترة والشاذة في املرتبة  

: طائفة امتنعت عن االستشهاد به  في االحتجاج به ثالث طوائف  الثانية بعد القرآن الكريم ، وقد انقسم العلماء 

هـ ( وطائفة توسطت    745ه ( وأبو حيان األندلس ي ) ت    680مطلقا بسبب وقوع االختالف بين ألفاظه كابن الضائع ) ت

ه ( والطائفة األخيرة أجازت    911هـ ( والسيوطي ) ت    790في ذلك فأجازت الذي صحت روايته ،مثل  الشاطبي )ت  

 762ه ( وابن هشام )ت  672ه ( وابن مالك )  609االحتجاج به مطلقا دون قيد أو شرط ، من أمثال ابن خروف ) ت 

( واملتتبع لكتب القراءات يجد إحجاما شديدا في االستشهاد بالحديث الشريف إذا استثنينا من ذلك حجة القراء  ه  

ه( وهذا األخير    392ه( واملحتسب في شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جني )    377السبعة ألبي علي الفارس ي ) ت  

ائقة بالحديث الشريف في االستدالل به في قواعد العربية في  محط دراستنا ومحور بحثنا ، وقد أولى ابن جني عناية ف

شتى فروعها وقد بلغ عدد األحاديث في مصنفه املحتسب أربعة وعشرين حديثا ،وقد اقتصرت على ستة منها وجعلت  

ول ، وجاء البحث في مبحثين : األول ــــــــ توثيق األحاديث الشريفة سندا ومتنا من مض ِّ
ّ
ــــ  ميدانها السور الط ـــ انها ، واآلخر ـ

توظيفها في مستويات اللغة العربية : صوتا وصرفا وداللة وتولد عنهما بعض النتائج من أبرزها توظيف ابن جني البارع  

لألحاديث الشريفة في أغلب فروع اللغة ، ووضعها في مجالها املخصص لها ، وقد اعتمدت بعد هللا ــــ سبحانه وتعالى ـــــ  

ر من أهمها القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي ، وكتاب املحتسب البن جني وكتب صحاح  على عدة مصاد

 الحديث كالبخاري ومسلم ، والكتاب لسيبويه ، واإلبدال البن السكيت ، ولسان العرب البن منظور وغيرها .   

 

Abstract  

 In the sources of the Arabic language and the interpretation of the Holy Qur’an and its frequent and 

abnormal readings the noble Hadith come in the second place after the Holy Qur’an. Scholars were 

divided, in invoking it, into three sects: a sect that refrained from citing it at all because of the 

conflagration between its words, such as Ibn al-Dha’i’ (680 AH) and Abu Hayyan al-Andalusi (745 

AH). And a sect mediated in this and authorized the one which narration was valid, such as al-Shatibi 

(790AH) and al-Suyuti (911AH), and the last sect allowed it to be invoked absolutely and 

unconditionally, such as IbnKharouf (609), Ibn Malik (672) and IbnHisham (762). The one who 

follows the books of readings will find a strong reluctance to cite the noble hadith if we exclude 

from this the argument of the seven readings by Abu Ali Al-Farsi (377) and Al-Muhtasib in the 

abnormal readings and the clarification about them by Ibn Jinni (392), and the latter is the focus of 

our study and the focus of our research. Ibn Jinni paid great attention to the noble hadith in 
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deducing it in the rules of Arabic in its various branches. The number of hadiths in his compilation 

(Al-Muhtasab) reached twenty-four, and it was limited to six of them and made its field the long 

surahs. its fluorescence. And the other: its use in the levels of the Arabic language in sound, 

morphology, and semantics, and some results are generated from them, the most prominent of 

which is Ibn Jinni's use of the noble hadiths in most branches of the language. And he put it in its 

assigned field, and after God Almighty, it relied on several sources, the most important of which are 

the Holy Qur’an with the narration of Hafs from Asim Al-Kufi, the book of Al-Muhtasib by Ibn Jinni 

and the books of Sahih Hadith such as Al-Bukhari and Muslim, the book by Sibawayh, the 

substitution by IbnSkeit, Lisan Al-Arab by IbnManzur and others. 

 املبحث األول ـــــ  توثيق األحاديث الشريفة : 

 املطلب األولــــــ سورة البقرة : 

( والحديث بسنده ومتنه : " حدثنا  1ـــ " . . .  فروى األعمش : أن النبي ـــ صلى هللا عليه وسلمـ ــ كان يتخولنا باملوعظة "  )   1

محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن األعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ  

( أو يتحولنا    3( ويرى أبو عمرو بن العالء أن  يتخوننا بدل يتخولنا ) 2اهة السآمة علينا " ) يتخولنا باملوعظة في األيام كر 

، وشهاب الدين الخفاجي في عناية القاض ي    260/    4( وهو من شواهد ابن عجيبة في البحر املديد ،  4بدل يتخولنا ، ) 

  ، البيضاوي  تفسير  على  الراض ي  الدينوري    328/    7وكفاية  قتيبة  ، ص  ،وابن  القرآن  تأويل مشكل  ،وابن    148في 

، وان جني في الخصائص   320/ 2، والسيوطي في املزهرفي علوم اللغة وأنواعها ،  197/  1السكيت في إصالح املنطق ، 

، وابن   182، والزجاج في مجالس العلماء ، ص  499، وأبي جعفر النحاس في عمدة الكتاب ، ص  292/  3،  132/  2، 

، واألزهري في تهذيب اللغة    1690/    4، والجوهري في الصحاح )خول(    99ري في شرح شذور الذهب ،ص  هشام األنصا

، والعسكري في تصحيفات املحدثين   301/  5، وابن سيده في املحكم واملحيط األعظم )مقلوبة خول (  25/  3)خان ( 

 ،1  /152 ،153 . 

  

ان ، فقالـ ــ عليه السالم    ـــــ " عن النبي ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ  2 يَّ
َ
أن قوما وردوا عليه فقال لهم : من أنتم ؟ فقالوا : بنو غ

دان " ) 
ْ
( والحديث لم أجد له سنًدا والذي وجدت  سنده هو  : " حدثنا محمد بن الحسن ، قال حدثنا  5ــــ بل أنتم بنو َرش

وا رسول هللا ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ فقال : من  حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن وفد بني أسد أت 

 ( " 
َ
َدة

ْ
ية  فقال : أنتم بنو رِّش

ْ
( ويروي برواية ابن علي : "فأما الذين وفدوا على النبي ـــ صلى  6أنتم  ، فقالوا : نحن  بنو زِّن

اية أخرى وهي : " ومر بقوم ، فقال  ( وهناك رو 7هللا عليه وسلم ــــ  فقالوا نحن بنو غيان ، فقال بل أنتم بنو رشدان " ) 

َدة " ) 
ْ
ة، فسماهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنو رِّش يَّ ( وهو من شواهد ابن جني  8لهم من أنتم ؟ فقالوا : بنو َمغوِّ

، وابن    70/  6، وابن سيده في املحكم واملحيط األعظم )مقلوبة غوى (     134/    1، واملنصف ،    250/    1في الخصائص ،  

. وبكر بن عبدهللا في معجم املناهي    116/  1،والسيوطي في همع الهوامع ،  172ر في املمتع الكبير في التصريف ، ص  عصفو 

 .  2/ 20اللفظية ، 

(  والحديث بسنده ومتنه : " حدثنا محمد بن يحيى ، قال ثنا محمد بن عيس ى ، قال ثنا  9ــــ " مر بنا يهادى بين اثنين " )   3

ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود قال " ذكر عند عائشة رض ي هللا عنها املحافظة على الصالة  حفص بن غياث ، قال  

هي به إلى أبي بكر وهو  
ُ
، قالت : لقد رأيت النبي ــــ صلى هللا عليه وسلمـ ــ ُيخرج به يهادى بين اثنين تخط قدماه األرض  فانت
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جلس عن يسار أبي بكر ــــ رض ي هللا 
ُ
ــ صلى هللا عليه وسلم والناس  يصلي بالناس فأ عنه فكان أبو بكر يصلي بصالة النبي ـ

، وابن املطرز في  302/ 6( وهو من شواهد األزهري في تهذيب اللغة )هدى( 10يصلون بصالة أبي بكر ـــ رض ي هللا عنه " ) 

، وابن سالم   95/  4هدى( ، والزمخشري في الفائق في غريب الحديث واألثر )  381/  2املغرب في ترتيب املعرب )هدى ( 

 .  185/  2في غريب الحديث )هدى ( 

 املطلب الثاني  ـــــ سورة النساء : 

ة " )   4 يَّ ي بشاة َمْصلِّ تِّ
ُ
( والحديث بتمامه هكذا " أخبرنا عبد هللا بن سعيد حدثنا أبوخالد  11ـــــ " يروى في الحديث أنه أ

: كنا عند عمار ابن ياسر فأتي بشاة مصلية ،فقال كلوا فتنحى  األحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال  

بعض القوم : فقال إني صائم ، فقال عمار بن ياسر : من صام اليوم الذي ُيشكُّ فقد عصا أبا القاسم ــــ صلى هللا عليه  

تي بشاة مصلية فأطعمه منها " ) 12وسلم " ) 
ُ
وهو من شواهد الفارابي   (  13( ويروى " أن رجال شكا إلى رسول هللا الجوع فأ

، والزبيدي في تاج العروس ) صلي(   252/    6، والجوهري في الصحاح )صال (    87/  4في ديوان األدب ) فعل يفعل (  

ونشوان    464/  14، وابن منظور في لسان العرب )صال (    167/    12واألزهري في تهذيب اللغة ) الصاد والالم من املعتل (  

 .   256/  2، والسعدي في األفعال ، 3808/  6)صلى ( الحميري في شمس العلوم 

ُم " )  5
ْ
غ (  وهو يرويه الزمخشري بهذا النص  من  14ـــــ  " إذا صلى أحدكم فلُيلزم جبهته وأنفه األرض حتى يخرج منه الرُّ

ن أبيه عن أبي  (  أما املروي بالسند واملتن فهو : " حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن سهيل ع15غير سند ) 

هريرة عن النبي ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ قال  رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف ، قيل من يا رسول هللا قال : من أدرك  

( وهو من شواهد الخليل في العين )باب الغين والراء وامليم(  16أبويه عند الكبر  أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة " ) 

، وابن املطرز في املغرب    246/  12،وابن منظورفي لسان العرب )رغم (    82/  3ري في تهذيب اللغة )رغم (  ، واألزه   417/  4

 .  239/  2،  وابن األثير في النهاية في غريب الحديث واألثر ) رغم (  268/ 32في ترتيب املعرب ) رغم ( 

 املطلب الثالث ــــــ سورة التوبة : 

( والحديث بسنده ومتنه : " أخبرنا سفيان ابن عيينة قال : سمع  17أحرف كلها شاف كاف " ) ـــــ " نزل القرآن بسبعة  6

عبيد هللا بن أبي يزيد أباه يقول : أخبرتني أم يعقوب أن رسول هللاـ ــ صلى هللا عليه وسلمـ ـــ قال : " أنزل القرآن على سبعة  

/    1، والسيوطي في املزهر ،    469/    2،  234/  1ائص  ( وهو من شواهد ابن جني في الخص18أحرف كلها شاف كاف " ) 

،  والسكاكي في   103،والقيوجي في البلغة إلى أصول اللغة ،ص    46/  3، وابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة ،    204

 . 41/ 9، وابن منظور في لسان العرب ) حرف (  593مفتاح العلوم ص 

 املبحث الثاني ـــــ توظيف األحاديث الشريفة : 

 املطلب األول ـــــ التوظيف الصوتي :

رة " )   1
َ
ا َعش

َ
ت
َ
ن
ْ
( وهو الذي    20( بفتح الشين ) 19ـــــ اإلبدال الصوتي : أورد ابن جني في ذلك حديثا في " قراءة األعمش : " اث

( الشاهد فيه يتخولنا فقد كان في املجلس  21كان يتخولنا باملوعظة " )   رواه " األعمش : أن النبيـ ـــ صلى هللا عليه وسلمـ ـــ

ر فيه هذا الحديث أبوعمرو ابن العالء فقال : " إنما هو يتخوننا بالنون فأقام األعمش على الالم ، فقال له   كِّ
ُ
الذي ذ

كبر عنده وأصغى إليه "    أبو عمرو إن شئت أعلمتك أن هللا لم يعلمك من هذا الشأن حرفا فعلت فلما عرف أبا عمرو 

النون بالالم ، وهو ما يعرف باإلبدال الصوتي الذي يكون في الحرف كمثل هذا الحديث  22)  أبدل أبوعمرو  ( حيث 

ًرة مع عدم اختالف املعنى ، وإبدال النون الما ورد  
َ
ًرة وعش َرة وعشِّ

ْ
رأ عش

ْ
ق
ُ
ويكون في الحركة مثل اآلية املستشهد بها فت

 الوسخ بالش يء " ) عن العرب ، جاء في  
ُ
زوق

ُ
 : التلزُّج ول

ُ
ن
َ
ت
َ
ُل والك

َ
ت
َ
(، 23كتاب اإلبدال البن السكيت ــــ رحمه هللا ـــ " والك

 وأنشد )البن ميادة(:
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ْل ] البحر[ )  تِّ
َ
ُه ك

ْ
ن ُدَها مِّ

ْ
ل ي َمراغ جِّ               َوفِّ

لُّ عِّ
َ
َهالٍت  وت

َ
ُه ن

ْ
ن َرُب مِّ

ْ
 (24تش

بٍل : 
ْ
 وقال ابن ُمق

هِّ    بِّ
ُ
َعْرت

َ
ًيا        ذ ْوزِّ

َ
 ] البحر [ )    الَعْيَر ُمْست

ْ
ن تِّ

َ
ْد ك

َ
له ق يٌر َجَحافِّ كِّ

َ
 (                   25ش

( والالم "من  26والذي سوغ هذا اإلبدال قرب مخرج الصوتين فالنون  " من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا " ) 

ين ما يليها من الحنك األعلى وما فويق الضاحك والناب  حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وب

( وهناك إبدال آخر لم يذكره ابن جني وهو إبدال الخاء بالحاء ، "ويرى أبوعمرو بن العالء أن  27الرباعية والثنية " ) 

يُّ : اليابس " ) 28الحديث يروى يتخولنا ، ويتحولنا " )  ش ِّ
َ
يُّ والخ ( قال العجاج  29( وهو مسموع عن العرب، مثل "الًحش ِّ

: 

 ( 30والهدب الناعم والحش يُّ ] البحر [ ) 

 وقال اآلخر :  

ّيِّ ] البحر [ )  ش ِّ
َ
رارِّيح رطاب ٍوخ

َ
 َركْبت ُ مْسَحلي        سمَّ ذ

ْ
ن ي إِّ دِّ

ْ
نَّ َعن  (   31وإِّ

لخاء وقد سوغ هذا اإلبدال أن الخاء والحاء يجمعهما مخرج واحد وهو الحلق ، وإن كانت الحاء من أوسط الحلق وا

 (   32من أدناه من الفم ) 

 التوظيف الصرفي : 

 زيادة األلف والنون : 

ائها " ) 
َّ
ث
ُ
( 33أتى ابن جني بشاهد من  أقوال الرسول ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ في " قراءة يحيى بن وثاب واألشهب : " وق

قالوا : بنو غيان ، فقال ــ عليه السالم ــ  : بل  وهو قوله ــ صلى هللا عليه وسلم ــ للقوم الذين وردوا عليه : " من أنتم ؟ ف 

و والعطش لقال صلى هللا  34أنتم بنو رشدان" ) 
ُّ
ْين وهو الن

َ
يان مشتق من الغي والغواية إذ لوكان مشتقا من الغ

َّ
( والغ

اد ) 
َّ
والنون على    ( فحمله على باب )غ وى ( ولم يحمله على باب )غ ي ن ( وذلك لغلبة زيادة األلف35عليه وسلم بنو رش

( وفيه ملحظ آخر وهو استعماله ــ صلى هللا عليه وسلم ــ التضاد فرشدان نقيض غيان وإن كانتا  36تضعيف العين ) 

واية واليكسرفهو غاوي وغوي وغيان ضل " ) 
َ
( و"  37متساويتين وزنا فهما متناقضتان معنى  فغوى  "يغوي غيا وغ

دان  38" )   رشد كنصر وفرح ُرشدا وَرشدا ورشادا : اهتدى
ْ
(يقول ابن سيده : " وإنما قال النبيـ ـ صلى هللا عليه وسلمـ ـ ّرش

أنهم قد   ، أعني  إليه  ، وهذا واسع في كالم العرب يحافظون عليه ويدعون غيره  ان  يَّ
َ
به غ ليحاكي  الصيغة  على هذه 

 (  39يؤثرون املحاكاة واملناسبة بين األلفاظ تاركين لطريق القياس " ) 

 : مصدر فاَعل 

( بفتح الدال ،الذي ذكرته عائشة في مرض    40أورد ابن جني حديثا شريفا في قراءة أبي السمال " والذين هاَدوا " )  

(  والفعل ُيهاَدى مبني للمجهول ماضيه هادى الذي  41النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم بقولها : " مر بنا ُيهادى بين اثنين " ) 

اعة حيث حدث فيه إعالل بالحذف اللتقاء الساكنين وأصله هاداوا حذفت األلف   أسند في هذه القراءة إلى واو الجم

التي قبل واو الجماعة لسكونها معها وبقيت الفتحة على الدال لتدل على األلف املحذوفة وزنه فاَعوا بفتح العين ) 

وا ،ولذلك يختلف ا42
ُ
َعل

َ
لفعالن في مصدريهما فمصدر  ( أما القراءة املتواترة فهي بضم الدال فيكون وزن الفعل ف

داء جاء في معجم اللغة العربية املعاصرة " َهاَدى   هادى كما نبه إليه املصنف مهاداة ، ولم يذكر مصدره اآلخر وهوهِّ

َداًء ... مال بعضهم إلى بعض " )  ي ، هاٍد ُمهادة ًوهِّ ( ومصدر هاد َهْوًدا كما يقول جبران " هاد يهود َهْوًدا ابتعد  43ُيَهادِّ

( أما الهداية التي ذكرها املصنف فهي مصدر هدى يقول صاحب القاموس  44الضالل وتاب ، ودخل في اليهودية " )  عن  

 بكسرهما : أرشده " ) 
ً
ْدَية  وهِّ

ً
َداَية ( وقد ذكر ابن جني أفعاال معتلة الالم مثل هادى وكلها  45: " َهداُه ُهًدى وَهْدًيا وهِّ
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من رميت ،وقاْضوا من قاضيت ، وساَعوا من سعيت ، فيقول في مصدر هاَدوا  مصدرها بوزن مفاعلة : " كقولك راَموا  

وا مقاضاة ، وساَعوا مساعاة " ) 
َ
 ( .46مهادة ،كقاض

 اشتقاق اسم املفعول من الثالثي الناقص : 

ْصليه نارا " )  
َ
 ن
َ
َسْوف

َ
ي  47ذكر ابن جني حديثا شريفا في قراءة إبراهيم واألعمش وحميد "ف تِّ

ُ
ة    ( وهو " أنه أ يَّ بشاة َمْصلِّ

 (  "48  
ُ
ْيت

َ
: " َصل ّيِّ ، يقول الراغب األصفهاني  َمْصلِّ ى املتعدي مذكره 

َ
 اسم مفعول للمؤنث من الفعل َصل

ٌ
ة يَّ ( وَمْصلِّ

ة " )  يَّ  : شويتها وهي َمْصلِّ
َ
ي نارا  49الشاة ( وقد عبر املصنف عن اشتقاق اسم املفعول بقوله " ويكون منقوال من َصلِّ

ْيتثه نارا 
َ
ه ثوبا ومثله " ) وَصل

ُ
َسوت

َ
ي ثوبا وك س ِّ

َ
وَية بياء ما  50، كقولك : ك

ُ
ة في األصل على وزن مفعولة أي َمْصل يَّ

َ
( وَمْصل

قبل اآلخر قبلها واو ساكنة دخلها اإلعالل بالقلب اجتمعت الواو والياء واألولى ساكنة قلبت الواو إلى ياء وأدغمت مع  

 ( .51الياء األخرى ) 

 فاَعل :   حذف الزيادة من وزن

أتى ابن جني بحديث شريف عن حذف األلف من وزن الفعل الثالثي املزيد فيه الذي على وزن فاعل وهو راغم في رواية  

ما " ) 
َ
اقدي عن ابن عباس عن الضبي عن أصحابه " َمْرغ ما " ونص الحديث : " إذا  52الو

َ
( والقراءة املتواترة " ُمَراغ

ُم " )   صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه األرض 
ْ
غ ُم ، فقد استثمر املصنف هذا  53حتى يخرج منه الرَّ

ْ
غ ( الشاهد فيه الرَّ

َم ... رغم فالنا على  
ُ
َم وَرغ َم وَرغِّ

َ
ُم هو  " مصدر َرغ

ْ
غ الحديث في أن مادة ) ر غ م ( تدل على الذل والخضوع والشدة ، والرَّ

 
ُ
َم الشخص ... َرغ ( ويبدو أن هذا  54َم الشخص ذل كأنه لصيق بالتراب  " ) األمر دفعه إليه قسرا ، أجبره عليه ... َرغِّ

املعنى متطور عن هذه املادة التي تعني في أصلها التراب ،يقول ابن فارس : " الراء والغين وامليم أصالن أحدهما التراب  

ة : 55واآلخر املذهب " ) 
َ
ْعل  ( ويعني وزن فِّ

ُم  . 
َ
راغ

ُ
 باملذهب اآلخر مشتق هذه املادة وهو امل

ـــ لوفد من بني أسد فقال : " من  مثل   َية التي وردت في الرواية األخرى لقول الرسول ــــ صلى هللا عليه وسلم 
ْ
َدة وزِّن

ْ
رِّش

َدة " )  
ْ
َية ، فقال أنتم بنو رِّش

ْ
(أما الرواية األولى فقد سبق االستشهاد بها في زيادة األلف    56أنتم فقالوا : نحن بنو زِّن

على مثال لقبهم وزنا ويخالفه في املعنى ،ذلك أن زنية معناها مستقبحفأبدلها النبي ـــــ صلى    والنون ، فقد أتى لهم بلقب

هللا عليه وسلم ـــ برشدة وهي تحمل معنى مستحسن جاء في إسفار الفصيح : " ... فأما رشدة فهي خالف زنية وغية ،  

فهما بمعنى واحد ، وهو الذي ولد من سفاح فالزنية    وهو الحالل الذي ولد من نكاح ، وأما الزنية بالكسر والغية بالفتح

 ( .  57الفجور وهو من الزناء " ) 

 التوظيف الداللي : 

ة ( :  دَّ ِّ
ّ
 الحقل الداللي لـ ) الش

استدل ابن جني على إحالل الكلمة محل غيرها مع اتحاد املعنى في قراءة القرآن الكريم  بحديث نبوي شريف في رواية  

زون " )   األعمش لقراءة أنس "  وا إليه وُهْم َيْجمِّ
َّ
َول

َ
( وهو قوله ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ : " نزل القرآن بسبعة أحرف  58ل

( والذي دعا املصنف لالستدالل بهذا الحديث أن القراءة املتواترة َيْجَمُحون ، فأبدلت الجيم  59كلها شاف كاف " ) 

 : الجافي " ) زايا وهو وارد في كالم العرب ، يقول ابن السكيت :"  
ُّ
َجف  والهِّ

ُّ
َزف (ويضيف األعمش إلى يجمزون  60والهِّ

في اتحاد املعنى وتختلف عنهما في حروفها وهي يشتدون وذلك عندما "قيل له وما   ويجمحون  كلمة أخرى تساويهما 

وعة  يجمزون ؟ إنما هي يجمحون . فقال يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد ...اقرأ بأيها شئت فجميعها قراءة مسم

( والذي يدل على اتفاق هذه الكلمات معنًى قول ابن فارس في أصولها  : " الجيم  61عن النبي ـــ صلى هللا عليه وسلم " ) 

وامليم والحاء أصل واحد مطرد وهو ذهاب الش يء قدما ... الجيم وامليم  والزاء أصل واحد وهو ضرب من السير . يقال  
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وسمي بعير النجاش ي جمازا لسرعة سيره ... الشين والدال أصل واحد صحيح  جمز البعير جمزا وهو أشد من العنق .  

 (  فمعنى هذه الكلمات يدور حول الشدة .   62يدل على قوة في الش يء وفروعه ترجع إليه " ) 

 الحقل الداللي لـ ) يتعهدنا (:  

ـــــ كان يتخولنا في املوعظة الذي سبق توضيحه  وقد ورد االستشهاد به في قول األعمش : " أن النبيـ ــــــ صلى هللا عليه وسلمـ 

في التوظيف الصوتي ، والذي يهمنا هنا أن يتخولناويتخونناويتحولنا ويتفقدنا كلها حقل واحد ينتمي إلى يتعهدنا ،  

  وقد استدل ابن جني على أن يتخولنا ويتعهدنا ويتفقدنا  تتساوى في داللتها بقول العرب : " ومنه قولهم فالن يخول 

: أي يتفقدهم ويتعهد أحوالهم )   ( أما يتخوننا التي أضافها أبو عمرو فهي أيضا بمعنى يتخولنا بدليل    63على أهله 

قوله إنما هويتخولنا ،  وتأكيد ابن جني له بقوله :هذا الذي أنكره أبو عمرو صحيح عندنا ،أما يتحولنا بمعنى يتعهدنا  

 ( 64بدل يتخولنا") فيعضدها قول أبي عمرو بن العالء:يتحولنا 

 

 الخاتمة : 

 تولدت عن هذا البحث نتائج ، وهي على النحو اآلتي : 

ول بستة أحاديث شريفة ،  1 ِّ
ّ
منها : ثالثة في    ـــ استدل ابن جني في تبيين شواذ القراءات وتوضيحها في السور السبع الط

سورة البقرة ،وحديثان في سورة النساء ، وحديث واحد في سورة التوبة ، وخلت سور : آل عمران ، واملائدة ، واألنعام  

 ، واألعراف ، واألنفال من االستدالل بالحديث . 

 الصحابة في حياته .  ـــ جاءت هذه األحاديث ثالثة منها بلفظ الرسول ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ وثالثة قالها 2

ــــ كان منهج ابن جني في إيراد الحديث متنوعا أحيانا يذكر راوي الحديث ، وأحيانا يكتفي بقوله : ما ورد في الخبر ،ومنه    3

ـــ صلى هللا عليه وسلم ،   قوله في الحديث ، وُيروى في الحديث ، ومنه الحديث ، وأهمل ذكر السند املوصل إلى النبي 

 دالله بالحديث أحيانا يذكره كامال وأحيانا يكتفي بعبارة منه فقط .  وكان في است

ف ابن جني أحاديث الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم توظيفا بارعا في فروع اللغة الثالثة صوتا وصرف وداللة ولم   4
َّ
ـــ وظ

ول .  ِّ
ّ
 يكن لفرع النحو منها نصيب لعدم االستشهاد بها في مباحث النحو في السور الط

 هوامش : ال

 .  86/  1املحتسب ، ابن جني ،  (1)

وسنن الترمذي     383/    5، والسنن الكبرى ، النسائي    2173/  4. وينظر صحيح مسلم  ،    25/    1صحيح البخاري ،   (2)

،5  /142 . 

 .  86/  1ينظر املحتسب ،  (3)

 . 204/   1ينظر كشف املشكل من حديث الصحيحين ، ابن الجوزي ، (4)

 .  88/  1املحتسب ،  (5)

 .414/  6أبي شيبة ، مصنف ابن   (6)

 .  88/  2تصحيفات املحدثين ، ابن سعيد العسكري ، (7)

 . 43/ 11جامع معمر بن راشد ،  (8)

 .  91/ 1املحتسب ،  (9)

 .  99املنتقى من السنن املسندة ، ابن جارود ، ص (10)

 .  186/  1املحتسب ، ابن جني ،  (11)
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 .  1047/   2سسن الدارمي ، الدارمي ،  (12)

 . 310/   2الفائق في غريب الحديث ،  (13)

 . 195/  1املحتسب ، ابن جني ،  (14)

 68/   2الفائق في غريب الحديث ،  (15)

 .   1978/   4صحيح البخاري ،  (16)

 .   296/  1املحتسب ،  (17)

 . 193/   5مسند إسحاق ابن راهويه ،  (18)

 .  60البقرة  :  (19)

 ,   85/  1املحتسب ،  (20)

 .  86/  1املصدر السابق ،  (21)

 .  86/  1املصدر السابق ،  (22)

 62ابن السكيت ، ص  (23)

 .  62املصدر السابق ، ص (24)

 .  209ديوانه ،  (25)

 .  433/  4الكتاب سيبويه ، (26)

 . 433/  4املصد رالسابق ، (27)

 . 204/ 1كشف املشكل من حديث الصحيحين ، ابن الجوزي ،  (28)

 . 99كتاب اإلبدال ، ابن السكيت ، ص (29)

 .  304ديوان العجاج ، ص  (30)

 .  99كتاب اإلبدال ، ص (31)

 . 433/  4سيبويه ،  ينظر الكتاب ، (32)

 .  87/  1،واملحتسب ، ابن جني ، 61البقرة :  (33)

 .  88/  1املحتسب ،  (34)

 .  290/  9ينظر لسان العرب ابن منظور )قفقف (  (35)

 . 223/   7ينظر املحكم واملحيط العظم ، ابن سيده ) الجيم والباء (  (36)

 . 26/ 8ينظر املصدر السابق ، مقلوبة )ر ش د(  (37)

  640ز آبادي ) رشد ( القاموس املحيط ، الفيرو  (38)

 .  26/  8املحكم واملحيط األعظم ، مقلوبة ) رشد (  (39)

 .  62البقرة :  (40)

 .  91/  1املحتسب ، ابن جني  ،  (41)

 .  419/  8ينظر الجدول في إعراب القرآن الكريم ، صافي ،  (42)

 .  2337/   3أحمد مختار عمر )هـ د ي (  (43)

 . 1473/  1معجم الرائد ،جبران ) هاد(  (44)

 . 1682الفيروز آبادي ) هدي (  (45)
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  91/ 1املحتسب ،  (46)

 .  30النساء :  (47)

 . 186/  1املحتسب ، ابن جني ،  (48)

، وينظر مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ، املال علي   285مفردات غريب القرآن ) صال ( ص   (49)

 . 3278/ 8الهروي ، 

 .  186/  1املحتسب ،  (50)

 . 289/ 16في ،ينظر الجدول في إعراب القرآن الكريم ، صا (51)

 .  100النساء :  (52)

 . 195/ 1املحتسب ،  (53)

 . 912/   2معجم اللغة العربية املعاصرة ، أحمد مختار عمر ) رغم (   (54)

 مقاييس اللغة ) رغم ( .  (55)

 .  414/  6مصنف ابن أبي شيبة ، ابن أبي شيبة ،  (56)

 .  638/ 2الهروي ،  (57)

 .  57التوبة :  (58)

 . 296/  1املحتسب ، ابن جني ،  (59)

 .  144ص  كتاب اإلبدال ،  (60)

 . 296/ 1املحتسب ، ابن جني ،  (61)

 .  379,  478،  467/  1مقاييس اللغة، )جمح ( ) جمز ( ) شد (  (62)

 . 86/ 1املحتسب ، ابن جني ،  (63)

 .   86/  1املصدر السابق ،  (64)

 

 املصادر واملراجع : 

 أوال ـــ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي . 

 ثانيا ـــــ الكتب : 

الفصيح ، أبو سهل محمد بن علي بنمحمد الهروي ، تحقيق أحمد بن سعيد بن محمد قشاش ، عمادة  إسفار   •

 هـ . 1420البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية ، الطبعة األولى ، 

، ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق  ، تحقيق أحمد مح • مد شاكر ،دار املعارف ،  إصالح املنطق 

 م .  1994القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 

 م .  1983هــ  ــــ  1403األفعال ، أبوالقاسم علي بن جعفر السعدي ، عالم الكتب ، بيروت ،  •

البحر املديد في تفسير القرآن املجيد ، أبو العباس أحمد بن محمد بن املهدي بن عجيبة الحسيني األبخري   •

، تحقيق أحمد عبدهللا القرش ي رسالن ، النشر الدكتور حسن عباس زكي ، القاهرة ،طبعة  الفاس ي الصوفي  

 م . 1419

البلغة إلى أصول اللغة ، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف هللا الحسيني القنوجي ،   •

 تحقيق سهاد حمدان أحمد السامرائي ، جامعة تكريت . 
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عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق إبراهيم شمس الدين ، دار    تأويل مشكل القرآن ، أبو محمد •

 م . 2002هــ ــ  1423الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

تاج العروس من جواهر القاموس ، مرتض ى الزبيدي أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،   •

 ة . تحقيق مجموعة من املحققين ، دار الهداي

تاج اللغة وصحاح العربية ) الصحاح (  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور   •

 م .  1987هــ ـــ  1407عطار ، دار العلم للماليين ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 

، تحقيق محمو  • ،العسكري  الحسن بن عبد هللا بن سعيد بن إسماعيل  ،أبو أحمد  د  تصحيفات املحدثين 

 هــ .1402أحمد ميرة ، املطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

تهذيب اللغة ، أبومنصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ، تحقيق محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث   •

 م .2001العربي ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

زاق ( معمر بن أبي عمرو راشد األزدي ، تحقيق حبيب  جامع معمر بن راشد )منشور كملحق بمصنف عبد الر  •

 هــ .  1403بن عبد الرحمن ، املجلس العلمي بباكستان ، الطبعة الثانية ، 

ومؤسسة   •  ، دمشق   ، الرشيد  دار   ، الرحيم صافي  عبد  ، محمود  الكريم وصرفه  القرآن  إعراب  في  الجدول 

 هــ .  1418اإليمان بيروت ، الطبعة الرابعة ، 

 ص ، أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي ، تحقيق محمد علي النجار ، عالم الكتب ،بيروت . الخصائ •

 م    1995هــ ــ  1416ديوان ابن مقبل ، تحقيق الدكتور عزة حسن ، دار الشرق العربي ،بيروت ،  •

، مراجعة  ديوان األدب ، الفارابي ، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين ، تحقيق أحمد مختار عمر   •

 م .  2003هــ ــ  1424إبراهيم أنيس ، طبعة مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، 

ــــــ  1416ديوان العجاج ، تحقيق عزة حسن ، دار الشرق العربي ، بيروت ،  •  م 1995ه ـ

السنن الكبرى ، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني ،تحقيق حسن عبد املنعم شلبي   •

 م .  20001هــ ـــ  1421سسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة األولى ، ، مؤ 

سنن الترمذي ، أبو عيس ى الترمذي محمد بن عيس ى السلمي ، تحقيق أحمد شاكر ،وآخرون ، دار إحياء التراث   •

 العربي ، بيروت . 

بهرام بن عبد الصم • بن  الفضل  الدارمي عبدهللا بن عبد الرحمن بن  أبو محمد   ، التميمي  سنن الدارمي  د 

األولى   الطبعة   ، السعودية  العربية  اململكة   ، املغني  دار   ، الدارني  تحقيق حسين سليمأسد   ، السمرقندي 

 م .   2000هــ ــ 1412،

شرح شذور الذهب ، أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا  بن يوسف ابن هشام   •

 ركة املتحدة للتوزيع ، سوريا  النصاري ، تحقيق عبد الغني الدقر ، الش

شرح نهج البالغة ،أبو حامد عزالدين عبد الحميد بن هبة هللا بن محمد بن الحسين ابن أبي الحديد ، تحقيق   •

 محمد أبو الفضل ، دار إحياء الكتب العربية ، عيس ى البابي الحلبي وشركاه . 

يري اليمني ، تحقيق الدكتور حسين بن  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحم  •

عبد هللا العمري ومطهر بن علي األرياني والدكتور يوسف محمد عبد هللا ، دار الفكر املعاصر ، بيروت ، دار  

 م .  1999هــ ـــ  1420الفكر ، دمشق ، الطبعة األولى ، 
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هللا عليه وسلم ـــ  وسننه وأيامه    صحيح البخاري )الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ـــ صلى  •

( أبو عبد هللا البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة الجعفي ،تحقيق محمد زهير بن نصر الناصر  

 هــ .  1422، دار طوق النجاة ، الطبعة األولى ، 

الصحيح ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، تحقيق محمد فؤاد عبد    صحيح مسلم ) الجامع  •

 الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت . 

عمدة الكتاب، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل ،بن يونس املرادي النحوي ، تحقيق بسام   •

 م .  2004هــ  ـــ  1425ة والنشر ، الطبعة األولى ،عبد الوهاب الجابي ، دار بن حزم ، الجفان والجابي للطباع

عناية القاض ي وكفاية الراض ي على تفسير البيضاوي ) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ( شهاب الدين   •

 أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي املصري الحنفي ، دار صادر ،بيروت . 

مرو بن تميم  البصري ، تحقيق مهدي املخزومي و  العين ، أبو عبد الرحمن الفراهيدي الخليل بن أحمد بن ع •

 الدكتور إبراهيم انيس والدكتور إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهالل . 

غريب الحديث ، أبوعبيدة القاسم بن سالم الهروي ، تحقيق محمد املعين خان ، دار الكتاب العربي ، بيروت   •

 م .  1396، الطبعة األولى ،

يث واألثر ،محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  الفائق في غريب الحد •

 إبراهيم ، دار املعرفة ،لبنان . 

القاموس املحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق أبو الوفا نصر الهوريني ، مراجعة   •

 م .  2008هــ ــ  1429،  واعتناء أنس الشامي وزكريا جابر أحمد ،دار الحديث ، القاهرة

•   ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق عبد السالم محمد هارون  مكتبة الخانجي  الكتاب ، سيبويه 

 م .  1988هــ ـــ  1408القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

كتاب  اإلبدال ، أبو يوسف يعقوب بن السكيت ، تحقيق حسين محمد محمد شرف ، مراجعة علي جندي   •

 م . 1978هــ ـــ  1398صف ، الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية ، النا

كشف املشكل من حديث الصحيحين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، تحقيق علي حسين البواب ، دار   •

 م .  1997هــ ـــ  1418الوطن ، الرياض ، 

 عة األولى . لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر ، ىيروت ، الطب •

مجالس العلماء ، أبو القاسم عبد الرحمن الزجاج ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ،   •

 م .  1983هــ ـــ  1403القاهرة ،دار ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 

دار    املحكم واملحيط األعظم ، أبو الحسن علي إسماعيل بن سيده املرس ي ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، •

 م . 2000هــ ــ  1421الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد املال الهروي القاري ، دار   •

 م .  2002هــ ــ  1422الفكر ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق فؤاد علي منصور ، دار الكتب    املزهر في علوم اللغة ،  •

 م .  1998العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
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مسند إسحاق بن راهويه ، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه ، تحقيق   •

ـــ 1412مان ، املدينة املنورة الطبعة األولى ،عبد الغفور عبد الحق البلوش ي ، مكتبة اإلي  م . 1991هــ ـ

مصنف ابن أبي شيبة ) الكتاب املصنف في الحديث واآلثار ( أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة العبس ي   •

 هــ .  1409الكوفي ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األولى ، 

 م .  1992ان مسعود ، دار العلم للماليين ، معجم الرائد ، جبر  •

معجم اللغة العربية املعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل ، عالم الكتب ، الطبعة   •

 م .  2008هــ ـــ  1429األولى 

 معجم املناهي اللفظية ، بكر بن عبد هللا أبو زيد ، دار العاصمة للنشر .  •

، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن املطرز ، تحقيق محمود فاخوري املغرب في تريب املعرب   •

 م .  1979وعبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد ،حلب ، الطبعة األولى ، 

مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي  الخوارزمي الحنفي ، تحقيق نعيم   •

 م .  1987هــ   1407ب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، زرزور ، دار الكت

وائل أحمد عبد   • تحقيق   ، األصفهاني  الراغب  بن محمد  الحسين  القاسم  أبو   ، القرآن  في غريب  املفردات 

 الرحمن املكتبة التوفيقية ، القاهرة .

عبدالسالم محمد هارون ،   مقلييس اللغة ،أبو الحسين  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  ، تحقيق •

 م .  1979هــ ــــ 1399دار الفكر ،

املمتع الكبير في التصريف ، ابنعصفور  أبو الحسن علي بن مؤمن محمد الحضرمي  مكتبة لبنان ، الطبعة   •

 م .  1996األولى ، 

تحقيق عبد هللا •  ، النيسابوري  الجارود  بن  علي  بن  عبد هللا  أبو محمد   ، املسندة  السنن  من   عمر  املنتقى 

 م . 1988هــ ــ  1408البارودي مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

التراث   • إحياء  دار   ، املوصلي  بن جني  الفتح عثمان  أبو   ، املزني  التصريف ألبي عثمان  كتاب  املنصف شرح 

 م .   1954هــ ـــ   1373العربي القديم ، الطبعة األولى ، 

النهاية في غريب الحديث واألثر ، ابن األثير مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد بن محمد بن عبد   •

الكريم بن الشيباني الجزري ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، املكتبة العلمية ، بيروت  

 م . 1979هــ  ـــ  1399، 

لرحمن بن أبي بكر  جالل الدين السيوطي ، تحقيق عبد الحميد  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، عبد ا  •

 هنداوي ، املكتبة التوفيقية ، مصر . 
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ة
ّ
فياني

ّ
 صراع احلرف و الكلمة نبض الومضة الس

ية ف ومضات سفيان مادي
ّ
 مقارية سيكونص

 
. تيوي

ّ
 د : إيناس رمضان عمر الش

 كلية اآلداب غريان                                                                   

 

 مستخلص:   

عرّية التي هي لحظة,أو مشهد,أو موقف,أو 
ّ
إحساس شعوري شعري    اشتغلنا في هذه الّدراسة على الومضة الش

اّصة في حالة خضوعها لدفقٍة نفسّيٍة شعورّيٍة أو الشعورّيٍة, تدفعها لرسم صورة  
ّ
ات الن

ّ
خاطف, يفّر من املخيلة نحو الذ

ا ال حصر لها. 
ً
ا, وإيحاءات

ً
 نفسّية متكاملة بألفاٍظ جد قليلة تحوي صوًرا, ومدلوالت

عايشه, بش يٍء من االقتصاد    فهي_ أي الومضة_ وسيلة ال واعية غالًبا تلجأ     
ُ
اّصة الختزال حدث مرهق ت

ّ
ات الن

ّ
لها الذ

حاكي ما تعيشه أشبه بومض البرق  
ُ
في الّصور واأللفاظ ؛نطًرا للحالة النفسّية املثقلة التي تمّر بها , فتجعل الّصور التي ت

ن فة ورائها 
ّ
الّسرعة, مخل بنفس  بنورها األخاذ و تختفي  الورق  له خصوصّية؛ نظًرا تظهر سريًعا فتلهب  ا وضوحه  صًّ

طق إيحاءات  وصور مكثفة, نابضة, قريبة و بعيدة. 
ّ
ه مملوء حّد الن

ّ
 أن

ّ
هن, إال

ّ
 لسرعة والدته وموته بالذ

ذي قامت عليه دراستنا هاته؛ كونه       
ّ
تاج ال

ّ
ات الّسفيانية _إن جاز التعبير_, هذا الن

ّ
وهذا ما التمسناه في نتاج الذ

 
ّ
تمك في صورة  ناتج عن ذاٍت  الّسفيانّية,  ات 

ّ
/الذ املرأة والكلمة  الحرف/  بين  القائمة  العميقة  نت من طرح صراعاتها 

إيحاءاتها,   وراء  الخفي  عور 
ّ
بالش االرتباط  تمام  وترتبط  اهر, 

ّ
الظ فظ 

ّ
بالل األخر  عن  منها  كّل  تستقل  ومضات شعورّية 

ات الّسفيانية_ استطاعت أن تقفز من حال
ّ
قيق الالمفهوم نحو حالة مفهومة عبر تفسير ما  وبذلك نراها _ أي الذ

ّ
ة الن

 التي تخضع لها.  هو غير مدرك وإيجاد لغة مناسبة لوصف حالة األزمة الّداخلية

داعيات       
ّ
الت من  جعلنا  كوننا  املراد,  بشكلها  الّدراسة  هذه  إنجاز  في  مورون"  شارول  "منهج  لـ  اتباعنا  أسهم  وقد 

بالالوعي   املتصلة  واالستنطاق  والّدالالت  حليل 
ّ
للت إخضاعها  و  الّسفيانية,  للومضة  التعّرض  من خالل  لنا,  منطلق 

 والبوح الذي نوصلنا من خالله على عدد من النتائج أهمها:

ات الّسفيانّية, و الّرحم املناسب لوالدة هذه الّصراعات و  _  
ّ
ُيعّد الخواء الّداخلي بمثابة املحّرك الّرئيس لكوامن الذ

 
ّ
 فسّية. املشادات الن

اقعي,    _ تكمن حقيقه الّصراع في الجسد و الّروح ال الّرجل واملرأة, فالّروح حّرة, حاملة, متمّردة, في   الجسد و
ّ
حين أن

 مستسلم, قابل باملوجود.

 األرواح اتصالها فكري  
ّ
ات الّسفيانية تحقيق ذلك؛ ألن

ّ
_ ال يسهم إشباع الجسد في سّد جوع الّروح مهما حاولت الذ

 وغذاؤها ذهني, بينما غذاء األجساد أجساد. 
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Abstract: 

Summary of the research entitled as  :-  
The struggle of the latter and the word is a pulse in the sufyan flash prepared 
by    :  
scions textual approach in the ashes of Sufyan Madi  
DR. Enas Ramadan AL-shtewi   
In this study, we worked on the poetic flash that is a moment, a scene, a 
situation, or an a sudden poetic feeling, that escape from the imagination 
towards the immortal self in the event that it undergoes a conscious or 
unconscious psychological impulse, which pushes it to draw an integrated 
psychological picture with very few words that contain images, meanings and 
infinite suggestions  . 
The flash is an unconscious method often used by textual self in order to 
reduce a stressful it lives with, some limited in images and words; in view of 
the stressful psychological state that it through like a flash of lightning, it 
appears quickly like wildfire and it disappears quickly as it appears, leaving 
behind a clear text that has a peculiarity; due to the speed of its birth and 
death in the mind, but it filled with suggestions and intense images, pulsating 
near and far   
this is what we sought in the summary of the Sufyani self, being that result of 
a ( self ) that was able to manage it deep struggle that exists between 
litter/woman and the world   
the "Sufyani self", in form of emotional flashes the tare independent of each 
other by appearing wording, and it completely linked to the hidden feeling 
behind its suggestions, so we see that was able to jump from an 
incomprehensible state to comprehensible by explaining what is not 
understand and finding an appropriate language to describe the state of the 
internal crisis to which it is subject . 
Our adoption of the "charol moron" approach has contributed to the 
completion of this study in its intended we have a mode of the related 
indications without awareness as a starting point for us, through exposure to 
the "Sufyan flash" and subjecting it to analysis, interrogation and revelation, 
which   
leads us to a number of results, the most important of them are:-     The inner 
emptiness is the main driver of the " Sufyani self" and the appropriate womb 
the birth of psychological struggles . 

 The reality of the conflict lies in the body and soul, either man or woman   
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the soul is free dreamy, rebellious, while the body is realistic, submissive, 
receptive to what is it . 

 The fulfillment of the body does not contributed to satisfying the hunger of 
the soul, no matter how the "Sufyani self" tries to achieve this because the 
souls are intellectually connected their nourishment is mental, while the 
nourishment of the bodies  . 

 

 _املقدمة: 1

ات       
ّ
عرّية هي لحظة, أو مشهد, أو موقف, أو إحساس شعوري شعري, خاطف يفّر من املخيلة نحو الذ

ّ
 الومضة الش

ّ
إن

اّصة
ّ
في حالة خضوعها لدفقة نفسّية شعورّية أو ال شعورّية, تدفعها لرسم صورة نفسّية متكاملة بألفاٍظ جد قليلة    الن

 تحوي صور, و مدلوالت, و إيحاءات ال حصر لها. 

عايشه, بش يٍء من االقتصاد       
ُ
اّصة الختزال حدث مرهق ت

ّ
ات الن

ّ
فهي_ إي الومضة_ وسيلة ال واعية غالًبا تلجأ لها الذ

حاكي ما تعيشه أشبه بومض  ف
ُ
ي الّصور و األلفاظ ؛ نطًرا للحالة النفسّية املثقلة التي تمّر بها , فتجعل الّصور التي ت

ا وضوحه له خصوصية؛ نظًرا   فة ورائها نصًّ
ّ
البرق تظهر سريًعا فتلهب الورق بنورها األخاذ و تختفي بنفس الّسرعة, مخل

 
ّ
 أن

ّ
هن, إال

ّ
طق إيحاءات  و صور مكثفة, نابضة, قريبة و بعيدة. لسرعة والدته و موته بالذ

ّ
 ه مملوء حّد الن

لمات       
ّ
الظ داخل  مباشًرا  ا 

ً
إحتكاك بالحدث,  الوجع  احتكاك  نتيجة  يحدث  الومضة  ص 

ّ
الن  

ّ
إن نقول  أن  ويمكننا 

اصة
ّ
الن ات 

ّ
للذ أدبي    العميقة  لنّص  فيحيلها   , فجأة  هن 

ّ
الذ تضرب  ثقيلة  نفسّية  االحتكاك صورة  هذا  عن  فينتج   ,

اكرة للبقاء فيها " معتمًدا  
ّ
فاذ إلى الذ

ّ
نه من الن

ّ
خفيف, أشبه بالبرق الخاطف, في اتسامه بالعفوّية و البساطة التي تمك

, تتوفر فيها  (1)حالة شعورّية أو تأملية عميقة"  على تركيٍز عاٍل و كثافة شديدة مردها انطباع كامل واحد مستخلص من

 اإليحاءات و الّرموز و تتدفق فيها املقاصد و املدلوالت دون حاجز.

عورّية       
ّ
 نّص الومضة قائم على الكلمة املختصرة املختزلة بأعلى قدرة لالختزال, و على الّصورة الش

ّ
و مما ال شك فيه أن

هنى في  التي تتضّمن حالة مفارقة شعرّية  
ّ
إدهاشية, و على خاتمة مفتوحة منفتحة تجمع بين املعنى الحس ي و املعنى الذ

. و قد تزداد قوة هذه الّصور وضوًحا و عطاًء للمتلقي  (2)ملحة واحدة, فتشتمل الّصور حينئد على العمق و الّسطحية مًعا

النتماء, بين األنا و اآلخر املنسلخ من األنا, فنرى  إذا ما قامت على الّصراع الّداخلي بين الحرف و كلمته, بين االحتواء و ا 

غوي و سخاؤها الّداللي, و هذا  
ُّ
عورّية صاخبة, صارخة, محّملة, مضغوطة حّد اإلنفجار؛ نظًرا القتصادها الل

ّ
الّصور الش

ذي ستقوم عليه درا
ّ
تاج ال

ّ
عبير_, هذا الن

ّ
ات الّسفيانية* _إن جاز الت

ّ
ستنا هاته؛ كونه بالّضبط ما جاء عليه نتاج الذ

ات الّسفيانية, في صورة  
ّ
نت من طرح صراعاتها العميقة القائمة بين الحرف/ املرأة و الكلمة /الذ

ّ
ناتج عن ذات تمك

عور الخفي وراء إيحاءاتها, و  
ّ
اهر, و ترتبط تمام االرتباط بالش

ّ
فظ الظ

ّ
ومضات شعورّية تستقل كّل منها عن األخرى بالل

ات  
ّ
قيق الالمفهوم نحو حالة مفهومة عبر تفسير ما  بذلك نراها _ أي الذ

ّ
الّسفيانية_ استطاعت أن تقفز من حالة الن

 التي تخضع لها. (3)هو غير مدرك و إيجاد لغة مناسبة لوصف حالة األزمة الّداخلية

إ      ما هو  الومضة,  الكلمة داخل رحم  و  الحرف  بين  الّسفيانّية  ات 
ّ
الذ ذي تخوضه 

ّ
ال الّداخلي   تجسيد  فالّصراع 

ّ
ال

ق بإنسياب, ناقلة لنا بواطنها العميقة و أوجاعها  
ّ
ات بعد أن اسقطته في صورة إيماءات و رموز تتدف

ّ
لصراع هذه الذ

في صورة دفقة نفسّية يسوقها األلم,    (4)الّدفينة الكامنة في عقلها الباطن, و املرتبطة باإلدراك الالحس ي أو اإلستبطان

ها املاحول بل و يتفاعل معها رغم خصوصيتها و تفّردها؛ ألّنها ال تحّدد مسارها و ال  و يستقبلها الورق, و يستجيب ل
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املتلقي, و هنا تكمن قوتها و   الّسفيانّية, و تشاغب ذوات  ات 
ّ
الذ بل تطلق العنان إليحاءاتها فتحاكي  تسمي أوجاعها, 

اتية على توليد املقاصد املتباينة.
ّ
 استمرارها و انفتاحها و قدرتها الذ

ات الّسفيانية بكّل ما يحدث داخلها من صراعات, و إسقاطها لها في صورة ألفاظ مشّبعة       
ّ
و لعل عدم تصريح الذ

ات  
ّ
ماهي مع الكلمة/ الذ

ّ
عاطي مع الحرف/ املرأة, و الت

ّ
ذي شّدنا نحوها, و دفعنا نحو الت

ّ
إيماءات, هو الّسبب الّرئيس ال

غوي , فنحيل تلك الومضة الخاطفة  الّسفيانية, و الجموح مع الّصور, لنفك  
ُّ
ية خلف ذاك االقتصاد الل

ّ
شفرتها املتخف

ننا من  
ّ
 بإتباع منهج مناسب يمّدنا بكافة الوسائل التي تمك

ّ
إلى قصة متكاملة العناصر و األحداث, وهذا ال يتسنى لنا إال

ف, و تساعدنا على الغوص فيه حّد الت
ّ
عاطي الّسليم مع هذا االختزال املكث

ّ
يه, الستجالب معانيه الالمحدودة من  الت

 خالل اعتصار ألفاظة املقتصدة حّد الّدهشة . 

 _املنهجية 2

بالّدالالت        فط 
ّ
الل انغماس  من  منطلقة  نفسّية,  نّصية  نقدّية  آلية  وفق  سيكون  الومضات  مع  تعاطينا   

ّ
أن بما  و 

ات الّسفيانية
ّ
فسّية للذ

ّ
ات و نتاجها, رأينا  الن

ّ
حاكي انسجام و استيعاب مذهل قائم بين هذه الذ

ُ
, و متجّسدة في صور ت

و   داعيات 
ّ
الت املراد, كوننا سنجعل من  بشكلها  الّدراسة  "منهج شارول مورون" إلنجاز هذه  امتهان  ه واجب علينا 

ّ
أن

حليل وفق عّدة نقاط,  الّدالالت املتصلة بالالوعي منطلق لنا, من خالل التعّرض للومضة الّسفي
ّ
انية, و إخضاعها للت

 :(5)أهمها

ات الّسفيانّية. 
ّ
 _ قراءة الومضة, و كشف أسرار الالشعور للذ

 درجة ال  
ّ
عوري بغرض كشف عالقات خفّية تزداد أو تخف

ّ
_ القيام بعملية تنضيد الومضات, و تحليل محتواها الش

 شعورها.

داعيات و مجموعات الّصور 
ّ
ات الّسفيانية كما يصّورها نتاجها._ إظهار شبكة الت

ّ
 امللّحة بعد الوقوف عند الذ

غوية  
ُّ
_ استكناة البنيات العميقة املتوارية وراء املادة الّسطحية, و إضاءة البنيات الالشعورّية املتسترة خلف البنيات الل

عورّية. 
ّ
 الش

عور و الالشعور,          
ّ
ابطة بين الش  العالقة الخفّية الّر

ّ
تكمن هنا في ذاك الّصراع املتواري بين جنابات األلفاظ  و بما أن

و   معها  عاطي 
ّ
الت إلي  الّسيكونصية  املقاربات  من خالل  الّدراسة  هذه  تسعى  إشكالية,  أمام  أنفسنا  وجدنا  الّصور,  و 

 توضيحها. 

 _ اإلشكالية 3

الّسفيانية و حرفها/ املرأة املتباعد عنها حّد الهجران      ات 
ّ
الذ الكلمة/   

ّ
الّدائر  إن , و حالة الّصراع الحاد و الالمرئي 

ذي تقوم عليه هذه الّدراسة, حيث إّنها تعمل على توظيف كّل معطيات الومضات املتاحة  
ّ
بينهما, هو اإلشكال الّرئيس ال

, و أسبابه, و   في الّصراع الّداخلي, و تحليله, و بيان حقيقته  مدى  و غير املتاحة للوقوف عند هذا اإلشكال املتجّسد 

ات الّسفيانية .    
ّ
 عمقه و قسوته, و تأثيره على نتاج الذ

 _ التحليل 4

وات البشرية, من أصعب املراحل التي يمّر بها اإلنسان, إذ       
ّ
فسية التي تخوضها الذ

ّ
عّد الّصراعات و املطاحنات الن

ُ
ت

,  (6)عين ) الّروح و الجسد( يلّحان على اإلشباعأّنها قادرة على استهالكه و انهاكه حّد االنهيار؛ كونها قائمة على تعارض داف

ات إشباعهما في وقت واحد, و ذلك ليس بالغريب فالّروح تعيش بالخيال و الالمتاح, و الجسد غارق  
ّ
و ال يمكن لهذه الذ

 هناك من يستثمر هذه األوجاع بشكٍل إيجابي و ُيحيلها إلى إبداع نابض حّد الخلود, ف
ّ
 أن

ّ
اقع املتاح, إال يجعل من  بالو

لها و تحاكيها بشكٍل كامٍل. 
ّ
فسّية و تتمث

ّ
 الحرف متنفس له, و من الّدالالت قوالب تستوعب كّل تفريغاته الن
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ص, و ارتفعت إيقاعات مقاصده, و تضاعفت إيحاءات صوره,       
ّ
ما ازدادت حّدة الّصراع زاد نبض الن

ّ
ه كل

ّ
فت أن

ّ
و الال

ات  (7)ت)الحرف و الكلمة( وهذا ما يمكننا أن نرصده في مجموعة ومضا
ّ
, التي ولدت من رحم الوجع لحظة تعّري الذ

ات  
ّ
الذ بهذه  فسية 

ّ
الن الّدفقة  تزاوج  فيها  امتد  اص, 

ّ
للن مؤملة  و  اقد 

ّ
للن مذهلة  لحظة  فهي  نفسها,  أمام  الّسفيانية 

لنا خاللها سبعة عشر ومضة, انسابت فيها مشاعرها و أحاسيسها بشكٍل الفٍت, و    املتوجعه مّدة من الّزمن انجبت 

مرد  
ّ
ن الّصراخ من الّصمت, و حّرض الّرفض على القبول, و أعلن الت

ّ
تباين مربك, جعل القوة تنسلخ من الّضعف, و مك

, بدأت م صام. هذا  على اإلنكفاء. إّنها لحظة إسقاط موجعة بشكلِّ مثمرِّ تزنة إلى حّد ما؛ ألّنها مازالت في حضرة الخِّ

ات الّسفيانية نتيجة تضاعف إحساسها بالوحدة  
ّ
فسّية التي اجتاحت هذه الذ

ّ
صام الذي جّسد مقدمة الّدفقة الن الخِّ

اتي في صورة ومضة ُعنونت بـ)حرف( 
ّ
سقط ذاك الّصراع الذ

ُ
فس ي, فإذا بها ت

ّ
 : (8)الّداخلية و الخواء الن

 ا كاتب,  ) أن

الث, 
ّ
 هجره الحرف  فوق الث

ا  
ّ
 و ليس من

 من بدأ بالّسالم (         

ات الّسفيانية        
ّ
ذي ُعنونت به هذه الومضة الباكية جّسد املرأة, نعم إّنها املرأة و هجرانها لكلمتها/ الذ

ّ
 الحرف ال

ّ
إن

الث, و الثالث هنا غالًبا ما تدخل في نطاق الش
ّ
تي تحتويها فوق الث

ّ
هر, أي استمر الهجر ثالث شهور بين الكلمة و الحرف؛  ال

فسّية
ّ
,  (9)ألّنها املدة التي تحمل الحّد األقص ى للبعد بين الكلمة/الّرجل و املرأة /الحرف حسب الّدراسات اإلسالمية و الن

تتحاشاه, وقد الكلمة و  الفراق, و هذا ما تخشاه  في مرحلة  الثالث أشهر حتى يدخل  أن يستمر بعد  تلك    وما  تمثلت 

  ,) بالّسالم  بدأ  ا/ من 
ّ
من )ليس  الهجران  و  الفرقة  ينبذ  و  صالح 

ّ
الت ُيحاكي  ذي 

ّ
ال للّسالم  في ذكرها  الخشية و املخاوف 

اتج عن عجزها أمام إشباع  
ّ
كمحاولة للتقليل من هذه الّصراعات داخلها, و أيًضا لحماية نفسها من ازدياد القلق الن

 روحها و جسدها مًعا. 

الث(  و يب      
ّ
ات الّسفيانية_ من هذا الهجر) أنا كاتب/هجره الحرف فوق الث

ّ
دو جد واضح توجعها _ أي الكلمة/ الذ

على   قادرة  غير  و  ضعيفة  فبدت  الباهت,  الّصمت  ذاك  خلف  املتواري  سخطها  أثار  و  الّدفين,  صمتها  حّرك  ذي 
ّ
ال

صام العقيم, فالمناص من الّصلح ؛ كونها تح فه فراغ  االستمرار في هذا الخِّ
ّ
فس ي لتطرد ضعفها الذي خل

ّ
تاج لالتزان الن

؛ لذا  
ً
ا و داللة

ً
الحرف/ املرأة, و تسترد جبروتها باالكتمال الجسدي, و ال يمكن أن يحدث ذلك و مكان الحرف فارغ لفظ

 
ّ
صام, و التحام الكلمة بالحرف " و توطيد عالقتها معه, و خلق حالة من الت ناغم"  البد من حضور الّسالم و فّض الخِّ

ه _ أي الحرف_ أكثر نقص و ضعف من  (10)
ّ
نها من استرجاع الّسكينة التي يفتقدها الحرف أكثر من الكلمة؛ ألن

ّ
, تمك

ات الّسفيانية تطلب الّدهشة من الحرف/ املرأة لتنصاع له و كيفما شاء, و تعلن الّسالم و  
ّ
الكلمة, فجاءت الكلمة/ الذ

 )
َ
)أنت الـ  ومضة  في حضرة  به,  رغبات    (11)تبدأ  عّبر عن 

ُ
ت أن  استطعت  بارعة  غوّية 

ُ
ل وسائل  من خالل  لنا  التي ظهرت 

 أساسّية تسعى هذه الكلمة إلشباعها, فتقول: 

 
َ
 عليك بإثارة دهشتي و أنا أجلب لك من القمر خمًرا.. لك العمر كله,   ) أنت

 لكاتبها(     مقابل " شهقة" تصنع من جبال الثلج في روحي رغبة كاذبة..أوضحكة.

ات الّسفيانية لن تقدم الّسالم املجرد, بل هو سالم باذخ, سخي حّد الّدهشة مقابل          
ّ
 الكلمة / الذ

ّ
على ما يبدو هنا أن

صام دون   " , و صّرحت له بما تريد لينتهي ذاك الخِّ
َ
ات بـ "أنت

ّ
دهشة, دهشة يصنعها الحرف/ املرأة التي خاطبته الذ

فوس  
ّ
الن انكسارات  تتجّبر  و  ترتيب  رجعة,  تحاول  كأّنها  و  الحرف,  العام/  املستوى  و  الكلمة,  الخاص/  املستوى  على 

ذي بات يقلقها و يرميها في فجوات االحتياج. فهذه الومضة  
ّ
اتجة عن تفاقم الهجران و البعد ال

ّ
أوراقها و تهدئة ثورتها الن
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إزا فعل  ردة  بمثابة  أيًضا  هي  و  فس ي, 
ّ
الن و  الفكري  ضوج 

ّ
الن من  حالة  حاكي 

ُ
هذه  ت رسمتها  القلق,  و  الوحدة  ء مشاعر 

بّين فيها ما تحتاج من الحرف/ املرأة  
ُ
هقة(؛ لت

ّ
ات الّسفيانية في لوحة حوارّية صريحة ألوانها ) الّدهشة و الش

ّ
الكلمة/ الذ

 لتحتويه.  

ات الّسفيانية مسؤوليتها من أي رّدة فعل نفسّية تقوم       
ّ
جّسد أيًضا إخالء الكلمة/ الذ

ً
 هذه الومضة ت

ّ
و فيما نظن أن

 الّدهشة ال  
ّ
بها بعد هذه املصارحة و املصالحة, التي قالت فيها ما لها و ما عليها, ما ترغب و ما املقابل؛ لكّن لألسف فإن

ما تحدث تلقائيًّ 
ّ
طلب و إن

ُ
ا عند اندماج الحرف/ العمق / املرأة بالكلمة /البعد/ الّرجل؛ لذا ماتت املحاولة قبل أن  ت

اضج إلنعدام  
ّ
جهض الحوار الن

ُ
تولد )مقابل شهقة"/ تصنع من جبال الثلج في روحي/رغبة كاذبة,/أو ضحكة/ لكاتبها(, و أ

ات الّسفيانية, و 
ّ
عور بالخيبة على الكلمة/ الذ

ّ
تفاقم إحساسها بالّضياع, فإنبثق العتاب _كحيلة    الّدهشة, و سيطر الش

 اإلحساس بالفقد و الال احتواء بدأ يتزايد و يتكّدس ذاحل  
ّ
قص؛ ألن

ّ
نفسّية الشعورية_ تحفظها من الوقوع في عقدة الن

خبطات و االحباطات,  و غير قادر ال 
ّ
الت باتت مثقلة و مجهدة من هذه  الكلمة  الّسفيانية, وهذه  ات 

ّ
الذ  على  الكلمة/ 

وم و العتاب ما يسكنها. 
ّ
وزان, فقط الل

ّ
 الّصراخ و ال الت

ا ملتهًبا يذيبها و قد قالت ذلك بوضوح ) ... مقابل " شهقة"/ تصنع من جبال الثلج في       
ً
فالّروح جامدة و تحتاج حرف

و  باملستحيل  ليس  املراد  و  ملاذا  جاء مجرد؟  الطلب  و  ملاذا  بعد,  يستوعبها  لم  الحرف  و  تكررت  روحي(,  بالّصعب؟.  ال 

ات الّسفيانية دون أن تنطق بها, و تعّددت حتى سيطر اإلحساس بالعتاب عليها, و هذا  
ّ
ساؤالت داخل الكلمة/ الذ

ّ
الت

ات الّسفيانية_ في االحتواء, و إصرارها على االصالح و الّصلح ألجل اإلرتواء, و عملها  
ّ
يؤكد مدى رغبتها_ أي الكلمة/ الذ

غوي( الجاد النهاء هذه  
ُ
ذي دفعها لطرح ومضة )شرك ل

ّ
عاش, األمر ال

ُ
, و كأّنها تحاول (12)الّدراما املتجّددة بتجّدد اليوم امل

 البحث عن اإلثاره و الّدهشة في محاولة صيد حرفها/ املرأة و ترويضه, إذ تقول:  

ّمي(    ) لغتي في متناول  
ُ
 أ

ريدة حرف/ املرأة؛ لذا ال مناص من أن يكون الف      
ّ
غوي, و هو فخ بنكهة العجز, نبضه االستنكار و روحه األمل  فالط

ُ
خ ل

اقعة بين الغضب/ االستهجان و الهدوء/ العجز. فهي لم   ات الّسفيانية, الو
ّ
فسية للكلمة/ الذ

ّ
ذي حاكى الحالة الن

ّ
ال

ّمي (, و محاولة اإلمساك 
ُ
 للفت انتياه الحرف/ املرأة )... في متناول/أ

ّ
افق    تلجأ للتفخيخ )أمّي( إال و

ّ
بها في حالة من الت

ه لم يمسك  
ّ
حظة؛ ألن

ّ
داخل العاطفي, بعيًدا عن سيميائيات الجسد املبتذلة . هو فخ ال صوت له حتى الل

ّ
الفكري و الت

فسية املتأرجحة للكلمة دفعته عنوة _ أي الفخ _ نحو االنقضاض على نفسه , و  
ّ
إال الفراغ و الالمبالة, لكن الحالة الن

و تحتويه, و كسرة تجّر  ى تشكيل الحرف/ املرأة كما يشتهي, فهو _ على ما يبدو_ يحتاج لضمة ترفعه  معانقة عجزه عل

شكيل, و ال يتعّد  
ّ
 حرفها ال يخضع للت

ّ
 أن

ّ
الوجع و تنهيه, و فتحة تفتح للّروح باب و تالقيه, و سكون لسالم يرتويه, إال

مّي. 
ُ
 و إعراًبا؛ كونه أ

ً
 املفعول به محال

الغصب        في حالة من  الكلمة  إلى دخول هذه  أدى  الحرف, مما  الكلمة عن  التي تفصل  الفجوة  اتسعت  و من هنا 

ترجمته في صورة توبيخ مباشر تجّسد في ومضتين ولدا بال عنوان في لحظة سخط و نفور ابتلعت العنوان و تجاهلته؛ 

فريغ دون عتبات و فواصل, إذ ت 
ّ
 :(13)قول نظًرا لحاجتها امللّحة للت

 ) القبح, وجه إمرأة عبوس..!   1)) 

فاه,   (2) 
ّ
 جمرة الش

 تنطفي في بحر اإلبتسامة..!(   

فور و الغصب       
ّ
ات الّسفيانية تسيطر عليها حالة من الّسخط و الن

ّ
 الكلمة/ الذ

ّ
ص بال عنوان؛ ألن

ّ
فال نسغرب خلق الن

قسيت هنا و حتى تكاد تنفجر, وهو وضع ال يسمح لها بالوقوف عند العناوي 
ّ
فسية بالت

ّ
هناك, فجاء    ن و تفريغ حمولتها الن
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طبيعة   تعكس  التي  بحر(,  جمرة×  االبتسامة(,)  العبوس×   ( ناقضات 
ّ
الت من  هائٍل  بكّمٍ  محّمل  هو  و  مباشرة  ص 

ّ
الن

ذي يسكنها. فمن أين ستأتي االبتسامة/ الّصلح 
ّ
طاحن ال

ّ
 ؟. الت

      
ّ
الذ الكلمة/  حياة  من  االبتسامة  غياب   

ّ
جمرة  إن  ( ص 

ّ
الن أخر  مجيئها  خالل  من  واضًحا  بدا  الّسقيانية  ات 

ذي يصّور العبوس سيطر عليها فكان أول ما أسقطته هذه  
ّ
 القبح ال

ّ
فاه,/تنطفي في بحر اإلبتسامة..!( , في حين أن

ّ
الش

ف  في  الّصلح  إمرأة عبوس(, ومن هنا اتضح سقوط  القبح,/وجه  الّسقيانية على ورقها)  ات 
ّ
الذ و  الكلمة/  الُبعد  جوة 

فور(  
ّ
ذي يمكننا إلتماسه في الفراغات اململؤة )..( التي ختمت الومضتين, فجسدت في الومضة األولى )الن

ّ
ناقض ال

ّ
الت

 .و في الومضة الثانية ) القبول(, و بينهما انطفت االبتسامة قبل أن تشتعل على مالمح الكلمة و حرفها

ات عند غرق االب     
ّ
اقع, و كأّنها كانت تتوقع ذلك, فأوجدت البحر بمعناه الفني  لكّن الغريب سكون الذ تسامة في بحر الو

فاه/ تنطفي في بحر اإلبتسامة..!(,  
ّ
ذي استمدته من خيالها الحالم بلحظة شرود تخز بها الحرف)جمرة الش

ّ
أو األدبي , ال

ا تار  ه ُيجاريها و ُيداريها, لحظة قّدمت فيها املوجود ثم غادرت ال شعوريًّ
ّ
كة إياه _ أي الحرف_ يمارس نفس الفعل و  عل

ات الّسفيانية غادرت الّزمان و املكان باحثة عن لحظة  
ّ
بنفس الكيفية و ربما بنفس الّزمان و املكان. نعم الكلمة/ الذ

ات؛ ل
ّ
رت بها الذ

ّ
 فيها قتالها للحرف املبتذل, و هذه املغادرة أشبه بحيلة الشعورّية تنك

ّ
تعّبر عن  تركن فيها الّروح, و يخف

رود  (14) نفسها تعبيًرا ملتوًيا غير مباشر
ّ
ذي أوجد الش

ّ
, دفعها نحو استحضار الهروب من املواجهة العقيمة مع الحرف ال

تمتم بعيون تأكل الفراغ و ترّدد بشروٍد ومضة) شرود( 
ُ
 : (15)برتابته, فبدأت ت

 على باب خلوتي,    ) وقفت زوجتي 

 و قالت:  

 " أتحب أن تشرب ش يء..؟ 

ي
ّ
ي رجل أصم..!"    حين أحمل بين أصابعي, القلم  نسيت زوجتي , أن

ّ
 " أن

عاين حدود البعد القائم بين الكلمة/       
ُ
ص, تؤكد و تحّدد و ت

ّ
فسية التي انسلخ منها هذا الن

ّ
 الّدالالت و املقاصد الن

ّ
إن

واجد في نطاق الواجب ) 
ّ
د النسيان, و تفاقم حتى اختزل الت

ّ
ات الّسفيانية وحرفها/ املرأة, و هو ُبعد طال حتى ول

ّ
الذ

ات الّسفيانية و يوجعها حّد البوح, وقد بدا ذلك واضح في  أتحب أن تشرب ش يء؟( , و هذا األ 
ّ
تكرارها  مر يؤلم الكلمة/ الذ

ي (,
ّ
ي رجل أصم..!"(, وكأّنها _    الالوعي لـ ) إن

ّ
كرار من نتاج نفس ي )حين أحمل بين أصابعي, القلم,/" أن

ّ
و ما يفرزه هذا الت

امل  لحرفها/  بنفسها  عّرف 
ُ
ت  _ الّسفيانية  ات 

ّ
الذ الكلمة/  تناس ى  أي  أو  نس ى  حتى  أشهر,  الث 

ّ
الث فوق  ذي هجرها 

ّ
ال رأة 

العزلة و   لها نحو  إدعاء نسيانها من قبل حرفها دافًعا رئيًسا  أو  وُيعّد نسيانها   .) )نسيت /زوجتي  طباعها و طقوسها 

ه غريب حّد األلفة و محسوس حّد الوصف, كا
ّ
مرئي, و خلق عالم آخر ال ملموس ؛ لكن

ّ
ن البد لها من  االرتماء في فراغ الال

ر املناخ املناسب لتكون  
ّ
الكلمة مع حرفها بشكٍل مباشٍر وف التي تعيشها هذه  املّد و الجزر  االرتماء فيه للحّد من قوة 

عور و الالشعور مُعا, فتقول:    (16)ومضة )العزلة( 
ّ
 بنت الش

 ينام كّل ش يء حي, تستيقظ الجمادات,و يكتظ املكان بالحياة..!(  )عندما 

ات الّسفيانية فجاءت مجردة؛ كونها_  أي الكلمة_ في حالة    لقد      
ّ
سقطت األقنعة و اإليحاءات , و تعّرت الكلمة/ الذ

ها من الخارج و يجتاحها من الّدخل, سكون فيه طقوس الستجالب  
ّ
ذي يلف

ّ
انفجار نفس ي أوجده الّسكون الّراهيب ال

امل  
ّ
يكتظ و  الجمادات,/  )تستيقظ  بالجنون  املسكون  و  الجامد  املقاصد  شيطان   , مرئي 

ّ
الال جنون  بالحياة(,  كان 

اعر الجاهلي و اعطاه اسم . 
ّ
عبيرات منذ أن استحضره ذاك الش

ّ
فظ و الت

ّ
 الّدالالت, و قائد الل

ا كونها من لهب تحتاجه دواخلنا التي ينهشها البرد        مرئيات, و تعاطينا معها الشعوريًّ
ّ

نعم, لقد ورثنا كّل ش يء حتى الال

ا بديل للمرئي البارد)عندما/ ينام /كّل ش يء حي(, بديل  , و   كاستجابة لهذه الحاجة املاسة لقهر البرد أصبح ال شعوريًّ
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يستدرج الكلمة نحو اإلفراغ, و يخزها حيث الوجع لتنطق فتؤنسه و تحتويه, و ترومه و تألفه, و بذلك يهيء لها دون وعي  

ا مناسًبا؛ ألن تصّب كّل أوجاعها
ً
ما قالت غرقت في البوح   منها مناخ

ّ
دون تراجع أو خوف, و قد نجح في ذلك فإذا بها كل

لج داخلها, و يسكنها و يالطفها و يهتم  
ّ
 هناك ملتهب يصهد أكوام الث

ّ
ا, و أن  و أفضل نفسيًّ

ّ
أكثر, ألّنها تشعر بـأّنها أخف

ات فيها  تسترد  بلحظة خاصة  للجنون  يدفعها  ذاته من  امللتهب هو  و هذا  و  ألمرها,  تسترجع من خاللها غفوتها  و  زانها 

له   رق و مواكبتها 
ّ
الط بكّل  له  للالمرئي و دعوتها  لذا النستغرب توقها  الجسدي؛  فس ي و 

ّ
الن عب 

ّ
الت سكونها بعد ذاك 

موع و الوحدة
ّ
قوس/ ضوء الش

ّ
يل املتأخر و الط

ّ
؛ لكن ما أن تستيقظ من جنونها بظهور الّنهار و سقوط  ( 17)بالّزمان/ الل

قطة التي كانت تتخبط داخلها, حيث القلق و الّضياع و العجز يلتهمها دون رحمه و هي في  
ّ
يل حتى تعود لنفس الن

ّ
الل

 ترّدد:) كمهاجر قلق, ال يستقر في مكان, أبحث عن حرف..  عن مفردة..  ( 18)حالة جمود 

 قي ديون الخطايا..! فـ عجزت.( عن نّص, ألرفع عن عن  

ات الّسفيانية و حرفها/ املرأة, فظهر القلق سًرا في صورة      
ّ
صام امتلك الكلمة/ الذ خاع, و الخِّ

ّ
 الّصراع وصل الن

ّ
يبدو أن

ا في لفظه املجرد " قلق" )كمهاجر قلق(, و سيطر اإلحساس بالّضياع على مسار الكلمة و استحوذ على  
ً
" املهاجر" و علن

اخلها, فبدأت تنادي الحرف/ املرأة )أبحث /عن حرف( لكن غيابه املتأصل جعلها ال تقف عنده بل تتجاوزه, باحثة  دو 

الّدفقة   تنتهِّ  لم  و   ,) ).../عن مفردة  الحلم  املرأة  املفردة/  على  قد أسقطته  و  منه  أكثر حضور  ذي هو 
ّ
ال البديل  على 

ص/ املرأة األنثى)... /ع
ّ
فسية بعد فطلبت الن

ّ
لم الذي  الن

ّ
ن نّص(, و كّل ذلك من أجل إنصاف األنا داخلها, و رفع الظ

ها الّصبر فعجزت )فـ عجزت(, و فصل الفاء عن  
ّ
عانيه ) ألرفع عن عنقي ديون الخطايا..!(, فيبدو أّنها صبرت حتى مل

ُ
ت

 الفعل عجزت يعكس ترددها في تصريحها بالعجز, و مدى توجعها من ذلك.  

صريح بالعج       
ّ
احنة, التي عايشت فيها الكلمة  فالت

ّ
ه الّنهاية املتوقعه لهذه الحرب الط

ّ
نا لم نستغربه, ألن

ّ
ز مؤلم؛ لكن

بلد بالقبول  
ّ
حالة تفسّية متعّددة األبعاد, اندمج فيها الوجع بالّصبر بالغضب بالّسكون بالّسخط بالّرفض بالجمود بالت

جوء للجنون و الهروب نحو الخيال, لتسقط  
ّ
ائه  بالقلق بالل

ّ
مغش ي عليها في حالة من الفقد رغم كّل البحث, جعلتها كالت

 : ) ليس كّل الذي نراه.. نراه... (19)ال عنوان يلجمه و ال عتبات تشّده, ترّدد ملخص ما يأكلها بصمت صاخب

قاء راحة..! 1) 
ّ
قاء تعب, بعض الش

ّ
 ( ليس كل الش

 ( ليس كّل املوت موت, بعض املوت ميالد..!  2)  

 كّل الوجع ألم, في بعض الوجع لذة..!   ( ليس في 3) 

 زجاجة..!(   (ليسكّل الالمعأملاسة, بعض الالمع 4) 

و لن تظل على ما هي عليه, هناك شحن نفس ي ملشاعرها    نحن في حضرة ذات ال نتوقع أن تكون هادئة بعد األن,     

في بـ ) ليس( خمس مرات , في كّل مّرة يتصّدر املشاعر فيطبع عليها  
ّ
تجّسد في تكرارها للومضات في لحظة صاحبها فيها الن

فت أّنها س
ّ

ا) فـ عجزت(. و الال
ً
ذي كبلها حتى صرحت به علن

ّ
اقت كّل أوجاعها  صفة الّرفض في محاولة منها لدفع العجز ال

ذي نراه/  
ّ
فس ي في هذه الومضة في صورة تحّدي لدواخلها و تجّرد من ثقلها ) ليس كّل ال

ّ
الّداخلية و أسباب عجزها الن

كّل   ليس/   ( قاء 
ّ
الش تقّبلت  و  الالمتاح,  نحو  اتجهت  و  املتاح  برفض  فبدأت  منها,  خلص 

ّ
الت و  لقتلها  كمحاولة  نراه(, 

د  
ّ
ه يول

ّ
الّراحة ) بعض الشقاء/ راحة (, و تصالحت مع املوت و قرأته ميالد ) بعض املوت/ ميالد(, و  الشقاء/ تعب(؛ ألن

ن  
ّ
 الّصراع و تتمك

ّ
قيض ليخف

ّ
ه ) في بعض الوجع/ لذة(, و كأّنها قد أدركت حقائق مشاعرها و قلبتها للن

ّ
قلبت الوجع لذ

 من خالل اإلحساس باإلنهيار 
ّ

ام من مقاومة العجز, فاألمل اليولد إال
ّ
 لحظة الوقوع.  (20)الت

ذي يملؤها و فّرغته بصورٍة جعلته       
ّ
خلص من الوجع ال

ّ
نت من الت

ّ
ات الّسفيانية تمك

ّ
 الكلمة/ الذ

ّ
و على ما يبدو فإن

نفيس فراغات داخلية متاحة ملا تريد ال ملا وجدت,  
ّ
مبعث رضا و راحة بعد أن كان مصدر وجع وصراع, فخلق هذا الت
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عجب يملؤها  فبدأت تنادي شبيه 
ّ
مكن منها مجّدد, نادته و الت

ّ
الّروح, ليملئ الفراغات داخلها حتى ال يتسنى للّصراع الت

يا من يملؤني(   و اصرت على حضوره شاكية, عاتبة, سائلة, متعجبة, مناجية,) 
ً

فطال    (21)لغيابه, نادته روٌحا و قبوال

ا مع كمية املشاعر التي خلقته, مصّرحة بالخو  ص تماهيًّ
ّ
 اء الّداخلي و الحاجة لالحتواء و هي ترّدد :الن

برة...ثمة نارفي  إلى أوإل   ) في داخلي, فراغ هااائل , عناكب, تبني بيوتها في كل زاوية..! يسكنني مجنون ُيساق في الظلمة,

قيض..الداخل, ملتهبة, و ملهبة, طاااب جمرها... التشويش, صاخب..
ّ
لمة.. كل ش يء  الخوف الّضد.. الن

ّ
.. الّصمت.. الظ

 ملسة..همسة.. نظرة خاطفة..." فتنهار بأشياءصغيرة"ضحكة.. فيني صاااخب.. يا من يملؤني,

 البيوت, و تهدأ األشياء, و تشرق شمس في كبد الّروح, و أغااادر... 

و   أمتعتي,شهوتي..لذتي..نشوتي,  ا ورائي كل 
ً
تارك أعود, و الأعود, أغادر كّل قلب دخلته.. وطأته.. سكنته,  ال مجال  و ال 

 لعودتي.. أبًدا أبًدا..!!!( 

ذي نضج و تفّرع و تـأصل داخلها, و قد حان وقت التبريء منه و لفظه       
ّ
 هذه الومضة تماهت مع ذاك الّدفين ال

ّ
إن

ص التي رص
ّ
ات كصور نفسّية شعورّية و ال شعورّية, فهي _ أي الومضة_ حسب معطيات علم نفس الن

ّ
دناه  خارج الذ

الي:) في داخلي, فراغ هاااائل.( 
ّ
 من خالل تداعي الّصور و األخيلة, كالت

ل في تكرار املّد في هائل ) هااائل(, و تكرار عبارة ) فراغ هااائل( و تجّسيد االنكسار في       
ّ
ذي تمث

ّ
لكن الّصراخ و العويل ال

كملة, و  تكرار الّرحيل )ال أعود, /و ال/أعود,/و ال/مجال لعودتي../أبًدا  
ّ
ات الّسفيانية نحو الت

ّ
أبًدا..!!!( دفع الكلمة/ الذ

لها هذه   التي تخضع  فسّية 
ّ
الن الّدفقة  الفراغ, فلوال قوة  كّبلها كي ال تهرب و تكتفي بصرخة وجع  بل  استحوذ عليها, 

ا ) في/ داخلي,/ فراغ هااائل(, لكن
ً
ات السفيانية لصمتت بمجرد أن صّرحت بالفراغ علن

ّ
جحم الفراغ كبير,    الكلمة/ الذ

 الّرفض املضاعف هنا جعلها تستمر في  
ّ
 أن

ّ
ه بدأ يبتلعها و يسحبها نحو الخلف ليغرقها في العزله و الّصمت, إال

ّ
و يبدو أن

مز, فجاءت العناكب بداللتها القريبة /الخالء و الوحشة ) عناكب/ تبني بيوتها في 
ّ
إفراغها املجرد بعيد عن الهمز و الل

ات الّسفيانية_ على ذاك املجنون/  كل زاويا(, كو 
ّ
 في املكان املهجور, ثم بدا سخطها _ أي الكلمة/ الذ

ّ
نها ال تبني بيوتها إال

لمة فيتجه إلى أول إبرأة/ املرأة ) يسكنني/ مجنون يساق في الظلمة/ إلى أول إبرة( ؛ ليخيط  
ّ
الّرجل الّرغبة الذي تثيره الظ

ار مازالت ملتهبة ) ثمة نار في الداخل, ملتهبة, و ملهبة,  بها فاه رغباته و لو بشكٍل مؤقٍت, و  
ّ
 الن

ّ
هو بالفعل مؤقت؛ ألن

التشويش    ( قاء 
ّ
الل عليه  يشوش  يسكنه  ذي 

ّ
ال املجنون  لكن  ندائه,  و  اآلخر  النضاج  جاهز  جمرها  و  جمرها(  طاااب 

 
ّ
الن الّضد..   ( قيض 

ّ
الن و  الّضد  جّسده  الذي  الّصراع  حضرة  في  به  يرمي  و  قيض..الخوف..الّصمت..  صاااخب(, 

لمة..(, فبدت صاخبة فارغة تبحث عن سكينة في ) ضحكة.. ملسة.. همسة.. نظرة خاطفة( أي ش يء ُيسكن هذه  
ّ
الظ

 الّروح التي بات وجعها أكثر ألم و قلق من جوع جسدها. 

 الّضحك) ضحكة...     
ّ
ذي كان في مرحلة  فإذا كانت اإلبرة غذاء الجسد و مصدر احتواءه و سكونه و اتزانه, فإن

ّ
(  ال

فاه, تنطفي في بحر اإلبتسامة..!( , باإلضافة إلى  
ّ
فسية مجرد ابتسامة ) جمرة الش

ّ
متقدمة من مراحل هذه الّدفقة الن

ظرة)... ملسة.. همسة.. نظرة خاطفة( ُيعّد غداء الّروح و حاويها و القادر على هّد بيوت العناكب/  
ّ
مسة و الهمسة و الن

ّ
الل

  الخواء و ال
ّ
ّتهالك و الّضعف الني تعشش داخلها ) فتنهار البيوت, و تهدأ األشياء, و تشرق شمس في كبد الروح(؛ و كأن

ذي تجاوز الثالتة أشهر, و بالفراق )ال أعود, /و ال/أعود,/و ال/مجال لعودتي../أبًدا  
ّ
الفراق )فتنهار البيوت( يتبع الهجر ال

 ح. أبًدا..!!!(  تهدأ األشياء/ الجسد و الّرو 

, سعادة (22)و من هنا تأتي الّسعادة التي هي الغاية األسمى التي يسعى لها اإلنسان, كونها تؤدي إلى اتزان نفس ي عميق     

تكمن في انهيار البيوت/ فراق الكلمة للحرف, و هي بذلك تحّول بشكٍل الفٍت ما هو معنوي/ الفراق/ االتصال إلى صوٍر  

اقعية )فتنهار ال   بيوت, و تهدأ األشياء, ( تكّونت نتيحة تفاعلها مع العالم الخارجي.مكثفٍة دالة و و
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ات الّسفيانية التي رماتها العزلة و الوحدة نحو املوت     
ّ
 الحّد األقص ى لطموح الكلمة/ الذ

ّ
ن  (  23)الالفت هنا أن

ّ
سك

ُ
أن ت

خر/ الحرف, إذ نراها _ أي  الكلمة/  نفسها و ترويها, و هذا دليل واضح على مدى خوائها و حاجتها لالحتواء من قبل اآل 

ات الّسفيانية_ تقبل أن ترحل راضية مرضية ) و أغااادر/ أغادر كل قلب/ دخلته( بعد الفوز بلحظة سكون روحّية  
ّ
الذ

بع بالّسكينة و الوئام. 
ّ
 ) و تشرق شمس في كبد الّروح (, و كأّنها تخش ى أن تغادر الّدنيا و لم تحَض بلحظة تش

ن من تخفيف حّدة الّرفض       
ّ
سبة لهذه الكلمة ؛ كونه قد تمك

ّ
و ُيعّد ارتباط الّسكينة بتقبل املوت أمر جد فارق بالن

له   تتوّدد  و  يهجرها,  مازال  ذي 
ّ
ال املرأة  لحرفها/  ترجع  أوجاعها, وجعلها  مع  املتماهية  الومضة  في هذه  امتلكها  ذي 

ّ
ال

املرأة, فسقطت في شكل غزل جد ُمغاير, يالطف الّروح و يحترم الجسد   /( 42)بومضات متتالية ُعنونت به) عن الحرف( 

 قائلة:

في عمر,  ( كّل    األشياء,          تكبر..          تشيخ,             و تموووت, إال     "الحرف"         باااق.. على صورته, منذ والدته,1) 

 و جمال يوسف..! 

 الحرف آدم.. الكلمة حواء.   ( الكلمة, أنثى, من ضلع الحرف.2)  

 ( ال تملك حرف, ال تملك روح..!  3)  

 ( ال مذاق للكلمة إال إذا تلذذنا بالحرف..! 4) 

 ( الحرف, نداء, الكلمة منادى.. "   يناديها.. تجيء..!"  5)  

 ( والدةالحرف, طبيعية,والدة الكلمة, قيصرية.. 6) 

 ( إذاسقط الحرف,هلكت الكلمة..!( 7) 

 والدة سبع ومضات متتالية بهذا الجمال و الكّم الهائل من املشاعر و األحاسيس املتعالية, ال يجب أن تمّر دون       
ّ
إن

ات الّسفيانية_ الّدخول من باب الجمال والعمر ) في عمر, و  
ّ
صلح بين الكلمة و الحرف, فقد أجادت_ أي الكلمة/ الذ

افذة التي تسقط عندها أ 
ّ
ساء, و لم تكتفِّ بذلك بل استحضرت نصف جمال  جمال يوسف(, الن

ّ
قفال الحروف/ الن

األرض الذي تجّسد في سيدنا يوسف عليه الّسالم و أسقطته على حرفها, ثم احتوته_ أي حرفها/ املرأة برّده إلى ضلعها  

و كأّنها تقول لحرفها)  ) الكلمة أنثى, من ضلع الحرف( و اعطاته الكّل ) الكلمة/حواء( و اكتفت بالجزء ) الحرف/ آدم (,  

يا أنا(, و لم تنتهِّ بعد, بل استمرت بتدفق ال شعوري ال انقطاع فيه تطرح مدى شوقها و احترامها و احتوائها و احتياجها  

و حّبها و ارتباطها بحرفها/ املرأة الذي هجرها, و تصرّح له بأّنها الش يء دونه, بأّنها جسد دون روح )ال تملك حرف,التملك  

 .   روح..!( 

إذن فالّروح تطلب الّسكينة و الّسكينة عند حرفها/ املرأة؛ لذا من ال )يملك الحرف ال يملك روح (, وال معنى له دون       

 إذا تلذذنا بالحرف..!(.  و مثل هذه الّصور املشّبعة عطاء و انتماء, هي بمثابة املثير القوي  
ّ

احتوائه و )ال مذاق للكلمة إال

 الحرف على لعب  
ّ
ذي  (  25)دوره و إظهار استجابته لهذا الّصلح و الّسالم , "و االرتفاع به إلى مستوى االستبصار"لحث

ّ
ال

داء )الحرف, نداء, الكلمة منادى.. " يناديها.. تجيء..!"(. 
ّ
ات الّسفيانية في صورة الن

ّ
 جّسدته الكلمة/ الذ

ات الّسفيانية منادى,      
ّ
و هذا ما أقّر به كبرياء الكّل/ الكلمة على الجزء/ الحرف؛    فالحرف /املرأة" نداء, و الكلمة /الذ

 الكيان يكمن في ) الكلمة( بينما الّضلع يجّسد )الحرف(, و ذاك منصف, كون اإلعتذر املجرد ثقيل على الكلمة و إن  
ّ
ألن

ف, و قد بدأ ذلك واضح بإستدعائه في صورة ) والدة قيصرية( بكّل مدلوالتها الّس 
ّ
طحية و العميقة,  خرج فهو جد متكل

والدة    ( بصورة  الكلمة  عليه  عّبرت  لذا  اعم؛ 
ّ
الن ملعناه  مكمل  و  املرأة,  الحرف/  تركيبة  من  جزء  االعتذار   

ّ
أن حين  في 

عرية  
ّ
ات الّسفيانية اعتذرت بطريقة غير مباشرة من خالل هذا الكّم الهائل من الّصور الش

ّ
  الكلمة/الذ

ّ
طبيعية(, كما أن

عورية و الالشعو 
ّ
رية التي جّسدت فيها املكانة الّرفيعة لهذا الحرف/ املرأة عندها ) إذا سقط الحرف, هلكت الكلمة( الش
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مولًدا   تجاوزها  و  الالمباشرة,  مناداتها  و  غزلها  و  اعتذارها  و  الكلمة  يستوعب  لم  يبدو_  ما  على  الحرف_   
ّ
أن  

ّ
إال ؛ 

أسف: (26))مفارقة( 
ّ
 رهيبة مفادها الت

 ماال تملكه يملكك(.) ما تملكهال يملكك..و  

ات الّسفيانية مشّبعة عطاء, و حرف/ إمرأة     
ّ
غارق في الجفاء, مفارقة رمت بهذه    إّنها بالفعل مفارقة بين كلمة/الذ

ا للبحث عن حرف تعويض ي ال تملكه/ أنثى الخيال   خبط و اإلحباط, دفعها ال شعوريًّ
ّ
الكلمة في هذا الكّم الهائل من الت

ه يهجرها )ما تملكه ال يملكك..( 
ّ
 ليكملها )وماال تملكه يملكك(, و تتبرأ من حرف تملكه؛ ألن

ملك هنا     
ّ
ذي فتح الباب على مصرعيه أمام الكلمة لتغادر مسرح الّصلح    فاإلمتالك و الت

ّ
ترجمان لالرتواء الّروحي, ال

ا عّمن يتبناها, عّمن يمتصها و يتعاطى معها بعمق, فهي في حالة  
ً
والّسالم, و تتجه نحو تخذير تلك املشاعر املتحركة بحث

قليل, و هذه الحالة الّصاخبة البد من تهدئتها    صخب و إثارة انعكست في تلك الّصور الالشعورية التي قدمناها قبل 

صورة  في  الّتهدئة  فجاءت  األولى,  الوهلة  منذ  مفارقة(   ( العنوان  في  صّبته  ذي 
ّ
ال و  داخلها  القائم  الّصراع   

ّ
ليخف

ات الّسفيانية امللّح  (27))الّسيجارة( 
ّ
الية بشكّلٍ الواعي تتطلبه حاجة الكلمة/ الذ

ّ
ة لتسكين  التي ُعنونت بها الومضة الت

فس ي:  
ّ
فريغ الن

ّ
 األلم و الّسيطرة على الّصراع الذي تخوضه أعماقها. فقالت من باب الت

ا,  
ً
 ) اشتهي ليلة مجنونة, تشبنهي.. أن نشترك في سيجارة.. نعبت بأدخنتها, و نتقاذفها كاأليام.. حتى أنُّ أمل

هية أدمت شفتي..."(.         
ّ
 و أهمسني في سري:    " الش

       
ّ
وجاء  إن اشتهي(,   ( الورق  على  سقط  لفظ  أول  في  بل  العنوان؛  في  تتجّسد  لم  الومضة  لهذه  التفجيرية  القوة 

و   ا, 
ً
أمل أنُّ  الجسدي )حتى  الّروحي  في االشتهاء  الغارقة  الحالة  يمتّص جموح هذه  العنوان)سيجارة( كسياج يحتجز و 

ذي ترفضة الكل
ّ
هية أدمت شفتي..."(, ال

ّ
ات الّسفيانية الواعية, و تحاول قدر اإلمكان  أهمسني في سري: " الش

ّ
مة/ الذ

 موجة  
ّ
 أن

ّ
ردعه و دفعه نحو بؤرة الكبت التي كان داخلها )نشترك في سيجارة.. نعبت بأدخنتها, و نتقاذفها كاأليام..(, إال

ات الّسفيانية الّسحيقة ) بؤرة
ّ
فريغ الالواعي و املنبثقة كالّسيل من أعماق هذه الكلمة/ الذ

ّ
الكبت( كانت أقوى من    الت

لة في االشتهاء الذي ابتلع حتى املخذر  
ّ
ذي حاولت من خالله إخماد نار الكبت امللتهبة و املتمث

ّ
الّردع الواعي/ الّسيحارة ال

اقص صورة االشتهاء و يكملها بل و يأجج أبعادها و يزيدها اشتعال بشكٍل   املزعوم/ الّسيجارة, و أحالته لعنصر رئيس ير

ا منها جعلها _ أ
ًّ
هور املتتالي ظن

ّ
فسية نحو الظ

ّ
ي الكلمة_ تتواري خلف دخان هذه الّسيجارة, و تطلق العنان لصورها الن

 الّدخان يغطيها. 
ّ
 بأن

شتت الذي       
ّ
خبط و الت

ّ
و ما الّدخان ) نعبث بأدخنتها, ونتقادفها كاأليام( سوى داللة على حالة من االضطراب و الت

عب, حتى تقع في حالة  أوجد هذه الّصور املشتعل
ّ
ات الّسفيانية و استهالكها حّد الت

ّ
ة كحيلة نفسّية إللهاء الكلمة/ الذ

 من القفار الّروحي و الجسدي, فيكون بمثابة الهدنة مع دواخلها لتسترد أنفاسها املرهقة.  

وحش,       
ّ
هية/ أدمت شفتي(, كون الكلمة عطشة حّد الت

ّ
فسّية دامية ) الش

ّ
و ال نستغرب أن تكون نهاية هذه الّدفقة الن

الث أشهر حيث  
ّ
فسية هو الهجران فوق الث

ّ
و الهتة حّد الوجع , و ذاك جد طبيعي مادام املحّرك الّرئيس لهذه الحالة الن

تيجة تعب مركب  , فالحرف  (28)الجدب و القحط و الحاجة
ّ
نافر من الكلمة, و الكلمة غير قادرة على احتواء الحرف, و الن

 هذه الومضة كّيفت الكلمة و أدخلتها في  
ّ
للكلمة و غياب قاتل للحرف, و ذاك  أرهقها حّد القبول بالعيش الحاف, و كأن

ذي جعلها تتنازل عن ألم البحث على حرفها, و تدخل
ّ
ال عب و اإلرهاق 

ّ
الت فتيش عن كيان    حالة من 

ّ
الت في حالة من 

ذي كانت تريد أن تحتويه. 
ّ
 يحتوبها بدل الحرف ال
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فالبحث استهلك و لم تعثر الكلمة على ش يء؛ لذا أصبحت تفتش, و هذا يعكس حالة ُمغايرة يكون فيها األخر ساكن       

ذي ينتهي البحث عند حضوره؛ كونه_ أي البحث_  
ّ
فتيش ال

ّ
قائم على مبدأ العثور على اآلخر  الّروح, لذا جاءت بلفظ الت

فتيش جاءت ومضة )قفار( 
ّ
 الجامعة بين القبول و الّرفض بشكٍل الفٍت, تقول:  (29)بالخارج, و من بين البحث و الت

 ) متعبة روحه,يفتشعن موطئ رأس, في وطٍن, مساحته شبر مربع..     و لم يجد.. و لن يجد..!!(  

 القفار/ الخالء هو الوصف ال     
ّ
ّدقيق و املنصف للحالة التي تمّر به هذه الكلمة التي هجرها حرفها/ وطنها فوق  إن

و   افقدها داللتها  ) متعبة روحه, يفتش عن موطئ رأس(, الذي  الّروحي و  ضياع 
ّ
ال الث أشهر, حتى وصلت مرحلة 

ّ
الث

شاؤم ) لم يجد.. و لن يجد..!!( , حيث الخالء  
ّ
يه و الت

ّ
ذي يسكن مهاجر دون وطن مساحته  وجودها, و ادخلها في حيز الت

ّ
ال

... لم يجد..!! (, فرجعت   ات الّسفيانية تنّبهت لتوغل خطواتها داخل الّضياع ) 
ّ
 هذه الكلمة / الذ

ّ
 أن

ّ
شبر/ قلب؛ إال

ه وطنها و مسكنها و مالذها الوحيد,  هذا باإلضافة إلى سيطرت الحاجة الجسدية عليها  
ّ
تتمسك بالحرف/ املرأة ؛ ألن

ا  طلًبا لال ات الّسفيانية؛ لذا نراها ال شعوريًّ
ّ
تزان, فالحرف/ الوطن/ املرأة هو املطلب الّروحي و الجسدي للكلمة/ الذ

ريق إليها دون أي مقدمات أو عناوين؛  
ّ
تكرر دعوته و ما ترغب أن يكون عليه و تهيء له مكانه, و تستحثه على معرفة الط

مهيد و املقدمات و بد 
ّ
تائج قائلةكونها تعّدت مرحلة الت

ّ
 : (30)أت تبحث عن الن

 ) كوني,أنثى مذهلة, تعرف من أين يؤكل الّرجل(. 

إن الكلمة _على ما يبدو_ استنفذت كّل طاقاتها و خاضت أشرس معاركها من أجل استرجاع حرفها ألحضانها, و من       

صريحة هي نتاج طبيعي لذاك الكّم  أجل رسم خارطة نابضة تهتدي بها نحوها ) تعرف من أين يؤكل الّرجل(, إّنها صورة  

صام حتى مرحلة الّدم, فقد قاتلت و عانت و تعبت من   عرية الالواعية التي قّدمتها منذ لحظة الخِّ
ّ
الهائل من الّصور الش

هول؟ و اإلجابة تأتي تباًعا في فهم  
ّ
ذي يطرح نفسه أين يكمن الذ

ّ
حظة ) كوني أنثى مذهلة (. لكّن السؤال ال

ّ
أجل هذه الل

 
ّ
متلك بها الكلمة/ الّرجل, و كيف هي الطريقة التي يمكن أن يمتلك بها الحرف كلمته التي هجرها من  الط

ُ
ريقة التي ت

 شهور؟

 مكان الحرف أوسع منه, و ال يمكنه أن       
ّ
 و فكًرا و قلًبا ؛ لكن يبدو أن

ً
 و مكانة

ً
اإلجابة تختصر في أن تستوعبه داللة

ا/ جسًدا و ال مع
ُ
نى / روًحا,  وما عليها _ أي الكلمة_ سوى أن تعتزل فكرة الّصلح بكّل ما تستدعية من  يستوعبه ال لفظ

تلت فيه الّدالالت البكر , لتضعنا في  
ُ
صوٍر شعورّيٍة مشّبعٍة احتواء و اشتهاء, داخل مشهد دموي انتحر فيه الكالم و ق

ص ) املذبحة( 
ّ
 : (31)حضرة الن

ا الول حّب..!(. )عندما تشتهيك العزلة وجبة, استبيح دم   
ً
اكرة, قربان

ّ
 الذ

ا مع الحرف )عندما تشتهيك العزلة       ا و ال شعوريًّ  الكلمة قطعت صلتها شعوريًّ
ّ
ال نبتعد عن الّصواب هنا إذا ما قلنا إن

ا الول حّب..!(, حرف يكون حّبها األول,  
ً
اكرة, قربان

ّ
وجبة...(، و اتجهت تبحث في عزلتها عن حرف جديد )استبيح دم الذ

ا إّنها مستعدة أن تتوّجع و تنزف مقابل خلق  
ً
حرف جاهزة أن تنزف ذاكرتها وجع ألجل استحضاره , و كأّنها تقول ضمن

ا و احتواء لها, حرف رحمه العزلة و والده الّدم.  حرف ينبض حبًّ

ات الّسفيانّية _ في حالة نفور تام من حرفها/ املرأة , جعلها تشتهي      
ّ
و تستبيح و تصرّح بحبها    فهي _ أي الكلمة/ الذ

ألجل   تخوضها  التي  الّصراعات  كتلة  ليمتّص  استحضاره؛  جاهدة  تحاول  ذاكرتها,  في  كامٍن  الخيال  املرأة  لحرٍف/ 

صام و دفع الهجر؛ كون القلب   االحتواء الّروحي. وُيعّد تصريحها بالحّب هنا الّسبب الّرئيس وراء إخفاقها في نبذ الخِّ

ا بحرٍف استحوذ ع
ً
اكرة ( و تمّدد نحو القلب. مسكون

ّ
اكرة )استبيح دم الذ

ّ
 لى العقل و الذ

اكرة على استحضار الحرف الجديد بمداد الوجع, اشعل الكلمة و دفعها قسًرا نحو احتواء حرفها/       
ّ
 الذ

ّ
 حث

ّ
 أن

ّ
إال

االنهيار   الجسد على وشك  فظ/ 
ّ
الل  

ّ
ألن الحائط,  صام عرض  الخِّ و  بالهجر  اقع, ضاربة  الو في حضرة  املرأة  االنتهاء  و 
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ات  
ّ
تي أوقعتها في أقس ى مراحل الّصراع, صراع بين لفظ/ جسد و معنى/ روح, بين انفكاك هذه الكلمة/ الذ

ّ
الّرغبة, ال

ه صراع مركب هربت 
ّ
اقع في آٍن واحٍد, إن ا, بين روح تتصل بالخيال و جسد يرتبط بالو ا و ارتباطها جسديًّ الّسفيانية روحيًّ

)وقد  منه نحو محرابها   قائلة  ينطفي,  تئن و جسد  تهدئة روح  القادرة على  املراده و  املقاصد  عبد إلستجالب 
ّ
الت حيث 

اقع/ الجسد, و اآلخر غير متاح/ قرين  (32)يحدث(  الو في وقٍت واحٍد, أحدهم متاح/ قرين  الكلمة بشيئين  أن تتصل   ,

روح, صورتهما بهذه الّصور الالشعورّية:  
ّ
 الخيال/ ال

 دون مهر(. حّب..! تعااال,و اقترن بعقلي ) الجسد شرط ال 

ل لنا الحلقة األخيرة لهذا الّصراع الّدامي,     
ّ
 هذه الومضة تمث

ّ
صام الذي انهته الكلمة    إن و تهيئنا ملعرفة سبب هذا الخِّ

اقع)   اقع و الخيال, و جّد مهلك و متعب لها, فقد اعطت جسدها للحرف/ املرأة الو بشكٍل منصٍف للحرف/ املرأة الو

نا أن  الجسد شرط الحب..(, بينما منحت روحها للحرف اآلخر/ املرأة الخيال )تعااال, و اقترن بعقلي دون مهر(. و يمكن

ه  
ّ
بـأن اقع_  الكلمة إيجاد حّل وسط الرضاء روحها و حرفها, و قد عاهدته _ أي حرفها/ املرأة الو نلتمس هنا محاولة 

الوحيد و األكيد و الفريد, و لن ينافسها أحد فيه سوى بالخيال, و هذا ما عكسته الكلمة في صورة ) تعااال, و اقترن  

اقع. بعقلي دون مهر(, فسقوط املهر يسقط ارت  باط الكلمة بحرف جديد على الو

يتبعه_        ما  و  الخيال  أي   _ كبحه   
ّ
ألن الخيال؛  تطلب حرية  الّسفيانية  ات 

ّ
الذ الكلمة/   

ّ
فإن العهد  هذا  مقابل  لكن 

مستحيل, و وجوده مطلب نفس ي ضروري, خاضت معارك مع دواخلها ألجل استحضاره و امتالكه و تطويعه و ترويضه؛  

الّروح و كالهما ال ملموس مثل الخيال و ضيوفه و ما يملكان من سطوة ال شعورّية على الكلمة/  فهو مطلب االعقل و  

  الخيال, و الجسد  
ّ

افق الفكري, و الّروح ال يسّد فراغها  إال و
ّ
  العقل ال يسّد فراغه سوى الت

ّ
ات الّسفيانّية. كما أن

ّ
الذ

اقع, و جمع كّل تلك األمور في ح اقع غير ممكن رغم هذه الحرب املهلكة التي  ال يسّد فراغه سوى  الو رفها/ املرأة الو

لطغيان   راجع  الّسبب  و  لكّنها فشلت  الجسد؛  فظ/ 
ّ
الل ي  لترض ِّ ؛  الّروح  معانيها/  العقل, و ضد  دخلتها ضد دالالتها/ 

 إذا سانده العقل, و هو طغيان كان بمثابة املحّرك الّرئيس لهذا الّصراع
ّ

ذي انتج    القلب, و القلب ال يطغي إال
ّ
القوي, ال

اقع و روح تحضن الخيال, بعد أن ناضلت كثيًرا ألجل الّربط بينهما / الّروح و    نحو جسد يسكن الو
ً
ا منشطرة

ً
لنا ذات

غاة,  
ّ
اقع؛ لكّنها عجزت أمام سلطة القلوب, فصّرحت ال واعية بعجزها وضعفها أمام الط الجسد في حرفها/ املرأة الو

 : (33)قائلة

 لوك طغاة..!(. ) القلوب,   م

وعندما تطغى القلوب يرتفع نبضها و يندحر خصمها و يسقط منطقها, تصبح كالخيل الجامحة ردعها يعني موتها     

فظ/ الجسد, و ال يمكنها أن تروض روحها  
ّ
)...طغاة..(, فترتبط سكينتها باملعنى/ الّروح, و يصبح بإمكانها أن تتنازل عن الل

اق  حروف الكلمة تعطي اكتمال, و االكتمال احتواء , و االحتواء مشاعر  و تسكن الحرف/ املرأة الو
ّ
ع عنوة داخلها. إذ أن

صام   الّصراع, و حّل الخِّ و  صام  الخِّ لنمو  بيئة مناسبة  الفقد  و  الالموجود فقد,  الال موجود, و  املشاعر غارقة حّد  و 

اقف الحياة    الوحيد قبول الحرف للفظ/ الجسد و ترك الّروح للمعنى/ الخيال؛ لتتمكن  كيف مع مو
ّ
هذه الكلمة من الت

 
ً

ا معقوال
ً
غاة و هذا ما صرحت به الكلمة/  (34)تكيف

ّ
ه أيًضا خاضع لسلطة الط

ّ
 يرفض ذلك؛ ألن

ّ
, و على الحرف/ املرأة أال

ذي يبحث عن وطن مساحته شبر) يفتش/عن موطئ رأس,/  
ّ
ات الّسفيانية عندما وصفت نفسها باملهاجر القلق ال

ّ
الذ

ا بالوطن قلب الحرف/ املرأة.  في وطٍن 
ً
 ,/مساحته شبر مربع../و لم يجد.. و لن يجد(, و هو يعني ضمن

تائج      4
ّ
 _ الن



 الجامعة   مجلة

 

 34صفحة  )  2021 -ديسمبر  (العدد التاني و العشرون   -السنة العاشرة  
 

 

الّسفيانية,      ات 
ّ
الذ ابضة بصراعات 

ّ
الن عرية 

ّ
الش الومضات  أن نقف عند عّدة    من خالل تعاطينا مع هذه  يمكننا 

الكلمة و الحرف,   ات على 
ّ
الذ لنا هذه  تي اسقطتها 

ّ
ال فسية املتنوعة 

ّ
الن الّدفقات  نقاط توصلنا لها و نحن في حضرة 

 أهمها:

ات الّسفيانّية؛ لذا قّدمت لنا ومضات تضّمنت جّل املشاعر  
ّ
ين داخل الذ

ّ
 هذا الّصراع متباين من حيث القوة و الل

ّ
_ إن

 .ة الّسلبية منها و اإليجابّيةاإلنساني

ات الّسفيانّية 
ّ
نت الكلمة و الحرف و ما يربطهما من عالقة مقّدسة, من تجسيد كّل ما أرادت الذ

ّ
تفريغه؛   _ لقد تمك

فظ/ الجسد و املعنى/ الّروح
ّ
 . كونهما يحمالن جانبان مهمان قام عليهما الّصراع هما الل

ات الّسفيانّية, و الّرحم املناسب لوالدة هذه الّصراعات و  _   
ّ
ُيعّد الخواء الّدخلي بمثابة املحّرك الّرئيس لكوامن الذ

فسّية. 
ّ
 املشادات الن

اقعي,    الّروح ال الّرجل و املرأة, فالّروح حّرة, حاملة, متمّردة, في   _ تكمن حقيقه الّصراع في الجسد و   الجسد و
ّ
حين أن

 مستسلم, قابل باملوجود.

 األرواح اتصالها فكري و  
ّ
ات الّسفيانية تحقيق ذلك؛ ألن

ّ
_ ال يسهم إشباع الجسد في سّد جوع الّروح مهما حاولت الذ

 غذاؤها ذهني, بينما غذاء األجساد أجساد. 

 
ّ
ات الّسفيانّية الجمع بين روحها و جسدها في ش يٍء واحٍد بائت بالفشل, رغم بحثها املتواصل و قتالها  _ إن

ّ
 محاولة الذ

 الّدامي ألجل ذلك الّربط . 

طاحن الّداخلي, و تحّد من تضاعفه داخلها, تجّسدت في  _   
ّ
ف هذا الت

ّ
ات الّسفيانّية أن تجد هدنة لتخف

ّ
استطاعت الذ

ا  . قع, و منح الّروح للخيال اعطاء الجسد للو

 _ التوصيات: 6

 ماؤه مهما استهلك؛ كونه       
ّ
ذي ال يجف

ّ
ات الّسفيانّية ومضات كان أم قصص قصيرة هو بمثابة البئر ال

ّ
 نتاج الذ

ّ
إن

 منغمس بصوٍر نابضٍة تعطيه داللة ال
ً

ات  قائًما على مبدأ االنفتاح الّداللي و العطاء اإليحائي, فنجد لفظ )الكلمة( مثال
ّ
ذ

ما  
ّ
انية, و كل

ّ
ما وقفنا على واحدة جذبتنا الث

ّ
و إيحاءات الّرجل و انزياحات الجسد, و تدعونا نحو مفارقات متباينة كل

ا اآلخر.
ّ
نا من مقصٍد فلت من

ّ
 تمك

اج  فهي كالّصور املتحركة بحركة املتلقي, تقف حين يقف و تتقدم مع تقدمه, و هذا يجعلنا كنقاد نتعاطى مع هذا النت     

ات
ّ
ها و بشكٍل إبداعي, يستحق البحث و الّدراسة كون عطاؤه خالًدا    الذي ال يحمل جزء من الذ

ّ
الّسفيانّية بل يحملها كل

 خلود الجسد و الّروح و ما بينهما من تصارع, تتضافر أوجاعها الّداخلية و الخارجية لتصويره.  

 _ الهامش:        7

م, له نتاج جد مميز و متمكن في  1973ناّص ليبي من مدينة مزدة, مواليد طرابلس    سفيان عبد هللا مادي, •

ص الومضة , و القصص القصيرة و القصيرة جًدا, ُيعّد نّص ) درمان.. الكهف املسحور(, و نّص ) حكاية 
ّ
الن

 (, و نّص ) في عزلة بعيدة ( من أشهر و أجمل نتاجاته األدبية. 

يبية اإللكترونية, و صحيفة مرسيط, ثم اطلق العنان  2009 أول كتاباته كانت سنة  
ّ
م, في صحيفة الوطن الل

سنة   الفٍت  بشكّلٍ  املبدع  من    م2012لحرفه  هائل  كّم  لنا  ًدا 
ّ
مول بوك,  بالفيس  خصية 

ّ
الش على صفحته 

صوص األدبية املبدعة, التي هي في طريقها نحو الوالدة على الورق؛ لتكون بمتناول الجميع. 
ّ
 الن

تبت 
ُ
عرّية بهذا االختزال    ك

ّ
عطه حقه كناص استطاع أن يكتب الومضة الش

ُ
عنه بعض املقاالت ؛ لكّنها لم ت

ذي يمكن اعتباره عّراب لهذا الحرف املبدع. 
ّ
اص الليبي عبد هللا املاي, ال

ّ
 الهادف, متأثًرا بشكٍل ملحوٍظ بالن
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فس و األدب, دراسة نقدّية نشرت في م1) 
ّ
 . 1جلة الحوار املتمّدن اإللكترونية, ص:(_ عماد البابلي, علم الن

غة العربية و أدابها اإللكترونية ,  2) 
ّ
عرية و سماتها, مجلة الل

ّ
(_ ينظر: سيد فضل قادري, حسين كياني, الومضة الش

 .1ص:

فس و األدب, ) م.س(, ص:3) 
ّ
 . 1(_ ينظر: عماد البابلي, علم الن

فس ي, شب4) 
ّ
ربية, (_ينظر: مهدي محمد أبو عال, الّصراع الن

ّ
 . 2م, ص: 2013كة جامعة بابل, كلية الت

باعة, الجزائر, ط5) 
ّ
شر و الط

ّ
قد األدبي, دار جسور للن

ّ
 .22م, ص:2007, 1(_ ينظر: يوسف وغلس ي, مناهج الن

ربية األساسية,  6) 
ّ
فس ي, شبكة جامعة بابل, كلية الت

ّ
 م. 2013(_ ينظر:  مهدي محمد جواد, الّصراع الن

شر. (_ سفيان عبد هللا م7) 
ّ
 ادي, مجموعة الكلمة و الحرف,  مخطوطة و قّيد الن

 .   20(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م, س(, ص:8) 

 .12م, ص:2004(_ فقه األسرة املسلمة, الفتوى مجلة إلكترونية, 9) 

املعرفة,    (_10)  عالم  التأويلة(,  ألياته  و  املظاهر  و  العوامل   ( الحداثة  شعر  في  اإلبهام  القعود,  محمد  الّرحمن  عبد 

 .45م, ص:1978الكويت, د.ط,

 .   19(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:11) 

 .   18(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:12) 

 .  17(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:13) 

روق. ) د.ب(, ) د.ط(, )د.ت(, ص:  14) 
ّ
فس ي ألنفسنا؟(, دار الش

ّ
وازن الن

ّ
(_ عبد هللا صقر, األدب و الفن ) كيف نخلق الت

33. 

 .  16(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:15) 

 .15(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:16) 

عرية,17) 
ّ
اص في إحد لحظات مكاشفته الش

ّ
 م.2020 (_ هذا ما صرّح به الن

 .14(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:18) 

 .13(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:19) 

 .14م, ص:2017(_ ينظر: محمد قطب, الّرؤى و األحالم" قراءة في نصوص أدبية", دار الكتب املصرية,  مصر, د.ط,  20) 

 .13(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:21) 

عر العربي الحديث, دار تموز, دمشق,ط (_ ينظر: رحيم عبد (22
ّ
بوءة في الش

ّ
 . 79م, ص:2012, 1علي الغرباوي, الن

فس ي, مؤسسة هنداوي, د.ب, د.ط, د.ت, ص23) 
ّ
حليل الن

ّ
 .12(_ ينظر: محمد فؤاد جالل, مباديء الت

 .12(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:24) 

قافة و القكر و األدب, مصر, د.ط, (_ ينظر: مصطفى لغتيري 25) 
ّ
فس ي, دار الث

ّ
وازن الن

ّ
 . 22م, ص: 2013, الّسعادة و الت

 .11(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:26) 

 .11(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:27) 

خصية, الّدار العربية للكتاب, لبنان, ط28) 
ّ
 .33م,ص:1987, 1(_ ينظر: عباس فيصل, أساليب دراسة الش

قافة اإللكترونية  29) 
ّ
ص األدبي, دراسة نقدّية ثم نشرها في مجلة الث

ّ
كرار و جماليات الن

ّ
(_ ينظر: عاصم واهي مفلح, الت

 . 12م, ص:2019, 

 .10(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:30) 
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 . 9(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:31) 

 . 8(_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:32) 

 . 7_ سفيان عبد هللا مادي, ) م,س(, ص:( 33)  

ائد العربي, بيروت, ط34)   134م, ص:1982, 1(_ عز الّدين إسماعيل, روح العصر, دار الّر

 املصادر و املراجع     

شر. 
ّ
 *سفيان عبد هللا مادي, مجموعة "الكلمة و الحرف",  مخطوطة و قّيد الن

بوءة في 1
ّ
عر العربي الحديث, دار تموز, دمشق, ط_ رحيم عبد علي الغرباوي, الن

ّ
 م. 2012, 1الش

غة العربية و أدابها اإللكترونية . 2
ّ
عرية و سماتها, مجلة الل

ّ
 _ سيد فضل قادري, حسين كياني, الومضة الش

قافة اإللكترونية , 3
ّ
ص األدبي, دراسة نقدّية ثم نشرها في مجلة الث

ّ
كرار و جماليات الن

ّ
 م. 2019_ عاصم واهي مفلح, الت

خصية, الّدار العربية للكتاب, لبنان, ط4
ّ
 م. 1987, 1_عباس فيصل, أساليب دراسة الش

_ عبد الّرحمن محمد القعود, اإلبهام في شعر الحداثة ) العوامل و املظاهر و ألياته التأويلة(, عالم املعرفة, الكويت,  5

 م.1978د.ط ,

وازن  6
ّ
روق.  د.ب, د.ط, د.ت _ عبد هللا صقر, األدب و الفن ) كيف نخلق الت

ّ
فس ي ألنفسنا؟(, دار الش

ّ
 الن

ائد العربي, بيروت, ط7  م. 1982, 1_ عز الّدين إسماعيل, روح العصر, دار الّر

فس و األدب, دراسة نقدّية نشرت في مجلة الحوار املتمّدن اإللكترونية, د.ت. 8
ّ
 _ عماد البابلي, علم الن

 م.2004ونية, فقه األسرة املسلمة, الفتوى مجلة إلكتر 9 _

فس ي, مؤسسة هنداوي, د.ب, د.ط, د.ت. 10
ّ
حليل الن

ّ
 _ محمد فؤاد جالل, مباديء الت

 _ محمد قطب, الّرؤى و األحالم" قراءة في نصوص أدبية", دار الكتب املصرية,  مصر, د.ط, د.ت . 11

قافة و القكر و األدب, مص12
ّ
فس ي, دار الث

ّ
وازن الن

ّ
 م.2013ر, د.ط, _ مصطفى لغتيري, الّسعادة و الت

ربية األساسية,  13
ّ
فس ي, شبكة جامعة بابل, كلية الت

ّ
 م. 2013_ مهدي محمد جواد, الّصراع الن

ربية, 14
ّ
فس ي, شبكة جامعة بابل, كلية الت

ّ
 م. 2013_ مهدي محمد أبو عال, الّصراع الن

باعة, الجزائر, ط15
ّ
شر و الط

ّ
قد األدبي, دار جسور للن

ّ
 م . 2007, 1_ يوسف وغلس ي, مناهج الن

 

 

 التناوب الداليل للحروف ف كتاب إعراب الشاطبية للسيناوني 

.د. علي محمد عبدهللا الفقي 

 كلية اآلداب والعلوم مزدة 

 مستخلص: 

الشيخ     كانت سائدة على فكر  املنهج عوامل  التحليل وأصالة  التفكير ودقة  ،أن عمق  البحث  ظهر من خالل هذا 

السيناوني من لدن بداية كتابه حتى نهايته ،كما تجلت في هذا الكتاب قدرة الشيخ على استخالص النتائج املتفقة مع  

ا علم  علميين شريفين؛  بين  الشيخ  وجْمع   ، اللغوية  الكبار  القواعد  العلماء  في مصاف  يضعه  القراءات  وعلم  لنحو 

ن  
ّ
القالئل الذين درسوا العلمين معا ، واستشهاد الشيخ بنصوص القرآن الكريم على اختالف رواياته يدّل على تمك
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الشيخ السيناوني ومعرفته التاّمة بوجوه القراءات املختلفة ،واستشهاد الشيخ بالشعر العربي يعني قدرته الراسخة  

لى تنويع مصادر معارفه ،ولذا أدعو الباحثين املهتمين بالجوانب اللغوية والقراءات واألصول إلى االهتمام بدراسة  ع

 اإلرث الفكري للشيخ السيناوني.

Abstract: 

This research is concerned with introducing a scholar from Libya, Sheikh Hassan Al-Sinaawny, who 

devoted his life to the service of science. This research is concerned with presenting a linguistic idea, 

which is the idea of the letters on behalf of each other, and this phenomenon represents the wide 

ability of the Arabic language to perform meanings in different ways, and if the meanings of the 

letters are specific in the case of being singular, they also express the meanings of other letters 

through the general context of speech, such as on behalf of the letter ( in) on the letter (in) and on 

behalf of the letter (on) on the letter (from ) 

It becomes clear through research two things : 

1:The ability of the Arabic language to express meanings in several synthetic means. 

2:The ability of the Arabic linguistic mind to accurate analysis and deduction. 

 

 التعريف بالشيخ السيناوي وكتابه إعراب الشاطبية: 

الذين أمّدوا الفكر اإلنساني بعلوم نافعة ومعارف ثّرة ،غير أن شّح الدراسات التي من شأنها   ما أكثر األعالم الليبين 

التعريف بهؤالء األعالم وجهودهم كانت سببا كبيرا في بعدهم عن دائرة الضوء والشهرة ،ومن هؤالء األعالم الشيخ  

ال  وفقهيا  وبالغيا  لغويا  إرثا  اإلنسانية  للمكتبة  ترك  الذي  غبار  السيناوني  عنه  لتنفض  الباحثين  أيدي  ينتظر  يزال   

 السنين  وقتام النسيان 

؛ والسيناوني نسبة للقرية الليبية )سيناون( التي  1والشيخ هو حسن بن الحاج عمر بن عبد هللا بن عمر السيناوني       

،حيث ولد سنة    وكانت هذه القرية محل والدته ومشهد صباه   2تقع جنوب بلدة نالوت وشمال شرق منطقة غدامس 

ا بلغ سن التّعلم دفع به والده إلى زاوية سيناون فحفظ القرآن الكريم ،وكان والده كثيرا ما يسافر  1873هـ  1290
ّ
م ،ومل

إلى تونس للتجارة ، وفي إحدى رحالته اصطحب معه ابنه حسنا ،وفي تونس التحق الشيخ حسن بجامع الزيتونة ،وكان  

عاما عشر  ثمانية  آنذاك  اللغوية    3عمره  العلوم  من  كبير  بنصيب  ،وأخذ  افرا  و علما  الزيتونة  جامع  من  نال  ،وقد 

والفقهية وعلم القراءات ،ولم يهدأ له بال حتى  )حتى أحرز رتبة التدريس العليا ،هذه الرتبة التي تجعل صاحبها في 

مسقط رأسه قرية سيناون رغبة    ثم عاد الشيخ إلى   4مصاف العلماء الكبار وهي أعلى الرتب العلمية بجامع الزيتونة( 

في إشاعة العلم بين أهل قريته فجلس للتدريس في زاوية سيناون التي حفظ بها القرآن الكريم غير أن األهالي لم ُيقبلوا  

عليه ولم ينتظموا في حلقة درسه ،فقد صرفوا أغلب وقتهم في تحصيل لقمة العيش ،إذ لم يترك لهم شظف الحياة  

م فحزن  
ّ
الشيخ مما رأي ،وتهيأ له اجتماع بأهل قريته فقال لهم : ) ما ظنكم برجل له بضاعة جيدة ولم يشتر  وقتا للتعل

أنهم لن يستفيدوا منه(  : عليه بتغيير السوق ،فعلم  البديهة باألسلوب االقتصادي  فعاد   5منه أحد؟ فقالوا له على 

ا إمامة  إليه  فأسندت  الزيتونة  وجامع  تونس  إلى  أدراجه  حسن  والشرعية  الشيخ  اللغوية  العلوم  وتدريس  لجامع 

افته املنية في شهر ربيع اآلخر   افق  1353،واستقر الشيخ بتونس منكبا على التدريس والبحث والتأليف حتى و ه املو

 م. 1934لشهر يوليو سنة 
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 شيوخه وتالميذه: 

وعلمائه األجالء ، وكان من  كان من حسن طالع الشيخ حسن السيناوني أن أخذ عن كبار مشيخة جامع الزيتونة         

بين هؤالء الشيخ إبراهيم املارغني من أكبر فقهاء املالكية وشيخ القّراء بتونس ،والشيخ العالم محمد الطاهر بن عاشور  

أساتذة   أبرز  كان من  الذي  بالخوجة  الحبيب  املوسوعي محمد  ،والشيخ  والتنوير  ؛التحرير  العظيم  التفسير  صاحب 

 . 6السيناوني عن الشيخ القاض ي محمد بن أحمد النيفر ،وغيرهم العربية ، وأخذ الشيخ

أحمد املهدي مفتي املالكية    أما تالميذه فقد كان من أبرزهم مفتي األحناف في تونس الشيخ املختار بن محمود ،والشيخ 

، وكان من أشهر تالميذه املفكر الجزائري عبدالحميد بن باديس ،والشيخ علي البلطي والشيخ محمد الكبلوش ي وأحمد  

 .7البشير مالك الغدامس ي وغيرهم 

 آثاره العلمية: 

،وإ         العلم فحسب  حلقات  تصدر  أو  الزيتونة  جامع  إمامة  على  الشيخ  جهد  يقتصر  بالتأليف  لم  ذلك  أردف  نما 

والتصنيف والبحث فترك إرثا علميا ثّرا ، ومن أشهر تصانيفه في علم العربية  كتاب إنارة السالك إلى األلفية املرصع  

بكافية ابن مالك شرح فيه ألفية ابن مالك شرحا ينم على فهم واسع بالنحو العربي وتحليل مسائله تحليال رصينا ،ويقع  

ة أجزاء بتحقيق األستاذ الدكتور موس ى محمد زنين ونشرته جامعة الجبل الغربي، وكذلك كتاب  هذا السفر في ثالث

ف الشيخ  
ّ
الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية ،ويعّد هذا الكتاب جامعا بين اإلعراب والقراءات ،وفي علم البالغة صن

تـــ للقزويني  املفتاح  تلخيص  التلخيص  هـــ سّماه منح املفتا739كتابا شرح فيه  املفتاح وقد شرح  في أبواب تلخيص  ح 

ف الشيخ كتابا عنوانه ؛األصل الجامع إليضاح الدرر املنظومة في  
ّ
بأمتع أسلوب وأوضح عبارات ،وفي علم األصول أل

ف كتاب مواهب الجليل في تطبيق ما جرى به القضاء والعمل على معامالت  
ّ
سلك جمع الجوامع ،أّما في الفقه فقد صن

 .8خليل، وغير ذلك من املصنفات مختصر ال

 كتاب إعراب الشاطبية:  

يعّد هذا السفر من النفائس الثمينة في بابه فهو يجمع بين علمين شريفين ؛علم القراءات واإلعراب ،وقد تنبه            

شكل من األساليب وإيضاح ما غُمض من التراكيب سيما وأن  
ُ
الشيخ حسن السيناوني ألهمية اإلعراب في حل ما أ

ق بالقرآن الكريم وطرق أدائه بقراءاته املختلفة  
ّ
، تلك القراءات التي جمعها اإلمام أبو محمد القاسم بن فيرة  األمر يتعل

م  590املعروف بالشاطبي تـــ  
ّ
هــ في قصيدة على البحر الطويل بلغ عدد أبياتها ثالثة وسبعين ومائة وألف بيت ، فتجش

ال في هذا  كتاب كثيرا من  الشيخ حسن السيناوني إعرابها كاملة رغبة في تقريب معانيها وتيسير فهمها ،فأودع الشيخ 

الفوائد  النحوية والصرفية والبالغية واألسلوبية ،وقد قال الشيخ محمود بن الخوجة وأحمد الشريف ومحمود بن  

محمود ومحمد القصار وهم النظار بجامع الزيتونة عن هذا الكتاب ) اطلعت النظارة العلمية على هذا الشرح املوسوم  

فإ الشاطبية  إعراب  في  الدرية  فسهل  بالكواكب   ... ه 
ّ
حل أبهج  النظم  تراكيب  إعراب  من  مؤلفه  كساه  هو شرح  ذا 

للمستفيد تصور معانيه وهصر أفنانه ملجتنيه وأروى الظمآن من عذب زالله فترى الودق يخرج من خالله ...فشكر هللا  

  9سعي مؤلفه العالم املتفنن األبرع األروع( 

 ية :   التناوب الداللي في الحروف في كتاب إعراب الشاطب

للمفردات اللغوية نشاط داللي واسع بحيث يكون في مقدورها التعبير عن معاني عناصر لغوية أخرى بحسب              

ما يكون في بعض املواضع داال على الفعل،  
ّ
 ال يفي بداللته على االسم فقط ، وإن

ً
اقعة فيها ،فاملصدر مثال مساقاتها الو

ع ويكون بمعناه، ويؤدي وظيفته فيخرج املصدر عن كونه اسًما للحدث ليقوم  حيث )ينوب املصدر على الفعل املضار 

، والنحاة القدامى لم  11فيتم )تحويل باالستبدال إذا استبدل بالفعل ضرب املصدر ضْرب(   10بوظيفة الفعل املضارع( 

ة املصدر على الفعل : ) جعلوه  هـــ يقول في دالل180يضعوا حدا  واضحا لإلنابة ،وإنما تحدثوا عن مفهومها ،فسيبويه تـــ  
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 من اللفظ كما ُجعل الحذر بدال من احذر( 
ً
،وقد تدل جملة )يقوم مقام( على إنابة عنصر لغوي على آخر كما في    12بدال

جاء في املفصل )األسباب املانعة من الصرف تسعة وهي العلمّية، والتأنيث، ووزن الفعل، والوصف والعدل والجمع  

مقام سببين    والتركيب والعجمة واأللف والنون الزوائد فهذه التسعة متى اجتمع منها اثنتان في اسم أو واحد يقوم

الصرف(  من  داخل    13امتنع  عنصر  من  أكثر  أو  آخر  عنصر  مقام  أكثر  أو  عنصر  هي)إقامة  اإلنابة  بأن  القول  ويمكن 

ا( 
ً
وإنابة عنصر نحوي على عنصر نحوي آخر    14التركيب، فيأخذ حكمه الوظيفي، أو يكتفي بأن ينوب عنه معنى ولفظ

ر)مدلول عنصر آخر إلى داللة غير داللته املعروفة، كما في قوله تعالى:  يعتمد على السياق الذي يرد فيه ،فهو الذي يغيّ 

وهُ {
ُ
ل ْعجِّ

َ
ْست

َ
 ت
َ
ال
َ
ِّ ف

ْمُر َّللاَّ
َ
ى أ

َ
ت
َ
وهُ   15}أ

ُ
ل ْعجِّ

َ
ْست

َ
 ت
َ
ال
َ
قرينة لغوية سياقيه تصرف الفعل )أتى( عن داللته    )حيث تعّد جملة )ف

رف الفاعل )أمر هللا( بدوره عن داللته أو بعبارة  على املض ي إلى داللته على املستقبل، وصرف الفعل عن داللته يص

أخرى يحدد داللته؛ ألن العناصر املكونة للجملة لن تبقى بدون تغيير إذا صرف عنصر منها عن داللته األولى بقرينة  

 .16ما(

م غير  أخرى  على معان  الجملة  أو داللة  اللغوي  العنصر  في داللة  السياق  أهمية  السيناوني  الشيخ  أدرك  عانيها  وقد 

نيابة املصدر على اسم   إليه من  ، ومما أشار  املوضوعة لها ،ويبدو هذا  واضحا من خالل تحليله لنصوص األلفية 

 املفعول في قول اإلمام الشاطبي : 

ال  ْجمِّ
َ
ْوقِّ أ

َد السُّ اسِّ
َ
ْيهِّ ك

َ
اَدى َعل

َ
هِّ .....ُين َبابِّ ي بِّ مِّ

ْ
ظ

َ
اُز ن

َ
ْجت

ُ ْ
َها امل يُّ

َ
خي أ

َ
 أ

 ، ومن إنابة أسلوب على أسلوب يقول في تحليل البيت: 17عنى اسم املفعول ؛ أي منظومي( بقوله : ) وهو مصدر بم

 
َ
ال
َ
 امل

ُ
َوة

َ
ف ْهُل هللاِّ والصَّ

َ
َك أ ولئِّ

ُ
هِّ .....أ ائِّ َد َجَز

ْ
ن ْجلِّ عِّ

َّ
ْم بالن

ُ
ك
ُّ
ن
َ
ما ظ

َ
 ف

 18) ظنوا بالولد الذي يكرم والده ما شئتم عند جزائه ،فمعنى االستفهام على األمر( 

 ة الجملة الخبرية على الدعاء يقول في بيت النظم : ومن إناب

 
َ
َسال

ْ
 َوَسل

ً
با
ْ
 َعذ

َ
ْرآن

ُ
وا الق

ُ
ل
َ
ق
َ
ا ن

َ
ن
َ
 ......ل

ً
ة مَّ ئِّ

َ
ا أ

َّ
ْيَراتِّ َعن

َ
خ
ْ
ال  َجَزى هللُا بِّ

 .19) جزى هللا بالخيرات الجملة خبرية لفظا دعائية معنى( 

بما يستقيم مع السياق ويفي   اإلنابة  السيناوني كثيرا من وجوه هذه  الحروف عن بعضها ذكر الشيخ  إنابة  باب  وفي 

 بالداللة . 

اللغوية     املسائل  من  كغيرها  الكوفي  البصري  الخالف  من  تسلم  لم  الحروف  بين  اإلنابة  ظاهرة  أن  بالذكر  والجدير 

نوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب  األخرى ،فالبصريون يقولون )أحرف الجر ال ي

 يقبله اللفظ، كما قيل في  
ً
وهم ذلك فهو عندهم مؤول تأويال

ُ
أ لِّ {كذلك، وما 

ْ
خ
َّ
الن وعِّ 

ُ
ي ُجذ فِّ ْم 

ُ
ك
َّ
َبن ِّ
ّ
َصل

ُ
)في(  20}َوأل .. إن 

مين الفعل معنى يتعدى  ليست بمعنى )على( ولكن شبه املصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الش يء، وإّما على تض

بذلك الحرف، كما ضّمن بعضهم، شربن بماء البحر، معنى روين، وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى، وهذا األخير  

ا( 
ً
ا، ومذهبهم أقل تعّسف

ً
ه عند أكثر الكوفيين وبعض املتأخرين وال يجعلون ذلك شاذ

ّ
، والذي دفع    21هو محمل الباب كل

فراطهم في استخدام القياس، فقد قاسوا حروف الجر على حروف الجزم والنصب، وهذه  البصريين إلى هذا القول إ

الحروف  وضعت ملعان ال تتجاوزها إلى معاٍن أخرى، وأنها ليست لها قدرة على االنتقال بمدخولها إلى تراكيب أخرى،  

لى االنتقال بمعمولها بين  وحروف الجر ليست كذلك ففيها من التوسع مع مدخولها ما ليس في غيرها، وهي قادرة ع

عناصر التركيب املختلفة، من تقديم وتأخير، وفصل وحذف وغير ذلك ، أذن ليس ثمة مانع أن تدخل إنابة الحروف  

اقع االستعمالي للحروف في سياقاتها يؤيد مبدأ إنابة الحروف عن بعضها،   عن بعضها تحت مبدأ التوسع خاصة والو

   22ف ال سبيل إلى إنكارها، ذلك ألن اإلنابة بين الحروف تقوم على عالقتين أساسيتين كما أن ظاهرة اإلنابة بين الحرو 
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سياقيه، وهي العالقة التي تظهر من خالل السياق في أداء الحرف ملعنى حرف آخر نحو :صبر على الظلم، فإذا    :عالقة1 

بدلت الحرف على بـالحرف باء تصير الجملة صبر بالظلم، وتكون الجملة غير نحوّية ألن الحرف على يرتبط بالفعل  
ُ
أ

 بعالقة عضوّية ترتبط بالسياق.

ا مخصوًصا فإذا استبدل الحرف بحرف آخر فإن املعنى يتغير  :عالقة اصطالحّية، وهو ط2
ً
لب العنصر السابق حرف

والود،   الحب،  بمعنى  الرعّية،  إلى  مال  نحو:  ا  كليًّ مغايًرا  معنًى  للكالم  العام  املعنى  ويكون  االستبدال،  لذلك  تبًعا 

لم والصلف ، ومادامت الحروف  والحرص، فإذا أبدل بالحرف إلى بالحرف على تكون ،مال على الرعية، بمعنى الظ 

تجمعها هاتان العالقتان )فما الداعي إلخراج الحرف من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات، وإبعاده عّما يجري على  

 . 23نظائره من باقي األسماء( 

 ومما جاء في كتاب إعراب الشاطبية من إنابة الحروف على بعضها:

 )الباء( بمعنى )إلى(. 

بتداء على معنى )اإللصاق، نحو به داء، أي التصق، وقولك مررت به، ألصقت املرور بمكان يقترب  يدّل حرف الباء ا 

هــ رحمه هللا أربعة عشر معنى  761،  ويدل حرف الباء على معان أخرى غير هذا املعنى ،وقد ذكر له ابن هشام تــ  24منه( 

والبدل واملقابلة واملجاوزة واالستعالء والتبعيض  ؛  اإللصاق والتعدية واالستعانة والسببية واملصاحبة والظرفية  

 ، وقد جاءت بمعنى الغاية في قول اإلمام الشاطبي:  25والقسم والغاية والتوكيد 

َمّحال 
َ
 ُمت

َ
ها ش ى بِّ

ْ
ارٌِّق ُيخ

َ
 ط

َ
ارٍِّق .....َوال

َ
لُّ ط

ُ
َها ك ى بِّ ُرٌق َيْهدِّ

ُ
ُهْم ط

َ
 ل

 ويستشهد على هذا   26إلى(  ويقول الشيخ السيناوني في شرح البيت : ) والباء بمعنى

ي {املعنى بقوله تعالى :   ْحَسَن بِّ
َ
ْد أ

َ
أقص ى مداه ومنتهاه، ومحل الشاهد    27}َوق ،والحرف إلى يعني الغاية ؛ أي نهاية الش يء و

 {) يهدي بها( فالفعل يهدي يتعدى بنفسه وبواسطة حرف ، ومن األول قوله تعالى  
َ
ين ِّ املِّ

ّ
ْوَم الظ

َ
ق
ْ
ي ال  َيْهدِّ

َ
َ ال

ّ
ومن    28}وَّللا

 {الثاني قوله تعالى  
َ
ان َبَع رِّْضَو

ّ
ات ُ َمنِّ 

ّ
هِّ َّللا بِّ ي  ،وقد ورد الفعل يهدي في القرآن الكريم متعديا بحرف الجر إلى     29}هُ َيْهدِّ

َعزِّيزِّ ا{كقوله تعالى : 
ْ
َراطِّ ال ى صِّ

َ
ل ي إِّ  َوَيْهدِّ

َحقَّ
ْ
َك ُهَو ال ْن َرّبِّ ْيَك مِّ

َ
ل زَِّل إِّ

ْ
ن
ُ
ي أ ذِّ

َّ
َم ال

ْ
ل عِّ

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
يَن أ ذِّ

َّ
يدِّ َوَيَرى ال َحمِّ

ْ
وإذا كان   30}ل

إلى في اآلية فإن هذا املعنى ال يتحقق في بيت الشاطبية إال إذا ناب حرف الباء على  معنى الغاية متحققا مع الحرف  

في أصول قراءاتهم   اللغوي حيث إن القراء ورواتهم لهم طرق ومذاهب  البيت يتطلب هذا اإلجراء  إلى ، ومعنى  حرف 

وأ من قصدها  كل  إليها  يهتدي  بحيث  واتضحت  وتواترت  األصول  انتشرت هذه  وقد  ال  وأدائهم  املعنى  ،وهذا  رادها 

 يتحقق إال إذا كانت الباء املتصلة بالفعل يهدي بمعنى إلى. 

 )الباء( بمعنى )في( 

من أشهر معاني الحرف في الداللة على الظرفية ،وله معان أخر سنذكرها الحقا ،وقد أدى حرف الباء داللة الحرف في  

 في قول الشاطبي : 

ْنُهْم   اءِّ مِّ رَّ
َ
غ
ْ
ةِّ ال

َ
وف

ُ
ك
ْ
ال   َوبِّ

َ
ال

ُ
ف
ْ
َر ن

َ
 َوق

ً
ذا

َ
 ش

ْ
اَعت

َ
ْد ض

َ
ق
َ
اُعوا ف

َ
ذ
َ
 ....أ

ٌ
ة
َ
ت
َ
ال
َ
 ث

) والباء ظرفية على أسلوب قوله تعالى    : البيت  في  الباء  ُ    {وقال الشيخ السيناوني عن معنى حرف 
َ

ْم َّللا
ُ
َصَرك

َ
ن ْد 

َ
ق
َ
َول

َبْدرٍ  ومن األولى في البيت السابق أن تكون الباء بمعنى في حتى تفي بداللة السياق الذي يتطلب معنى    32؛أي في بدر  (    31}بِّ

هــ  749الظرفية ،وإن جرى املعنى على مفهوم اإللصاق فإنه سوف يحصل الللبس وتضطرب الداللة ،ويقول املرادي تــ  

   {بخصوص ظرفية الباء )  وعالمتها أن يحسن في موضعها في نحو  
َّ
ن إِّ ون َو

ُ
ل ْعقِّ

َ
 ت

َ
ال
َ
ف
َ
ْيلِّ أ

َّ
الل  َوبِّ

َ
ين حِّ ْم ُمْصبِّ ْيهِّ

َ
 َعل

َ
ون ُمرُّ

َ
ت
َ
ْم ل

ُ
 ك

  34وهي كثيرة في الكالم( 33 }

ويقصد اإلمام الشاطبي بقوله :بالكوفة منهم ثالثة ، أي في الكوفة ثالثة قّراء هم عاصم بن أبي النجود وحمزة الزيات   

 ق أن تدل الباء على الظرفية املكانية ، وحُسن في هذا السيا 35وعلي بن حمزة الكسائي
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 الباء بمعنى )من(.   

ينوب حرف الباء على الحرف من إذا اقتض ى السياق ذلك وقد وردت هذه اإلنابة في األسلوب العربي الفصيح وذلك  

 كالباء )الثانية في قول الشاعر:  

ا بقرونها .........شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
ً
 فلثمت فاها آخذ

أي شرب النزيف من برد ماء الحشرج ، ومن    36ك أبو على الفارس ي في التذكرة، وروى مثل ذلك عن األصمعي(ذكر ذل 

َباُد    {نيابة الباء على من في القرآن الكريم قوله تعالى    َها عِّ َرُب بِّ
ْ
ا َيش

ً
وًرا َعْين

ُ
اف

َ
َزاُجَها ك  مِّ

َ
ان

َ
ٍس ك

ْ
أ
َ
ْن ك  مِّ

َ
َرُبون

ْ
ْبَراَر َيش

َ
 األ

ّ
ن إِّ

 
َ
ِّ ُيف

يًراَّللاَّ جِّ
ْ
ف
َ
َها ت

َ
ُرون هــ في هذا املفهوم  538وهذا اإلنابة تعّد من بالغة القرآن وإعجازه البياني ،ويقول الزمخشري تــ  37}ّجِّ

 الكأس مبدأ شربهم وأّول  
ّ
)  فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف االبتداء أّوال، وبحرف اإللصاق آخرا؟ قلت: ألن

 38، فكان املعنى يشرب عباد هللا بها الخمر، كما تقول، شربت املاء بالعسل( غايته، وأما العين فبها يمزجون شرابهم

في اآلية  التبعيض  الباء أيضا على معنى  ،واجتماع معنيين في حرف يدل على اتساع املعنى ووجه من وجوه    39،وتدل 

 املكنة البيانية والبالغة القرآنية.

 وقد قال الشيخ السيناوني عند شرحه لبيت الشاطبي :  

  
ً
ال َباَب َمْحفِّ

ْ
 َمّدٍ َواْعرِّفِّ ال

َ
َها َحْرف ٍل .... بِّ َبّدِّ

َ
وى ُمت يَما سِّ ْم َوُرُم فِّ مِّ

ْ
ش

َ
 )َوأ

  : تعالى  قوله  أسلوب  ... على  بمعنى من  ِّ    {...والباء 
مِّ َّللاَّ

ْ
ل عِّ بِّ زَِّل 

ْ
ن
ُ
أ َما 

َّ
ن
َ
أ ُموا 

َ
اْعل

َ
بيت    41؛أي من علم هللا(   }40ف ، ومعنى 

  42الشاطبية )أي: وأشمم ورم في الهمز الذي أوفى همز غير متبدل حرف مد حال كون هذا الهمز في أطراف الكلمات( 

،فإذا كانت الباء بمعنى من فإنها تعني اإلشمام عوضا عن الهمزة أما إذا كانت    43وقد تكون الباء في البيت بمعنى في 

وقد يستقيم الجمع بين املعنيين إذا قلنا إن الهمزة هي محل العوض ، ويبدو لي  بمعنى في فالهمزة هي محل اإلشمام ،

 أن هذا املعنى كان قائما عند الشيخ السيناوني.

  الباء بمعنى )على(. 

   {،فالحقيقة كقوله تعالى    44الحرف على يكون لالستعالء حقيقة أوحكما 
َ
ون

ُ
ْحَمل

ُ
كِّ ت

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ى ال

َ
ْيَها َوَعل

َ
م  أما الحك  }45َوَعل

تعالى   قوله  َبْعٍض   {فمثل  ى 
َ
َعل ُهْم 

َ
َبْعض ا 

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
ف ُسُل  الرُّ َك 

ْ
ل اإلمام    46}تِّ في قول  الحرف على  على  الباء  ناب حرف  ،وقد 

 الشاطبي : 

      
َ
ال َحمُّ

َ
 ت
ُ
ُمون

َ ْ
ُهَو األ

َ
 ف

ْ
َرت

َ
 َعث

ْ
ّرَِّها .... َوإن سِّ ينِّ بِّ مِّ

َ
أل  لِّ

ً
ْمنا

َ
 َوأ

َ
ين مِّ

َ
 أ

اٍر  {ويقول الشيخ السيناوني في شرح البيت )والباء بمعنى على كما في قوله تعالى :  
َ
ط

ْ
ن قِّ ُه بِّ

ْ
َمن

ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن ابِّ َمْن إِّ

َ
ت كِّ

ْ
ْهلِّ ال

َ
ْن أ مِّ

ْيَك{
َ
ل هِّ إِّ ّدِّ

َ
هــ في معنى الباء هنا )والباء في بسرها بمعنى على يقال هو أمين  665،ويقول أبوشامة تـ    48ار( ؛أي على قنط   47ُيؤ

 ، وهذا البيت جاء في سياق الدعاء حيث قال اإلمام الشاطبي قبل هذا البيت: 49  بكذا وعلى كذا( 

َجوْ  ْجرِّي بِّ
َ
 أ
َ
ال
َ
ي ف ْرنِّ جِّ

َ
َها .....أ ُمدُّ

َ
ي ت َيادِّ

َ ْ
َك األ

ْ
ن ي مِّ يَك َيدِّ

َ
ل  إِّ

َ
ال
َ
ط

ْ
خ
َ
أ
َ
 ٍر ق

فقد طلب من هللا عز وجل في بيت الشاهد أن يمنحه األمن ألنه كان أمينا على أسرار هذه املنظومة بحيث أودعها كثيرا  

 من املعاني واألحكام حتى أتى على  أعلى ما في أحكام القراءة.  

 حتى بمعنى )كي(.  

د فيه ؛وله القدرة  على أداء وظائف نحوية مختلفة  حتى من حروف املعاني ويفي بدالالت عديدة بحسب السياق الوار 

، وهو أن يكون حرف نصب، ينصب الفعل  
ً
 رابعا

ً
فهو )حرف جر، وحرف عطف، وحرف ابتداء وزاد الكوفيون قسما

، وهو أن يكون بمعنى الفاء( 
ً
 خامسا

ً
وقد تّدل حتى على معنى التعليل الدالة عليه    50املضارع وزاد بعض النحويين قسما

ِّ {ا في قوله تعالى   كي كم
ْصُر َّللاَّ

َ
ى ن

َ
وا َمَعُه َمت

ُ
يَن آَمن ذِّ

َّ
ُسوُل َوال وَل الرَّ

ُ
ى َيق وا َحتَّ

ُ
زِّل
ْ
ْي فتكون    }51َوُزل

َ
ى ك

َ
ى بمعن

ّ
فقد تكون )حت
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ة له( 
ّ
ا آَل إلى ذلك؛ صار كأنه عل

ّ
ة للقول، كأنه مل

ّ
إلى هذا املعنى عند قول  اإلمام    ، وأشار الشيخ السيناوني52الزلزلة عل

 الشاطبي : 

 
َ
ال
َّ
 ُمَرت

َ
ى َيُروق َها َحتَّ

ُ
ق ِّ
ّ
ْسَرٍة ....ُيَرق

َ
ْن َبْعدِّ ك َدى اْسمِّ هللاِّ مِّ

َ
لُّ ل

ُ
 َوك

،ومعنى البيت أن لفظ الجاللة )هللا( ترقق المه إذا سبقه كسر تحسينا للفظ وليكون    53حيث قال : ) وحتى بمعنى كي ( 

 ، وال يتحقق معنى األداء الرائق  إال إذا كانت حتى هنا بمعنى كي. 54ترتيله سببا في روقه عند 

 )على( بمعنى )الباء(.

كما أشرت آنفا أن حرف على من أشهر معانيه االستعالء حقيقة أو حكما ،وقد يدل في بعض املواضع على معان أخرى  

د جاءت على بمعنى الباء في قول اإلمام الشاطبي  ، وق55،كاملصاحبة واملجاوزة والتعليل والظرفية والتبعيض والسببية 

: 

  
َ
ال ِّ

ّ
ك
َ
أ
َ
هِّ ُمت آنِّ ْر

ُ
ى ق

َ
ْيَس َعل

َ
 َبارٍِّع ......َول

لَّ
ُ
اُدُهْم ك

َّ
ق
ُ
َرُهْم ن يَّ

َ
خ
َ
 ت

ِّ {ويقول الشيخ السيناوني في إعراب البيت : ) وعلى جاره بمعنى الباء كما في قوله تعالى  
ى َّللاَّ

َ
وَل َعل

ُ
ق
َ
 أ

َ
 ال

ْ
ن
َ
ي أ

َ
يٌق َعل   َحقِّ

َحقَّ 
ْ
 ال

َّ
ال إِّ

،وعلى في البيت بمعنى الباء السببية ،ألن معنى البيت هو اإلشادة   57في قراءة ما عدا نافع ؛ أي بأن ال أقول(   }56

 بالقراء السبعة البارعين الورعين الذين لم يجعلوا القرآن سببا لجلب األكل ،أو طريقا لالقتيات به . 

 وأشار الشيخ السيناوني إلى أن الحرف على جاء نائبا عن الباء في قول الشاطبي: 

 
َ
ُع آَياٍت َعل

ْ
 َرف

ً
 َمعا

َ
ال وَّ

َ
يٍد أ ْوكِّ

َ
ت ْر بِّ ْضمِّ

َ
ي أ  َوفِّ

نَّ .... َوإِّ
َ
فا

َ
ْسرِّهِّ ش

َ
 58ى ك

ْم َوَما {أي بكسره شفا ،والظاهر _ وهللا أعلم _ أن على هنا بمعنى باء االستعانة ،ألن الحديث على قوله تعالى  
ُ
ك قِّ

ْ
ل
َ
ي خ َوفِّ

ْيلِّ 
َّ
فِّ الل

َ
ال تِّ

ْ
 َواخ

َ
ون

ُ
ن ْوٍم ُيوقِّ

َ
ق ٍة آَياٌت لِّ ْن َدابَّ  مِّ

ُّ
َها  َيُبث ْرَض َبْعَد َمْوتِّ

َ ْ
هِّ األ ْحَيا بِّ

َ
أ
َ
ٍق ف

ْ
ز ْن رِّ َماءِّ مِّ

َن السَّ  مِّ
ُ َزَل َّللاَّ

ْ
ن
َ
أ َهارِّ َوَما 

 َوالنَّ

 
َ
ون

ُ
ل ْوٍم َيْعقِّ

َ
ق ْصرِّيفِّ الّرَِّياحِّ آَياٌت لِّ

َ
واملقصود في اآلية قوله )آيات( الثانية حيث قرئت بالكسر آياٍت ، والشاطبي    59}َوت

والباء دلت على    60رحمه هللا يعني )أن املشار إليهما بشين شفا هما حمزة والكسائي كسرا رفع التاء في كلمتي آيات معا( 

 االستعانة بالكسرة في هاتين القراءتين. 

 على التعليلّية. 

التعلي  في  قد يؤدى معنى  ولهم 
َ
ق في  )ما االستفهامية  الداخلة على  أولهما كي  وهي  العلة بحرفين أساسين  بيان  ؛أو  ل 

ذا قدرت النصب   ن املصدرية مضمرة نحو جئتك كي تكرمني إِّ
َ
ال عن العلة كيمة بمعنى مله وَعلى َما املصدرية....أ

َ
السؤ

، وفي بعض املواضع    62ها تفيد ما تفيده كي مع التعليل( وثانيهما الم التعليل )وسميت الم كي ألن   61بأن ، والم التعليل( 

التي يقتضيها السياق ويتطلبها املقام يؤدي الحرف على معنى التعليل وال يصلح ألداء أي معنى في ذلكم السياق إال بيان  

 :63العلة ،ومن هذه ااملساقات قول شاعر الحماسة 

 عن إذا الخيل كرت  عالم تقول الرمح يثقل ساعدي  ..... إذا أنا لم أط 

،وقد أشار الشيخ السيناوني إلى أن الحرف على ورد    64وعلى الداخلة على ما االستفهامية هنا تدل على معنى التعليل 

 نائبا عن معنى التعليل  وأدى عنه داللته وذلك في قول اإلمام الشاطبي: 

ْجدِّ   
َ
ى امل

َ
َها ....َعل نَّ

َ
ى ألِّ

َ
ْول
َ
ّمِّ أ

َّ
الذ َسُه بِّ

ْ
ف
َ
   َيَرى ن

َ
ال
َ ْ
ْبرِّ َواأل

َن الصَّ عْق مِّ
ْ
ل
َ
ْم ت

َ
 ل

ْم {   {حيث قال : ) وعلى للتعليل على نسق قوله تعالى 
ُ
 هللا على َما َهَداك

ْ
ُروا ّبِّ

َ
ك
ُ
ت  .66؛ أي ألجل هدايته إياكم( 65َولِّ

 عن التعليلية. 

ت السهم عن القوس  عن من الحروف املختصة باالسم فإذا دخلت عليه أحدثت فيه الجر ، وتعني  املجاوزة نحو ضرب 

؛ أي تجاوز السهم القوس وألنها تعني املجاوزة كانت سببا في تعدية األفعال )صّد وأعرض وأضرَب وانحرف وعدل ونهى  

ونأى ورحل واستغنى، وغفل وسها وسال ولذلك عّدي بها رغب ومال ونحوها إذا قصد ترك املتعلق به نحو رغبت عن  
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، وتدل    67ت عن فالن، وأنبأتك عنه، ألن املروي واملنبأ به مجاوز ملن أخذ عنه ( اللهو وملت عن التواني. وقالوا روي

  {، ومن داللتها على التعليل قوله تعالى :    68أيضا على عدة معان أهمها البدل واالستعالء والتعليل واالستعانة
َ
ان

َ
َوَما ك

 َعْن 
َّ

ال يهِّ إِّ بِّ
َ
يَم ألِّ ْبَراهِّ اُر إِّ

َ
ف
ْ
غ اهُ اْستِّ يَّ َدٍة َوَعَدَها إِّ  ،ويقول الشيخ حسن السيناوني في قول اإلمام الشاطبي :  }69َمْوعِّ

 
َ
ال
َ
ى َسَبْهل ْمش ِّ

َ
ْعَمارِّ ت

َ ْ
 األ

َ
ْيَعة

َ
َيا ض

َ
 ...... ف

َ
ها
ُ
ْحط

َ
بِّ ق

ْ
ل
َ
ق
ْ
ْسَوةِّ ال

َ
ها َعْن ق نَّ  َولكِّ

ا عَ {) وعن تعليلية على حد قوله تعالى :  
َ
ن َهتِّ ي آلِّ ارِّكِّ

َ
ت ْحُن بِّ

َ
 َوَما ن

َ
ين نِّ مِّ

ْ
ُمؤ َك بِّ

َ
ْحُن ل

َ
َك َوَما ن ْولِّ

َ
واإلمام الشاطبي هنا   70}ْن ق

يتحدث عن سبب قلة البكاء على ما مض ى من العمر وهو أمر راجع لقساوة القلب وتحجره ، وحرف عن في التركيب  

 أعان على أداء معنى التعليل هنا.

 )عن( بمعنى )من(. 

ا يحمله الحرف األخير من معنى مختص به ، وفي كثير من املواضع  قد يقتض ي السياق أن يؤدي الحرف عن معنى من مل

وا { 
ُ
ل ْحَسَن َما َعمِّ

َ
ُل َعْنُهْم أ بَّ

َ
ق
َ
ت
َ
يَن ن ذِّ

َّ
َك ال ئِّ

َ
ول
ُ
  72؛ أي من عباده   71جاءت عن نائبة في املعنى عن من ومن ذلك قوله تعالى : }أ

يُم{ بدليل ورود )من( لفظا ومعنى في سياق مشابه كما في قوله تعالى :   َعلِّ
ْ
يُع ال مِّ

 السَّ
َ
ت

ْ
ن
َ
َك أ

َّ
ن ا إِّ

َّ
ن ْل مِّ

بَّ
َ
ق
َ
ا ت

َ
ن ، وقد    73}َربَّ

 وردت بهذا املعنى في متن الشاطبية في قول اإلمام الشاطبي :   

ُبٍل 
ْ
ن
ُ
َد َوْرٍش َوق

ْ
ن َمّدٍ عِّ

َ
َرى ك

ْ
خ
ُ
  َواأل

َ
ال َبدَّ

َ
ّدِّ َعْنَها ت

َ
يَل َمْحُض امل ْد قِّ

َ
 ......َوق

} هِّ َبادِّ  َعْن عِّ
َ
وَبة

َّ
َبُل الت

ْ
ي َيق ذِّ

َّ
، والحديث في   75؛ أي من عباده( 74وقد جاءت) عن بمعنى من على حد قوله تعالى : }َوُهَو ال

ي   ذِّ
َّ
ٌه{بيت الشاطبية عن اجتماع همزتين مثل ،جاء أحد أو كقوله تعالى : }َوُهَو ال

َ
ل َماءِّ إِّ

ي السَّ ،فإذا التقت همزتان    76فِّ

باملد  الهمز  إبدال  األداء  بعض وجوه  في  يجيزون  القراء  بعض  فإن  السابقة  اآلية  في  اإلمام    77كما  قول  معنى  ،وهذا 

 الشاطبي : وقد قيل محض املد عنها ؛ أي محض املد منها. 

 )في( بمعنى )على(.

، واجتمع معناها الظرفي والزماني في قوله تعالى :    78واملكانية الحقيقيتين   في حرف جر ويؤدي معنى الظرفية الزمانية  

} 
َ
ين نِّ ْضعِّ سِّ ي بِّ فِّ  

َ
ُبون لِّ

ْ
ْم َسَيغ هِّ بِّ

َ
ل
َ
َبْعدِّ غ ْن  ْرضِّ َوُهْم مِّ

َ ْ
ى األ

َ
ْدن

َ
ي أ فِّ وُم 

َبتِّ الرُّ لِّ
ُ
سياقه على   ،وقد يفي الحرف  في في   }79الم غ

، وفي 80دالالت أخرى كالداللة على االستعالء واملصاحبة والسبيبة والتعليل والتبعيض واملقايسة والتعويض والتوكيد 

 بيت الشاطبية: 

 
َ
ال

ُ
ق
ْ
ث
َ
ت
َ
 ف
َ
يها ْهَر فِّ

نَّ الدَّ
َ
ف قِّ

َ
 ت
َ
ال
َ
رِّ ُسوَرٍة ......ف َواخِّ

َ
َها َمْع أ

ْ
ل صِّ

َ
 َوَمْهَما ت

 في بمعنى على .... كقول الشاعر : يقول الشيخ حسن السيناوني : ) و

هــ)أي على 392وفي هذا الشطر من البيت يقول ابن جني تـــ    81كأن ثيابه في سرحة ..... أي على سرحة ؛أي شجرة عظيمة( 

سرحة وجاز ذلك من حيث كان معلوًما أن ثيابه ال تكون في داخل سرح ؛ألن السرحة ال تنشق فتستودع الثياب وال  

وابن جنى هنا يلمح إلمكانية نيابة حرف عن حرف ،وهو من أشد من أنكر وجود ظاهرة   82لها سرحة( غيرها, وهي بحا

النيابة بين الحروف إذ عقد فصال في كتابه الخصائص سماه باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض ويقول  

 ساذًجا من الصنعة, وما أبعد الصواب عنه  ( :فيه
ً

 83وأوقفه دونه ( هذا باب يتلقاه الناس مغسوال

معنى   البيت  في  يستقيم  حتى  في  الحرف  على  على  الحرف  نيابة  إجراء  يجد سوى  لم  السابق  البيت  شرح  في  ولكنه 

 االستعالء. 

 )في( بمعنى )الباء(.

حسن   الشيخ  ذلك  إلى  أشار  وقد   ، فيه  الوارد  السياق  بحسب  السببية   معنى  يؤدي  قد  الباء  حرف  أن  آنفا  تقدم 

 عرابه لبيت الشاطبية الذي يقول: السيناوني عند إ

  
َ
َجال

ْ
َما ان

َ
 ك

َ
ُمون

َ
ْعل

َ
ْب ت اطِّ

َ
يٍر َوخ صِّ

َ
ي...... ن  َبْعُد فِّ

مَّ رِّ الضَّ سِّ
ْ
ْر َواك سِّ

ْ
ُه اك

َ
يل ي قِّ  َوفِّ
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حيث قال : ) وفي نصير جار ومجرور على حذف مضاف متعلق بمحذوف صفة مقدر، وفي بمعنى الباء على حد قوله  

ْن {تعالى   ْم مِّ
ُ
ك
َ
ي  َجَعَل ل َبصِّ

ْ
يُع ال مِّ

ْيٌء َوُهَو السَّ
َ

هِّ ش  لِّ
ْ
ث مِّ

َ
ْيَس ك

َ
يهِّ ل ْم فِّ

ُ
ك
ُ
َرؤ

ْ
ْزَواًجا َيذ

َ
َعامِّ أ

ْ
ن
َ ْ
َن األ ْزَواًجا َومِّ

َ
ْم أ

ُ
ك سِّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
؛ أي    }84ُر أ

ومعنى البيت يقتض ي أن يكون حرف )في( يؤدي معنى باء السببية إذ الحديث يجري على    85يكثركم بسبب هذا الجعل ( 

 {في قوله تعالى:  كسر الالم وضمها  
َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
 ُيؤ

َ
ْوٌم ال

َ
ءِّ ق

َ
ال
ُ
نَّ َهؤ هِّ َيا َرّبِّ إِّ يلِّ فقد قرأ اإلمامان حمزة وعاصم  بكسر الم     86}َوقِّ

،واملقصود بقول اإلمام الشاطبي : واكسر الضم في نصير ،أي    87قيله وكسر الهاء وقرأ الباقون بفتح الالم وكسر الهاء

راءة ، وإذا قرأ أحد بهذه القراءة فإنه بسبب قراءة األئمة ،وقدا أقر هذا املعنى  هناك من انتصر لهذا الوجه من الق 

 الشيخ السيناوني باعتبار الباء هنا سببية.  

 )الالم( بمعنى )إلى(.

حرف الالم املفرد له خصائص يتفرد بها ،فقد يكون عامال وغير عامل ،فأما العامل فإنه يعمل الجر كقولك مررت  

ويعمل الجزم نحو : ليقف كل واحد في مكانه ، أما غير العامل فأشهره أربعة ؛ الم االبتداء نحو لزيد أفضل من  بالرجل 

اقعة بعد إن املخففة نحو :إن كان زيد لقائم   خالد ،والالم املوطئة للقسم نحو : لقد جاء زيد ،والالم الفارقة وهي الو

اقعة في جواب القسم نحو : وهللا ل اقعة في  ، والالم الو اقعة في جواب لو نحو : لو جاء زيد ألكرمته أو و زيد قائم أو و

، وما يتعلق بهذا البحث الالم الجاّرة وانتقالها من معناها املوضوع لها ابتداء  88جواب لوال نحو : لوال العلم لهلك الناس

على معان أخرى غير معناها األصلي ، ومن إلى معنى الغاية ،وقبل التحدث عن الالم الغائية ينبغي اإلشارة إلى أنها تدل  

والصيرورة   والتعدية  والقسم  والتبين  والنسب  والتمليك  ك 
ّ
والتمل واالستحقاق  االختصاص  ؛  الجاّرة  الالم  معاني 

، وقد أشار الشيخ   89والغاية والتعجب والتبليغ والظرفية واالستعالء ، وغير ذلك من املعاني قد تصل إلى أربعين معنى 

 ي إلى أن الالم جاءت بمعنى إلى في قول اإلمام الشاطبي :السيناون

 
َ
ال

َّ
ق
َ
ن
َ
ُه ت

ْ
ادِّ َعن

َ
ْسن اإلِّ  بِّ

َ
َوان

ْ
ك
َ
ذ َساُبُه....... لِّ تِّ

ْ
اٌم َوَعْبُد هللاِّ َوْهَو ان

َ
ش  هِّ

ا بِّ 
َ
ْحَيْين

َ
أ
َ
ٍت ف ٍد َمّيِّ

َ
ى َبل

َ
ل اُه إِّ

َ
ن
ْ
ُسق

َ
َها  ففي قوله ) لذكوان الالم جاءت بمعنى إلى على نسق قوله تعالى } ف هِّ األْرَض َبْعَد َمْوتِّ

وُر{
ُ
ش

ُّ
َك الن لِّ

َ
ذ
َ
واملقصود هنا أن األمامين هشام بن عمار بن نصير السلمي ،وعبدهللا بن ذكوان كليهما    91؛ أي إلى بلد( 90ك

إلى   منتسب  عبدهللا  أي  ؛  لذكوان  انتسابه  وهو  وقوله    ، باإلسناد  قراءته  عامر  بن  عبدهللا  اإلمام  عن  نقل 

 املعنى غاية انتساب عبدهللا ومنتهاه إلى ذكوان.  ،ويكون 92ذكوان 

 )الالم( بمعنى )عن(. 

أشرت آنفا إلى أن الحرف  عن له عدة معان منها املجاوزة والبدل والتعليل ، وقد أدى حرف عن عن الالم معنى املجاوزة  

 في قول اإلمام الشاطبي: 

ي  َيٍة فِّ آنِّ ٌع ......َو ارُِّب المِّ
َ
اُه َمش

َ
َمْمن

َ
ٍف ض

ْ
ل
ُ
خ   بِّ

َ
ال ْعدِّ

َ
اَك ألِّ

َ
ت
َ
 َهْل أ

ويقول الشيخ السيناوني في إعراب البيت ومعنى الالم فيه :) ...ألعدل جار ومجرور ممنوع من الصرف ...والالم بمعنى  

ْيهِّ   {عن على حد قوله تعالى :  
َ
ل إِّ ا 

َ
ون

ُ
ْيًرا َما َسَبق

َ
 خ

َ
ان

َ
ْو ك

َ
ل وا 

ُ
يَن آَمن ذِّ

َّ
ل لِّ ُروا 

َ
ف
َ
يَن ك ذِّ

َّ
اَل ال

َ
 94ن الذين ءامنوا( ؛ أي ع   }93َوق

حيث   95،ومعنى عجز البيت )وآنية في هل أتاك  ألعدال( ؛أي عن أعدل ،والالم املتصلة بأعدل رمز بها الشاطبي لهشام 

وإمالة ألف آنية أخذت    96جاء عنه إمالة كلمة آنية  )في سورة الغاشية لكسرة النون بعدها وللياء التي بعد الكسرة( 

 عن هشام.  

 لالم نائبة عن الحرف عن قول اإلمام الشاطبي : ومما جاءت فيه ا

 
َ
ال ِّ

ّ
خ
ُ
ن
ُ
َماٍن ت

َ
بْصرِّي ث

ْ
ل ُه َولِّ

ْ
ٍع .....َوَعن افِّ

َ
ن ي لِّ يلِّ ي َمْعُه َسبِّ َونِّ

ُ
َيْبل  لِّ

؛أي عن البصري _وهو أبو عمرو بن العالء _أنه فتح ثماني ياءات  كياء سبيلي ويبلوني    97) وللبصري ... الالم بمعنى عن ( 

 ألداء أبا عمرو بن العالء إلى غيره من املقرئين ،وقدت أدت الالم هنا معنى املجاوزة. ، وتجاوز هذا ا
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 )الالم( بمعنى )من(.  

  
َ
 قريَن السوء لست

ّ
قد يتطلب السياق أن تؤدي الالم معنى من الجارة حتى يستقيم املعنى وتتضح الداللة ) ومثله : فإن

هْ 
َ
 حتى تفارق

َ
 ما عشت

ً
 بواجد ... له راحة

، وقد أشار الشيخ السيناوني إلى التبادل الداللي بين هذين الحرفين  عند إعرابه لقول  98ست بواجد منه راحة( أي ل 

 اإلمام الشاطبي : 

 
َ
ال
َ
ًما ت

َ
ْم ُمْدغ هِّ نِّ

ْ
أ
َ
َبْعضِّ ش اُد لِّ

َ
ٌم ....َوض

َ
َعْرشِّ ُمْدغ

ْ
ي ال  ذِّ

ُ
ين  شِّ

ً
يال َد َسبِّ

ْ
ن  َوعِّ

ومعنى البيت هو أن )تدغم الضاد في الشين في   99) ولبعض شأنهم ...الالم بمعنى من ؛أي من بعض شأنهم( حيث قال : 

مْ {موضع واحد وهو   هِّ نِّ
ْ
أ
َ
َبْعضِّ ش وَك لِّ

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ا اْست

َ
ذ إِّ

َ
وهذا اإلدغام قرأ به ) أبو    101وتدغم السين في حرفين في الزاي(   }100ف

 من وسطه( 
َ
، والشين ا بينهما من التقاُرب؛ ألنَّ الضاد من أقص ى حافة اللسانِّ ، ومادام هذا اإلدغام قد    102عمرو ...ملِّ

 قرأ به أبو عمرو وحده فإن الالم أدت معنى من التبعيضية. 

 )من( بمعنى )في(. 

فيها  ويحدث  باألسماء  املختّصة  الحروف  من  من  الغاية    الحرف  ابتداء  أشهرها  معان  عدة  ،وله  سبقها  إذا  الجر 

في كتاب    103والتبعيض وبيان الجنس والتعليل والبدل واملجاوزة واالنتهاء واالستعالء والفصل والظرفية  ، وقد جاء 

  إعراب الشاطبية الحرف من بمعنى في وذلك في موضعين ،فاملوضع األول عند إعراب الشيخ السيناوني  لجملة ) باب 

ْن   {... ومن جارة بمعنى في على حد قوله تعالى    (الهمزتين من كلمة( حيث قال   ةِّ مِّ
َ

ال لصَّ َي لِّ ودِّ
ُ
ا ن

َ
ذ وا إِّ

ُ
يَن آَمن ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

 ِّ
رِّ َّللاَّ

ْ
ك ى ذِّ

َ
ل إِّ اْسَعْوا 

َ
ف ُجُمَعةِّ 

ْ
ال في يوم الجمعة(   104}َيْومِّ  ، باب    105،أي  في يكون على هذا النحو  ،  وإبدال من بالحرف 

الهمزتين في كلمة ،أي في نفس الكلمة واجتماعهما بها ، وإذا لم تجر اإلنابة هنا وبقى الحرف من على معناه االبتدائي  

لتوهم السامع أو القارئ أن من تعني االبتداء أو التبعيض ، أما املوضع الثاني التي حل فيه الحرف من محل الحرف  

 في فقد جاء في قول اإلمام الشاطبي:  

 َوَحيْ 
ً
ال ِّ
ّ
 ُمَتَهل

ً
اُه َسنا

َ
ق
ْ
برِّ َيل

َ
لق

ْ
َن ا هِّ ......مِّ َماتِّ

ُ
ل
ُ
اُع فيِّ ظ

َ
تى َيْرت

َ
ف
ْ
 ال

ُ
 ث

َن    {ويقول الشيخ السيناوني )ومن القبر جار ومجرور متعلق بيرتاع ومن بمعنى في على حد قوله تعالى:    مِّ
ْ
وا

ُ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ
َماذ

في األرض(   106األرض{ امل  107؛أي  إبراز  في كتاب  البيت  في  وجاء معنى  للفتى ؛أي  في ظلماته  أي يفزع والهاء  )يرتاع  عاني 

، وبنيابة  الحرف من  على  الحرف في يكون املعنى    108ظلماته الناشئة من القبر ووحشته وإنما أضافها إليه ملالبستها له( 

 أن الخوف ليس حاصال من القبر وإنما مما فيه من هول وعذاب. 

 )من( بمعنى )الباء(.

الباء عن الحرف من في بعض املواضع مما كان السياق فيها يتطلب هذه اإلنابة كما مّر آنفا في موضع نيابة كما نابت  

بعض   في  الباء  على  من  فينوب حرف  الحرفين  بين  أيضا  تحصل  العكسية  النيابة  فإن  من  الحرف  عن  الباء  حرف 

ّيٍ{{املواضع كقوله تعالى:   فِّ
َ
ْرٍف خ

َ
ن ط  مِّ

َ
ُرون

ُ
خفي ؛أي بطرف خفي )قال األخفش قال يونس ؛أي  ، من طرف    109َينظ

، وقد أشار الشيخ السيناوني إلى هذه اإلنابة في بيت    110بطرف خفي كما تقول العرب ضربته من السيف ؛أي بالسيف( 

 الشاطبي : 

 
َ
ال َجمَّ

َ
َمامِّ َسْمٌت ت

ْ
ش ْومِّ َواإلِّ

َن الرُّ هِّ .....مِّ ْم بِّ هِّ ّيِّ وفِّ
ُ
ي َعْمٍرو َوك بِّ

َ
َد أ

ْ
ن  َوعِّ

؛أي بالروم، واملقصود بالبيت أن الوقف    111) من الروم جار ومجرور حال ومن متعلق بالخبر ،ومن بمعنى الباء(   فقال :

عند الكوفيين وأبي عمرو يكون عادة بالروم ،وقد تكون الباء هنا لالستعانة ؛أي يستعينون بالروم عند أداء الوقف  

 ،وهذا البيت متعلق ببيت قبله وهو:

صْ 
َ
 أ
ُ
ان

َ
ْسك  َواإلِّ

َ
َعزَّال

َ
ْحرِّيكِّ َحْرٍف ت

َ
فِّ َعْن ت

ْ
َوق

ْ
َن ال ُه .....مِّ

ُ
اق

َ
ق تِّ

ْ
فِّ َوْهَو اش

ْ
َوق

ْ
 112ُل ال
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 )الواو( بمعنى )أو(.

حرف الواو قد يكون عامال فيعمل الجر كواو القسم واو رب ،أو يعمل النصب  كواو املعية عند أغلب  النحوين ،والواو  

العاملة لها عدة أقسام ،وأشهر هذه األ ، وما يتعلق بهذه الفقرة من البحث كون الواو عاطفة    113قسام ثمانية غير 

،والواو العاطفة لها معنيان على األشهر ،فهي للترتيب واملعية والسياق هو الذي يحدد أي املعنيين أولى ، أما الحرف أو  

لِّ اللحم
ُ
أو السمك، ويدل على    فهو حرف عطف يدل على الشك نحو :جاءني زيد أو عمرو، ويدل على التخيير نحو ،ك

م محمًدا أو خالًدا، لكنه قد ينوب عن الواو العاطفة الدالة على الترتيب نحو جاء زيد وعمرو، إذا كان  
ّ
اإلباحة نحو :كل

مجيء )زيد( قبل مجيء )عمرو(، أو الدالة عل مطلق الجمع إذا لم تكن ثمة قرينة في التركيب تدل على أن الواو للترتيب،  

 وصف مجيء أو بمعنى الواو بالشذوذ .ويقول ابن يعيش في هذا الصدد:  ومن النحاة من 

بُل الضيَم الذليل املسّير
َ
 )فسيان حرب أو تبوء بمثله         وقد َيق

فإنه استعمل أو ههنا بمعنى الواو وهو الشاذ الذي ال يقاس عليه، والذي أنسه بذلك أنه رآها في اإلباحة نحو: جالس  

وما نقصده هنا هو إنابة حرف  114بيح مجالستهما، فتّدرج إلى استعمالها في مواضع الواو البتة( الحسن أو ابن سرين ت 

الواو عن الحرف أو وليس العكس ،وقد جاء في شرح التسهيل )من كالم العرب وقوع الواو موقع أو حيث ال تصلح  

ُحوا    {؛ أي تصلح الواو أن تحل محل أو إذا كان السياق يمتنع معه أداء معنى الجمع نحو قوله تعالى  115الجمعية(  كِّ
ْ
ان
َ
ف

ْم مِّ 
ُ
ك
َ
اَب ل

َ
 َوُرَباَع  َما ط

َ
ث

َ
ال
ُ
ى َوث

َ
ن
ْ
َساءِّ َمث ِّ

ّ
وتصلح الواو هنا أن تكون بمعنى أو لتعذر الجمع بين املثنى والثالث واألربع    116}َن الن

في الزواج بحيث يكون عدد الزوجات تسعة مجتمعات في عصمة الزوج ،وال يجوز إنابة الواو عن أو في نحو تزوج هندا  

 ،وقد جاء في نظم الشاطبية الواو بمعنى أو لتعذر الجمع بين املتضايفين : أو أختها لتعذر الجمع بين األختين 

 
َ
ال َياُه َحـصَّ

َ
ــلٌّ َجـال

ُ
 ك

ْ
ن
َ
ت
ُ
ْل َواْسك  ...َوصِّ

ٌ
ـَصاَحة

َ
ْينِّ ف

َ
وَرت  السُّ

َ
َك َبْين

ُ
 َوْصل

 يقول الشيخ السيناوني ) الواو أو على نسق ... قول الشاعر : 

فهنا ال يمكن الجمع بين الصبر والبكاء ؛ ألن من    117فقلت البكا أشفى إذا لغليلي(قالوا نأت فاختر لها الصبر والبكا ...

: اختر، وفي بيت   البكاء وأن الكالم تصّدر بلفظ يدل على االختيار ال الجمع وهو قوله  لوازم الصبر ومقتضياته عدم 

اقعة بين صل واسكتن ال تدل على الجمع بحال ال  بين الوصل  الشاطبية : وصل واسكتن ،الواو الو ستحالة الجمع 

والسكوت في آن واحد وإنما يستقيم املعنى وتتضح الداللة بإنابة الواو عن أو فيكون التركيب ،وصل أو اسكتن فتفيد  

 الواو االختيار ال الجمع، وورد هذا اإلجراء اللغوي في بيت الشاطبية املذكور آنفا: 

هِّ ...  ْم بِّ هِّ ّيِّ وفِّ
ُ
ي َعْمٍرو َوك بِّ

َ
َد أ

ْ
ن  َوعِّ

َ
ال َجمَّ

َ
َمامِّ َسْمٌت ت

ْ
ش ْومِّ َواإلِّ

َن الرُّ  ..مِّ

والروم هو )تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها فيسمع    118ففي قوله : )من الروم ..واإلشمام الواو بمعنى أو( 

فتين إلى    119لها صويت خفّي يدركه األعمى بحاسة سمعه ويستعمل في الضم والكسر( 
ّ
أّما اإلشمام فهو )إيماء بالش

والضم(  الرفع  في  ويستعمل  األعمى  دون  املبصر  يدركه  للحروف  السكون  إخالص  بعد  الروم  120الحركة  أن  وحيث   ،

فإنه من  يختل تماما  الحرف مختفيا  يكاد يكون  الحرف واإلشمام  تتالش ى فيه حركة  الروم  إذ  تماما عن اإلشمام  ف 

املتعذر الجمع بينهما على الحرف في آن واحد ، ولذا كان  حرف الواو في البيت املذكور آنفا قد أدى معنى الحرف أو ، وال  

 ينبغي اعتبار حرف الواو داال على مطلق الجمع.
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 قائمة املصادر واملراجع 

ة املرصع بكافية ابن مالك ،لحسن بن عمر السيناوني ،دراسة وتحقيق ، الدكتور موس ى محمد  إنارة السالك إلى األلفي
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 م. 2001 -هـ  1422، 1الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية، بيروت ،ط

إلسترباذّي ، رض ي الدين محمد بن الحسن ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي ليبيا ،  شرح الرض ي على الكافية ،ل 

 .  4/280تصحيح وتعليق ، الدكتور يوسف حسن عمر: 

مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا  ، تحقيق  مازن  

 م.1985 6الفكر  دمشق،،طاملبارك ومحمد علي حمد هللا ، دار 

 م. 2009من األنماط التحويلية في النحو العربي ، ملحمد حماسة عبداللطيف ، دار غريـــب 

 . 194م ،ص  1968هـ  1388،  1معجم البلدان الليبية ،للشيخ الطاهر أحمد الزاوي ،دار مكتبة النور ،طرابلس ليبيا ،ط  

 م.2014هـ 1435عدد الثامن والعشرين ،مجلة كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس ليبيا ، ال

التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،، للشيخ خالد بن عبد هللا بن أبي بكر املصري، دار   
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 م. 1992 - هـ  1413 1لبنان ،ط –قباوة  ومحمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية، بيروت 

  4الحجة في القراءات ،البن خالويه  الحسين بن أحمد  ،تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار الشروق بيروت،ط

 هــ .  1401، 

 ح عثمان ،عالم الكتب ، بيروت . الخصائص البن جني أبي الفت

الدر املصون في علوم الكتاب املكنون ،للسمين الحلبي ،أبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم     

 تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط،،دار القلم، دمشق . 

 بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السالم هارون ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة األولى.  الكتاب، لسيبويه ،أبي

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزمخشري  جار هللا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ،دار     

 هـ. 1407،  3الكتاب العربي بيروت ،ط

 م.1977لوظيفة فاضل مصطفى الساقي ، ، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، الكالم العربي من حيث الشكل وا   

هـ 1،1432الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية ، تأليف الشيخ حسن بن الحاج عمر السيناوني ،دار ابن حزم ،ط   

 م. 2011

على ابن املبارك ،تحقيق  الكنز في القراءات العشر،ألبي محمد، عبد هللا بن عبد املؤمن بن الوجيه بن عبد هللا بن  

 م. 2004 -هـ  1425  1القاهرة ط –دكتور خالد املشهداني  ،مكتبة الثقافة الدينية 

ْهران النيسابورّى، ،تحقيق سبيع حمزة حاكيمي،مجمع اللغة   املبسوط في القراءات العشر،ألحمد بن الحسين بن مِّ

 م.  1981دمشق، -العربية 

لجزري شمس الدين أبو الخير ، محمد بن محمد بن يوسف ،تحقيق علي محمد  النشر في القراءات العشر، البن ا  

 الضباع ،املطبعة التجارية الكبرى.

 النحو الوافي ، لعباس حسن دار املعارف مصر.   

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاض ي ،مكتبة السوادي للتوزيع،    

 م. 1992 -هـ  1412،  4ط

 

 
ّ
 السردي

ّ
 داللة أدوات العطف وبالغتها ف النص

 
./د هللا محمد سالمة محمد عب د 

 جامعة طرابلس -كلية اآلداب

 

 مستخلص: 

التقعيدي     الجانبين:  بين  يربط  البحث  لغتها    هذا  في  راقية  نصوص  على  النحوي  املعيار  فتطبيق  والتطبيقي، 

وأسلوبها، تمثلت في نصوص كتاب )فقه السيرة النبوية( للدكتور محمد البوطي، فاألدوات: )الواو والفاء وثم(، لها 

ا ودالليًّ  ا نحويًّ
ً
ا؛ بتحليل  معان أْحدثتها، وأنتجتها في السياق النص ي، فكان الوقوف على )فقه السيرة( وقوف ا وأسلوبيًّ

اللغة؛ فأوقفنا البحث على أن   في كثرة اطراد واستعمال العطف، وهو من روابط ولواصق  نصوص مختارة، مميزة 
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هناك جماال وبراعة في نصوص الكتاب، أنتجها املؤلف بحسن اختياره، فكان النظم اللغوّي املتميز، وأكد البحث على  

بالتركي لألسلوبية  الوطيدة  دقة  العالقة  في  الكاتب  تمّيز  منها:  نتائج  للدراسة  املختلفة،وكانت  وأساليبه  )النحو(  ب 

ا من: الكلمات، والجمل، والتراكيب، والفقرات، فكان الكاتب ذا نظٍر لغوّي  
ً
االختيارات اللغوية في النصوص؛ انطالق

ال فتتابعت فقرات  العطف؛  أدوات  بواسطة  بينها  فيما  ق ودمج  ونسَّ تنظيمية حاّد وحاذق، ركب  في عالقة  نصوص 

استدعى سابقها الحقها، كما أن لألداة الواو تأثيًرا في الربط بين التراكيب أّدى بدوره تأثيًرا في تسلسل الحوادث وجمعها  

وتماسكها، وبين االستعمال اللغوي للكاتب خروج األدوات العاطفة من الدائرة التقعيدية النظرية املحدودة إلى تناُوب  

 عاطفة: الواو والفاء وثم، فيما بينها.  األدوات ال

Abstract 

This research connects the two sides: traditional and applied, applying the grammatical criterion to 

fine texts in their language and style, represented in the texts of the book (Jurisprudence of the 

Prophet’s Biography) by Dr. Muhammad al-Bouti. Standing on (Fiqh al-Siraa) grammatically, 

semantic and stylistic; By analyzing selected texts, distinguished by the frequent use of sympathy, 

which is one of the links and adhesives of the language; So we stopped the research on the fact that 

there is beauty and ingenuity in the texts of the book, which the author produced with his good 

choice, so the linguistic system was distinguished. 

The study had results, including: the writer distinguished himself in the accuracy of the linguistic 

choices in the texts; Proceeding from: words, sentences, structures, and paragraphs, the writer had 

a sharp and clever linguistic view. The paragraphs of the texts followed in an organizational 

relationship that called the previous one the next, and the Waw tool had an effect in linking the 

structures, which in turn led to an impact on the sequence of accidents, their collection and 

cohesion, and between the writer’s linguistic use, the emotional tools exited from the limited 

theoretical circle to the alternation of emotional tools: waw, faa and then, while between them. 

 

مة: أدوات العطف لها دالالت متنوعة حسب كّل أداة، وأكثرها شيوعً   في الكالم والكتابة: )الواو والفاء مقّدِّ
ً

ا واستعماال

 في النّص النثرّي السردّي،وملا كانت أحداث السير والتراجم تنتمي إلى النص السردّي، فقد كان  
ً

وثم(،كما أنها أكثر تداُوال

فات املعاصرة املميزة في هذا املجال كتاب )فقه السيرة النبوية( للدكتور محمد البوطّي،
َّ
    من املؤل

ّ
وحسب علمي فإن

الكتاب   دراسة  على  اختياري  فاستقّر  واألسلوب،  االستعمال  حيث  من  لغوّية؛  دراسة  ُيْدرسا  لم  وصاحبه  الكتاب 

دها في النفوس، وفي نفس القارئ املتجّرِّد، خاصة   ِّ
ّ
ثها، أو أن يول ص أن ُيْحدِّ

ّ
املذكور؛ للوقوف على املعاني التي يمكن للن

الكا د  أهّم  الباحث عن حقيقة سّيِّ الكتاب واختيارات فقراته وجمله من  ئنات صلى هللا عليه وسلم،ولعّل نصوص 

األسباب اللغوية والبالغية التي تستوقف القارئ والباحث في هذا الكتاب؛ إذ اهتّم بها اإلمام البوطي، فقد التفت إلى  

ا وداللتها،فكان  الكلمة  إلى  والقالب؛أي  املضمون  هما:  كتابه؛  في  أساسين  ا شيئين  نحويًّ ا 
ً
وقوف الكتاب  على  لوقوف 

ا، ودراسة الكتاب إذن تستلزم قراءة نصوصه؛ بتحليلها في أساليبها وعباراتها وأشكالها التي ينبني عليها،   ا وأسلوبيًّ ودالليًّ

التحليل   بين  فرق  ال  أنه  وأعتقد  اللغوّي،  النظم  وبراعة  األسلوب  أسرار  اللغوّية؛ملعرفة  ولواصقها  روابطها  ومنها 
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ألسلوبي والتحليل اللغوّي، فعالقة األسلوبية وطيدة بعلم اللغة؛ إذ هي مولودة من رحم علم اللغة الحديث، فهي  ا

 العالقة بين الدراسات األسلوبية واللغوية هي عالقة منشأ ومبيت، ووفق ما يرى  
ّ
مدخل لغوّي لفهم النص،كما أن

راها البعض اآلخر مساوقة لعلم اللغة، تعنى باإلمكانات  البعض فاألسلوبية فرع من علم اللغة الحديث، وإن كان ي 

ل النص في مستويات التحليل اللغوي نفسها؛ إال أنه ينظر إلى النص ملعرف أساليب الكاتب،  
ّ
التعبيرية؛فاألسلوبي يحل

يستنتج  وتميزه عن أقرانه، فيحّدد طريقته ومنهجه، أما اللغوّي فينظر إلى النص ليقف على جمال أساليب الكاتب، ف 

ا عريضة، يقّعدها، ويعّممها 
ً
 .  1خطوط

إلى    منهج البحث: عها 
ّ
أقط التركيبي، املتمثل في باب العطف، وسأختار نصوًصا من الكتاب، و سأقف على املستوى 

وحدات قرائّية تأّملّية، وهذه الوحدات النصية املختارة للتحليل تعتبر شذرات قصيرة، ولكنها تعطينا ومضة وخلفية  

 وعبارات، تسبح في فضاء عن مباد
ً

فة جمال ِّ
ّ
ئ وأسس النص السردي، فهذه الوحدات القرائية متكّونة من كلمات، مؤل

 التحليل والتحديد الهادف إلى  
ّ
الكتاب بُحّرِّية؛ حيث يمكن معاينة املعاني والدالالت التي تنتج عن تآلفها، وال ننس ى أن

في النص يجعل التحليل   اللغوية واألسلوبية  تبيان السيرورات الداللّية  النقدية  النص ّي يقّدم املاّدة الخام للمناهج 

املختلفة، فالقراءة والتحليل اشتغال للمعنى، وكتابة وإنتاج للنص من جديد، فهي إرجاع النص إلى صورته األولية  

راد الوصول إليه  القاّص، فتكون تحريًرا للقارئ أيًضا؛ بمعنى: هذا هو املعنى امل   أو الخالصة من أّية ضغوط للكاتب  

، وسينجلي ذلك من خالل املنهج الوصفي واالستقرائي  2وإيصال القارئ إليه؛ فإن شئت فاقتنع وإن شئت فاعترض 

تحليلية   الكتاب دراسة  العطف؛ من خالل دراسة نصوٍص من  النحوّي ألسلوب  التحليل  فيكون  البحث؛  في  املتبع 

النفسي السمات والخصوصيات  على  كتابه؛ من حيث هو  تأّملية، تضعنا  في  ّص 
ّ
الن ة واللغوّية واألسلوبّية لصاحب 

املدروس،   وللكتاب  الكتاب  بترجمة صاحب   
ُ
قمت والتقريب  ولإليضاح  كتاباته،  في  املتميز  واألسلوبّي  للغوّي  نموذج 

املوجزة،    وعّرفت بالنص السردي، ثم ولجت الجانب التطبيقي، مفتتًحا له ببعض األحكام النظرّية التقعيدية النحوية

التي قد تخرج عن   في داللة األداة السياقية  ه 
ّ
)الواو والفاء وثم(، وأّما اإلسهاب فكان محل الخاصة باألدوات الثالث 

رد واملقيس، والراجح من دالالتها؛ مع ختم البحث بنتائج جديرة بالذكر، وتوثيق للمصادر واملراجع التي اعتمدت  
ّ
املط

 عليها واستعنت بها.

 فقه السيرة: البوطي و  -

م، 1929  -هـ  1347 : هو محمد سعيد رمضان البوطي، الكردّي األصل، ولد في مدينة بوطان سنة3اإلمام البوطي  -أوال

اإلسالمّي، عالم العالم  في  كبير  باحترام  حظي  الكبرى،  اإلسالمية  املرجعّيات  ومن  سورّية،  من   من  كثير  في  كّرِّم  وقد 

ه املحافظ على مذاهب أهل السنة األربعة، وعقيدة أهل السنة وفق  املناسبات الدولية، وُيع لون التوجُّ
ّ
تبر ممن يمث

افق لـلواحد  هـ 1434 سنة  لتاسعمن جمادى األولى ا بوطي إلى جوار ربه في يوم الخميس، انتقل الاألشاعرة منهج ،املو

ف اإلمام البوطّي للمكتبة اإلس 2013 عام والعشرين من شهر مارس 
ّ
 المية مصادر متعددة، منها: م، وقد خل

 كتاب )فقه السيرة النبوّية(:  -

فه سنة  
ّ
م، وطبعاته كثيرة، وقد    1968الكتاب من حيث الشكل جاء في جزء واحد، بلغت صفحاته خمسمائة، وقد أل

الثامنة والعشرين الصادرة سنة   أقمُتها على الطبعة   في دراساتي هذه و
ُ
البو   2009   - هـ  1430استعنت طي  م، افتتح 

مة، ثم قسمه ستة أقسام: القسم األول   مقّدمات فيها: تعريف بأهمية السيرة النبوية للمسلم، وبالحياة    –كتابه بـمقّدِّ

افية، والقبلية، والدينية لعصر ما قبل البعثة، وأثنائها، فالقسم الثاني املحتوي على: ترجمة للنبي عليه الصالة   الجغر

https://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
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كذا...إلى أن يختمه بترجمة للخلفاء األربعة الراشدين رض ي هللا عنهم. أّما سبب تأليفه  والسالم من امليالد إلى البعثة، وه

الكائنات محمد  د  لسّيِّ العطرة  السيرة  املثارة حول  ُبهات 
ُّ
الش كثيٍر من  على  الرّد  من  فهو  فقهية  أحكام  ، واستنباط 

 الحوادث والوقائع النبوّية. 

ًما باآلثار الصحيحة،  أّما منهجه وطريقته في الكتاب فهو   افتتاح املوضوع بخالصة ما ذكره أهل السير الثقات، مدعَّ

به بتعليقاته  
ّ
 أكبر، ثم يعق

ّ
يعنون ملا يتناوله، كأن يقول: )اشتراكه في بناء الكعبة(، وعادة فهذا الكالم مّيزه البوطي بخط

لها، ويذكر آراء وحجج املعاندين،  على هذا بعنوان )العبر والعظات(، فهو ال يغادر جزئية فيما ذكره إال   ِّ
ّ
ق عليها، ويحل ِّ

ّ
ويعل

كتبه   أنه  إال  السابقين؛  الثقات  فات 
َّ
بمؤل استعانته  الكتاب  يميز  وما  هم، 

ّ
صف في  يقف  ممن  أو  اإلسالم  ة 

ّ
ل مِّ غير  من 

زون اإلمام  بأسلوبه؛ األمر الذي جعل الباحث يقف عنده، فقد كان نقله الَحْرفّي محدوًدا، وجّل ما في الكتاب من مخ

بالنكات الفقهّية،   ل بالوصفّي، والكتاب مليء 
ّ
اللغوّي، وبالغته الخطابية، املبنّية على النص السردّي املتخل البوطي 

ًدا على فهمه الثاقب، وآلته واعتماده في تحليله على اللغة وكتب   ى بحّق، ُمعتمِّ واملسائل األصولّية، فكان اسًما على ُمسمًّ

افًيا لسيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    صحاح الحديث، ومصادر  الفقه وأصوله، فحّق للكتاب أن يكون: »مصدًرا و

وخلفائه الراشدين؛ مع التحليل الذي يضع القارئ أمام فقه ذلك كله، ويصله باملعاني واملبادئ التي تعّد ثمرة هذه  

صد من ورائها« 
ْ
ق
ُ
 . 4الدراسة، وأهّم األغراض التي ينبغي أن ت

ر عن اتجاهه وثرائه اللغوّي    : أسلوبه لقد كان اإلمام البوطّيفي إنتاجه الفكرّي متميًزا من حيث ترجمته إلى مقروء، يعّبِّ

في   أنه ُصّب  إال  للتحليل،فهذا كتاُب شريعة؛ فقه وسيرة،  النصوص املختارة  واملعجمّي، وستلحظ أسلوبه من خالل 

اب، و 
ّ
بِّ ٌببثوب بالغّي جذ

ْ
كأني به: ))يجرُّ في الفصاحة رسنه، كأن لسانه ثعبان ينساب بين رمال،  قالب أدبّي رفيع، متجل

أو ماء يتغلغل بين جبال، كأن لسانه مخراق العب، أو غرار سيف قاضب، قد أحسن السفارة، واستوفى العبارة، وأّدى  

الحمر  ابن  كلسان  لسانه  السداد،  وطبق مفاصل  املراد،  األغراض، وأصاب شواكل  واستغرق  أو سنان  األلفاظ،  ة، 

 . وهنا يبرز سؤاٌل: ملن كتب اإلمام البوطي؟ وما مبتغاه من كتابته؟. 5عنترة(( 

ن   ِّ
ّ
تمك الثقافة  في هذا،فهذه  إلى شخص ي  أومئ  أو  نفس ي  أعني  ثقافة واسعة، وال  له  ا،  ا مثاليًّ

ً
قارئ ى 

ّ
يتمن أنه  واإلجابة: 

م كّل الحاالت النفسية املوصوفة، يصبو   تب، كما يصبو إلى وجود حساسية إنسانية تسمح له بتفهُّ
ُ
القارئ من فهم ما ك

ق النص األدبّي كما    إلى قارئ ملّم بتقنيات الكتابة وأساليب  الفّن، ومطلع على أحدث التيارات؛ بحيث يتسنى له تذوُّ

يجب، والحكم عليه كعارف ال كهاوي أدب، هذا القارئ يجب أن يكون قادًرا على فهم كّل ما يكتبه، فيكون ذلك حافًزا  

 له على املحاكاة للخلق واإلبداع.

يع الذي  في كتابه،  علٰى عباراته وأسلوبه 
ُ
وقفت ا  لقد 

ً
ن
ّ
تمك  

ُ
ورأيت أسلوبه وأعجبني،  فاستهواني  ا؛  تأريخيًّ ا  أدبيًّ أثًرا  تبر 

 القارئ يعجز عن حصر    --وسيطرة كاملة منه  
ّ
علٰى ألفاظ اللغة، في أسلوب منتظم انتظام العقد، وأكاد أجزم بأن

فاته  اإلعجاز والتحّدي في الجانب اللغوي للكتاب؛إذ اللغة إطار توضع فيه املعاني، فقد جاد عل
َّ
يه مواله، فكان في مؤل

ا، وإني بعد البحث اإللكتروني واالستقراء لبعض الكتب التراثية والحديثة واملعاصرة؛ وجدت أن  
ً
جميعها مجيًدا بليغ

ون اإلسالميون الذين جمعوا  
ُ
استخدام بعض األلفاظ في التعبير عن معنى من املعاني هو مّما استأثر به الكتاب املحدث

ا َرفيًعا يصبو إلى محاكاته كّل لغوّي ناش ئ. بين التربية و  ا أدبيًّ صًّ
َ
 العلم، فصار كتابه ن

َصد بالّسرد النّص السردّي   -
ْ
   -: ُيق

ً
ه:    -لغة

َ
ر بعض في تناُسق؛فسرد فالٌن قصت

ْ
ث التتاُبع، ومجيء الش يء بعضه إِّ

ؤ، وسرد الحديث يسرده سرًدا: إذا تابعه 
ُّ
ما مفهوم النص السردّي في األدب  ، وأ6حكاها متواصلة دون انقطاع وال تلك
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فهو ال يختلف كثيًرا عن التعريف السابق لكلمة سرد في املعاجم، فـهو: »نصٌّ يقوم على التتابع املنطقي والتسلسل  

في 7لألحداث؛ مرحلة مرحلة((  له ُجذوٌر  العصر الحديث، وإن كانت  في  األدبّية  النصوص  النوع من  ، وقد نشط هذا 

راد؛ بحيث يشعر القارئ  العصور الغابرة؛ إ
ّ
ذ الصفة العاّمة التي تخضع لها خطة الرواية السردّية هي التسلُسل واالط

ّد ملا يتلوه؛ حتى تتوالى الحوادث واملناظر،   ب وانتظار شائق، وكّل قسم أو فصل ُيعِّ
ُّ
ه مسوٌق دائًما إلى غاية؛ فهو في ترق

ّ
أن

بالنسب املقياس  أما  املقصودة،  الغاية  إلى  أومراكز الضبط  وتنتهي  للسرد،  بوجراند-ة  روبرت دي  فهو    - كما يسميه 

تزيين وال   للحدث، وسرد؛ دون  في ثوب تصوير وتشبيه، وقد تكون حكاية  الحكاية قد تكون  الحدث وحكايته، وهذه 

 .8تشبيه 

ابة بداهة:  وقد يرد سؤال مفاده: هل املجال في هذا الكتاب كان مفتوًحا واملساحة كانت للنص السردي فقط؟. اإلج

الوصف من جهة، وفقرات   السرد وفقرات  فيها فقرات  فـ))تتناوب  وتتالقى،  بعضا،  بعضها  يخدم  النصوص   
ّ
ال؛ ألن

 على تلك اإلجابة،  9الفعل وفقرات الخطاب املباشر من جهة أخرى(( 
َ
النبوية( لوقفت .ولو قرأت كتاب )فقه السيرة 

وحجاج ومجادلة، إال أن نصوص الكتاب يغلب عليها طابع    ففي الكتاب تداخل بين أنواع النصوص، فيوجد وصف

 من تداعي    - بل أساسها  - السرد، ووسيلته في ذلك هي الروابط واللواصق التي منها
ّ
أدوات العطف، ولو قرأته لتثّبت

وال   القارئ  تحوج  ال  واضحة،  العبارات سهلة  تكون  أن  فيجب  الالحق،  يستدعي  السابق  إذ  املوضوعات؛  وانسياب 

فائدتها السا ألفاظها؛ ذهبت  أو غربت  تراكيبها،  دت 
ّ
تعق الحوادث، ومغازيها، فإذا  ف؛ ألنه معنّي بمجرى 

ُّ
إلى توق مع 

 وروعتها. 

ص السردّي:
ّ
إن مبادئ السرد وأصوله جعلها الكاتب نصب عينيه، فابتعد    االستعمال اللغوّي ألدوات العطف في الن

أفاده )الواو( في ذلك، الذي يو  جز ويختصر كثيًرا من العوامل؛ بفضل ربطه بين السابق والالحق من  عن التكرار، و

ًبا عّما ال فائدة من روايته وسرده. ومن ذلك باب )فتح مكة( على سبيل املثال؛  
َّ
التراكيب واأللفاظ؛ فيكون النص مهذ

ا من  كثيرا  السياق  من  القارئ  ونضجت؛فيفهم  تكونت  أن  بعد  رئيس ي  مغزى  ذات  الرواية  أصبحت  ألحداث  ففيه 

واألشياء التي لم يتطرق إليها الكاتب، فتعرفها بطريق غير مباشر. ولو لم يبرز الكاتب مخزونه اللغوّي، وتراكيبه وجمله  

طاب، أو مقالة، وهناك عظات أو غايات أولية تظهر أثناء سرد الرواية،   صص إلى خِّ الستحالت كثيٌر من الحوادث والقِّ

 من  وتندمج اللغة واألسلوب مع الفكرة  
ّ
واملوضوع لتحقيق الغرض الرئيس من الحدث، وهو اإلقناع، ثم املشاركة. وإن

مالمح النص السردي التي سنقف عندها في كتاب )فقه السيرة النبوية( شيوع استعمال العطف باألدوات: )الواو،  

ة 
ّ
راد واضح في استعمال األفعال املاضوّية داللة، واألفعال الدال ِّ

ّ
ّم(، مع اط

ُ
على تفاعل، كما في سرد وقّص    والفاء، ث

الغزوات واملبايعات واملواثيق، ناهيك بكثرة استعمال أساليب أخرى، أفردت لها بحوثا منفصلة؛ ألن املجال ال يتسع  

 إليها جميعها. 

راد في نصوص الكتاب:أدوات العطف:   ِّ
ّ
 سيدور الكالم على )الواو والفاء وثم(؛ إذ هي املستعملة باط

لها بْين املفردات والتراكيب،   -أ 
ُّ
الواو: حرف عاطف غير عامل بنفسه، والواو أّم باب حروف العطف؛ لكثرة تنق

 
َ
؛ والدليل ورود  10وهي مشركة في اإلعراب والحكم، ومن أشهر داللتها:الجمع املطلق؛ فال تبالِّ بأّي املعطوفْين بدأت

ه تعالى:  التركيبين الكريمين من قول الحّق عّز وجّل في موضعيْ 
ُ
ن مختلفْين من القرآن الكريم والقصة واحدة؛ األّول قول

 
ٌ
ة
ّ
ط وا حِّ

ُ
ول

ُ
 وق

ً
وا الباَب ُسّجدا

ُ
ل
ُ
 [، والثاني قوله عز وجّل:  58]البقرة:واْدخ

ً
دا َباب ُسجَّ

ْ
ال وا 

ُ
ل
ُ
 واْدخ

ٌ
ة
ّ
ط وا حِّ

ُ
ول

ُ
  وق

أو 161]األعراف: الباب  دخول  على  ة 
ّ
ط الحِّ قّدموا  الزمخشرّي:))وسواء  قال  اإليجاد    [.  في  جامعون  فهم  روها، 

ّ
أخ

 في الحكم قبل اآلخر، أّما داللة الترتيب بين املعطوفين فهي داللة    11بينهم((
ً
فالواو لم تفد أن يكون املبدوء به داخال
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ة واالختالف  
َّ
ن ثانوية سياقية تكون للواو حين ما تستحيل داللة الجمع؛ فاالستقراء وتتبع كالم العرب والقرآن والسُّ

في مطلق  بي ترتيبية، ومنع حصرها  للواو العاطفة داللة سياقية  اللغويين والفقهاء واألصوليين واملحدثين أعطى  ن 

 بِّ 
ُ
ْبَدأ

َ
اَل ن

َ
ا، َوق

َ
ف ى الصَّ

َ
ل ِّ إِّ

رََج َرُسوُل َّللاَّ
َ
َما  الجمع، والدليل ما جاء في حديث )الصفا واملروة( الذي رواه جابر فقال: )خ

مَّ 
ُ
، ث هِّ  بِّ

ُ  َّللاَّ
َ
: َبَدأ

َ
َرأ
َ
ِّ  ق

رِّ َّللاَّ َعائِّ
َ
ن ش  مِّ

َ
ْرَوة

َ ْ
ا َوامل

َ
ف نَّ الصَّ . فالواو أفادت في املقام هذا الترتيب في هذا الركن العظيم   ) .12إِّ

فدّل لفظ الحديث على وجوب البداءة، وإن كان لفظه لفظ الخبر،  من أركان الحج والعمرة، أال وهو السعي بينهما،  

ت الواو على الترتيب، وبطل 
ّ
 كالم العلماء في دعوى اإلجماع على أنها ال تفيد الترتيب البتة. فدل

ّص السردّي؛ خاصة في السير كما في نصوص كتاب )فقه السيرة( الذي بين أيدينا؛ أمٌر يفوق  
ّ
 استعمال الواو في الن

ّ
إن

ردة  
ّ
اللة املط اللة في ذلك، فأبدأ بالّدِّ للواو، وهي الجمع املطلق،  الحصر والعّد، وأذكر نماذج من النصوص مختلفة الّدِّ

قول البوطي: ))وكان في أوائل من دخل اإلسالم من هؤالء: خديجة بنت خويلد رض ي هللا عنها، وعلي بن أبي طالب،  منها  

اه، وأبو بكر بن أبي قحافة...وغيرهم رض ي هللا عنهم جميًعا(( 
ّ
 .13وزيد بن حارثة مواله عليه الصالة والسالم ومتبن

هنا للداللة على مطلق الجمع في صفة األسبقية في الدخول إلى اإلسالم، فهؤالء كما تخبرنا كتب  فقد استعمل الواو  

السيرة واآلثار الصحيحة أنهم دخلوا جميعا في فترة واحدة، ويقسمونهم إلى: أول من دخل من الرجال أبو بكر، وأول  

ب،  فالواو ملطلق الجمع؛ إذ املطلوب هو  من دخل من املوالي زيد وهكذا،  
ّ
 أم غير مرت

ً
با
ّ
مطلق الجمع؛ سواء كان مرت

األول،   إلى  اآلخر  لتضّم  بالواو  جئت  وإنما  وزيٍد.  بعمٍرو  مررت  قولك:  في  التي  ))فالواو  قال سيبويه:  ترتيب.  ال  وهنا 

 أحدهما قبل اآلخر(( 
ّ
بوطي  . وإذا أردنا التثبت من داللة الواو في ذلك وسيطرة ال14وتجمعهما، وليس فيه دليٌل على أن

لقصة حصار آل بيت    - رحمه هللا-على األدوات والروابط التي يستعملها، كيف ومتى وأين يضعها؟؛ فلننظر إلى سرده  

ْوا في نقض الصحيفة،  
َ
 خمسة من رؤساء املشركين من قريش َمش

ّ
الرسول وعشيرته داخل مكة وحواليها، فيقول: ))إن

، وزهير بن أمية، واملطعم بن عدّي، وأبو البختري بن هشام،  وإنهاء هذا الحصار، وهم: هشام بن عمرو بن الحارث

. فالعطف بالواو؛ حيث عّد البوطّي  15وزمعة بن األسود، وكان أّول من سعى إلى نقضها بصريح الدعوة زهير بن أمية(( 

أي  - يكون املتقّدم  من لم يرتض صحيفة العار، وكان زهير بن أمّية الثاني في الذكر، ولم يُدّل هذا السرد لهم على أن  

 لتمزيق الصحيفة، وإنما كان السبق من زهير، فأصحابه ورفاقه من بعده تلوه، كما    -املعطوف عليه
ً
قام أو تقّدم أوال

، في وقت واحد، وهذا هو ما ذكره البوطي في سرده وتعداده لهم، والدليل كان من  
ً
 الواو هنا لم تدّل أنهم قاموا معا

ّ
أن

؛ إذ ال دليل في الواو على أنها تدّل على بدء هذا  النص نفسه؛ حيث قال:  
ً
وكان أّول من سعى؛ فاملتأخر ذكًرا قام أّوال

 قبل ذاك. 

ا من خروج النبّي   -داللة الواو على الجمع -وهنا فيها
ً
ريش

ُ
ر ق ِّ

ّ
ا من أحد الصحابة يحذ ل سرًّ ْرسِّ

ُ
إليهم،    كالم على كتاب أ

 الواو الجامعة؛ حيث ال ترتيب فيه،  السيرة العطرة في األحداث،    في سرد حوادث  -رحمه هللا-ثم يستمّر الراوي  
ً

مستعمال

ا لو قلنا كما قال البوطيّ 
ّ
اقع؛ ألن في سرده فتح مكة: ))وأمر قادة جيوشه أن ال  فلو كانت للترتيب للزم التناقض مع الو

بقتلهم حيثما وجدوا، وهم: أمر  وأربعة نسوة،  إال ستة رجال  قاتلهم،  إال من  بن    يقتلوا  وهّبار  أبي جهل،  بن  عكرمة 

األسود، وعبد هللا بن سعد بن أبي سرح، ومقيس بن صبابة الليثي، والحويرث بن نقيد، وعبد هللا بن هالل، وهند بنت  

النبي   ، فإنه يسبق إلى   ))16عتبة، وسارة موالة عمرو بن هشام، وفرتنى وقرينة كانتا جاريتين تتغنيان دائًما بهجاء 

 أن يقتلهم، وال يسبق إلى فهمه أنه إن رأى عكرمة قبل هبار    سامع والقارئ أنه فهمنا وفهم ال
ً
أمر من رآهما جميعا معا

فداللة الواو هنا هي مطلق  أن يقتل السابق ذكًرا، فسبق الفهم يدّل على الحقيقة، فال تكون الواو للترتيب حقيقة؛  

 ال من  الجمع في وقوع القصاص اإللهي من املشرع الحكيم عليه الص 
ً

الة والتسليم في حقهم، القتل من وجد منهم أّوال
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ذكر؛ فليس األمر فيه ترتيب، وإال لرأيتهم أحياء جميعهم بحياة أولهم ذكًرا، وهو عكرمة الذي أنعم هللا عليه بالدخول  

 الواو تجمع األلفاظ املعمولة لعامل واحد، فتنوب مناب صيغ التثنية والجمع في املعنى
ّ
؛ فيكون: قام زيد  في الدين!.إن

 .17وعمرو وخالد، بمنزلة: قام هؤالء

 له ذائقة اللغوّي من االستقراء  
ّ
 ما تطمئن

ّ
ردة واملشهورة للواو، وإن ِّ

ّ
ه من نصوص هو كاٍف للداللة املط

ُ
وليس ما ذكرت

م جمع 
ْ
ال ُمطلق  على  تُدّل  َها  نَّ

َ
))أ العاطفة:  الواو  للرابطة  املستعملة  الكتاب  هذا  لنصوص  َعار  والقراءة 

ْ
ش إِّ غير  ن 

ي الحك ْيهِّ فِّ
َ
وف واملعطوف َعل

ُ
ْعط

َ ْ
رِّيك َبين امل

ْ
ش

َّ
َها تُدّل على الت نَّ

َ
ك أ لِّ

َ
يب، َومعنى ذ ْرتِّ

َّ
و الت

َ
ة أ يَّ عِّ

َ ْ
ي أْسند  بخصوصّية امل ذِّ

َّ
م ال

 
َ
 ُين

َ
حدهَما قبل اآلخر، َوال

َ
ن أ

َ
و أ

َ
َمانِّ أ الزَّ ُهَما َمًعا بِّ

نَّ
َ
ن يُدّل على أ

َ
َما من غير أ ْيهِّ

َ
ل ْنُهَما  إِّ ك َوقع مِّ لِّ

َ
ن يكون ذ

َ
َمال أ ا اْحتِّ

َ
ي َهذ افِّ

َواو العاطفة(( 
ْ
ك من ُمَجّرد ال لِّ

َ
ْيء من ذ

َ
 يفهم ش 

َ
و على َعكسه، َوال

َ
، أ هِّ ًبا على حسب َما ذكرا بِّ

َّ
و ُمَرت

َ
 .18َمًعا، أ

 ليعلموهم الدين،    في قصة وفد قبيلتي عضل والقارة داللة على الجمع املطلق، فقد طلبا من النبي  ما جاء  و 
ً

رسال

الواو ال  ولكن حدث للدعاة الكرام رض ي هللا عنهم أمر مخيف ورهيب، جامعة بين املعطوف  سرده البوطي بواسطة 

هم صلى هللا عليه وسلم فقال: ))فيهم مرثد بن  واملعطوف عليه في الحكم والعامل، فعدد الصحابة الكرام الذين أرسل

، فالواو أفادت  19أبي مرثد، وخالد بن البكير، وعاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد هللا بن طارق((

 الجمع دون ترتيب، فترتيبهم في الذكر ال يستوجب ترتيًبا في األفضلية أو غيرها. 

العا  في النص السردّي؛  وقد يحصل مزج بين األدوات  طفة وتداخل، ومـّما امتزج العطف فيه باألداتْين الواو والفاء 

ْين،  
َ
ُحن لغزوة  واالستعدادات  للتحضيرات  أحداث  من  البوطي  علينا  قّصه  ما  االستعمال،  داللة  في  بينهما  للتقارب 

يكمنون في أنحائه، وأوعز  ، فعّبأ أصحابه في وادي حنين، وانتشروا  فيقول: ))علم مالك بن عوف بمقدم الرسول  

يحملوا على محمد   أن  غبش    إليهم  في  فيه  فانحدروا  حنين،  وادي  إلى  املسلمون  وأصحابه حملة واحدة، ووصل 

املسلمين،   على  الوادي وشعبه، وقد حملوا حملة واحدة  إليهم من مضايق  الكتائب خرجت  إال  راعهم  فما  الصبح، 

 هناك تقاُرًبا بين داللتي الواو  20 يلوي أحٌد منهم على آخر(( فانكشفت الخيول، وانشمر الناس راجعين، ال 
ّ
. تلحظ أن

 الواو 
ّ
تنفرد بالعطف في باب املفاعلة واالفتعال، نحو: تخاصم زيٌد وعمٌرو، واختصم    والفاء، ومن التفرقة بينهما أن

ب في هذا املقام؛   ِّ
ّ
رت
ُ
أقواها على أنها ال ت  داللة الواو على الترتيب ليست لزومية،  زيٌد وعمٌرو، وهذا يعتبر أحد األدلة و

ّ
ألن

 .21وإنما بحسب االستعمال واملقام والسياق

، والستعمال  22الفاء: حرف عطف يقتض ي الترتيب مع التعقيب، فتوجب وجود الثاني بعد األول بغير تراٍخ  - ب

أهل الطائف إلى اإلسالم،    الفاء في نصوص كتاب )فقه السيرة( مواطن كثيرة، من ذلك ما جاء في قصة دعوة النبي  

أفعالها باألداة   فقال البوطي سارًدا ملا حدث في ذلك اليوم؛ حيث توالت األحداث، وترتبت، فقّصها وربط أحداثها و

كان سريًعا،   الذي  عليه،  هم  ردُّ وبين  اإلسالم،  عليهم  الطائف وعرضه  وجهاء  بين قصده  مهلة  فال  الفاء،  العاطفة 

 ( :
ً

ره بالفاء قائال إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ ساداته، فجلس إليهم    )وملا انتهى رسول هللا  فصدَّ

ا منكًرا((  مهم بما جاءهم من أجله، فرّدوا عليه ردًّ
َّ
،وبعد هذا الرّد لم يكن من الرسول إال القيام،  23ودعاهم إلى هللا وكل

)فقام رسول هللا من عندهم وهو يرجوهم أن يكتموا  وفّض هذا االجتماع بهم، بسرعة وبدون مهلة، فقال الكاتب: ) 

واستمّر جفاؤهم وغلظتهم، وبدأوا في مطاردته هم   24خبر مقدمه إليهم عن قريش إذن، فلم يجيبوه إلى ذلك أيًضا(( 

ء:  وسفهاؤهم، وبعد أن هدأوا قليال، وتراجعوا، صّور لنا تلك األحداث املتتالية واملتسارعة، وكانت الواسطة فيها الفا

))فرجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد عليه الصالة والسالم إلى ظّل شجرة عنب، فجلس فيه وابنا  

 النبيّ 
ّ
 ابني ربيعة  ربيعة ينظران إليه، فلّما اطمأن

ّ
تحّركت    - صاحبي البستان  - في ذلك الظّل، رفع رأسه يدعو...ثم إن

ا لهم ا يقال له )عداس(، فأرسال إليه قطفا من العنب في طبق، فلّما وضع  الشفقة في قلبيهما، فدعوا غالًما نصرانيًّ
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: باسم هللا. ثم أكل((عداس العنب بين يدي رسول هللا  
ً

ْل، فمّد الرسول يده قائال
ُ
 .25، وقال له: ك

وا عليه((، وكان العطف بالفاء في الفعل )رّد( ليُدّل على عمى   ّص بالفاء ))فجلس، فردُّ
َّ
قلوبهم وسبق  كان العطف في الن

مع   التعقيب  على  الدالة  الفاء  ووسيلتها  واسطتها  كانت  السرعة  وهذه  سريًعا،  هم  ردُّ فجاء  فيهم،  األزلية  الشقاوة 

 وقوع املعطوف بعد املعطوف عليه بغير مهلة، أو بمّدة قريبة 
ّ
. وكذلك األمر في قوله: ))فاجؤوه 26السرعة؛ فمعناه أن

م يجيبوه(( هذه أحداث متتالية قريبة العهد فيما بينها حصلت في الجلسة نفسها  بما لم يتوقع فقام رسول هللا...فل

في   الترتيب  على  الدالة  الفاء  العاطف  بواسطة  األنصاري حصل  والرجل  النبي  بين  املحادثة  وفي  نفسه.  الزمن  وفي 

والجواب للنبي وللفتي  املحادثة واملجاورة مع التعقيب، وكذلك كانت هناك سرعة في خاتمة هذا السرد بين السؤال  

النصراني، وصدر الفعل فيها كلها بالفاء ))فقال الرسول...فقال عداس(( فهي مستعملة ومكررة في تلك املحادثة  

 واملحاورة. 

ة عليه الفاء ما حكاه الدكتور البوطي في نصه السردّي للفتح املبين؛حيث كانت األحداث  
ّ
ومن الترتيب الحقيقي الدال

ارعة، فاستخدم في ذلك الفاء املطردة في ذلك، فيقول: ))فقاتلهم خالد، فقتل منهم أربعة وعشرين  فيه متتالية ومتس

بارقة السيوف من بعيد، فأنكر ذلك، فقيل   ، ويستمّر هذا السرد باستعمال الفاء: ))ورأى رسول هللا  27من قريش(( 

قوله: ))وكان في جوف البيت أيًضا آلهة، فأبى أن يدخل وفيه  ، وفي  28له: إنه خالد قوتل فقاتل، فقال: قضاء هللا خير(( 

بها فأخرجت((  وأمر  النبي  29اآللهة،  أوامر  امتثال  في  السرعة والعجلة،  الترتيب مع  الفاء على  ديدن  .داللة  ، وهذا 

 . الصحابة الكرام في خلقهم مع النبي  

لدعاة الكرام رض ي هللا عنهم فقال البوطّي: ))قدم  وأيًضا السرد في وفد قبيلتي عضل والقارة وما طلباه وما حدث ل

مهم شؤون    وفد من قبائل عضل والقارة على رسول هللا   ِّ
ّ
 أخبار اإلسالم قد وصلتهم، وأنهم بحاجة إلى من يعل

ّ
يذكر أن

بيب  نفًرا من أصحابه، وفيهم: مرثد بن أبي مرثد، وخالد بن البكير، وعاصم بن ثابت، وخ   هذا الدين، فبعث الرسول  

بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد هللا بن طارق، وأّمر عليهم عاصم بن ثابت...فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة،  

 نزلوه، فوجدوا  
ً

ذكروا لحّي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مئة رام، فاقتّصوا آثارهم، حتى أتوا منزال

فقالوا: هذا تمر يثرب، فتبعوا آثاَرهم حتى لحقوهم، فلّما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا    فيه نوى تمر تزّودوه من املدينة،

...فقال عاصم:  
ً

م إلينا أن ال نقتل منكم رجال
ُ
ت
ْ
وا: لكم العهد وامليثاق إن نزل

ُ
إلى فدفد، وجاء القوم، فأحاطوا بهم، فقال

ا نبّيك، فقاتل
ّ
وا عاصًما في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد  أما أنا فال أنزل في ذّمة كافر، اللهّم أخبر عن

ُ
وهم حتى قتل

هم،   وا أوتار قسّيِّ
ُّ
ورجل آخر، فأعطوهم العهد وامليثاق، فلما أعطوهم العهد وامليثاق نزلوا إليهم فلّما استمكنوا منهم حل

فجّرروه،   يصحبهم،  أن  فأبى  الغدر،  أّول  هذا  معهما:  الذي  الثالث  الرجل  فقال  بها،  أن  فربطوهم  على  وعالجوه، 

يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة: فاشترى خبيًبا بنو الحارث، وكان خبيب هو  

الذي قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيًرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موس ى من بعض بنات الحارث ليستحّد  

ي، وفي  بها. قالت: فغفلت عن صبّي لي، فدرج إل ِّ
ّ
ه فزعت فزعة عرف ذاك من

ُ
يه حتى أتاه، فأجلسه على فخذه، فلّما رأيت

يده املوس ى. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك إن شاء هللا تعالى...فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال:  

 ما بي جزٌع من املوت
ّ
ي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لوال أن تروا أن ِّ

ّ
لزدت، فكان أول من سّن الركعتين   دعوني أصل

 .30قبل القتل...ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله(( 

في األحداث مع تواليها وسرعتها، فالفاء   الترتيب  الفاء بكثرة؛ ألنها تفيد  ّص استعمل الكاتب العاطف 
َّ
الن في هذا  هنا 

الزمة لها، ال تفارقها، حتى إذا خلعت عنها داللة  تحمل معنيين كرديفتها الواو؛ هما العطف واإلتباع، واإلتباع داللة م
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 على ذلك  31العطف فداللة اإلتباع ثابتة 
ً

، وملا لم يحتج إلى ترتيب لألحداث والوقائع استعمل الواو، وإذا أرْدنا تدليال

تعالى:   في تفسير قوله  نفًسا زاكية  فلنقف على ما جاء  أقتلت  الًما فقتله قال 
ُ
غ لقَيا  إذا    بغير نفس فانطلقا حتى 

ى إذا لقيا غالًما  [بغير فاء، و:  71]الكهف:  حتى إذا ركبا في السفينة خرقها[: ))فإن قلت: لم قيل  74]الكهف:  
ّ
حت

عليه،  74]الكهف:  فقتله  معطوفا  الشرط  جملة  من  )قتله(  وجعل  للشرط،  جزاء  )خرقها(  جعل  قلت:  [بالفاء؟ 

ب الركوب، وقد  74]الكهف:  قال أقتلت والجزاء  
ّ
[، فإن قلت: فلم خولف بينهما؟ قلت: ألن خرق السفينة لم يتعق

ب القتل لقاء الغالم(( 
ّ
 . فلم ينتظر له وسارع بقتله. 32تعق

 فصعد فوق ظهر الكعبة،  ومن داللة الف
ً

اء على الترتيب على محذوف مقّدر قوله في فتح مكة: ))وأمر رسول هللا بالال

أقبل الناس كلهم يدخلون في دين هللا أفواًجا((  ن للصالة، و
ّ
 . فصعد أي أمر بالال بأن يعلو سطح الكعبة فصعد. 33فأذ

سرد بحسبه؛ففي  ش يء  فكّل   ، نسبيٌّ التعقيب  مع  الترتيب   
ّ
إن النبي    ثم  إلرسال  القبيلة    البوطي  تلك  إلى  الدعاة 

النبي   إليهم؛ ألن  الدعاة  بين قدومهم فطلبهم فبعث  بالقصيرة  إلى اإلسالم فيه فترة ليست  ما    يدعونهم  كثيًرا  كان 

ث ومهلة، قال البوطي: ))قدم وفد من قبائل عضل والق ارة  يستشير أصحابه في أمور كهذه، فال يتصّور إرسالهم دون تريُّ

مهم شؤون هذا الدين، فبعث الرسول    على رسول هللا  ِّ
ّ
 أخبار اإلسالم قد وصلتهم، وأنهم بحاجة إلى من يعل

ّ
يذكر أن

    ا؛ كأن تقول: تزّوج فالٌن فولد له، إذا لم يكن بينهما نفًرا من أصحابه((؛ فهذا يكون فيه الترتيب مع املعاقبة نسبيًّ

أشهر، فهي طويلة، ورغم ذلك تعتبر قصيرة، إذا ما نظرنا إلى مدة زواجه فحملها   إال مدة الحمل، وهي في الظاهر تسعة

مباشرة. قال ابن هشام: ))وتعقيب كّل ش يء بحسبه، فإذا قلت: دخلت البصرة فبغداد، وكان بينهما ثالثة أيام، ودخلت  

.  34بتعقيب، ولم يجز الكالم((   بعد الثالث، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس، فليس 

 أو تكون الفاء بمعنى )ثم(، فقد جاءت:

ى )ثم(، فقد ورد في القرآن الكريم التعبير بالفاء في غير ما يفيد التعقيب، بل   ي ُمؤدَّ ؤّدِّ
ُ
ّم: الفاء قد ت

ُ
نيابة الفاء عن ث

[،  5  -   4]األعلى:    رعي فجعله غثاء أحوى والذي أخرج املتفيد الترتيب مع التراخي وبمهلة طويلة، وذلك في قوله تعالى:  

 هللا أنزل  فجعله غثاء أسود وال يعقب خروج املرعي، بل يكون بعده بمدة؛ بدليل قوله تعالى في آية أخرى:  
ّ
ألم تر أن

ا ثم يجعله ُحطاًما  لزمر:  ]ا  من السماء ماء فسلكه ينابيع في األرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرًّ

 الفاء نابت  21
ّ
أقربها ما ذكرته من أن [، فعّبر عن جعله حطاًما بـــ)ثم(، وللنحاة واملفسرين في ذلك تخريجات،ألصقها و

عن )ثم(، ففي األصل تكون الفاء للمعاقبة، ولكّن هذا التعقيب قد يخرج عن الحقيقّي إلى التعقيب املجازّي، كما في  

م  جعله غثاء أحوى والذي أخرج املرعى فقوله تعالى:   ِّ
ّ
 املقام يقتض ي املتكل

ّ
أن الترتيب والتعقيب املجازّي  ، ومعنى 

 .35تقصير املّدة الطويلة، فيأتي بالفاء، وقد يقتضيه العكس فيأتي بـ)ثم( 

))فلم يفعل فقتلوه((  البوطي:  في قول  السبب، كما  اللة على  الّدِّ الفاء  تفيد  لعدم  36وقد  ، فالقتل كان سبًبا وجزاء 

امتثاله ما أمروه به، وهو عاقبة لذلك، ويحمل مع السببية الترتيب املعاقب، فهي داللة مالزمة وثابتة للفاء مع دالالت  

ثانوية أو هامشية أخرى، تأتيها من السياق، وداللة السببية قيد يبعد الفاء عن )ثم( في الداللة، وال يجعلهما يتداخالن  

[، فالفاء أفادت السبب،  15]القصص:    فوكزه موس ى فقض ى عليه يتناوبان في داللتيهما، ومن ذلك قوله تعالى: أو  

 بـ)ثّم(؛ ألنها ال تفيده، بل تأتي بالفاء وإن كان ثمة تراٍخ، فإن فاء السبب ال تفيد  
ُ
فإذا أرْدنا السبب لم َيصّح اإلتيان

أنزل من السماء ماء من أمالي ابن الحاجب أثناء تعليقه على قوله تعالى: التعقيب دوًما.جاء في اإلمالء الحادي عشر 

 هذه الفاء فاء السببية، وفاء السببية ال يشترط فيها ذلك، وإنما شرطها 63]الحج:    فتصبح األرض مخضرة 
ّ
[: ))أن
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يد فهو يدخل الجنة؛ مع  أن يكون ما بعدها مسبًبا عن األول كما لو صرح بالشرط، أال ترى إلى صحة قولك: أن يسلم ز 

ا.37العلم باملهملة العظيمة بينهما(( 
ً
 ، وال تؤدي )ثم( داللة السببية املذكورة آنف

قون أفضل من   ِّ
ّ
رين، فاملحل قين فاملقّصِّ

ّ
والداللة األخرى للفاء: أن تدّل على ترتيب موصوفاتها، نحو: رحم هللا املحل

رين، فبدأ بهم بحسب ترتيبهم في الفضل، وي . املقّصِّ
ً

 كون هذا في العطف املرتب ذكًرا وتفضيال

دة كما في قوله:   38ثم:توجب الترتيب مع التعقيب بمهملة وتراٍخ،   -ج ِّ
ّ
)ثم(قد تكون زائدة مؤك

ّ
وإني لغفار ملن  كما أن

 ثم اهتدى 
ً
[، وهنا قد تكون خرجت من باب أدوات العطف. قال الصّبان: ))زعم  82]طـه:    تاب وآمن وعمل صالحا

)ثم( تقع زائدة؛ فال تكون عاطفة البتة, وحملوها على قوله تعالى:  األخفش و 
ّ
ُم  الكوفيون: أن ْيهِّ

َ
َعل  

ْ
ت

َ
اق

َ
ا ض

َ
ذ إِّ ى 

َحتَّ

اَب 
َ
ت مَّ 

ُ
ث ْيهِّ 

َ
ل إِّ  

َّ
ال إِّ  ِّ

َن َّللاَّ مِّ  
َ
َجأ

ْ
َمل  

َّ
ال ن 

َ
أ وا 

ُّ
ن
َ
َوظ ُسُهْم 

ُ
نف

َ
أ ْم  ْيهِّ

َ
َعل  

ْ
ت

َ
اق

َ
َوض  

ْ
َرُحَبت َما  بِّ ْرُض 

َ ْ
وُبو األ

ُ
َيت لِّ ْم  ْيهِّ

َ
َعل [،  118]التوبة:  ا  

 .39هو الجواب، وثم زائدة((  تاب عليهم فجعلوا:  

في   الترتيب مع املهلة والتراخي قول البوطي  النبوية( على داللة )ثم( على  ومن النصوص التطبيقية في )فقه السيرة 

برجلين؛ األول      بالسيدة خديجة رض ي هللا عنها: ))وقد كانت تزوجت خديجة قبل زواجها من رسول هللا  زواج النبي  

. داللتها على املهلة واضحة  40منهما عتيق بن عائذ التميمي، ثم خلفه عليها أبو هالة التميمي، واسمه هند بن زرارة(( 

 جلية، فإن الفترة بين الزواجين طويلة، يأتي الثاني بعد انقضاء فترة الزوج األول.  

 على املهلة والتراخي في نصوص الكتاب ما جاء في دفاع اإلمام البوطي وأدلته  
ًّ

رًِّدا داال
َّ
ومن استعمال )ثم( استعماال ُمط

ا  في ابتعاد النبي   لشهوة الجنسية التي تعتري الرجال في زواجهم وفي نظرتهم إلى النساء، فقال:  وإبعاده عن شبهة 

ى  
ّ
صورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسد...الرجل الشهواني ال يقبل بعد ذلك    ))يريدون أن يلصقوا به صل

إلى ش يء م م، لها ما يقارب ضعف عمره، ثم يعيش معها دون أن تمتّد عينه  أّيِّ ما حوله وإن من حوله  أن يتزوج من 

الكثير، وله إلى ذلك أكثر من سبيل، إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب، ثم الكهولة، ويدخل في مدارج الشيخوخة، أما زواجه  

ُدّل على الترتيب في السرد والخبر مع التراخي  41بعد ذلك من عائشة ثم من غيرها، فإن لكل منهن قصة(( 
َ
 )ثم( هنا ت

ّ
. إن

قبل الزواج وتزوج ودخل بها، ثم عاش معها فترة شبابه وصباه، ثم مرحلة وعمر الخمسينات وهو    واملهلة، فالنبي  

مرحلة عمرية بين نهاية الشباب وبداية الرجولة التي عبر عنها البوطي بالكهولة، فأتى بـ)ثم( إذ بين زواجه ووفاتها فترة  

ظ استعمال )ثم( الداخلة على شبه الجملة )ثم  تجاوزت عشر سنوات، وبعد ذلك زواجه بالسيدة عائشة، وهنا تلح

 من غيرها( فــ)ثم( هنا تبعد أن تكون للترتيب مع التراخي، وهي لها توجيهات في دخولها واستعمالها هنا:

بعائشة لم يكن بعده بفترة زواجه بأمهات املؤمنين، بل كان الزواج متتالًيا    أن تكون مكان الفاء ونائبة عنها، فزواجه  

بالسيدة عائشة، فيكون )ثم( مستعمال في محله وداللته املطردة لو كان األمر متعلقا بالسيدة خديجة؛   واجه  بعد ز 

إذ لم يتزوج بعد زواجه منها بامرأة أخرى إال بعد وفاتها، أي بعد عشر سنوات تقريًبا، أو هناك توجيه آخر الستعمال  

ا،   ، ثم بعد فترة؛ هي طويلة، ولو كانت شهًرا،  )ثم(، وهو أن يكون الترتيب والتراخي هنا نسبيًّ
ً

فزواجه بالسيدة عائشة أّوال

هنا   )ثم(  تكون  أن  األخير:  والتوجيه  حه،  أرّجِّ ما  وهو  الواو،  بمعنى  )ثم(  تكون   
ّ
أن اآلخر:  والتوجيه  بعدها،  تزّوج 

 استئنافية.  
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: ))فكان يخلو فيه،  وأيًضا من دالالت )ثم( على املهلة والفاصل الزمني الكثير أو الطويل ما جاء في إرهاصات نبوته  

ويتعّبد فيه الليالي ذوات العدد، فتارة عشرة، وتارة أكثر من ذلك إلى شهر، ثم يعود إلى بيته فال يكاد يمكث فيه قليال  

 . 42د الكرة إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه الوحي، وهو في إحدى خلواته تلك(( حتى يتزّود من جديد لخلوة أخرى، ويعو 

ّي ملموس، وجانب معنوّي، ومن مواضع الجانب املعنوّي ما    داللة )ثم( على املهلة والترّيث لها جانبان، جانب حس ّ
ّ
إن

ونظ  جيب  للمستشرق  الديني(  الفكر  )بنية  كتاب  على  البوطّي  اإلمام  تعليق  في  في  جاء  الديني  الفكر  بنية  إلى  ره 

ا للفكر اإلسالمي، وكيف  فقال    اإلسالم،فيقول إنما هي تلك العقائد واألفكار الغيبية عند العرب،
ً
ن ناقًدا لكالمه ومبّيِّ

ا ثابتا:  
ً
فيها فغير ما أمكنه تغييره، ثم عمد إلى الباقي مما لم يمكنه    ))فقد تأّمل محمد  بنى أساسه وعّمره بناء متين

اقف الدينية املالئمة، وهنا  الت ة الدين واإلسالم، ثم لم ينس أن يدعمه بهيكل من األفكار واملو
ّ
خلص منه فكساه حل

اعترضت سبيله، فهو يريد أن يبني هذه الحياة الدينية ال للعرب فقط؛ بل لشعوب وأمم  واجهته املشكلة العظمى التي  

 .43بأسرها((

وهامشية لداللة )ثم( الرئيسة، فـــ)ثم( الداخلة على األفعال )قال، قام وانطلق( في  كذلك هناك داللة أخرى قريبة  

قوله: ))ثم قال بقّية الخمسة نحًوا من هذا الكالم. ثم قام املطعم بن عدّي إلى الصحيفة فمّزقها، ثم انطلق هؤالء  

، تدّل  44روهم بالخروج إلى مساكنهم(( الخمسة، ومعهم جماعة، إلى بني هاشم وبني املطلب ومن معهم من املسلمين فأم

بة؛ قال اإلمام الزركش ّي في تفسير قوله تعالى:  
ْ
ت َواَصْوا  على الترتيب في الفضيلة واملكانة والرُّ

َ
وا َوت

ُ
يَن آَمن ذِّ

َّ
َن ال  مِّ

َ
ان

َ
مَّ ك

ُ
ث

ْرَحَمةِّ 
َ ْ
امل َواَصْوا بِّ

َ
ْبرِّ َوت

الصَّ يمَ 17]البلد:    بِّ ِّ
ْ

ي اإل َراخِّ
َ
ت ؛  [ :))جاء بـ)ثم( لِّ ةِّ

َ
َدق قِّ َوالصَّ

ْ
ت عِّ

ْ
ى ال

َ
ةِّ َعل

َ
يل ضِّ

َ
ف
ْ
َبةِّ َوال

ْ
ت ي الرُّ هِّ فِّ َباُعدِّ

َ
انِّ َوت

ْيرِّه(( 
َ
ى غ

َ
ُم َعل دَّ

َ
ق
ُ ْ
ُق امل ابِّ

 ُهَو السَّ
َ
يَمان ِّ

ْ
نَّ اإل

َ
؛ ألِّ تِّ

ْ
َوق

ْ
ي ال  فِّ

َ
. فاألسبقّية كانت للمطعم بن عدّي، ثم لرفقائه الذين كانت  45ال

 بهذا الحصار؛ لذا كان االستعمال اللغوي والربط باألداة العاطفة )ثم(.  لهم مزّية وفضل عن غيرهم ممن لم يرض 

ومن الترتيب مع املهلة ما قد يطلق عليه الترتيب النسبّي لـ)ثم(، وهو داللة سياقّية ال تخضع لقاعدة نظرّية نحوّية،  

ذه الداللة؛ منها ما جاء في وإنما تقع فيها )ثم( متى عرف بساط الكالم وسابقه ومناسبته، ففي نصوص كتابنا نجد ه 

، رواها اإلمام البوطّي كما جاءت في صحاح اآلثار فقال: ))كان خبيب هو الذي قتل الحارث  سرد مقتل سيدنا خبيب  

ي ركعتين، ثم   ِّ
ّ
يوم بدر، فمكث عندهم أسيًرا حتى إذا أجمعوا قتله...فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصل

 ما بي جزٌع من املوت لزدت، فكان أّول من سّن الركعتين قبل القتل...ثم قام إليه  انصرف إليهم فقال:  
ّ
لوال أن تروا أن

ي أنا أو أنت أّيها القارئ الكريم لقلنا إنها  46عقبة بن الحارث فقتله((  ِّ
ّ
. ولنقف على قوله: ))ثم انصرف(( فلو كان املصل

وق كبير  تأخذان  الركعتين ال   
ّ
الفاء؛ ألن مناب  الخشوع  نائبة  في  الكرام صالتهم غير صالتنا  ولكّن الصحابة  ت زمني، 

يوتر صالته بقراءة سورة من طوال السور؛ لذا كان   الواحد منهم  ألم يكن  التي يقرؤونها،  واالطمئنان وطول اآليات 

ها م
ّ
هه إليهم رجعت األدوات لتأخذ محل ع مدخولها؛  السرد له في مقتله أنه بعد أن صلى انصرف إليهم، وهو بعد توجُّ

 حيث قال: ))ثم انصرف فقال...((.

من تلك النيابة قوله: ))وإنما نيابة ثم عن الواو: تأتي )ثم( بمعنى الجمع بين املعطوفين في حكم دون داللة على ترتيب،  

ل في مدى جالله وعظمت  -بعد اإليمان به  -الوسيلة إلى محبة هللا تعالى  ه، ثم اإلكثار  كثرة التفكير في آالئه ونعمه، والتأمُّ

ذكره   وتعالى -من  الدنيا    -سبحانه  شواغل  عن  واالبتعاد  والخلوة،  بالعزلة  ذلك  كّل  يتّم  وإنما  واللسان،  بالقلب 

الزمن((  من  رة  متكّرِّ عة  ِّ
ّ
متقط فترات  في  بل  47وضوضائها،  الترتيب؛  على  تدّل  ال  اإلكثار...((  ))ثم  في  الواردة  فـ)ثم(   .

ر التسبيح بحمد هللا؛ ألن التراخي واملهلة انقضيا بقوله: ))بعد اإليمان((، فهذه جميعها 
ُّ
ل والتفك املطالب به مع التأمُّ
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..(( أنها تُدّل على الجمع مع  وكذلك )ثم( الواردة في قوله: ))ثم مدى ما..  وسائل مجموعة للوصول إلى محبة البارئ  

ما قبلها، وهو الوقوف على تقّعر علماء الغرب، والوقوف أيضا على من واالهم من بني جلدتنا، فيقول البوطي: ))فمن  

نا نقصد أن يعلم القارئ مدى ما تفعله العصبية العمياء بصاحبها،  
ّ
العبث مناقشة لغو مفضوح مثل هذا اللغو، ولكن

لى حقيقة ما يتمشدق به بعض الناس من منهجية البحث وموضوعيته لدى علماء الغرب، ثم  كما نريد أن يقف ع

 .48مدى ما يفعله التقليد الذليل األعمى ببعض املسلمين أنفسهم!(( 

نيابة ثم عن الفاء: ومما جاء فيه تبادل األداتين )ثم( والفاء، حكاية اإلمام البوطي ملا وقع من صناديد وُجّهال قريش في  

 خمسة من رؤساء املشركين من قريش، مشوا  قر 
ّ
قوه وعلقوها في الكعبة: ))ثم إن

ّ
ارهم فرض حصار اقتصادّي جائر، وث

في نقض الصحيفة، وإنهاء هذا الحصار، وهم: هشام بن عمرو بن الحارث، وزهير بن أمية، واملطعم بن عدي، وأبو  

نقضها بصريح الدعوة زهير بن أمية، أقبل على الناس  البختري بن هشام، وزمعة بن األسود، وكان أّول من سعى إلى  

عند الكعبة فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام، ونلبس الثياب وبنو هاشم واملطلب هلكى، ال يباعون وال يبتاع منهم؟وهللا  

عم بن  ال أقعد حتى تشّق هذه الصحيفة القاطعة الظاملة، ثم قال بقية الخمسة نحًوا من هذا الكالم، ثم قام املط 

 .49عدي إلى الصحيفة فمّزقها، ثم انطلق هؤالء الخمسة(( 

وأما )ثم( في: ))ثم قال بقية الخمسة(( و:))ثم قال املطعم بن عدي(( و:))ثم انطلق هؤالء(( فال تُدّل على الترتيب مع  

 األمر يستلزم ذلك، فا
ّ
ُدّل على الترتيب، ولكن فيه تعقيب وعجلة؛ ألن

َ
لسياق واملقام يستوجبان  التراخي واملهلة، نعم ت

السرعة في ذلك، فقد بلغ الجهد ببني هاشم ذروته ومنتهاه، والجوع أخذ فيهم نصيًبا، إذن )ثم( أفادت الترتيب الزمنّي  

 لألحداث.  

خاتمة املقال في الجانب التطبيقي الداللي على األدوات الثالث في نصوص الكتاب قول اإلمام البوطّي في سرده لجانب  

اقة بن  من جوان ب الهجرة النبوية إلى يثرب: ))وذات يوم، بينما كان جماعة من بني مدلج في مجلس لهم، وبينهم ُسر

اقة   ا أسودة بالساحل، أراهما محمًدا وأصحابه، فعرف ُسر
ً
 آنف

ُ
جعشم، إذ أقبل إليهم رجل منهم، فقال: إني قد رأيت

ة  أنهم هم، ولكنه أراه أن يثني عزم غيره عن الطلب، فقال له 
ّ
ا، انطلقوا بأعُيننا يبتغون ضال

ً
ا وفالن

ً
 فالن

َ
ك قد رأيت

ّ
: إن

لهم، ثم لبث في املجلس ساعة، وقام فركب فرسه، ثم سار حتى دنا من الرسول، فعثرت به فرسه، فخّر عنها، ثم ركبها  

اقة في  ثانية، وسار حتى صار يسمع قراءة النبي   ، وهو ال يلتفت، وأبو بكر يكثر االلتفات، فساخت قائمتا فرس سر

األرض حتى بلغتا الركبتين، فخّر عنها، ثم زجرها حتى نهضت، فلم تكد تخرج يديها حتى سطع ألثرهما غباٌر ارتفع في 

اقة أنه ممنوع عن رسول هللا   ألمان، فوقف عليه  ، وداخله رعب عظيم، فناداهما باالسماء مثل الدخان، فعلم سر

الصالة والسالم ومن معه حتى وصل إليهم، فاعتذر إليه، وسأله أن يستغفر له، ثم عرض عليهما الزاد واملتاع، فقاال  

الناس عن   أنظار  اقة أدراجه إلى مكة وهو يصرف  م، ثم عاد سر
ُ
يت فِّ

ُ
لنا، ولكن عم عنا الخبر، فقال: ك له: ال حاجة 

قول...وهكذا انطلق إليهما في الصباح جاهًدا في قتلهما، وعاد في املساء يحرسهما،  الرسول ومن معه بما يراه من ال

 .50ويصرف الناس عنهما(( 

من خالل قراءة النص السابق، ومعرفة فحواه وما يدور فيه الحظت أن الحروف العاطفة )الواو والفاء وثّم(، تُدّل على  

لى التراخي واملهل، وإنما على التعقيب والعجلة والسرعة؛ إذ  الترتيب في األحداث التي حصلت، وهذا الترتيب ليس ع

الحال والسياق يستدعيان ويقوالن ذلك؛ فالواو هنا ال تُدّل على مطلق جمع املعطوف واملعطوف عليه في حكم واحد،  

ن على ما شاع استعمالهما فيه، فهما نائبتان عن الفاء، وتؤّديان دال
ّ

لتها، فهما تضّمان  وإنما الواو وكذلك )ثم( ال تدال
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 بعضه في إثر بعض 
ً
قا سِّ

َّ
ا في غير تباطؤ، فجعال الحدث مت . فلو قرأنا الجمل: ))فخّر عنها، ثم    51الش يء إلى الش يء، ضمًّ

ا على داللة )ثم(، فقد وقع من فوق فرسه، وهو   ركبها ثانية، وسار حتى صار يسمع قراءة...(( لرأينا صحة ماجاء نظريًّ

ف للظفر  وصاحبه ودليلهما، وهذا ال يتأتىبـ)ثم(، وإنما بالفاء املعاقبة، وكذلك الواو في )و سار(،  بالنبي   مسرع متلّهِّ

أ: ))ثم  ت على الترتيب مع التعقيب والسرعة. ولنعد النظر في النص مجزًّ
ّ
إذن )ثم( في جمل وتراكيب النّص السابق دل

لرسول...ثم ركبها ثانية...ثم زجرها حتى نهضت...ثم  لبث في املجلس ساعة، وقام فركب فرسه، ثم سار حتى دنا من ا

لت )ثم( وأدرجت بين العطف بالفاء، فإضافة إلى 
ّ
اقة أدراجه إلى مكة((. تخل عرض عليهما الزاد واملتاع...ثم عاد سر

 السياق واملقام يفسح املجال للفاء. أقول: إن العربية أخذت في اعتبارها ما يسّمى املشاكلة  
ّ
اللفظية  ما ذكرته من أن

واملعنوية، واملناسبة بين األلفاظ، حتى تتكافأ التراكيب فيما بينها، وتتشابه وتتقارب، وهو فّن لفظي ومعنوي، تزييني  

الجانبين  هذين  املتكلم  أو  الكاتب  فيه  يراعي  ودالالتها،  الجانب  52للغة  الحادثة  لهذه  سرده  في  البوطي  راعى  وهنا   ،

ع بينها وبين الفاء. املعنوّي، فأدخلت )ثم( من أجل ال  تنوُّ

 الحرف )ثم( له داللة أخرى حسب السياق، وهي تبعده عن الوظيفة النحوية، وأعني بها العطف، إلى اإلهمال في  
ّ
إن

العمل والداللة على الفصل عن السابق، وهي االستئناف والقطع عّما قبله، والبدء في حكاية أو كالم جديد، ال ارتباط  

 )ثم( كانت استئنافية في أكثر  نحوّي له بما قبله، و 
ّ
إنما يرتبط بما قبله، ويلتقي به في املعنى العام، خاصة إذا علمنا أن

ُ  من موضع في أفصح كالم وهو القرآن الكريم، فقد وردت )ثم( لالستئناف في قوله تعالى:   ُئ َّللاَّ  ُيْبدِّ
َ
ْيف

َ
ْم َيَرْوا ك

َ
َول
َ
أ

يُدهُ  مَّ ُيعِّ
ُ
َق ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها، وحينما تكون ثم  19]العنكبوت:    ال

ّ
[، فـ)ثم(استئنافية؛ ألن

 .  53استئنافية تنعدم منها وظيفتها النحوية وهي العطف، وتكون خالصة لالستئناف املحض 

في نقض الصحي   خمسة من رؤساء املشركين من قريش، مشوا 
ّ
نص السابق، وهو: ))ثم إن

ّ
ال فة،  فـ)ثم( املفتتح بها 

دّل بحسب ما قبلها على االستئناف أو االبتداء، فال عطف هنا، وهو من املعاني القليلة لها،    54وإنهاء هذا الحصار(( 
َ
ت

ما جاء في نصوص هذا الكتاب فقد كانت داللة )ثم( على االستئناف في كثير    فيطرد ويحصل في سياقات معينة،منها

نهاية   أو  املوضوعات  تلك  مفتتح  في  استئنافية  وقوعها  في  األداة  هذه  وتطرد  النبوية  والوقائع  األحداث  مفتتح  من 

ها على حقيقة الوحي  الفقرات والحوادث من ذلك قول البوطي: ))ثم إنَّ استمرار الوحي بعد ذلك يحمل الداللة نفس

، وأيضا قوله:  55وأنه ليس كما أراد املشككون: ظاهرة نفسية محضة. ونستطيع أن نجمل هذه الداللة فيما يلي((

دار أحدهم، وهو األرقم    اختار لهم رسول هللا   -ما بين رجل وامرأة -))ثم ملا أربى الذين دخلوا في اإلسالم على الثالثين

هم فيها لحاجات اإلرشاد والتعليم، وكانت حصيلة الدعوة في هذه الفترة ما يقارب أربعين رجال  بن أبي األرقم، ليلتقي ب

.ومنه أيضا قوله: ))ثم إن معيشته  56وامرأة دخلوا في اإلسالم، عامتهم من الفقراء واألرقاء وممن ال شأن له بين قريش(( 

 . 57مللك بلسانه، ليصل إليهما خلسة بسعيه وعمله(( الحياتية كانت مطابقة لكالمه هذا، فهو لم يعرض عن الزعامة وا 

من جهة  والتفرقة بين ثم العاطفة واالستئنافية ال يحتاج كبير نظر وتدقيق، فإن كان السابق له ارتباط وظيفي نحوي   

اإلعراب، كانت ثم عاطفة، وإال فهي غير ذلك، واالستئنافية ليست عاطفة، وإنما ذكرتها هنا تتميما للفائدة، وإظهاًرا  

ألنواع ثم، ))ثم نظر محترفو التشكيك وأرباب الغزو الفكري، فوجدوا في هذا الذي يقوله بعض من املسلمين أنفسهم  

. وقوله:  58هم الفكري وتشكيك املسلمين بدينهم، يغنيهم عن وسيلتهم العتيقة(( ما يفتح لهم آفاقا وميادين جديدة لغزو 

. في باب  59))ثم إنه يستنبط من مشروعية هذه الهجرة حكمان شرعيان:وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار اإلسالم(( 

الرسول   إن  ))ثم  يقول:  املسلمين(  بين  واألنصا   )األخوة  املهاجرين  من  بين أصحابه  الحق  آخى  على  بينهم  آخى  ر، 
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. ثم يقف قليال بعد السرد في هذا الباب ليستأنف لنا م حصل في هذا التآخي فيقول: ))ثم إن هذا التآخي  60واملواساة(( 

 . 61بين املهاجرين في مكة((   بين املهاجرين واألنصار كان مسبوقا بمؤاخاة أخرى أقامها النبي    الذي عقده رسول هللا  

اقة  قال اإلمام البو  طّي في قصة الهجرة إلى يثرب: ))وذات يوم، بينما كان جماعة من بني مدلج في مجلس لهم، وبينهم ُسر

محمًدا وأصحابه، فعرف   أراهما  بالساحل،  أسودة  ا 
ً
آنف  

ُ
رأيت قد  إني  فقال:  منهم،  رجل  إليهم  أقبل  إذ  بن جعشم، 

اقة أنهم هم، ولكنه أراه أن يثني عزم غيره عن الطلب، فقال ل ا، انطلقوا بأعُيننا يبتغون  ُسر
ً
ا وفالن

ً
 فالن

َ
ك قد رأيت

ّ
ه: إن

ة لهم، ثم لبث في املجلس ساعة، وقام فركب فرسه، ثم سار حتى دنا من الرسول، فعثرت به فرسه، فخّر عنها، ثم  
ّ
ضال

ى هللا عليه وسلم، وهو ال يلتفت، وأبو بكر يكثر اال
ّ
لتفات، فساخت  ركبها ثانية، وسار حتى صار يسمع قراءة النبي صل

اقة في األرض حتى بلغتا الركبتين، فخّر عنها، ثم زجرها حتى نهضت، فلم تكد تخرج يديها حتى سطع   قائمتا فرس سر

اقة أنه ممنوع عن رسول هللا   ، وداخله رعب عظيم، فناداهما  ألثرهما غباٌر ارتفع في السماء مثل الدخان، فعلم سر

ومن معه حتى وصل إليهم، فاعتذر إليه، وسأله أن يستغفر له، ثم عرض عليهما  باألمان، فوقف عليه الصالة والسالم  

اقة أدراجه إلى مكة وهو يصرف   الزاد واملتاع، فقاال له: ال حاجة لنا، ولكن عم عنا الخبر، فقال: كفيتم، ثم عاد سر

في الصباح   الناس عن الرسول ومن معه بما يراه من القول...وهكذا انطلق إليهما  في  أنظار  في قتلهما، وعاد  جاهدا 

 .62املساء يحرسهما ويصرف الناس عنهما(( 

 الحروف العاطفة الثالثة الواو والفاء وثّم، تُدّل  
ّ
 أن

ُ
أنا ومن خالل قراءة النص ومعرفة فحواه وما يدور فيه الحظت

عقيب والعجلة والسرعة؛  على الترتيب في األحداث التي حصلت، وهذا الترتيب ليس على التراخي واملهل، وإنما على الت

إذ الحال والسياق يستدعيان ويقوالن ذلك؛ فحتى الواو هنا ال تُدّل على جمع املعطوف واملعطوف عليه في حكم واحد،  

وإنما الواو وكذلك )ثم( ال تدالن على ما اطراد االستعمال لهما، وإنما هما نائبتان عن الفاء، وتؤديان داللتها، فهما  

 بعضه في إثر بعض تضّمان الش يء إلى  
ً
قا سِّ

َّ
ا في غير تباطؤ، فجعال الحدث مت . فلو قرأنا الجمل: ))فخّر    63الش يء، ضمًّ

عنها، ثم ركبها ثانية، وسار حتى صار يسمع قراءة...(( لرأينا صحة ما حللته ووقفت عليه من داللة ثم، فقد وقع من  

ف للظفر بالنبي وصاحبه، وهذا ال ي تأتى بأن يكون بـ)ثم(، وإنما بالفاء املعاقبة، وكذلك  فوق فرسه، وهو مسرع متلّهِّ

الواو في )و سار(،إذن )ثم( في جمل وتراكيب النّص تُدّل على الترتيب مع التعقيب والسرعة، ولنعد النظر في النص  

م زجرها مجزأ ومقتطعا: ))ثم لبث في املجلس ساعة، وقام فركب فرسه، ثم سار حتى دنا من الرسول...ثم ركبها ثانية...ث

العطف   بين  وأدرجت  )ثم(  تخللت  مكة((.  إلى  أدراجه  اقة  عاد سر واملتاع...ثم  الزاد  عليهما  نهضت...ثم عرض  حتى 

باألداة الفاء، فإضافة إلى ما ذكرته من أن السياق واملقام يفسح املجال للفاء، أقول: إن العربية أخذت في اعتبارها ما  

ناسبة بين األلفاظ، حتى تتكافأ التراكيب فيما بينها، وتتشابه وتتقارب، وهو فّن  يسمى املشاكلة اللفظية واملعنوية، وامل

، وهنا راعى البوطي في سرده لهذه  64لفظي ومعنوي، تزييني للغة ودالالتها، يراعي فيه الكاتب أو املتكلم هذين الجانبين 

ع بين األداتين أيًضا هذه النصوص    الحادثة الجانب املعنوّي، فأدخلت )ثم( من أجل التنوع بينها وبين الفاء. ومن التنوُّ

بي  
ّ
في تدبير األمور، وسياسة القضايا، وقطع   التي رأيت أن أختم بها هذا الجانب التطبيقي وهي: ))مدى حكمة الن

دابر الخصومات، وبين من؟ بين أقوام قلما قامت بينهم خصومة ثم نامت قبل أن تراق فيما بينهم بسببها الدماء، وقد  

صل بهم الخالف كما تعلم إلى درجة كاد أن ينشب فيما بينهم القتال، فقد قربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم  و 

تعاقدوا هم وبنو عدي على املوت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا، دون أن  

. ونحن ينبغي أن نحيل هذه املزية فيه  نار الفتنة على يد رسول هللا  يردها إلى الوفاق أي رأي أو تدبير، حتى كان خمود  

بوة، قبل أن نحيلها إلى العبقرية التي جبل  
ّ
عليه الصالة والسالم، إلى ما اختاره هللا له من القيام بعبء الرسالة والن
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سول ونبي. ثم تأتي املزايا األخرى  عليها والذكاء الذي فطر عليه، فاألساس األول في تكوينه عليه الصالة والسالم، أنه ر 

ى هللا عليه وسلم عثمان  66. وكذلك قوله: ))ثم دخل البيت، فكّبر في نواحي البيت(( 65كلها((
ّ
، وأيًضا: ))وكان قد أمر صل

البيت، ثم خرج فدعا    أن يأتيه باملفتاح، فجاءه به، ففتح البيت، ثم دخل النبي    -وهو من حجبة البيت  - بن طلحة  

 .67ن طلحة فدفع إليه املفتاح((عثمان ب

 الخاتمة والنتائج: 

منها   بإضاءات،  ُيلقي  بالغرض، ولكنه  يفي  انتقاء نصوص من ورقات محدودة معدودة ال  في صورة   دراسة كتاب 
ّ
إن

ة األدب؛ بصرف النظر عن الغرض منه، فنلحظ أنه  
ّ
 اإلمام البوطي تمّيز في كتابه الشرعّي الدينّي هذا بحل

ّ
وأهمها أن

قة با ِّ
ّ
  مبنّي على دقة في االختيارات اللغوية املتعل

ً
ا من الكلمات، والجمل، والتراكيب، والفقرات، وصوال

ً
ص؛ انطالق

ّ
لن

بت فيما بينها بواسطة   ِّ
ّ
إلى النصوص، فاأللفاظ تخضع الختبار مسبق، ونظٍر لغوّي حاّد إن جاز التعبير، والجمل ُرك

بع  
ّ
ترتيًبا محّدًدا،  أدوات يأتي في مقّدمتها أدوات العطف؛ حيث خضعت نصوص الكتاب ألسلوب ُمعّين، والفقرات تت

اه كاتبه، وما يحلم به  
ّ
يعطي للسياق معناه، وللنص داللته الخاصة به، كما أننا رأينا في هذا الكتاب انعكاًسا ملا يتمن

الكاتب من كتابته   كّل مسلم موّحد، غيور عن حوزة اإلسالم، من ظهور هذا الدين على غيره من امللل،فرمى وقصد 

، ونستنتج أيًضا ارتباط نصوص  ة، والتأثير في القارئ ليقف ويذود عن سيرة املصطفى وإنتاجه إلى العبرة والتوعي

 املادة التأريخية املجّمعة، وطريقة وأسلوب صياغتها هو نتاج  
ّ
ا بنفسّية صاحبه، كما أن

ً
ا وثيق

ً
الكتاب جميعها ارتباط

ي أفصل نتائج البحث وأعّددها في اآلتي:لهذا الكاتب الجليل األديب األريب، هذا هو املستنتج من البحث إجماال، ول  ِّ
ّ
 عل

البوطي كان راوًيا محايًدا، يظهر في صورة الناقد ملا روى، شأنه شأن أّي قارئ ملهم مثالّي، وذلك في تعليقاته   -

 على النصوص املنقولة من كتب السير. 

اء فاعل -
ّ
 في النص.  دلَّ النص السردّي في هذا السفر الغنّي البليغ على بناء متماسك بفعل بن

هناك نسق وإيحاء في النصوص، ولكّن املقتطع واملجزوء ليس له معنى وحيد فريد؛ بل له معنى عام، يخرج   -

 في نهاية قراءتك للكتاب، وهذا ما خرج به ومنه الباحث. 

النص،فاألحداث - داخل  وترتيبية  تنظيمية  عالقة  هناك  متتابعة،   كانت  أنها  إال  متعددة  كانت  وإن 

 ومتسلسلة. 

له حجاج، ممزوج بوصف، ولم يغب عنه التفسير والحوار.  -
ّ
 الغالب في الكتاب هو النص السردّي،تخل

ا جميال.  - صًّ
َ
 البوطي رحمه هللا له دقائق في كتابه،اتضح في اختيار ألفاظه وتراكيبه فأنتجت ن

 ستخلصة من النصوص املختارة في باب العطف فنستنتج منها: هذه النتائج العاّمة، وأما النتائج امل 

 لألداة الواو تأثير في الربط بين التراكيب أّدى بدوره تأثيًرا في تسلسل الحوادث وجمعها وربطها وتماسكها. -

 لألداة الفاء ترتيب للحوادث وتقريب لها؛ إذ النص السردي يقوم على الترتيب والتقريب.  -

 والفاء وثم فيما بينها، وبهذا التناوب خرجت األدوات من الدائرة التقعيدية الضيقة.   تتناوب األدوات: الواو  -

 هوامش البحث  •
 .49 - 39 األسلوبية للدكتور أبو العدوس ص: -1 .1
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 . انظر ترمجة البوطي يف مواقع شبكة اإلنرتنت -1 .3
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 . 49، 48سحر البالغة وسّر الرباعة ص:    -1 .5
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 سيكولوجية اخلوف ف )ديوان لن أبيع العمر( لفاروق جويدة 
 

.سوف أبوالقاسم الرحيبي د. 

. د.خالد عبدالسالم خليفــــة 

جامعة غريان. -األصابعةكلية اآلداب    

 مستخلص: 

إن ظاهرة الخوف ظاهرة قديمة وطبيعية، لها امتداداتها الغارقة في جذور املاض ي، فهي كالقدر الذي ال مهرب          

وال مسرب منه، وهي ليست ظاهرة مرضية؛ وإنما هي جزء من طبيعة الكون الذي خلق ليعرف اإلنسان فيه املجهول  

في الغالب ما يرتكز على الدهشة    من تلكويتعرف عليه، و  الظواهر املشاهدة أو غير املشاهدة يتمظهر الخوف، فهو 

  
ً
 أن يجد حال

ً
املباغتة، فاإلنسان ال يستطيع أن يالحق ما يجري من تطورات متصاعدة تحيط به، وال يستطيع أيضا

 ال  لخالصه الوجودي بسبب التأزم عبر الخوف الذي أسهم الوجود بظروفه في تكوينه و 
ً
 مّرا

ً
تعميقه فجاء الفرار حال

 مفر منه. 

وعلى ما سبق عرضه ندرس سيكولوجية الخوف في شعر فاروق جويدة وفق رؤيا خاصة وجدناها فاعلة في البحث،    

 للوصول فيما بعد إلى نتائج تعلل لهذه الظاهرة في شعره. 

Abstract: 

Research Summary: 
 The phenomenon of fear is an old and natural phenomenon, with its 
extensions sunk in the roots of the past. It is like an inexhaustible quantity and 
not an escape from it. It is not a satisfactory phenomenon; it is part of the 
nature of the universe that was created to know and recognize the human in 
it. The fear is manifested. It is often based on surprising surprise. Man can not 
pursue the escalating developments surrounding him, nor can he find a 
solution to his existential salvation because of the crisis through the fear that 
contributed to the existence of its conditions in its formation and deepening. 
It is inevitable. 
  Based on the above, we study the psychology of fear in the poetry of Farouk 
Jweideh according to a special vision we found effective in the search, to reach 
later to the results of the explanation of this phenomenon in his hair . 
The concept of fear: 

     
ً
 مفهوم الخوف  -أوال

الطبيعية،   الخوف من الظواهر  الحياة تجسدت عنده ظاهرة الخوف، الخوف من املجهول،  مذ أن عرف اإلنسان 

البرية، ولكنه كان يضع مصادر خوفه في إطار مؤقت ال يدوم، يمكنه تجاوزه حال انتهى هذه  الخوف من   املفترسات 

اقف    الحالة، يتعلم كيف يعدل سلوكه عندما تواجهه مو أن اإلنسان  الخوف  ومن هنا يتضح أن من أهم مظاهر 

م سابق، ويكتب مصطلحات واست
ّ
اقف على أساس من تعل راتيجيات تمكنه من التكيف  مخيفة، ويعمم في هذه املو
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التعليم، جعله   بها عن طريق  يعيش  التي  السلوكية  األنماط  يكتسب  فاإلنسان  واملستقبلة،  الحاضرة  األحداث  مع 

 يتكيف مع ظواهر الكون. 

نه  جاء في لسان العرب الخوف بمعنى
َ
؛ أل

ُ
 في َيخاف

ً
لفا

َ
، وإنما صارت الواو أ

ً
يفة  وخِّ

ً
ْوفا

َ
ه خ

ُ
ه يخاف

َ
َزُع، خاف

َ
على بناء  الف

بقو 
َ
 بصرفها وأ

َ
لقوا الَحْرف

َ
 وربما أ

ُ
 والصوت

ُ
ْرف  والصَّ

ُ
شياء: الَحْرف

َ
ْوها وفيها ثالثة أ

َ
لق

َ
َل َيْعَمُل فاستثقلوا الواو فأ ا  عمِّ

الواو وقالوا:   الواو واعتمد الصوت على صرف  لقوا 
َ
بالواو منصوبة فأ  

ُ
َوف

ْ
َيخ  وكان حّده 

ُ
َيخاف منها الصوت وقالوا 

 وكان حّد 
َ
بقوا الصوتخاف

َ
لقوا الواو بصرفها وأ

َ
     وفي املعجم الوسيط (1 ه خوِّف بالواو مكسورة، فأ

ٍع ما َيرِّد من املكروه أو يفوت من املحبوب(( 
ُّ
س َيحُدث لتوق

ْ
ف
َّ
 ))انفعال في الن

ُ
وجاء في القرآن الكريم الخوف    (2  الخوف

ْم﴾ النحل: بمعان عدة منها ما يدل على الرهبة والحب يقول تعالى:  هِّ ْوقِّ
َ
ْن ف ُهْم مِّ

 َربَّ
َ
ون

ُ
اف

َ
، فهو خوف من غضب  50﴿يخ

هللا تعالى، وال شك أنه يتعلق بحب املؤمن لربه عز وجل، ومنها ما يدل على الخوف الطبيعي الذي ينتاب اإلنسان في  

ُب﴾ القصص:  بعض امل 
َّ
َرق

َ
ا َيت

ً
ف ائِّ

َ
ْنَها خ رََج مِّ

َ
خ

َ
اقف التي تواجهه، يقول تعالى ﴿ف ، وهناك معان أخرى منها ما يتعلق  21و

بالرغبة، أو الرهبة، أو الفزع، أو الدهشة، أو غير ذلك من املعاني، ولكنها في مجملها تدل على املفاجأة أو توقع حدوث  

اقه بسبب توقع  أمر جديد يخافه اإلنسان، ويخشاه، وه تألم القلب واحتر و ما يلخصه الغزالي بقوله: ))عبارة عن 

 3مكروه في االستقبال(( 

والحقيقة أن تلك املعاني لم تخرج عن املعنى الذي سندرسه مع بعض الفروق تلك التي تتعلق بالحياة الجديدة          

تفظ بها األزمان كثيرة، فقد عّرف علماء التي اقتحمت أخص خصوصيات اإلنسان، وأنقصت من استقالليته التي اح

النفس الخوف بأنه ))قلق نفس ي، أو عصاب نفس ي ال يخضع للعقل ويساور املرء بصورة جامحة من حيث كونه رهبة  

واملعنى أن الخوف ظاهرة مؤقتة تزول بزوال املؤثر    (4  في النفس شاذة عن املألوف تصعب السيطرة عليها والتحكم بها(( 

يمر به اإلنسان من أحداث  أو السبب، فه يقع كلما حدث ما  ناحية أخرى متجدد،  الزمن مؤقت، ومن  ناحية  و من 

 مخيفة أو ملفتة تجلب الظاهرة وتذكيها. 

 

 
ً
 :  II. Analysisتحليل  -ثانيا

 بين أغلب أفراد املجتمع، فالبرغم من التحليل العلمي       
ً
لكثير    يبدو هذا العصر قد ازدادت فيه ظاهرة الخوف انتشارا

من الظواهر الطبيعية التي كانت تعبر عن ش يء مخالف ومباغت ينشر الرعب والخوف في حياة الناس، فلقد أصبحت  

ف يعني    من الناس في عصرنا غير متكيفين، وعدُم التكيُّ
ً
اليوم مجرد حادثة مؤقتة ال خوف منها وال ضرر، غير أن ))كثيرا

الحصر، والتناقض التالي هو أحد أكبر التناقضات، إن اإلنسان ممزق    التناقض، والتناقض يعني التمزق وهذا يعني

، الذي يفرض  5بين حقيقة ما هو عليه، وبين ما يعتقد أنه عليه، إنه ممزَّق بين ميوله العميقة وبين سلوكه الخارجي(( 

 عليه نشاط نفس ي خارجي، أو سلوك تعبيري يظهر في الكالم وحركات الجسد. 

النفسية –والشاعر       قراءتها    -بطبيعته  يمكن  تعبيرية  أشكال  في  تبرز  وجلية،  واضحة  ظاهرة  الخوف  عنده  يشكل 

 للعناصر املحيطة به، وتفاوتها من هذا إلى ذاك، فإذا كانت  
ً
واإلمساك بها، وتختلف هذه الظاهر من شاعر آلخر تبعا

في العمل الشعري بمظهر حاد يوا في الشاعر،  ظاهرة الخوف ضخمة ظهرت  ب  من الصحيح أنه كلما  و)) زي ما ترسَّ

 أنه كلما  
ً
 يشتدُّ فهمه واستخدامه للعالم الخارجي، ولكن من الصحيح أيضا

ً
ازداد تطور الشعور لدى الشخص دقة

وانفعالية  غامر أكثر بالخروج من نفسه بهذا الشكل؛ يتعرض أكثر لردود فعل داخل شعوره وهو يخبُر حاالت ذهنية  

زه حدة((   وبذلك تزيد إدراكه لنفسه ولتميُّ
ً
وهو ما سنجده في شعر فاروق جويدة، وإن    6  )تكشف حساسيات خاصة

التحليُل   ))إن  والحقيقة  املعاصرين،  وغير  املعاصرين  الشعراء  من  قليل  غير  عدد  عند  الحدة  بذات  تظهر  ال  كانت 

م التحليُل إلى الشعر  النفس ي يض يء الكثير من هذا األمر، فُيبرز مسألة  اقع، وقد ال ُيقّدِّ توازن األنا لدى الشاعر مع الو
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.  ومن املوضوعات التي  7سوى مساهمة في ميدان سيكولوجيا الهو ومفعوالته على األنا ويبقى ما بعد الهو وما قبله(( 

لعدمية، واملازوخية،  وا  - والتشاؤم  -ظهرت في شعر فاروق جويدة، وارتبطت عنده  بالخوف كقيمة جمالية: االغتراب

  - هذه القيم النفسية ال يمكن الفصل بينها، حتى وإن فرضت املنهجية العلمية التقسيم املوضوعي، والعلة في ذلك

لقد فرضت   -برأينا محددة،  عناوين  وفق  تقسيمها  علينا  ومتالحمة صعب  متصلة  الخوف عند جويدة  أن ظاهرة 

 لخوف عند شاعرنا ككل واحد يصعب التفريق بينها.شمولية الظاهرة علينا أن نتعامل مع ظاهرة ا

 ونقف في البدء عند قصيدة الحرف يقتلني من ديوانه لن أبيع العمر، يقول:    

 .. أنا شاعر

 مازلت أرسم من نزيف الُجرح 

  ..أغنية جديدة

 ما زلت أبني في سجون القهر

 سعيدة
ً
 أزمانا

 مازلت أكتُب 

 رغم أن الحرف يقتلني 

 أمام الناس ويلقيني 

 شريدة
ً
  ..أنغاما

 أو كلما الحت أمام العين 

  ..أمنية عنيده

  ..ينساب سهم طائش في الليل 

ها …. شهيدة
ُ
ط  8 ُيسقِّ

يقتلني(، ومن    يعرض الشاعر للقضايا النفسية التي تشير إلى انقباض الحياة )نزيف الجرح، سجون القهر ،الحرف     

وتقترن تلك األمنية بـالخوف بكل ما   أو كلما الحت أمام العين أمنية عنيده( ثم يعرض األمنية في وجه ذلك االنقباض ) 

يحمله من معطيات الحياة، وهكذا ترتكز األمنية على قدر كبير من الحرية بالضرورة العتمادها على التنفيس، ولكنها  

ها …. شهيدة ..ئش في الليلينساب سهم طامحدودة ومؤقتة ) 
ُ
ط (، فعندما نتحدث عن األماني والخيال في الشعر  ُيسقِّ

فإننا ندرك أن ))طريقة تفسير األعمال الفنية مقتبسة من طريقة تفسير األحالم، وهدفهما واحد: اكتشاف العتيق  

. إنها تتيح أن نفهم موضوعات األعمال الفنية املقتبسة من الذاك
ً
، 9)رة الجماعية أو الفردية(( تحت ما يبدو جديدا

اقع جويدة املخيف الذي وصل حد الرعب جعله يفر نحو األمنيات وهو أمر طبيعي في هذه الحاالت، ولكن   فيبدو أن و

ويبد أن تقدم عمر الشاعر قد أذكى لديه    حتى الخوف عنده يلحق به حتى في عالم األمنيات ويجهز على ما توصل إليه.

بيعي والحالة هذه، فجويدة وهو يكتب هذا النص وقد تقدم به العمر ويشعر بالخوف من  سلطة الخوف، وهو أمر ط

أو بالتدريج، يدفعه هذا الشعور وبقوة كبيرة نحو الخوف خاصة وهو ))على كاهله تراكم   الضياع الحياة بالفجأة، 

  
ً
 ألفهم،  السنين مرها وحلوها، راحتها وهمها، فرحها وترحها، وحين يلتفت حوله ليجد سّمارا

ً
نا
ّ
سامرهم باألمس، وخال

قد طواهم النسيان وأبعدهم املوت والى األبد، أو يقلب ناظريه ليجد نفسه قد ركن في زاوية من زوايا البيت ال نهي  

بيده وال أمر، ُيحمل إليه طعامه، ويتكأ على اآلخرين في قضاء حاجته، وقد صار الفراش لصيقه الدائم وعشيره األبدي  

 إلى اللحد الذي طوى أقرانه وأعزاءه(( بانتظار أن ي
ً
حينها ال نجد غرابة في هذا الخوف وال يكون املبرر    01  حمل يوما

 إذا ما علمنا بما عليه الشاعر.   
ً
 صعبا
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تألم        إلى  التنفيس الذي جعله يصل  إنه  ، فليس االمر مجرد هرب، 
ً
اليأس مرارة وتضخما إننا هنا بإزاء خوف زاده 

اقف، فالشاعر ))الذي هو عضو في جمع، يتعرض تحت تأثير هذا الجمع لتغيرات عميقة تطال نشاطه   املراتب واملو

يتقلص نش بينما   ،
ً
 مسرفا

ً
الثاني  النفس ي. فعاطفيته تتضخم تضخما ُص 

ُّ
ُم األولى وتقل

ُّ
اطه الفكري وينكمش وتضخ

مان باتجاه يتماثل كل فرد في الجمع مع سائر األفراد وهذه النتيجة األخيرة ال سبيل للوصول إليها إال بإلغاء جميع  
ّ
يت

ه جويدة  ، وهذا التأثير ما وجد في11أشكال الكف الخاص بكل فرد وبالعزوف عما هو فردي وخاص في نوازع كل واحد(( 

 :21نفسه، يقول 

سألوني
َ
األحالمْ   الت بائُع  أفلَس    الُحلَم 

لكم؟  أبيُع   َماذا 

الكالمْ  تنَق 
ْ
وأخ ضاَع  ي   وصوتِّ

الشوارِّعِّ  في   
ُ
أصرخ  

ُ
زلت  ما 

كالناسِّ   
ْ
أُمت لْم  ي 

َّ
أن  

َ
األموات  أوهُم 

ُحطامْ  من   
ً
شيئا الصمتِّ  وراَء  أصبْح   لم 

جنونِّ 
َ
كامل  

ُ
 َمازلت

بعَض   الزَحامْ أحمُل  في  ي  وأمض ِّ ي   أحالمِّ

الُحلمَ  ي  تسألونِّ  ال 

األحالمْ  بائُع   أفلَس 

خاوية   فاألرُض 

الَبَواْر  يأكلَها  األْحالمِّ  ق  حدائِّ  وكلُّ 

لكم؟  أبيُع   َماذا 

دماْر  عيني  في  األحالم  سنابلِّ   وكلُّ 

م؟ 
ُ
لك أبيُع   ماذا 

انتظاْر  في  انتظاُر.  ي   وأيامِّ

م
ُ
زمانك  

ُ
سئمت ي 

َّ
  ان

  
َ
ُسوق  

ُ
 البيعِّ وَسئمت

يْق  والرقِّ  .
َ
زيف

ُ
امل  والحلَم 

 
ً
َدجاال اسِّ 

َّ
الن أَماَم  ى 

َ
أبق  

ْ
أن  

ُ
 وسئمت

ريْق 
َ
 (31 أبيُع الوهَم في زمٍن غ

     
ً
ها، خاصة

ّ
 معنى من الحياة كل

ّ
يبدو أن الفراغ املوصل إلى الخوف قد ازداد عند الشاعر، وهو ما أّدى إلى شعوره باال

اقعه املؤلم واملحزن ما يغذي ظاهرة الخوف )   في الشوارِّعِّ وهو يستنتج من و
ُ
 أصرخ

ُ
   ، ما زلت

ْ
ي لْم أُمت

َّ
 أن

َ
أوهُم األموات

 يشتدُّ فهمه واستخدامه للعالم الخارجي،  ( ومن ))الصحيح أنه كلكالناسِّ 
ً
ما ازداد تطور الشعور لدى الشخص دقة

 أنه كلما غامر أكثر بالخروج من نفسه بهذا الشكل؛ يتعرض أكثر لردود فعل داخل شعوره وهو  
ً
ولكن من الصحيح أيضا

ولتميُّ  لنفسه  إدراكه  تزيد  وبذلك   
ً
خاصة تكشف حساسيات  وانفعالية  ذهنية  حاالت  حدة(( يخبُر  ينبع  41)زه  وقد   ،

الخوف من املحيط، فـ))يحسُّ الشاعر كأنه ليس من هذا العالم املجنون. إن العالم لدى الشاعر يجب أن ال يكون  

حسبما ترسمه تصوراته، فإذا قارن بين ما يتصوره وبين ما يعيش فيه؛ انتابه الهلع من هول املفارقة. ففي هذا العالم  

وفي هذا قدر كبير من الصحة، فالشاعر وهو من عاصر جيل دنقل وعبد    51)ملرء بألفة معه(( املأفون املدان ال يشعر ا 
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الصبور وعاصر زمن الخيبة والتخاذل والخسران على أكثر من صعيد، وعاصر أيضا عاملنا الحالي املعاش بما فيه من  

ا   - الخارج الغربي–وبين الخارج    -الداخل العربي–بون كبير ليس بين الداخل   ملجتمع املحلي نفسه، الذي كشفت  في 

أن يحدد جمال   الذي من شأنه  نتج عن))طبيعة عمق االنفعال  فيها، وهو ما  التي يحيا  الكبيرة  الحضارة الهشاشة 

 يقول:  61الصورة الشعرية التي تستكمل شروط نموها بتأثير االنفعال على خيال الشاعر(( 

 شيدت فى امليدان مشنقة . . وال طفل تعانقه ابتسامه . . ال أمن فى بيت  يا زمن الندامة ابقيت لإلنسان   الذى ما

 كلما اشعلت نارآ . . فىعينىقتامه قد صارت األيام  . .أشجار الشهامة وذبحت فى اعماق كل الناس . . وعلقت الكرامه

 17على رأس ى القيامة . . كلما قامت فى صناديق القمامة

 ح      
ً
 من ال ش يء بل جاء نتيجة طبيعية  يأخذ الخوف في النص شكال

ً
 يسير بشكل سريع نحو الرعب، وهو ليس ناتجا

ً
ادا

وبين   بينه  الشقة  بعد  بسبب  والخوف  باالضطهاد،  الدائم  الشاعر  فـ))إحساس  فيها،  وما  الحياة  مسايرة  في  للعجز 

في  باملجتمع  بأن عالقة اإلنسان  التذكير  بد من  اقع، وال  الو السابق من  البرجوازية، ليست    املجتمع وموقفه  مفهوم 

.لم  81عالقة تفاعلية، وإنما هي عالقة صدامية دائمة تتمثل في رغبة الفرد املستمرة في التخلص من القيد املجتمع(( 

رة عن جوهر وجود اإلنسان   فمقاومة الخوف يجعل حياة الشاعر تبدأ حياة  بالتصاعد نحو تساؤالت مرعبة ومدّمِّ

وال   . .ال أمن فى بيتوتختفي عنده  أسباب الحياة، لتتسع بالتالي دائرة الخوف )   )ما الذى أبقيت لإلنسان(   ومصيره،

 من املجتمع  والكون.  طفل تعانقه ابتسامه( 

      ( قوله:  في  الناس  إلى  الشهامة( فالعودة  الناسأشجار  كل  فيأعماق  بعودة    وذبحت  هي  وال  حميدة  عودة  ليست 

فرد عن تحقيق ذاته باستخدام قدراته وإمكاناته يشعره بالنقص وخيبة األمل مما يعرضه للقلق  حقيقية، فـ))عجز ال

الشديد، وإذا به أصبح ال يشعر باألمل إال إذا كان هناك شخص يستطيع أن يركن إليه ويعتمد عليه، ويحميه ويدافع  

ولم يكن جويدة ليسلك هذا االتجاه، فرجوعه إلى الناس كان من غيبوبة ومن خوف إلى    (4)عنه، ويقدم له النصائح"  

 دون خروجه من خوفه، يقول 
ً
 :81خوف آخر، ألن الناس همٌّ من همومه وعائق كبير يقف حائال

  أرقب أشالئي األرجاءيشطرني في كل  يتسلل سما في األحشاء والجوع القاتل يأكلني  منذ بداية هذا العام لم أكل شيئا

 91أن آكل ابني من منكم يمنحني فتوى باسم اإلسالم  فأرى األشالء بال أشالء في صمت

جاءت لفظة )آكل( عتبة مهمة في النص، فهي تفض ي إلى احتماالت كثيرة تتوزع بين الخوف، وما يترتب عنه، وبين     

ت، وإن كنا نعتقد أنا الخوف هو ما أفض ى إلى تلك  الحزن واأللم الجسدي الذي ينتاب اإلنسان في مثل هذه الحاال 

التراتبية التي نقرأها في النص، إذ ثمة ارتباط كبير بين الخوف واأللم والحزن، وهذا ما يفض ي إلى تقطع الوسائل بين  

رة،  الشاعر مصادر طمأنينته وأمنه، الذي اختزله في )األكل( ملا يحمله من حموالت رمزية مكثفة، تقبل تأويالت كثي

ها املباشر، ال يكون    عن نّصِّ
ً
 عن تخوم القصيدة، بعيدا

ً
ينقلنا إلى الخوف وأسبابه، وعندما ))ال ينقلك الرمز بعيدا

 آخر وراء النص، فالرمُز هو، قبل كل ش يء، معنى خفي وإيحاء، إنه اللغة  
ً
، الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا

ً
رمزا

ن في وعيك بعد قراءة القصيدة. إنه البرق الذي يتيح   التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو  هو القصيدة التي تتكوَّ

 ال حدود له لذلك هو إضاءة للوجود املعتم، واندفاع صوب الجوهر((
ً
 عاملا

َّ
، وهو ما يجعلنا  02للوعي أن يستشف

لخوف الذي سيطر على  نذهب بترميزة األكل إلى حياة الشاعر؛ لتمألها سوداوية وتشاؤم؛ لتظهر بكل وضوح أشكال ا

 النص.  

لقد جاء قوله )والجوع القاتل يأكلني( ليقودنا إلى قوة ذلك الخوف، فمن املعروف أن الجوع يناقض الشبع، لذلك     

 بالشاعر وذاته  
ً
فإن نهاية هذا الجوع هي املوت املؤكد، وهو ظاهرة تخالف الطمأنينة واالستقرار والحياة، فجاء مرتبطا

 لفعل الكبح من جهة ثانية. تلك التي تنحرف بالشاعر عن هدفه، من جهة وص
ً
 ار خادما
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، ولكن الخالص هنا ال يقدم نفسه بيسر وسهولة، ألسباب كثيرة،       
ً
صا

َّ
لقد بدا االبن عند جويدة من خالل النص مخل

إذ إن الحياة التي يريدها الشاعر لم تسلم من فعل املوت أكبر دليل على فعلية الخوف، فاالبن الذي اختاره الشاعر في  

دليل كبير على شدة الخوف الذي ينتاب الشاعر، فالشعور الذي يسيطر على جويدة جعله يختار ابنه فنحن  النص  

 على الناس واألشياء، فما نحبه نخاف عليه من أذى من يلحق به أومن فساد يتسرب إلى كيانه،  
ً
 ما ))نخاف أيضا

ً
كثيرا

قدن بل  منها  فنخاف  إلينا  األشياء  من   
ً
منصبا هنا  الخوف  والناس،  فليس  األشياء  بعض  على  بحرص   

ً
أيضا خاف 

فالوالدان يخافان على أبنائهما من شريصيبهم، أو من فشل يحيق بهم، أو من فساد جسمي، أو نفس ي، أو أخالقي، أو  

 في أذيتهم.  12 اجتماعي يمسهم منقريب أو بعيد(( 

اقف كثي        في النص مو رة سكت عنها الشاعر، فالسطر  فبين لحظة الخوف ولحظة خروجه على شكل الذي نراه 

األول يؤّسس لها وينطلق منها )لم أكل شيئا( وهذه الصورة  األولى هي ما يمكننا تسميته املفاجأة أو العتبة األولى في  

التأسيس ملا يأتي، إذ يترتب على نحو غريب محاوالت الشاعر لتفتيت ما يعانيه من خوف، ولكنه بصورة ابداعية ومميزة  

في غي الذي يصادفك  جعلنا  املجتمع املصري  في  الشاعر وهو من يعيش  أن  لنا  ر املتوقع أن يبحث عن فتوى، ويبدو 

بمشاهد مرعبة ومؤملة ومحزنة، مصدرها دون مواربة الخوف، الخوف على األبناء الخوف من املستقبل، الخوف من  

ما كان، ويحيلنا قوله )يتسلل سما في  تلك األفواج التي أصبح همها األكبر جمع فتات العيش واستمرا الحياة كيف  

األحشاء( على صراع بين الشاعر وأمنه، ليتحول إلى صراع مع الحياة، فالشاعر يحيا في ))عصُر الخوف ألنَّ الخوف  

،  ترتكز قاعدة كثير من التربيات على الهجوم والدفاع. ويسرف اإلنسان في تعلم كيفية قهر نفسه  
ً
 شرطيا

ً
أصبح منعكسا

مِّ  
َّ
، على رمل األعراف العابرة املتحّرِّك، ويتألم  وتعل

ً
افعه وغضبه باسم أوامر ترتكز، غالبا الكبت، وإخفاءِّ أفراحه ودو

 مما هو فيه(( 
ً
، متحررا

ً
 إلى ش يء آخر، حتى لو لم يكن غير الظمأ إلى أن يكون ذاته، أصيال

ً
،  22اإلنسان ألن به عطشا

 32يقول 

 في دمنانهرب   كل األشياء تفرقنا في زمن الخوف
ً
 إن األشجار .. وإن ذبلت  ما زلت أقول  نهرب في حزن يهزمنا أحيانا

 سيعود ربيع يوقظها بين األطالل   في زمن الخوف

كل األشياء  منذ البداية نشعر بصورة واضحة املدى الفعلي للخوف في النص، فهو عند جويدة سبب كل بالء وتفرقة)    

الخوف في زمن  للحفاظ على ذاته  تفرقنا  الذي يسعى فيه الشاعر  الوقت  للفعل، ففي  الشاعر قدرا كبيرا  ليمنحه   )

 في دمنانهمستقرة، ولكن الحالة استفحلت واألزمة زادت وانبسطت ) 
ً
(  ففي األصل  نهرب في حزن يهزمنا،رب أحيانا

الخوف موقف محدد ومؤقت يحث في لحظة ما وينتهي، ولكنه ينتقل عند الشاعر من مشهد إلى آخر، الذي يدل على 

 قوة اإلرادة في االحتفاء بالخوف.

ل ))أيديولوجيا الشاع
ّ
 ما تشك

ً
اقع أن حياة الشاعر وزمانه مصدر خوفه، فغالبا  من إحساسه  والو

ً
ر الحديث أساسا

يكتسب   وإنما  اقتصادية،  أو  اجتماعية  أو  أطر سياسية  في  ينحصر  فهو ال  لذلك  الكبرى،  الكيانية  بالقضايا  الذاتي 

في اإلطار الحضاري الشامل ملأساة اإلنسان((  وهذا ما يمثله جويدة بكل وضوح، يقول في قصيدته    42)أيديولوجيته 

 قبل أن يرحل عام: 

 ..صلــي ألجـلي  تـراك ستهربين ؟ .والعشق إعصار يطـاردنـا عاشقأنـا  

 ..هذي دمائي في يديك إنني سأموت مشتاقـا وأنـت تـكـابرين

 ..إنـي أحبـك تـطـهري منـها وأنـت أمام ربـك تسجدين

 ..قد أكـون ضللت قبـلك

 ..إنـي أحبــك  إنـما الغـفـران حق التـائبين

 ..رابقد أكـون قضيت عمري في التـ
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  .. إنـي أحبـك  وأنـت في قـلـب النـجوم تـحلــقين

 ..قد يكـون الحب في زمن الخريف

 ..وإليـك جـئـت بتـوبتيوذنـوب عمري  مجدافي تـكسر من سنين  كـغـنـوة النـاي الحزينقد كـنـت أنـت نهاية التـرحال

 هل بـربـك تـقـبلين ؟ 

 إنـي غريب 

 هل لديـك اآلن بعض الخبز 

 األمن بعض الياسمين ؟ بعض 

 ..هـيا لنـضحك

 ..هاهو الصبح املسافر في عيونك 

 عاد يشرق بالنـدي فـوق الجبين 

 52 ..هيا لنـرقـص.. آه ما أحالك

، األول يتجسد في زمن العشق والحب والغزل )أنـا عاشقوالعشق إعصار يطـاردنـا(     
ً
يبدو أننا أمام أمرين مختلفين تماما

تفض ي إلى الحميمية التي يفتقدها جويدة، خاصة وهو يخاطب محبوبته )إنني سأموت مشتاقـا    بكل تفاصيله الرائعة 

( أما األمر الثاني فهو  ..وأنـت تـكـابرين( وكأننا أمام مشهد رومانس ي يتخاطب فيه عاشقين) هيا لنـرقـص.. آه ما أحالك

عمري   قضيت  أكـون  )قد  العشق  ذاك  تتويج  دون   
ً
حاجزا يقف  الذي  اقع  زمن  الو في  الحب  يكـون  قد  التـراب،  في 

الخريف( لهذا فإن هذا العشق الذي هو تعبير صادق عن حالة الخوف التي ننتاب الشاعر منذ البداية، هو تتويجا  

خفيا لزمن اليأس والرعب واأللم، وما سؤاله )هل لديـك اآلن بعض الخبزبعض األمن بعض الياسمين ؟( إال تعبير عما  

 .  ناله في زمن الخوف

 األجواء الشعرية التي يعرضها النص ممتلئة بالجمال، ومن ثم فإنها من الطبيعي أن ُيسقط هذا الجمال على       
ّ
إن

له بالغربة، والجوع،  
ّ
اقع املمتلئ بالقبيح، وهو بالضرورة في هذا اإلسقاط ألشكال الحب على أشكال الخوف املتمث الو

))ر  إن  نعلم  عندما  ولكن  تناقض  وهو  املشاعر  والظلم،  فيه  تعصف  ترتيب،  دون   
ً
اختالط ماهيتها  في  الشاعر  وح 

أو الكتابة بقالب   في الضوضاء والتشويش واملجانية، ترجمانها الكالم  التي تتجلى  والعواصف واألشواق، والرغبات 

م ويعاد إلى عناصره البسيطة املكّونة من األلفاظ التي تستطيع وحده
ّ
 ُيحط

ْ
ا أن تعّبر  منطقي عريق في القدم يجب أن

كمالها((  في  الشعرية  الرعشة  الخوف  62بأمانة، عن  اإلنسان لحظات  فيه  يعيش  الذي  اقع  الو فالتناقض هنا هو   ،

 والحب والظلم في أزمنة متقاربة، يقول: 

فوق املنبر .. في   امام املسجد علي البارات  وهل سنموت علي الطرقات ونحن نحدق في استرخاء ننتظر مجئ املوت 

 الصحراء؟ 

  .. وهل سنموت بداء العشق

 كيف يموت؟  من منكم يدري  ويسحقنا سيف السفهاء بداء الخوفبسجن القهر

  من منكم يعرف

 أين يموت؟ 

 نهاية عمره؟ من منكم يملك ان يختار

  ويبكي االرض فيبكي العمر أم سيعيش طريد الحلم أم سيموت مع الشرفاء وهل سيموت مع الجبناء

 72 لجهالء؟ويسبح في جهل ا
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 املوت الذي يخّيم على النص،      
ّ
تنشر لفظة املوت عتبة النص لتحمل شحنات نفسية بالغة الحدة والضراوة، ذلك أن

افق بطبيعة الحال بالخوف الذي يفتقد معه    في الضياع، فاملوت يتر
ً
 مهما

ً
وعلى الرؤيا الشعرية بأكملها، كان محفزا

 اإلنسان التركيز االستقرار. 

لقد كان مظهر الخوف األساس ي في النص عن طريق البحث عن منافذ لفعل املوت؛ لتزداد معه التناقضات مرارة في       

يدري  منكم  يعرف  )من  منكم  من  يموت؟  يختار كيف  أن  يملك  منكم  يموت؟من  ل   اين 
ّ
يتشك حيث  عمره؟(،  نهاية 

عمال عبثيا مؤملا، خاصة إذا كان ذلك السؤال  التساؤل خلف هذا الخوف، ألن السؤال عندما يجيء دون جدوى، يعد  

ذا قيمة تنفيسية، بغية إخراج املكبوت، وهنا يبدو أن الخوف بدأ يقترب من األشياء الحسية وقد يقترب من املعقوالت  

فـ))اإلنسان يخاف من أشياء كثيرة ليس لها وجود حس ي مباشر ويستعين الدين بالخوف باعتبارأنه وسيلة ذات فاعلية  

 في الناحية االقتصادية من حياة  في  
ً
 كبيرا

ً
تقريب اإلنسان من هللا وإلزامه باتباع الوصايا الدينية، ويلعب الخوف دورا

الناس فثمة خوف فقدانمقومات البقاء البيولوجي ومن أهمها الغذاء والكساء والنوم، فمن اخطر املخاوف التييرتعد  

وحينها ال يكون له من املخرج إال    82رض للعرى تحت وطأة الحر والبرد(( منها اإلنسان ويخش ى أن تهدده املجاعة أو التع

 )ننتظر مجئ املوت
ً
ونحن نحدق في    املوت، فنحن نقرأ النص السابق نشعر بأن الشاعر قد أدركه هذا الخوف فعال

تقييم الظاهرة وهل سنموت علي الطرقات( فاالنتظار هنا وإن كان دافعه اليأس، فإنه يشكل ملمحا واضحا ل استرخاء

 في شعر فاروق جويدة، الذي صار يخاف من املستقبل اكثر من خوفه من الحاضر.  

اقع        بالنهاية من خالل رؤيا أخرى للو إذ تبدو فيه مظاهر الشعور   بأشكال الخوف، 
ً
يأتي السطر األخير مكثفا وهنا 

ليعّمم جويدة خوفه على كل املحيط حوله و  ))رؤى عابسة،  املخّيب، والبائس والقبيح  الشاعر  تنتاب   ما 
ً
لذا غالبا

  
ً
 عنيفا

ً
 تعٍب تصطبغ اصطباغا

َ
تنخره، تذيقه عذابات نفسه فتصله بمشاهد مّمْن حوله، ويبدو موقفه املّعقد حالة

، تكتنفها املرارة، 
ً
 من التفكير من داخل، تجاه األشياء والذات معا

ً
ى تلقائيا

ّ
  بالقسوة واالنسحاق، إنها حالة نفسية تتأت

 تذرف دموع املطر(( 
ً
اقع الشاعر الذي تتساوى فيها الحياة  92ويعبق فيها صدى، ونار، وأحيانا ، وهذا تجسيد حقيقي لو

يوم   في حياتهم يغذيه كل  انتشر  الذي  الرعب  الناس بسبب ذاك  الذي يعيشه   الحياة عنده هي موت 
ّ
إن املوت،  مع 

اقع املعيش ي الذي يذرف في اإلنسان دموعه وهو يشاه د من يشاركونه الحياة يبحثون عن لقمة عيشهم في قمامة الو

 السادة. 

 
ً
 : Third Installationتركيب  -ثالثا

في دراسة ظاهرة الخوف في شعر شاعر كبير كفاروق   ال يجب أن تكون هذه القراءة القصيرة واملكثفة نهاية املطاف 

والتركيز في دراسة هذه الظاهرة وغيرها، وللضرورة  جويدة، وإنما نعدها مقدمة مهمة لغيرنا من الباحثين في بذل الجهد  

 املنهجية يمكننا رصد أهم النتائج التي توصلنا إليها: 

اقع بكل تجلياته مصدره، خوفه على نفسه، وعلى املحيطين به. -1  لم يخف الشاعر مصدر خوفه، فكان الو

 في تعبيره، نجد ذلك في تخير ألفاظه التي لم تبتعد -2
ً
اقع.  كان الشاعر صادقا  عن لغة الو

 خصوصية املجتمع املصري، أزمت حالة الخوف في شعره، بل جسدت حالة الرعب الشديد الذي قرأناه عنده. -3

 ما ميز فاروق جويدة إنه كان صوت املضطهدين واملظلومين والجوعى في بلده وفي غيرها.-4

 
ً
 : Appendix, definition of the poet ملحق التعريف بالشاعر-رابعا

م، تخرج في كلية اآلداب جامعة القاهرة، قسم  1946فاروق جويدة، شاعر مصري ولد في محافظة كفر الشيخ عام     

م، بدأ حياته العملية محررا بالقسم االقتصادي في جريدة األهرام املصرية، ثم سكرتيرا لتحرير  1968الصحافة عام  

باألهرام الثقافي  القسم  رئيس   
ً
ا  .األهرام، وهو حاليا في حركة  ويعد  واملميزة  الصادقة  الشعرية  األصوات  لشاعر من 

 .الشعر العربي املعاصر، نظم كثيرا من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء باملسرح الشعري 
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وقدم        لها خصوصيتها،  تجربة  حملت  شعرية  عشرة مجموعة  ثالث  بينها  من   
ً
كتابا العربية عشرين  للمكتبة  قدم 

 في عدد من املهرجانات املسرحية هي: الوزير العاشق، ودماء على  للمسرح الشع
ً
 كبيرا

ً
ري ثالث مسرحيات حققت نجاحا

 ستار الكعبة، والخديوي، وللشاعر دواوين عدة منها: 

 أنت بقلبي، ديوان شعر، -1 
ً
 . 1981دائما

 .1982ألني أحبك، ديوان شعر، -2
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 جودة املعلومات احملاسبية  أثر تطبيق احملاسبة البيئية على 
 من وجهة نظر الباحثني والكادمييني ف جمال احملاسبة 

 

.د. إبراهيم محمد احميده 

 د.عادل البهلول حميدان. 

 كلية املحاسبة / جامعة غريان  
 مستخلص: 

هدفت الدراسة إلى تحديد دور املحاسبة البيئية في تعزيز جودة اإلفصاح املحاسبي في البيئة الليبية وذلك  

للمعلومات   النوعية  الخصائص  على  االعتماد  خالل  من  املحاسبة  مجال  في  واألكاديميين  الباحثين  نظر  وجهة  من 

آراء    استطالع فرضيات الدراسة عن طريق    ختبار ا املحاسبية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة املالية. ولقد تم  

من خالل    طرابلس   وجامعة  الليبية   األكاديمية و  غريان جامعة في   املحاسبة   أقسام  في   التدريس   هيئة   عينة من أعضاء

 Signاإلشارة )   إخبار و   التحليل الوصفي  أسلوب   استخدام ب  منها للتحليل  ثالثون خضع    استبيانا  وثالثينتوزيع ثمان  

Test  .)إحصائية لتبني املحاسبة البيئية في توفير معلومات دقيقة    ذيداللة  أثر   أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود

  اتخاذ يمكن االعتماد عليها في    للمقارنة  قابلة  هو   تنبؤي   وذات مصداقية وقيمة  للمنظمة  البيئية  االثآر   ومفهومة عن

هذه النتائج أوص ى الباحثان بضرورة تبني منظمات األعمال املحاسبة البيئية ملا لها من اثر في دعم    القرارات. وبناًء علي 

 وتطوير جودة املعلومات املحاسبية. 

Abstract: 

The study aimed to determine the role of environmental accounting in 

enhancing the quality of accounting disclosure in the Libyan context from view 

point of researchers and academics in the field of accounting. The study relied 

on the qualitative characteristics of accounting information issued by the 

Financial Accounting Standards Board (FASB). The study hypotheses were tested 

by surveying the opinions of faculty members sample in the accounting 

departments at Gharyan University, the Libyan Academy and the University of 

Tripoli. Thirty-eight questionnaires were distributed, thirty of them were 

analysed using the descriptive analysis method and Sign Test. The finding of the 

statistical analysis has shown that there exists a positive effect of adopting 

environmental accounting on the quality of accounting information. Where it 

provides accurate and understandable information about the environmental 
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impacts of the organization, and has credibility, predictive and comparable value 

that can be relied upon to make decisions. Based on research finding, the 

researchers recommended that the necessity of business organizations to adopt 

environmental accounting that it has impact in supporting and developing the 

quality of accounting information. 

 املقدمة:  

دت هِّ
َ
 بالبيئة الطبيعية والذي كان مصدره    اهتماماالسنوات األخيرة من القرن املاض ي    ش

ً
 ومتزايدا

ً
  األثار كبيرا

وقد أدى ذلك إلى  العاملية،  االقتصادياتالذي حققته    االقتصاديالبيئية الناجمة عن األنشطة الصناعية والنمو  

على    ظهور حاجة ملحة نحو تحديد وقياس املمارسات البيئية للشركة واإلفصاح عنها من أجل تلبية الطلب املتزايد

التزام منظمات األعمال  ملختلف أصحاب املصالح. لقد أدى  في الوقت والقالب املناسب  املعلومات البيئية وتقديمها  

وفق العوامل االجتماعية والبيئية املحيطة بها إلى ظهور  في سياق أوسع  بمسؤولياتها تجاه البيئة، وإعادة تقييم أدائها  

أدائه بتقييم  يهتم  للمحاسبة  جديد  ومدى  مجال  البيئي  تقديم    التزامهاا  إلى  باإلضافة  املجتمع،  تجاه  بمسؤولياتها 

إن  .  et al., 2017)(Ezeagbaالقرارات  اتخاذ معلومات حول هذا األداء ملختلف أصحاب املصالح لالستفادة منها في  

عد  
ُ
ت البيئية  توفر  املحاسبة  حيث  الطبيعية،  للبيئية  بالنسبة  األعمال  منظمات  تلعبه  الذي  الدور  لفهم  مهمة  أداة 

املضافة التي تقدمها، باإلضافة   االقتصاديةاملوارد الطبيعية بواسطة هذه املنظمات، والقيمة    استنزافبيانات حول  

ن تبني املحاسبة البيئية من قبل منظمات  . إ(Lovinset al, 2000)االقتصاديةإلى تكاليف التلوث الناتج عن أنشطتها 

البيئية واإلفصاح عنها باعتبارها   التكاليف  النهائية للمنتج أو الخدمة،  األعمال من شأنه تحديد  التكلفة  جزًءا من 

للمعلومات   النوعية  الخصائص  بأهم  اإلخالل  إلى  يؤدي  للمنشأة  الكلية  التكاليف  ضمن  إظهارها  عدم  إن  حيث 

امل وهي  أوضح  (Noodezh and Moghimi, 2015)وثوقويةاملحاسبية  السياق،  نفس  في   .Lunguet al. (2009)  أن

دمج التقارير االجتماعية والبيئية للشركات في التقارير املالية التقليدية األمر   أسلوب املحاسبة البيئية يتضمن انتهاج

الشفافية  الذي   من   
ً
قدرا عليضفي  فإن    ى واملصداقية  ذلك،  إلى  باإلضافة  املحاسبية.  وتقييم  املعلومات  تحديد 

نظمة أو إقراضها األموال الالزمة  في امل  باالستثمار القرارات املتعلقة    اتخاذاملعلومات البيئية عنصر أساس ي في عملية  

،وبالتالي يمكن القول أن نجاح املحاسبة في اإلفصاح عن مدى كفاءة  (Deegan and .Rankin, 1999)ملمارسة نشاطها

 فيما يتعلق بأدائها البيئي من املرجح أن يؤهلها للعب دور مهم في  املنظمة في مواجهة  
ً
مسؤولياتها األخالقية خصوصا

امله سلوك  الخصوصتغير  وجه  على  القرار  متخذي  وسلوك   
ً
عموما االقتصادية  بالوحدة   Alqtish and)تمين 

Qatawneh, 2017)  إن معظم الوحدات االقتصادية في ليبيا ال تولي املعلومات البيئية االهتمام الكافي شأنها في ذلك.

ى حدوث قصور في املعلومات املحاسبية  شأن املعلومات املتعلقة باألداء االقتصادي لهذه الوحدات األمر الذي يؤدي إل

مجال  وبالتالي ومن أجل تعميق البحث في  القرار،  اتخاذمن حيث كونها غير مالئمة وال يمكن االعتماد عليها في عملية  

التأثيرات املختلفة  في دعم وتعزيز ممارسات اإلفصاح املحاسبي تركز مشكلة هذا البحث على   املحاسبة البيئية ودورها

في دعم وتعزيز جودة املعلومات املحاسبية األمر الذي يجعل هذه املعلومات مالئمة ويمكن  لتطبيق املحاسبة البيئية  

املنظمة وأدائها االقتصادي والبيئي على    القرارات من قبل مختلف األطراف املهتمة بنشاط  اتخاذاالعتماد عليها في  

 حد سواء.  

 أهداف البحث:  
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أثر تطبيق املحاسبة البيئية على تعزيز جودة اإلفصاح املحاسبي في البيئة  يتمثل الهدف الرئيس ي للدراسة في تحديد  

من   وذلك  الهد الليبية  هذا  تحقيق  أجل  ومن  املحاسبة،  مجال  في  واألكاديميين  الباحثين  نظر  تم صياغة  وجهة  ف 

 - الفرعية التالية: األهداف

 التعرف على مفهوم وطبيعة املحاسبة البيئية ودورها في تحسين جودة املعلومات املحاسبية.-1

  اإلفصاح آراء الباحثين واألكاديميين في مجال املحاسبة حول أثر املحاسبة البيئية في دعم وتعزيز ممارسات    استطالع   -2

 املحاسبي.  

 أهمية البحث: 

  األداء  بتقييم   في توفير معلومات متعلقة  البيئية   في الدور املهم الذي يمكن أن تلعبه املحاسبة  البحث  هذا  أهمية  تتمثل

  م أنتشاه  املرجح  والتيمن   ،   تخفيضها  فرص   ،وتحديد   البيئية ألنشطتها االقتصادية  التكاليف  ،وتحديد   البيئي للمنظمة 

القرارات داخل املنظمة أو   اتخاذ  وموثوقية لعملية  املعلومات املحاسبية، وجعلها أكثر مالئمة  جودة تحسين  و   تعزيز  في 

 خارجها. 

 منهجية البحث: 

البحث حيث تشمل   الباحث إلجراء  عليه  يعتمد  أن  يمكن  الذي  اإلطار  البحث  منهجية  النظرية  تحدد  االفتراضات 

 Saunders et)والفلسفية التي يستند إليها البحث وآثارها على الطريقة أو األساليب املعتمدة لجمع وتحليل البيانات

al., 2009)  املنهج االستنباطي لدراسة املفاهيم النظرية من املصادر الثانوية    استخدام . ولتحقيق أهداف الدراسة تم

 تم في هذه الدراسة  
ً
من أجل بناء إطار نظري يمكن االعتماد عليه في فهم مشكلة البحث وجوانبها األساسية، أيضا

الفرضيات ومن ثم الخروج    واختبار   استبيانل تصميم  االعتماد على املنهج االستقرائي لدراسة ظاهرة البحث من خال

 بمجموعة من النتائج. 

 فرضيات الدراسة: 

 :ةالرئيسية التالي  الفرصةإلى مشكلة الدراسة تم صياغة   استنادا

  يؤثر  الفرضية البديلة: إن تبني املحاسبة البيئية
ً
 املحاسبية  املعلومات جودة على   إيجابيا

  ال يؤثر   البيئية املحاسبة الفرضية الصفرية: إنتبني
ً
 املحاسبية   املعلومات جودة  على   إيجابيا

 - الفرضيات الفرعية التالية:  اشتقاق  مالرئيسية تالفرضية  اختبار ولكي يتم  

 على مالئمة املعلومات املحاسبية.  البديلة:إنتبني الفرضية -1
ً
 املحاسبة البيئية يؤثر إيجابيا

  يؤثر  ال   البيئية املحاسبة الصفرية: إنتبني الفرضية
ً
 املحاسبية.  املعلومات مالئمة  على   إيجابيا

 على موثوقية املعلومات املحاسبية.   الفرضية البديلة: إنتبني -2
ً
 املحاسبة البيئية يؤثر إيجابيا

  يؤثر  ال   البيئية املحاسبة الصفرية: إنتبني الفرضية
ً
 املحاسبية.   املعلومات موثوقية  على   إيجابيا

 على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم. -3
ً
 الفرضية البديلة: إنتبني املحاسبة البيئية يؤثر إيجابيا

على  الصفرية: إنتبني الفرضية
ً
 قابليةاملعلوماتاملحاسبيةللفهم.  املحاسبةالبيئيةاليؤثرإيجابيا

 على قابلية املعلومات املحاسبية للمقارنة. -4
ً
 الفرضية البديلة: إنتبني املحاسبة البيئية يؤثر إيجابيا

على  املحاسبةالبيئية الصفرية: إنتبني الفرضية
ً
 بيةللمقارنة.قابليةاملعلوماتاملحاس  اليؤثرإيجابيا

 حدود البحث: 

يقتصر هذا البحث على دراسة أثر تطبيق املحاسبة البيئية على تحسين جودة املعلومات املحاسبية من وجهة نظر  

في جامعة غريان   أقسام املحاسبة  في  التدريس  في مجال املحاسبة واملشتغلين كأعضاء هيئة  الباحثين واألكاديميين 

 رابلس.  واألكاديمية الليبية وجامعة ط 
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 تقسيمات البحث: 

  العام للدراسة والذي يشمل مشكلة   اإلطار لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة أجزاء رئيسية، يتناول الجزء األول  

  البيئية  املحاسبة  مناقشة اإلطار النظري والذي تضمن التعريفببالجزء الثاني    وأختصاألساسية،    وجوانبها  البحث

البيئية،أما  املحاسبية  للمعلومات  النوعية  والخصائص بتطبيق املحاسبة  تأثرها  صص    فقد  األخير   الجزء  ومدى 
ُ
خ

  الجمع   استخدامه  التيتم  واألداة  الدراسة،  وعينة  بمجتمع   لتناول اإلطار التطبيقي للدراسة والذي تضمن التعريف

 التوصيات.  وعرض النتائج إلى  للوصول  تحليلها في   املتبع   البيانات،واألسلوب

 اإلطار النظري للدراسة: 

، كما  واألنشطة املختلفة التي تغطيهايهدف هذا الجانب من الورقة إلى التعريف باملحاسبة البيئية وتوضيح مجاالتها  

 الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية ومدى تأثرها بتحديد وقياس األداء االجتماعي  
ً
يتناول هذا الجانب أيضا

 ة واإلبالغ عنه إلى الفئات املعنية. والبيئي للمنظم

 املحاسبة البيئية: 

 مع االهتمامات الدولية واملحلية بالبيئة  نشأت املحاسبة البيئية  
ً
في وقت مبكر من سبعينيات القرن املاض ي تماشيا

بعض الدول األوروبية وعلى رأسها النرويج    تلقد قام،  االقتصادية البيئية لألنشطة    اآلثار الطبيعية وبضرورة معالجة  

الطبيعية،كما   الحفاظ على مواردها  القومية من أجل  في حساباتها  البيئية  البيانات  بالعديد من املحاوالت إلدماج 

بدأت األمم املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية في أواخر الثمانينيات من القرن املاض ي بتنظيم املقترحات املتعلقة  

حول املحاسبة البيئية والذي تم تنقيحه ليكون    1993نشر كتيب مؤقت في عام  شاء الحسابات البيئية حيث تم  بإن

 في عام 
ً
 .  (Hecht, 2007) 2003أكثر تفصيال

املحاسبة   باسم  ا 
ً
أحيان إليها  يشار  حيث  املعاني  من  متنوعة  مجموعة  ذو  مصطلح  البيئية  املحاسبة  تعتبر   

ً
عموما

محاسبة  أو  املتكاملة  الخضراء  والبيئية  االقتصادية  املحاسبة  أو  االستدامة أو  املوارد   ,Sultana)محاسبة 

 ونستعرض فيما يلي مجموعة من التعريفات التي تناولها الباحثون في هذا املجال:  (2017

املحاسبة البيئية بانها فرع من فروع املحاسبة يتعامل مع األنشطة    Schalteggerand Burritt (2000, p. 30)عرف  

واألساليب واألنظمة الخاصة بتسجيل وتحليل واإلفصاح عن اآلثار البيئية لألنشطة املالية للوحدات االقتصادية.  

عرفها الببأنها    Deegan (2003, p. 10)كما  باألداء  املتعلقة  املعلومات  بتوفير  يتعلق  واسع  ألصحاب  مصطلح  يئي 

 وصفها  
ً
مجموعة من األنشطة التنظيمية التي تتناول  بأنها  Islam (2009, p 12)املصالح داخل املنظمة وخارجها. أيضا

قياس وتحليل األداء االجتماعي والبيئي للمنظمة واإلبالغ عن نتائج التقييم إلى الفئات املعنية، داخل املنظمة وخارجها.  

إلى ذلك، قدم   البيئية من خالل توضيح  Gray and Bebbington (2001, p.7)باإلضافة  للمحاسبة  شرحا مفصال 

الجوانب واألنشطة التي تغطيها والتي تشمل: املحاسبة عن االلتزامات واملخاطر املحتملة، املحاسبة عن إعادة تقييم  

البيئية،   العوامل  على  بناء  االستثمارية  الفرص  بتقييم  املتعلقة  املجاالت  تحلياألصول،التوقعات  في  التكاليف  ل 

الرئيسية مثل الطاقة والنفايات وحماية البيئة؛ تطوير نظام جديد للمحاسبة واإلفصاح لتغطية جميع مجاالت األداء  

االلتزامات   عن  تعبر  محاسبية  تقنيات  تطوير  البيئة؛  تحسين  ببرامج  املتعلقة  والفوائد  التكاليف  تقييم  ؛  البيئي 

 ئية غير املالية. والتكاليف من الناحية البي

مصطلح واسع يمكن أن يستخدم في عدد من    بناًء على التعريفات السابقة يمكن أن نخلص إلى أن املحاسبة البيئية

 : (IFAC, 2005)السياقات املختلفة مثل 

 تقييم املعلومات املالية املتعلقة بالبيئة واإلفصاح عنها في إطار املحاسبة املالية.  -
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 ملالية والكمية املتعلقة بالبيئة واستخدامها في إطار املحاسبة اإلدارية. تقييم املعلومات ا  -

 تقدير اآلثار البيئية الخارجية للمنظمة وتحديد التكاليف املترتبة عليها في إطار ما يسمي بمحاسبة التكاليف الكاملة.  -

املوارد في إطار ما يسمي بمحاسبة املوارد  املحاسبة على كمية وقيمة املوارد الطبيعية من حيث املخزون وتدفق هذه  -

 الطبيعية. 

الطبيعية    - املوارد  حول  املعلومات  إلى  باإلضافة  املنظمة  مستوى  علي  بالبيئة  املتعلقة  املالية  املعلومات  تجميع 

 الستخدامها ألغراض املحاسبة القومية. 

 إطار محاسبة االستدامة. تقييم املعلومات املالية والكمية املتعلقة بالبيئة واستخدامها في  -

 الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية: 

الخصائص النوعية  The Financial Accounting Standards Board (FASB)حدد مجلس معايير املحاسبة املالية  

 ( األفضل  املعلومات  تميز  التي  املحاسبية  حيث  األللمعلومات  من  فائدة(  )األقل  األدنى  املعلومات  عن  فائدة(  كثر 

 :.(Kiesoet al, 2016)استخدامها في اتخاذ القرار في الخصائص التالية 

مفيدة  (Relevance) املالئمة  -1 املحاسبية  املعلومات  من  تجعل  التي  األساسية  الصفات  من  واحدة  املالئمة  تعتبر 

ملعلومات املحاسبية قادرة على إحداث تغيير في القرار حتى تكون مالئمة  لعملية صنع القرار، حيث يجب أن تكون ا 

فمن  التي تؤثر في اتخاذ القرار  وبالتالي فإن املعلومات التي ال تؤثر في عملية صنع القرار تعتبر معلومات غير مهمة أما  

الئمة يجب أن تتصف بالخصائص  ولكي تكون املعلومات م؛املرجح أن يكون لها قيمة تنبؤية أو قيمة مؤكدة أو كالهما

 -التالية:

في عملية اتخاذ القرار    -أ تحليل املوارد الحالية واملطالبات  حيث يتمأن يكون لها قيمة تنبؤية يمكن االعتماد عليه 

ت  املتعلقة بهذه املوارد ونتائج النشاط عن الفترات السابقة، باإلضافة إلى املدفوعات وتوزيعات األرباح للتنبؤ بالتدفقا

 النقدية املستقبلية واملركز املالي املتوقع في املستقبل. 

أن يكون لها قيمة تأكيدية يمكن االعتماد عليها من قبل متخذ القرار في تأكيد أو تصحيح توقعاته السابقة، على    -ب

تس أن  املرجح  من  وااللتزامات  األصول  وهيكل  للمنشأة  الحالي  املستوى  حول  املعلومات  فإن  املثال  اعد  سبيل 

 املستخدمين على تأكيد أو تصحيح توقعاتهم السابقة حول املنشاة.

، حيث من املرجح أن تفقد  القرارات  اتخاذ  في   منها  لالستفادة  أن تكون متاحة للمستخدمين في التوقيت املناسب  -ج

املعلومات املحاسبية منفعتها وتصبح عديمة الجدوى إذا لم تكن متاحة عند الحاجة إلى استخدامها أو كانت متوفرة 

 الزمن. بعد فترة طويلة من 

يث  يقصد بموثوقية املعلومات املحاسبية إمكانية االعتماد عليها من قبل متخذ القرار، حReliability)املوثوقية)   -2

  واألمانة  األخطاءالتحيز والخلو من    م تعتبر املعلومات ذات موثوقية إذا ما توفر فيها قدر من املوضوعية املمثلة في عد 

 في إعداد هذه املعلومات، وبالتالي حتى يمكن االعتماد على املعلومات املحاسبية يجب أن تتصف بالخصائص التالية: 

افق مع ما هو موجود بالفعل    أن املعلومات املحاسبية وبما تتضمنه  -أ من قيم مالية وعبارات وصفية يجب أن تتو

افق يعتبر من االعتبارات الضرورية ملصداقية املعلومات املحاسبية وذلك الن معظم املستخدمين   حيث إن هذا التو

 .ليس لديهم الوقت الكافي وال الخبرة الالزمة لتقييم املحتوى الفعلي لهذه املعلومات

 أن تكون املعلومات املحاسبية محايدة أي غير متحيزة لطرف معين على حساب األطراف األخرى   -ب

أن تكون املعلومات املحاسبية قابلة للتحقيق والذي يعني الوصول إلى نفس النتائج عند قيام أشخاص مختلفين   -ج

 بتجهيز املعلومة شرط أن تكون طرق القياس متماثلة. 
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لكي تكون املعلومات مفيدة يجب أن يكون لدى املستخدمين القدرة على  (Understand Ability)القابلية للفهم  -3

القدرة هذه  تعزيز  ويتم  القرار،  اتخاذ  في  عليها  لالعتماد  أهميتها  املعلومات،وإدراك  هذه  تصنيف    فهم  خالل  من 

مصداقية ووثيقة الصلة باتخاذ  املعلومات وتوصيفها وتقديمها بوضوح ودقة. ومع ذلك، قد يتم تقديم معلومات ذات  

أنها   إال  تكون القرار  املعلومات    قد  يكون مستخدمو  أن  ُيفترض  وبالتالي  يفهموها،  لم  الذين  الفائدة ألولئك  عديمة 

 
ً
قدرا لديهم     املحاسبية 

ً
على    كافيا يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة  للمنظمة،  التجارية  باألنشطة  املتعلقة  املعرفة  من 

القرارات مراجعة املعلومات وتحليلها بجهد معقول وال ينبغي استبعاد املعلومات ذات الصلة  املستخدمين عند اتخاذ  

 فقط ألنها معقدة أو يصعب فهمها دون مساعدة. 

: لكي تكون املعلومات قابلة للمقارنة يجب أن يتم قياسها واإلبالغ عنها بطريقة  (Comparability)القابلية للمقارنة  -4

ختلفة، حيث يتيح ذلك إمكانية قيام مستخدمي املعلومات املحاسبية بإجراء مقارنة موضوعية  مماثلة في الشركات امل 

تحدد أوجه الشبه واالختالف بين األحداث االقتصادية للشركات والذي كان نتيجة ألداء هذه الشركات وليس الختالف  

 الطرق واإلجراءات واملعالجات املحاسبية. 

الثبات هنا استمرار الشركة في إتباع نفس الطرق واإلجراءات املحاسبية ملعالجة   يقصد ب:( (Consistencyالثبات  -5

  التغيير   أحداث مماثلة، من فترة مالية ألخرى األمر الذي يدعم قابلية املعلومات املحاسبية للمقارنة، ومع ذلك يمكن 

ا هي األفضل 
ً
من الطريقة القديمة، كما يجب   من طريقة محاسبية إلى أخرى بشرط إثبات أن الطريقة املعتمدة حديث

على   وتأثيره  وأسبابه  التغيير  هذا  طبيعة  عن  الكشف  الشركة  إعالم    األداءعلى  وبالتالي  للشركة  االقتصادي 

املستخدمين بان التغير في نتيجة النشاط كان بسبب التغيير في الطريقة املحاسبية املتبعة وليس ناتج عن التغير في  

 األداء. 

 حاسبة البيئية وجودة املعلومات املحاسبية: العالقة بين امل

جودة املعلومات املحاسبية، حيث إن  يناقش هذا الجزء من البحث التأثيرات املختلفة لتطبيق املحاسبة البيئية على 

من شأنه أن يسهم في تعزيز جودة اإلفصاح املحاسبي من خالل دعم  املحاسبة عن اآلثار البيئية لألنشطة االقتصادية  

الدراسات السابقة ذات الصلة من أجل تكوين    استقراءوتعزيز الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية. لقد تم  

االع يمكن  نظري  املحاسبية،  أساس  املعلومات  جودة  تحسين  في  البيئية  املحاسبة  دور  استكشاف  في  عليه  تماد 

 باإلضافة إلى تصميم االستبيان وتفسير نتائج الدراسة ويتم هنا عرض أهم الدراسات ذات العالقة:

لت أجريت  دراسة  مستدامة، في  ميزة  تحقيق  سياق  في  البيئية  التكاليف  نموذج  Elmaci et al (2016)اقترح  حليل 

بطريقة تناسب احتياجات مستخدمي  لتسجيل التكاليف البيئية في الشركات الصناعية وتصنيفها واإلفصاح عنها  

وفق   التقارير  إعداد  من  سيمكنها  الشركات  قبل  من  النموذج  هذا  تبني  أن  الباحثون  يرى  حيث  املالية،  القوائم 

بيئية في حسابات مستقلة من أجل تسهيل عملية الرقابة  مسؤولياتها االقتصادية واالجتماعية، وتصنيف التكاليف ال

في نفس اإلطار، أيدت الدراسة  عليها وبالتالي توفير معلومات أكثر صلة وأكثر موثوقية ملستخدمي املعلومات املحاسبية.

أثر تحديد التكاليف البيئية على  النموذج املقترح في الدراسة السابقة حيث تناولت    Akeem et al (2016)التي أجراها  

النيجيرية، الشحن  لشركات  املحاسبي  اإلفصاح  الدراسة  جودة  أهداف  تحقيق  مجموعه  ولغرض  ما  توزيع   505تم 

املا  استبيان القانونية، اإلدارة   من اإلدارة 
ً
الفنية واإلدارة  على املشاركين والذين تم اختيارهم عشوائيا لية، اإلدارة 

 في  وقد أشارت النتائج  املسجلة في نيجيريا.    نلشركات الشح البحرية  
ً
 حاسما

ً
أن تحديد التكاليف البيئية يمثل عامال

تحديد   بين  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  االنحدار وجود عالقة  تحليل  أظهر  املحاسبي حيث  اإلفصاح  تعزيز جودة 

وجودة البيئية  نيجيريا  التكلفة  في  الشحن  لشركات  املحاسبي  أثر  .اإلفصاح  أخرى  دراسة  تناولت  السياق،  نفس  في 

التكاليف   على  املحاسبية،  املحاسبة  املعلومات  جودة  تحسين  في  وكفاية  البيئية  أهمية  مدى  بيان  إلى  باإلضافة 
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فرضية الدراسة تم تصميم استبيان وتوزيعه  من أجل اختبار  االستثمارية، و   في عملية صنع القراراتاملعلومات البيئية  

 من جميع الشركات العامة املدرجة في سوق عمان املالي 
ً
لقد أظهرت النتائج وجود عالقة  .على عينة منتقاة عشوائيا

إيجابية ذات داللة إحصائية بين حجم اإلفصاح املحاسبي املتعلق بالبيئة ومدى كفاية القوائم املالية لهذه الشركات،  

 إلى وجود عالقة إحصائية ذات شأن بين املحاسبة على التكاليف البيئية وجودة املعلومات  كما أ
ً
شارت الدراسة أيضا

الباحثان    .املحاسبية توصل  ذلك،  إلى  قرارات  إلى  باإلضافة  على  البيئية  املعلومات  عن  لإلفصاح  كبير  تأثير  وجود 

هذ مثل  عن  اإلفصاح  بضرورة  الدراسة  أوصت  لذا  األردن  املستثمرين،  في  العامة  الشركات  قبل  من  املعلومات  ه 

 Noodezhفي هذا الصدد، يضيف  .  (Alqtish and Qatawneh, 2017)لتشجيع رجال األعمال على االستثمار فيها  

and Moghimi (2015)   الخدمة في   التكاليف البيئية تكمن في اعتبارها جزءا من التكلفة النهائية للمنتج أو أن أهمية

إلى إخفائها عن اإلدارة األمر الذي يمنعها من  منظمات األ  التكاليف يؤدي  عمال، وبالتالي فإن عدم اإلبالغ عن هذه 

التكلفة   من  كجزء  البيئية  التكاليف  عن  اإلفصاح  عدم  أن  كما  اقبتها،  ومر فيها  للتحكم  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

 قام كل من للمعلومات املحاسبة أال وهي املوثوقية.كما  النهائية للمنتج من شأنه إضعاف امليزة النوعية األكثر أهمية

Petcharat and Mula (2012) نظام    االستدامة   محاسبة   مفاهيم  باستخدام فعالية  مدى  لتحديد  دراسة  إلجراء 

لل نموذج  تصميم  تم  البيئية واالجتماعية، حيث  التكاليف  قياس  في  اإلدارية  اإلدارية  املحاسبة  بين  محاسبة  يجمع 

االجتماعية اإلدارية  املحاسبة  و  البيئية  اإلدارية  هذا  املحاسبة  تتبنى  التي  الشركات  أن  إلي  الباحثان  توصل  لقد   .

تنتج  حول    النموذج  دقة  أكثر  واالجتماعيةمعلومات  البيئية  االقتصادية التأثيرات  قابليتها  ألنشطتها  إلى  ذلك  ويشير 

 يجعلها أكثر موثوقية. ياألمر الذللتمحيص ويدعم مصداقيتها وحيادها 

األداء ملجموعة من الشركات،    Dunk (2002)في سياق متصل، درس   البيئية وجودة  بين تطبيق املحاسبة  العالقة 

القرار ح اتخاذ  في  البيئية  املعلومات  على  االعتماد  أن  النتائج  أظهرت  الشامل    ات يث  األداء  تحسين  شأنه  من 

ا لبحث أعده كل منللشركةاالمر الذي يؤكد مدى مالئمة هذه املعلومات لعملية اتخاذ القرار.  
ً
 Freedman andوفق

Stangliano (1991)    دت  أشارت النتائج إلى أن الشركات التي تتبنى ممارسات اإلفصاح البيئي هِّ
َ
أقل في    انخفاضاش

التي ال  البيئية ألنشطتها االقتصادية وذلك في ظل  قيمتها السوقية من تلك  بيئية    تفصح عن اآلثار  وجود تشريعات 

 .صارمة

 
ً
من خالل دراسة    البيئية  للمعلومات  التنبؤية  الخاصية  جود  و  عن مدىMohamed and Faouzi (2014)بحث  أيضا

، وتوصل الباحثان 2011-2003لعينة من الشركات التونسية خالل الفترة  تأثير اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس املال  

  من املرجح أن يسهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة رأس املال، حيثإن اإلفصاح إلى أن تبني ممارسات اإلفصاح البيئي  

افع   عن املعلومات املستقبلية من شأنه التقليل من الفجوة املعلوماتية التي يحدثها تباين املعلومات، ويقلل من دو

الدراسة تؤكد على   املال، وبالتالي فإن هذه  تكلفة رأس  إلى تخفيض  الذي يؤدي  األمر  البحث عن معلومات خاصة 

 القيمة التنبؤية للمعلومات البيئية. 

الخصوص،أ نفس  كان  الختبار دراسة  Cormier et al. (2011)جرى في  إذا  البيئي    اإلفصاح ما  واإلفصاح  االجتماعي 

يمكن أن يعوض أحدهما اآلخر أو يكمالن بعضهما في الحد من عدم التماثل في املعلومات بين املديرين واملستثمرين،  

في  وأظهرت النتائج أن اإلفصاح االجتماعي واإلفصاح البيئي على وجه الخصوص يمكن أن يكونا بديلين عن بعضهما  

إقامة عالقات ذات قيمة    نمصداقية تضمفي املعلومات من خالل تقديم معلومات ذات  تقليص فجوة عدم التماثل  

 مع جميع أصحاب املصالح وبالتالي تعزيز قيمة الشركة.   

مستخدمي التقارير السنوية حول مدى فائدة وأهمية  أراء    Deegan and Rankin (1997)في نفس اإلطار،استطلع 

القرارات، التخاذ  البيئية  توزيع    املعلومات  تم  ذلك    استبيان  474حيث  في  بما  مجموعات  خمس  على  البريد  عبر 
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في مجموعة من املؤسسات املالية   املاليين  املديرين  األكاديميين،  املساهمين، وسماسرة األوراق املالية، واملحاسبين 

بال تتولى حماية حقوق أصحاب املصالح املرتبطين  التي  الرقابية  املنظمات  شركة.لقد أشارت  ومجموعة من ممثلي 

عمليات صنع القرار. في نفس السياق،  يمكن االعتماد عليها في إلى نتيجة مفادها أن املعلومات البيئية نتائج الدراسة 

السابقة،حيث  Deegan and Rankin (1999)أيد  الدراسة  السنوية وعلى    نتائج  التقارير  أن مستخدمي  إلى  توصال 

أن تحديد وتقييم املعلومات البيئية عنصر أساس ي  ون  املساهمين واألكاديميين وممثلي الجهات الرقابية يعتقداألخص  

بالقوي    في املنظمة أو إقراضها األموال الالزمة ملمارسة نشاطها أو تزويدها  باالستثمار القرارات املتعلقة    اتخاذفي عملية  

 خرى. أل العاملة واملوارد ا

على   املستثمرين  اعتماد  مدى  لتحديد  أجريت  أخرى  دراسة  قدم    اإلفصاحفي  القرار  التخاذ  والبيئي  االجتماعي 

Solomonand Solomon (2006)  التي البيئية  املعلومات  على  االستثمار  مجتمع  من  متنامي  على وجود طلب  أدلة 

في الهيئات    املسئولينشخص من كبار    21تائج تحليل املقابالت الشخصية مع  كشفت عنها الشركات، حيث أشارت ن

 لقراراتهم االستثمارية مما جعلهم  
ً
االستثمارية في بريطانيا إلى أن اإلفصاح العام عن املعلومات البيئية لم يكن كافيا

  اتخاذيبحثون عن هذه املعلومات من خالل قنوات خاصة األمر الذي يوحي بأهمية هذه املعلومات ومالئمتها لعملية  

أن هناك اعتبارات أخالقية وآثار اجتماعية يحب أن    Adams and Zutshi (2004)القرار. في هذا الصدد، أوضح  

القرارات   اتخاذ  عند  االعتبار  بعين  باالستثمار  تؤخذ  يعرف  املتعلقة     املسئول االستثمار  بوالذي 
ً
 Sociallyاجتماعيا

Responsible Investment (SRI) ف يكون لها فرصة أكبر  ، وهذا يعني أن املنظمات التي تفصح عن أدائها البيئي سو

 موال الالزمة للتمويل أكثر من تلك التي ال تهتم بقضايا اإلفصاح البيئي. ال للحصول علي ا

 اإلطار التطبيقي للدراسة: 

البيانات،    يهدف لجمع  استخدامها  تم  التي  واألداة  الدراسة،  وعينة  بمجتمع  التعريف  إلى  الورقة  من  الجزء  هذا 

 للوصول إلى النتائج وعرض التوصيات.واألسلوب املتبع في تحليلها 

 مجتمع وعينة الدراسة: 

الليبية   واألكاديمية  غريان  جامعة  في  املحاسبة  أقسام  في  التدريس  هيئة  أعضاء  كافة  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 

   ماملؤسسات تضوجامعة طرابلس، باعتبار هذه  
ً
افيا  من أعضاء هيئة التدريس والتي تعتبر األقرب جغر

ً
 كبيرا

ً
  عددا

تسليم جميع   تم  للباحثان،حيث  والذي    ت االستبيانابالنسبة  املباشر  الدراسة عن طريق االتصال  في  املشاركين  إلى 

 بالنسبة لتوزيع  
ً
التنقل من مكان ألخر األمر الذي شكل عائقا في   تاالستبيانايتطلب  االعتبار الظروف    إذا ما أخذنا 

وهي   املالئمة  العينات  أسلوب  علي  الباحثان  اعتمد  الدراسة.ولهذا  هذه  إجراء  أثناء  الدولة  بها  تمر  التي  من  األمنية 

أساليب العينات الغير احتمالية والتي يتم اختيار العينات فيها من مجتمع الدراسة فقط بسبب انها متاحة للباحث  

 .  umar,2011)(Kويمكن الوصول إليها بسهولة 

 أداة جمع البيانات: 

تصميم   في  الباحثان  اعتمد  الدراسة  فرضيات  اختبار  أجل  السابقة    االستالنةمن  للدراسات  عميقة  مراجعة  على 

 من املفتوحة والتي تؤدي إلى   األسئلةاملتعلقة بموضوع البحث، أما من الناحية الفنية فقد تم استخدام  
ً
املغلقة بدال

لكارت مقياس  على  االعتماد  تم  كما  تحليلها،  يصعب  البيانات  من  كبيرة  كمية  تجنب    الخماسين  إنتاج    إجبار أجل 

نهاية   في  للتعليقات  مساحة  تخصيص  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة  عدمها،  أو  افقة  باملو محددة  إجابات  على  املشاركين 

 :كاألتيويتكون االستبيان من جزئيين وهما  بشأن القضايا املطروحةلمشاركين إبداء آراءهم االستبيان تتيح ل

 ويضم ثالثة أسئلة شخصية تشمل املؤهل العلمي وبلد الدراسة وسنوات الخبرة.  األول الجزء 

 كما يلي:    ةسؤاال موزعالجزء الثاني ويضم أربعة وعشرين 
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ئية على مالئمة املعلومات املحاسبية، حيث تتضمن ثالثة أسئلة  لكل من  تسعة أسئلة حول أثر تبني املحاسبة البي 

 قيمة التأكيدية والوقتية للمعلومات املحاسبية. القيمة التنبؤية، ال 

من    للك   أسئلةحول أثر تبني املحاسبة البيئية على موثوقية املعلومات املحاسبية، حيث تتضمن ثالثة    أسئلةتسعة  

 املصداقية، الحيادية و القابلية للتحقق للمعلومات املحاسبية.

 ثالثة أسئلة حول أثر تبني املحاسبة البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم. 

 املحاسبة البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للمقارنة.  ثالثة أسئلة حول أثر تبني 

على أعضاء هيئة التدريس في نطاق مجتمع الدراسة    االستالنة  تاستمارا   االباحثان بتوزيعن  قام   التحكيم   عملية   وبعد

 ( رقم  الجدول  يبين  يلي  وفيما  بسهولة  إليهم  الوصول  أمكن  عدد  1والذين  واملتحصل  تاالستبيانا(    علي   املوزعة 

 الفاقدمنها.  هاونسبة

 . االفاقد منه  ونسبة عليها املوزعة واملتحصل   تاالستبيانا(: 1جدول رقم ) 

 ئوية النسبة امل العدد  البيان 

 %  100 38 االستبانات املوزعة 

 % 84 32 االستبانات املستردة

 % 16 6 االستبانات الغير مستردة 

 % 5 2 االستبانات املستبعدة 

الخاضعة   االستبانات 

 للتحليل 

30 79 % 

 

%    79%، كما بلغت نسبة االستجابة الصحيحة    84( نالحظ أن نسبة االستجابة املبدئية  1من خالل الجدول رقم ) 

املوزعة وهي نسبة كافية يمكن االعتماد عليها في   تاالستبياناالخاضعة للتحليل إلى وهي عبارة عن نسبة االستبيانات 

 . إجراء الدراسة امليدانية

 (Validity and Reliability):الدراسة وثباتهااختبار صدق أداة  

 ( األداة  اختبار صدق  في  Validityتم  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  املحكمين  من  من خالل عرضها على مجموعة   )

حيث تم إجراء جملة من التعديالت بناًء على املالحظات التي أبدوها. أما فيما يتعلق باختبار الثبات  موضوع البحث  

 (Reliability  ألفا اختبار كرونباخ  استخدام  تم  قفد   )Cronbach‘s)Alpha )  الردود على جميع اتساق  لقياس مدى 

أسئلة االستبيان حيث كانت جميع النتائج سواء بالنسبة لكل محور من محاور االستبيان أو بالنسبة لجميع أسئلة  

 ( رقم  الجدول  في  كما هو موضوح  املطلوب  املستوى  تقع ضمن  وه2االستبيان  ذات  (  االستبيان  أسئلة  أن  يعني  ذا 

 مستوى جيد من االتساق الداخلي والذي من املرجح أن يكون له أثر إيجابي على موضوعية نتائج الدراسة. 

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألسئلة االستبيان )مقياس كرونباخ ألفا (   :( 2جدول رقم ) 

 معدل الثبات  عدد العبارات  املحاور 
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 0.845 9 املحاسبة البيئية على مالئمة املعلومات املحاسبيةأثر تطبيق 

 0.855 9 أثر تطبيق املحاسبة البيئية على موثوقية املعلومات املحاسبية 

 0.619 3 أثر تطبيق املحاسبة البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم 

 0.881 3 املحاسبية للمقارنة أثر تطبيق املحاسبة البيئية على قابلية املعلومات 

 0.901 24 املعدل العام

 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في وصف وتحليل البيانات: 

للعلوم   اإلحصائية  الرزمة  ضمن  املناسبة  اإلحصائية  باألساليب  االستعانة  تمت  البيانات  جمع  مرحلة  انتهاء  بعد 

 التالية:  اإلحصائيةحيث تم استخدام األساليب .Ver)  (23اإلصدار الثالث والعشرون (SPSS)االجتماعية  

عينة   • آراء  لوصف  وذلك  الحسابي  والوسط  املئوية  والنسبة  التكرارات  وتشمل  املركزية  النزعة  مقاييس 

الدراسة حول أسئلة االستبيان وتحديد أهمية هذه اآلراء وترتيبها وفق املتوسط الحسابي لها، باإلضافة إلى  

 راف املعياري لتحديد مدى تشتت اإلجابات عن متوسطها الحسابي.  ذلك تم استخدام االنح

 لتحديد طبيعة توزيع البيانات.  Shapiro-Wilkاختبار  •

 ( الختبار فرضيات حول متوسط مجتمع واحد. Binomial Testاختبار اإلشارة)  •

 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات:

تجميع   لكارت    تاالستبيانابعد  بمقياس  املتعلقة  اإلجابات  ترميز  تم  حيث  املشاركين  إجابات  بترميز  الباحثان  قام 

 (.3الخماس ي كما هو مبين بالجدول رقم ) 

 (: ترميز إجابات مقياس لكارت الخماس ي. 3جدول رقم ) 

 

افق بشدة التصنيف  افق غير مو افق  محايد غير مو افق بشدة مو  مو

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 ( رقم  الجدول  ) 3من خالل  الدرجات  أن متوسط  أقل من  3( نالحظ  املتوسط  كان  فإذا  أن درجة    3(  على  دل ذلك 

افقة منخفضة أما إذا كان املتوسط أكبر من   افقة مرتفعة وبالتالي إلختبار الفرضيات    3املو دل ذلك على أن درجة املو

(، وفيما يلي عرض لنتائج التحليل  3بمتوسط الدرجات ) سيتم مقارنة املتوسط العام للعبارات املتعلقة بكل فرضية 

 الوصفي واالستداللي التي أجراها الباحثان. 

 وصف أفراد عينة الدراسة:  .1

 (: توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي ومكان الدراسة وسنوات الخبرة 4جدول رقم ) 
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 ( الجدول رقم  العظمي من املشاركين  4من خالل  الغالبية  أن  نسبتهم  ( يالحظ  كانت  الدكتوراه حيث  هم من حملة 

%(، وهذا يدل علي أن املشاركين مؤهلين تأهيال علميا يساعدهم  36.7%(، يلي ذلك حملة املاجستير بما نسبته) 63.3) 

علي فهم أسئلة االستبيان واإلجابة عليها بمهنية وبطريقة صحيحة الذي يعمل علي رفع مستوي الثقه في النتائج التي  

ا يثم  ) سوف  مانسبتة  بأن  فيتضح  املشاركين  خبرة  من حيث  أما   ، إجاباتهم  تحليل  عند  عليها  من 90لحصول   ،)%

)   5سنوات، بينما تبلغ نسبة الذين تقل خبرتهم عن    5املشاركين قد تجاوزت مدة خبرتهم عن   %(، وهذه  10سنوات 

 النتيجة تضفي املزيد من الدقة علي نتائج الدراسة. 

 

الوصفي   .2 اإلحصاء  املحور  نتائج  للمعلومات    األول لبيانات  املالئمة  خاصية  على  البيئية  املحاسبة  تطبيق  )أثر 

 املحاسبية(: 

افات املعيارية والترتيب لعبارات املحور 5جدول رقم )   )املالئمة(. األول ( املتوسطات واالنحر

 
 ( ( 3املشاركين تزيد عن متوسط املقياس ) ( يالحظ أن متوسطات إجابات  5من خالل النتائج الواردة بالجدول رقم 

لجميع الفقرات املتعلقة بأثر تطبيق املحاسبة البيئية على خاصية املالئمة للمعلومات املحاسبية، وحيث إن قيمة  

افقة من قبل املشاركين على محتوى هذه    3املتوسط الحسابي لكل فقرة من هذه الفقرات أكبر من   فهذا يدل على  املو

النسبة التكرار سنوات الخبرة النسبة التكرار مكان الدراسة النسبة التكرار المؤهل العلمي

10 3 أقل من 5 سنوات 56.7 17 الشرق االوسط وشمال افريقيا

36.6 11 من 6 إلى 10 سنوات 20 6 المملكة المتحدة

20 6 من 11 إلى 15 سنة 13.3 4 اإلتحاد األوربي

16.7 5 من 15 إلى 20 سنة 3.3 1 الواليات المتحدة

16.7 5 أكثر من 20 سنة 6.7 2 أخرى

100 30 المجموع 100 30 المجموع
30100المجموع

1136.7ماجستير

63.3 19 دكتوراه

النسبة التكرار  التكرار النسبة التكرار النسبة النسبة التكرار  النسبة التكرار 

2 0.681 4.47 53.3 16 43.3 13 0 0 3.3 1 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من قبل منشآت األعمال من شأنه توفير المعلومات    

  الالزمة لتحديد تكلفة منتجاتها )والتي تشمل التكاليف البيئية( بطريقة        

   صحيحة ومن ثم إتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بتسعيرهذه المنتجات.

1 0.504 4.57 56.7 17 43.3 13 0 0 0 0 0 0
 تبني المحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات حول التكاليف البيئية تحفز   

 المنشأة على إتخاذ قرارات بيئية سليمة بشأن إنتهاج أسلوب اإلنتاج النظيف.

3 0.498 4.4 40 12 60 18 0 0 0 0 0 0

تبني المحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات ذات خاصية تنبؤئية تساهم    

 بشكل كبير في تخفيض تكلفة التمويل )تكلفة رأس المال( حيث أن اإلفصاح 

عن المعلومات المستقبلية من شأنه التقليل من الفجوة المعلوماتية التي         

  يحدثها  تباين المعلومات.

2 0.629 4.47 53.3 16 40 12 6.7 2 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات حول التكاليف البيئية تكون   

  أساس مناسب للتنبؤ باإللتزامات المحتملة )التعويضات والغرامات( التي   

  قد تنشأ نتيجة عدم اإللتزام بحماية البيئة.

5 0.596 4.3 36.6 11 56.7 17 6.7 2 0 0 0 0
 المعلومات البيئية عنصر أساسي في عملية إتخاذ القرارات المتعلقة           

 باإلستثمار في المنظمة أو إقراضها األموال الالزمة لممارسة نشاطها.

4 0.556 4.37 40 12 56.7 17 3,3 1 0 0 0 0
 اإلعتماد على المعلومات البيئية في إتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير تصميم 

  المنتجات يمنح المنظمة فرصة للحصول على ميزة تنافسية.

3 0.563 4.4 43.3 13 53.3 16 3,3 1 0 0 0 0

 اإلعتماد على المعلومات البيئية في في إتخاذ القرارات من شأنه تحسين 

األداء الشامل للمنظمة األمر الذي يؤكد على مالئمة هذه المعلومات لعملية 

إتخاذ القرار.

2 0.571 4.47 50 15 46.7 14 3.3 1 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه توفير معلومات عن األثار البيئية لألنشطة   

 اإلقتصادية للمنظمة في التوقيت المناسب حيث أن لهذه المعلومات أثر آني  

 على القيمة السوقية للمنشأة خصوصاً في ظل وجود تشريعات بيئية صارمة.

6 0.728 4.23 40 12 43,3 13 17 5 0 0 0 0

 اإلعتماد على المعلومات البيئية في إتخاذ القرارات من شأنه تقييم األداء     

  الشامل للمنظمة األمر الذي يؤكد على القيمة اإلسترجاعية لهذه المعلومات  

    ومن ثم مالئمتها لعملية إتخاذ القرار.

عبارات المحور األول )المالئمة(
موافق بشدةموافقمحايدغير موافق

الترتيباإلنحراف المعياريالمتوسط
غير موافق بشدة
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جاءت الفقرة "تبني املحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات حول التكاليف البيئية تحفز املنشأة    الفقرات، فقد 

(، في حين  4.57على اتخاذ قرارات بيئية سليمة بشأن انتهاج أسلوب اإلنتاج النظيف" باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ) 

رات من شأنه تقييم األداء الشامل للمنظمة األمر الذي  حلت الفقرة "االعتماد على املعلومات البيئية في اتخاذ القرا

وبمتوسط   األخيرة  باملرتبة  القرار"،  اتخاذ  لعملية  مالئمتها  تم  ومن  املعلومات  لهذه  االسترجاعية  القيمة  على  يؤكد 

من    (، والحظنا أن قيم التشتت في اإلجابات كانت ضئيلة وهذا ما أظهره االنحراف املعياري لكل فقرة4.23حسابي ) 

افق بشدة، وبما أن متوسطات إجابات   افق ومو هذه الفقرات أي أن معظم إجابات املشاركين كانت متركزة بين مو

افقون علي أن تطبيق املحاسبة  3املشاركين تزيد عن متوسط املقياس )  ( لجميع الفقرات فهذا يعني أن املشاركين يو

 ملحاسبية. البيئية لها أثر كبير علي خاصية املالئمة للمعلومات ا

للمعلومات  3 املوثوقية  خاصية  على  البيئية  املحاسبة  تطبيق  )أثر  الثاني  املحور  لبيانات  الوصفي  اإلحصاء  نتائج   .

 املحاسبية(: 

افات املعيارية والترتيب لعبارات املحور الثاني )املوثوقية(.6جدول رقم )   (: املتوسطات واالنحر

 
( لجميع الفقرات  3( نجد أن إجابات املشاركين تزيد عن متوسط املقياس ) 6من خالل النتائج الواردة بالجدول رقم ) 

املتعلقة بأثر تطبيق املحاسبة البيئية علي خاصية املوثوقية للمعلومات املحاسبية، فقد جاءت الفقرة "تبني املحاسبة  

اقع الفعلي لآلثار البيئية لألنشطة االقتص ادية للمنظمة األمر الذي  البيئية من شأنه تقديم معلومات تعبر عن الو

يجعل هذه املعلومات تتسم باألمانة وصدق التمثيل كونها انعكاس لألداء البيئي للشركة"، باملرتبة األولى بمتوسط  

(، في حين حلت الفقرة "تبني املحاسبة البيئية من شأنه االعتماد على نظام محاسبي متكامل لقياس  4.43حسابي ) 

منشأة األمر الذي يؤدي إلى توفير معلومات قابلة للتحقق" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  األحداث واآلثار البيئية لل

هذه  4.20)  من  فقرة  لكل  املعياري  االنحراف  أظهره  ما  وهذا  كانت ضئيلة  اإلجابات  في  التشتت  قيم  أن  والحظنا   ،)

بشدة افق  ومو افق  مو بين  متمركزة  كانت  املشاركين  إجابات  معظم  أن  أي  املتوسط  الفقرات  قيمة  أن  وحيث   ،

النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

4 0.596 4.3 36.7 11 56.7 17 6.6 2 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات تساهم في تقليص فجوة عدم  

  التماثل في المعلومات من خالل تقديم معلومات ذات مصداقية تضمن إقامة 

   عالقات ذات قيمة مع جميع أصحاب المصالح.

2 0.498 4.4 40 12 60 18 0 0 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه تصنيف التكاليف البيئية في حسابات مستقلة 

  من أجل تسهيل عملية الرقابة عليها وبالتالي توفير معلومات أكثر صلة     

   وأكثر موثوقية لمستخدمي المعلومات المحاسبية.

2 0.498 4.4 40 12 60 18 0 0 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه اإلفصاح عن التكاليف البيئية كجزء من      

  التكلفة النهائية للمنتج األمر الذي يؤدي إلى تقوية الميزة النوعية األكثر     

   أهمية للمعلومات المحاسبة أال وهي الموثوقية.

4 0.535 4.3 33.3 10 63.3 19 3.3 1 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية يتيح لمنظمات األعمال قياس التكاليف البيئية المتعلقة 

  بالتأثيرات البيئية واإلجتماعية ألنشطتها اإلقتصادية بشكل دقيق األمر 

الذي   يجعلها قابلة للتمحيص ويدعم مصداقيتها وحيادها.

5 0.583 4.27 33.3 10 60 18 6.7 2 0 0 0 0
 تحديد التكاليف الالزمة لمواجهة األثار البيئية التي تسببها منظمات األعمال 

  يجعل المعلومات المحاسبية أكثر مالئمة للواقع.

1 0.504 4.43 43.3 13 56.7 17 0 0 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات تعبر عن الواقع الفعلي لألثار 

 البيئية لألنشطة اإلقتصادية للمنظمة األمر الذي يجعل هذه المعلومات تتسم  

  باألمانة وصدق التمثيل كونها إنعكاس لألداء البيئي للشركة.

4 0.466 4.3 30 9 70 21 0 0 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه توفير معلومات مالئمة إلحتياجات جميع     

  األطراف المعنية والمهتمة بالمعلومات المحاسبية األمر الذي يؤكد حيادية 

هذه  المعلومات وعدم تحيزها لطرف على حساب طرف آخر.

6 0.551 4.2 26.7 8 66.7 20 6.7 2 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه اإلعتماد على نظام محاسبي متكامل لقياس   

  األحداث واألثار البيئية للمنشأة األمر الذي يؤدي إلى توفير معلومات قابلة  

  للتحقق.

3 0.479 4.33 33.3 10 66.7 20 0 0 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه توفير معلومات بيئية تعكس الصورة 

الحقيقية لألداء البيئي للمنظمة األمر الذي يدعم ثقة مستخدمي التقارير 

السنوية في     موثوقية المعلومات المحاسبية.

الترتيب اإلنحراف المعياري المتوسط
موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

عبارات المحور الثاني )الموثوقية(
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افقون  3الحسابي لكل فقرة من هذه الفقرات تزيد عن متوسط املقياس )  ( فهذا يعني أن املشاركين في الدراسة يو

 علي أن تطبيق املحاسبة البيئية لها أثر كبير علي خاصية املوثوقية للمعلومات املحاسبية. 

تطبيق املحاسبة البيئية على خاصية القابلية للفهم للمعلومات    .نتائج اإلحصاء الوصفي لبيانات املحور الثالث )أثر 4

 املحاسبية(: 

افات املعيارية والترتيب لعبارات املحور الثالث )القابلية للفهم(. 7جدول رقم )   (: املتوسطات واالنحر

 
( 3( يالحظ أن متوسطات إجابات املشاركين تزيد عن متوسط املقياس ) 7استنادا علي النتائج الواردة بالجدول رقم ) 

لجميع الفقرات املتعلقة بأثر تطبيق املحاسبة البيئية علي خاصية القابلية للفهم للمعلومات املحاسبية، فقد جاءت  

 ( حسابي  بمتوسط  األولي  باملرتبة  األولي  ) 4.37الفقره  قدره  معياري  وبانحراف  درجة  0.615(  متوسط  أن  وبما   )

 ( املقياس  متوسط  تزيد عن  الفقرة  لهذه  يشير ضمن3االستجابة  فهذا   ،) 
ً
تبني    ا أن  افقين علي  املشاركين مو أن  إلي 

ط  للمنظمة  بأسلوب واضح وبسي  االقتصادية البيئية لألنشطة    اآلثار املحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات حول  

األمر الذي يجعل هذه املعلومات قابلة للفهم من قبل جميع األطراف املستخدمين لها، وحلت الفقرة الثانية باملرتبة  

 ( حسابي  بمتوسط  )   وبانحراف (،  4.17األخيرة  قدره  درجة  0.592معياري  متوسط  أن  وبما  عن    االستجابة(،  يزيد 

افقي 3متوسط املقياس )   اآلثار ن علي أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه اإلفصاح عن  ( فهذا يشير إلي أن املشاركين مو

جميع التعابير سواء املالية أو الكمية أو الوصفية األمر الذي يجعل    باستخداماالقتصادية للمنظمة    لألنشطةالبيئية  

بمتوسط حسابي   املعلومات قابله للفهم من جميع األطراف املستخدمين لها، وجاءت الفقرة الثالثة باملرتبة الثانية

( فهذا يعني  3(، وبما أن متوسط درجة االستجابة يزيد عن متوسط املقياس ) 0.583معياري قدره )   وبانحراف(،  4.27) 

حول   معلومات  تقديم  شأنه  من  البيئية  املحاسبة  تبني  أن  علي  افقين  مو املشاركين  لألنشطة    اآلثار أن  البيئية 

يم البنود التي تحتويها القوائم املالية، وحيث أن املتوسط الحسابي  االقتصادية للمنظمة تزيد من عملية توضيح ق

 ( تزيد عن متوسط املقياس  الفقرات  أن  3لكل فقرة من هذه  افقون علي  الدارسة يو في  املشاركين  أن  يعني  ( فهذا 

يمة التشتت في  تطبيق املحاسبة البيئية لها أثر كبير علي خاصية القابلية للفهم للمعلومات املحاسبية، ويالحظ أن ق

كانت ضئيلة وهذا ما أظهره االنحراف املعياري لكل فقره من هذه الفقرات  أي أن معظم إجابات املشاركين   اإلجابات

افق بشدة.  متمركزةكانت  افق ومو  بين مو

القابلية  5 خاصية  على  البيئية  املحاسبة  تطبيق  )أثر  الرابع  املحور  لبيانات  الوصفي  اإلحصاء  للمقارنة  .نتائج 

 للمعلومات املحاسبية(:

افات املعيارية والترتيب لعبارات املحور الثالث )القابلية للمقارنة(. 8جدول رقم )   (: املتوسطات واالنحر

النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

1 0.615 4.37 43.3 13 50 15 6.7 2 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات حول األثار البيئية لألنشطة   

 اإلقتصادية للمنظمة بإسلوب واضح وبسيط األمر الذي يجعل هذه             

 المعلومات قابلة للفهم من قبل جميع األطراف المستخدمين لها.

3 0.592 4.17 26.7 8 63.3 19 10 3 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه اإلفصاح عن األثار البيئية لألنشطة           

 اإلقتصادية للمنظمة بإستخدام تعابير مالية أوكمية أووصفية أو جميع هذه    

 التعابيراألمر الذي يجعل هذه المعلومات قابلة للفهم من قبل جميع األطراف  

  المستخدمين لها.

2 0.583 4.27 33.3 10 60 18 6.7 2 0 0 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه تقديم معلومات حول األثار البيئية لألنشطة   

 اإلقتصادية للمنظمة تزيد من عملية توضيح قيم البنود التي تحتويها القوائم  

  المالية

الترتيبعبارات المحور الثالث )القابلية للفهم( اإلنحراف المعياري المتوسط

موافق بشدة موافق محايدغير موافق بشدة غير موافق
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 ( ( 3( يالحظ أن متوسطات إجابات املشاركين تزيد عن متوسط املقياس ) 8من خالل النتائج الواردة بالجدول رقم 

بأ املتعلقة  الفقرات  املحاسبية، فقد  لجميع  للمعلومات  للمقارنة  القابلية  البيئية علي خاصية  املحاسبة  تطبيق  ثر 

 ( حسابي  بمتوسط  األولي  باملرتبة  األولي  الفقرة  )   وبانحراف (،  4.07جاءت  درجة  0.691معياري  متوسط  أن  وبما   ،)

افقين علي أن تبني املحاسبة  ( فهذا يعني إلي أن املشاركين مو 3االستجابة لهذه الفقره يزيد عن متوسط املقياس ) 

علي معايير موحده للقياس املحاسبي تتضمن نفس طرق القياس السائدة األمر الذي يؤدي    االعتمادالبيئية من شأنه  

معياري    وبانحراف (،  4.03إلي توفير معلومات قابلة للمقارنة، وجاءت الفقرة الثانية باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) 

افقين علي  3يزيد عن متوسط املقياس )   االستجابةتوسط درجة  ( وبما أن م0.765)  ( فهذا يشير إلي أن املشاركين مو

علي معايير موحده لعرض املعلومات تتضمن نفس طرق العرض السائدة     االعتماد أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه  

ة للفقرة الثالثة فقد حلت باملرتبة األخيرة  ، أما بالنسبللمقارنةاألمر الذي يؤدي إلي توفير معلومات محاسبية قابلة  

( 3( وبما أن متوسط درجة االستجابة يزيد عن متوسط املقياس ) 0.695معياري )   وبانحراف(،  4بمتوسط حسابي ) 

البيئية من شأنه  فهذا يشير   افقين  علي أن تبني املحاسبة  إلي أن املشاركين مو علي نظام محاسبي    االعتمادضمنا  

لقياس   سنه    للمنشأةالبيئية    واآلثار   اإلحداث متكامل  من  تابثة  معلومات    ألخرى بطريقة  توفير  يؤدي  الذي  األمر 

( 3، وحيث أن املتوسط الحسابي لكل فقره من هذه الفقرات يزيد عن متوسط املقياس ) للمقارنةمحاسبية قابلة  

الدراسة  في  املشاركين  أن  يعني  القابلية    فهذا  خاصية  علي  كبير  أثر  لها  البيئية  املحاسبة  تطبيق  أن  علي  افقون  يو

أظهره االنحراف املعياري    في اإلجابات كانت ضئيلة وهذا ما  تشتتللمقارنة للمعلومات املحاسبية، ويالحظ أن قيمة  

ا افق ومو  فق بشدة. لكل فقره من هذه الفقرات، أي أن معظم إجابات املشاركين كانت متمركزه بين مو

 طبيعة التوزيع:  اختبار .6

افات املعيارية لكل عبارة من عبارات االستبيان   بعد وصف عينة الدراسة وتحديد التكرارات واملتوسطات واالنحر

في عملية تحليل البيانات أال وهي اختبار الفرضيات باستخدام األسلوب اإلحصائي املناسب الذي    األخيرة تأتي الخطوة  

إذا كانت البيانات    املعمليةأو غير    تخضع للتوزيع الطبيعي في حال كانت البيانات    املعمليةاألساليب    يمكن أن يكون من

أحد االختبارات املتاحة    باستخدام ال تتبع التوزيع الطبيعي، ولهذا قام الباحثان باختبار مدى اعتدالية توزيع البيانات  

 يلي: والتي تظهر نتائجها كما   SPSS اإلحصائيفي البرنامج 

 

 

 

 

 

النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

1 0.691 4.07 23.3 7 63.3 19 10 3 3.3 1 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه اإلعتماد على معايير موحدة للقياس       

  المحاسبي تتضمن نفس طرق القياس السائدة األمر الذي يؤدي إلى  

توفير معلومات  محاسبية قابلة للمقارنة.

2 0.765 4.03 26.7 8 53.3 16 16.7 5 3.3 1 0 0

  تبني المحاسبة البيئية من شأنه اإلعتماد على معايير موحدة لعرض      

 المعلومات تتضمن نفس طرق العرض السائدة األمر الذي يؤدي إلى 

توفير معلومات محاسبية قابلة للمقارنة

3 0.695 4 20 6 63.3 19 13.3 4 3.3 1 0 0

 تبني المحاسبة البيئية من شأنه اإلعتماد على نظام محاسبي متكامل

لقياس األحداث واألثار البيئية للمنشأة بطريقة ثابتة من سنة إلى أخرى   

األمر الذي يؤدي إلى توفير معلومات محاسبية قابلة للمقارنة

الترتيبعبارات المحور الرابع )القابلية للمقارنة( اإلنحراف المعياري المتوسط
موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
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 لتحديد طبيعة توزيع البيانات  Shapiro-Wilk(:نتائج اختبار 9جدول رقم ) 

القابلية   املوثوقية  املالئمة البيان 

 للفهم 

 القابلية للمقارنة 

 0.878 0.911 0.860 0.922 قيمة اإلختبار 

 0.003 0.016 0.001 0.030 مستوى املعنوية

 

 التالية: وقد تم االختبار وفق الفرضيات 

 الفرضية الصفرية : البيانات تتبع التوزيع الطبيعي                                      

 الفرضية البديلة : البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي                                      

املعنوية أقل من   أن قيمة مستوى  التوزيع    0.05بما  البيانات التتبع  التي تنص على أن  البديلة  الفرضية  نقبل  إذن 

 علمية املناسبة لهذه الدراسة.   الطبيعي وبالتالي الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام أحد االختبارات الالم 

 .اختبار فرضيات الدراسة: 7

اختبار  حيث استخدم الباحثان    Shapiro-Wilkر االختبار املناسب وذلك بناًء على اختبار  الختبار الفرضيات تم اختيا

 ونوضح فيما يلي نتائج هذا االختبار:   املعلمية ( والذي يعتبر من االختبارات غير Sign Testاإلشارة ) 

 على   ▪
ً
مالئمة املعلومات املحاسبية تم إيجاد  الختبار الفرضية األولى القائلة بأن تبني املحاسبة البيئية يؤثر إيجابيا

اختبار   الفرضية واستخدام  بهذه  املتعلقة  العبارات  الدراسة على جميع  في  املشاركين  العام إلجابات  املتوسط 

(؛ حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها 11( فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) 3اإلشارة حول املتوسط ) 

 كالتالي:

ة: املتوسط العام إلجابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة  الفرضية الصفري

 عن ) 
ً
 (. 3البيئية على مالئمة املعلومات املحاسبية ال يختلف معنويا

امل  تبني  بأثر  املتعلقة  العبارات  على جميع  الدراسة  في  املشاركين  إلجابات  العام  املتوسط  البديلة:  حاسبة  الفرضية 

 عن ) 
ً
 (.3البيئية على مالئمة املعلومات املحاسبية يختلف معنويا

 ( رقم  على  10جدول  البيئية  املحاسبة  بأثر  املتعلقة  العبارات  على جميع  املشاركين  عام إلجابات  إحصائي  (: وصف 

 مالئمة املعلومات املحاسبية. 

عدد  البيان 

 املشاركين 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  دنىاأل الحد  

 للوسط الحسابي

  األعلى الحد  

 للوسط الحسابي

لإلجابات   عام  وصف 

على العبارات املتعلقة 

 بالفرضية األولى

 

30 

 

4.4083 

 

0.39926 

 

3.75 

 

5 
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 ( الختبار الفرضية األولى.Binomial Test)  اإلشارة(: نتيجة اختبار 11جدول ) 

 البيان 

 

 االحتمال قيمة  Observed Prop Test Prop العدد الفئات املجموعات

(Sig) 

املتوسط   اختبار 

لعبارات   العام 

 األولىالفرضية  

املتوسط   حول 

 (3االفتراض ي )

 0.000 0.50 0.00 0 ≤ 3  ( 1مجموعة )

   1.00 30 > 3  ( 2مجموعة )

   1.00 30  املجموع

 

% إذا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن املتوسط العام إلجابات املشاركين في الدراسة  5أقل من  sigبما أن قيمة 

 عن ) 
ً
( 3على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة البيئية على مالئمة املعلومات املحاسبية ال يختلف معنويا

املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بأثر  لصالح الفرضية البديلة القائلة بأن املتوسط العام إلجابات  

 عن ) 
ً
املتوسط العام كما هو    (؛ وحيث إن3تبني املحاسبة البيئية على مالئمة املعلومات املحاسبية يختلف معنويا

 4.4083( إلجابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بهذه الفرضية هو  10موضح في الجدول رقم ) 

 (  على  3والذي يزيد عن املتوسط املفترض 
ً
التأثير إيجابيا ( عليه نستطيع القول أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه 

 مالئمة املعلومات املحاسبية. 

تم   ▪ املعلومات املحاسبية   على موثوقية 
ً
إيجابيا يؤثر  البيئية  تبني املحاسبة  بأن  القائلة  الثانية  الفرضية  الختبار 

املتو  الفرضية  إيجاد  بهذه  املتعلقة  العبارات  جميع  على  الدراسة  في  املشاركين  إلجابات  العام    واستخدام سط 

(؛ حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة  13( فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) 3اإلشارة حول املتوسط )   اختبار 

 لها كالتالي:

راسة على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة  الفرضية الصفرية: املتوسط العام إلجابات املشاركين في الد

 عن ) 
ً
 (.3البيئية على موثوقية املعلومات املحاسبية ال يختلف معنويا

املحاسبة   تبني  بأثر  املتعلقة  العبارات  على جميع  الدراسة  في  املشاركين  إلجابات  العام  املتوسط  البديلة:  الفرضية 

 عن ) البيئية على موثوقية املعلومات املح
ً
 (. 3اسبية يختلف معنويا

 ( رقم  على  12جدول  البيئية  املحاسبة  بأثر  املتعلقة  العبارات  على جميع  املشاركين  عام إلجابات  إحصائي  (: وصف 

 موثوقية املعلومات املحاسبية. 

عدد  البيان 

 املشاركين 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  األدنىالحد  

 للوسط الحسابي

  األعلى الحد  

 للوسط الحسابي

لإلجابات   عام  وصف 

على العبارات املتعلقة 

 بالفرضية الثانية

 

30 

 

 

4.3259 

 

0.35729 

 

3.78 

 

5 

 

 

 

 . (الختبار الفرضية الثانيةBinomial Test(: نتيجة اختبار االشارة ) 13جدول ) 
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 البيان 

 

 قيمة االحتمال  Observed Prop Test Prop العدد الفئات املجموعات

(Sig) 

املتوسط   اختبار 

لعبارات   العام 

الثانية   الفرضية 

املتوسط   حول 

 (3االفتراض ي )

 0.000 0.50 0.00 0 ≤ 3 ( 1مجموعة )

   1.00 30 > 3 ( 2مجموعة )

   1.00 30  املجموع

 

% إذا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن املتوسط العام إلجابات املشاركين في الدراسة  5أقل من  sigبما أن قيمة 

 عن ) 
ً
( 3على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة البيئية على موثوقية املعلومات املحاسبية ال يختلف معنويا

املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بأثر    لصالح الفرضية البديلة القائلة بان املتوسط العام إلجابات 

 عن ) 
ً
(؛ وحيث إن املتوسط العام كما هو  3تبني املحاسبة البيئية على موثوقية املعلومات املحاسبية يختلف معنويا

 4.3259( إلجابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بهذه الفرضية هو  12موضح في الجدول رقم ) 

 (  على  3والذي يزيد عن املتوسط املفترض 
ً
التأثير إيجابيا ( عليه نستطيع القول أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه 

 موثوقية املعلومات املحاسبية. 

 على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم تم   ▪
ً
الختبار الفرضية الثالثة القائلة بأن تبني املحاسبة البيئية يؤثر إيجابيا

واستخدام  إيج الفرضية  بهذه  املتعلقة  العبارات  جميع  على  الدراسة  في  املشاركين  إلجابات  العام  املتوسط  اد 

(؛ حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة  15( فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) 3اختبار اإلشارة حول املتوسط ) 

 لها كالتالي:

ن في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة  الفرضية الصفرية: املتوسط العام إلجابات املشاركي

 عن ) 
ً
 (.3البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم ال يختلف معنويا

املحاسبة   تبني  بأثر  املتعلقة  العبارات  على جميع  الدراسة  في  املشاركين  إلجابات  العام  املتوسط  البديلة:  الفرضية 

 عن ) البيئية على قابلية امل
ً
 (.3علومات املحاسبية للفهم يختلف معنويا

(:وصف إحصائي عام إلجابات املشاركين على جميع العبارات املتعلقة بأثر املحاسبة البيئية على  14جدول رقم ) 

 قابلية املعلومات املحاسبية للفهم.

عدد  البيان 

 املشاركين 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

األدنى   الحد 

 الحسابيللوسط 

األعلى   الحد 

 للوسط الحسابي

لإلجابات   عام  وصف 

على العبارات املتعلقة 

 بالفرضية الثالثة 

 

30 

 

 

4.2667 

 

0.44978 

 

3.00 

 

5 

 

 

 

 

 . (الختبار الفرضية الثالثةBinomial Test(: نتيجة اختبار االشارة ) 15جدول ) 
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 البيان 

 

 قيمة االحتمال  Observed Prop Test Prop العدد الفئات املجموعات

(Sig) 

املتوسط   اختبار 

لعبارات   العام 

الثالثة   الفرضية 

املتوسط   حول 

 (3االفتراض ي )

 0.000 0.50 0.03 1 ≤ 3 ( 1مجموعة )

   0.97 29 > 3 ( 2مجموعة )

   1.00 30  املجموع

 

% إذا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن املتوسط العام إلجابات املشاركين في الدراسة  5أقل من  sigبما أن قيمة 

 عن  
ً
على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم ال يختلف معنويا

جابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة  ( لصالح الفرضية البديلة القائلة بأن املتوسط العام إل 3) 

 عن ) 
ً
(؛ وحيث إن املتوسط العام  3بأثر تبني املحاسبة البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم يختلف معنويا

فرضية هو  ( إلجابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بهذه ال 14كما هو موضح في الجدول رقم ) 

  3والذي يزيد عن املتوسط املفترض )   4.2667
ً
( عليه نستطيع القول أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه التأثير إيجابيا

 على قابلية املعلومات املحاسبية للفهم. 

 على قابلية املعلومات املحاسب ▪
ً
ية للمقارنة  الختبار الفرضية الرابعة القائلة بأن تبني املحاسبة البيئية يؤثر إيجابيا

تم إيجاد املتوسط العام إلجابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بهذه الفرضية واستخدام  

(؛ حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة  17( فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) 3اختبار اإلشارة حول املتوسط ) 

 لها كالتالي:

م إلجابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة  الفرضية الصفرية: املتوسط العا

 عن ) 
ً
 (.3البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للمقارنة ال يختلف معنويا

املحاسبة   تبني  بأثر  املتعلقة  العبارات  على جميع  الدراسة  في  املشاركين  إلجابات  العام  املتوسط  البديلة:  الفرضية 

 عن ) 
ً
 (.3البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للمقارنة يختلف معنويا

 

(:وصف إحصائي عام إلجابات املشاركين على جميع العبارات املتعلقة بأثر املحاسبة البيئية على قابلية  16جدول رقم ) 

 املعلومات املحاسبية للمقارنة 

عدد  البيان 

 املشاركين 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

االدنى   الحد 

 للوسط الحسابي

االعلى  الحد 

 للوسط الحسابي

لإلجابات   عام  وصف 

على العبارات املتعلقة 

 بالفرضية الرابعة 

 

30 

 

 

4.0333 

 

0.64535 

 

2.00 

 

5 

 

 

 

 

 . (الختبار الفرضية الرابعةBinomial Test(: نتيجة اختبار االشارة ) 17جدول ) 
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 البيان 

 

 قيمة االحتمال  Observed Prop Test Prop العدد الفئات املجموعات

(Sig) 

املتوسط   اختبار 

لعبارات   العام 

الرابعة   الفرضية 

املتوسط   حول 

 (3االفتراض ي )

 0.000 0.50 0.10 3 ≤ 3  ( 1مجموعة )

   0.90 27 > 3  ( 2مجموعة )

   1.00 30  املجموع

 

% إذا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن املتوسط العام إلجابات املشاركين في الدراسة  5أقل من  sigبما أن قيمة 

  
ً
على جميع العبارات املتعلقة بأثر تبني املحاسبة البيئية على قابلية املعلومات املحاسبية للمقارنة ال يختلف معنويا

 ( العام3عن  املتوسط  بأن  القائلة  البديلة  الفرضية  لصالح  العبارات    (  جميع  على  الدراسة  في  املشاركين  إلجابات 

 ( عن   
ً
معنويا يختلف  للمقارنة  املحاسبية  املعلومات  قابلية  على  البيئية  املحاسبة  تبني  بأثر  إن  3املتعلقة  وحيث  (؛ 

هذه  ( إلجابات املشاركين في الدراسة على جميع العبارات املتعلقة ب16املتوسط العام كما هو موضح في الجدول رقم ) 

( عليه نستطيع القول أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه  3والذي يزيد عن املتوسط املفترض )   4.0333الفرضية هو  

 على قابلية املعلومات املحاسبية للمقارنة. 
ً
 التأثير إيجابيا

 نرفض الفرضية  باختبار بناًء على النتائج السابقة املتعلقة  
ً
  الرئيسية الصفرية  الفرضيات الفرعية لهذه الدراسة إذا

   يؤثر   ال   البيئية  املحاسبة   بأنتبني   القائلة 
ً
البديلة   الفرضية  لصالح   املحاسبية  املعلومات  جودة  على   إيجابيا   الرئيسية 

  يؤثر  البيئية املحاسبة  بأنتبني القائلة
ً
 املحاسبية.  املعلومات جودة على   إيجابيا

 النتائج: 

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: في ضوء تحليل إجابات املشاركين فقد 

التي تتمتع بها وأهمها املالئمة واملوثوقية والقابلية   -1 تنعكس جودة املعلومات املحاسبية في الخصائص النوعية 

 للفهم والقابلية للمقارنة، وما يتفرع عنها من خصائص. 

ى جودة املعلومات املحاسبية وأن أهم ما  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بأنه يوجد تأثير للمحاسبة البيئية عل -2

للفهم   والقابلية  واملوثوقية  املالئمة  في  املتمثلة  املحاسبية  للمعلومات  النوعية  الخصائص  هي  التأثير  هذا  يعزز 

 والقابلية للمقارنة وذلك كما يلي:

 على خاصية املالئمة للمعلومات امل -
ً
حاسبية ويتضح ذلك من  أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه التأثير إيجابيا

 خالل ارتفاع الوسط الحسابي العام إلجابات املشاركين على كل فقرة من الفقرات املتعلقة بهذه الفرضية.

 على خاصية املوثوقية للمعلومات املحاسبية ويتضح ذلك   -
ً
 التأثير إيجابيا

ً
أن تبني املحاسبة البيئية من شأنه أيضا

 م إلجابات املشاركين على كل فقرة من الفقرات املتعلقة بهذه الفرضية.من خالل ارتفاع الوسط الحسابي العا

 على خاصية القابلية للفهم للمعلومات املحاسبية ويتضح ذلك من   -
ً
 جوهريا

ً
 للمحاسبة البيئية تأثيرا

ً
كان أيضا

 فرضية.خالل ارتفاع الوسط الحسابي العام إلجابات املشاركين على كل فقرة من الفقرات املتعلقة بهذه ال 

كان للمحاسبة البيئية تأثير جوهري على خاصية القابلية للمقارنة للمعلومات املحاسبية ويتضح ذلك من خالل   -

 الوسط الحسابي العام إلجابات املشاركين على كل فقرة من الفقرات املتعلقة بهذه الفرضية.
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املحاسبية ويعتقد الباحثان أن هذا االستنتاج منطقي  يوجد أثر لتطبيق املحاسبة البيئية على جودة املعلومات   -3

لهذه   املستخدمة  لألطراف  عالية  جودة  ذات  معلومات  توفير  في  يساهم  البيئية  املحاسبة  تطبيق  إن  حيث 

 املعلومات. 

 إن تطبيق املحاسبة البيئية يجعل من املعلومات الواردة بالقوائم املالية شاملة ومالئمة التخاذ القرار املناسب.  -4

 التوصيات: 

 على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يوص ي الباحثان بما يلي:

تشجيع الجهات املختصة في الدولة الشركات واملؤسسات الحكومية على تبني تطبيق املحاسبة البيئية، ملا لها من   -1

 أثر كبير على جودة املعلومات املحاسبية. 

للعاملين في املنشآت لتطبيق املحاسبة البيئية ملا لها من أثر على  اإلكثار من عقد الدورات والندوات وورش العمل   -2

 جودة املعلومات املحاسبية. 

تصميم نظام للمحاسبة البيئية من شأنه أن يساعد في القياس واإلفصاح املحاسبي البيئي، ألن نتائج القياس  -3

 واإلفصاح البيئي يساعد في تحسين جودة املعلومات املحاسبية.
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 مدى انسجام وتوافق أنظمة الرقابة الداخلية ف شركات التأمني الليبية  
 COSOمع هيكل الرقابة الداخلية وفقًا إلطار جلنة 

 د. مصطفى عبدالسالم مسعود 

 . أ. رمضان محمد منصور 

 كلية املحاسبة /غريان 

 : مستخلص

مدى  هدفت هذه الدراسة إلى تناول أحد أهم عناصر النظام املحاسبيإال وهوأنظمة الرقابة الداخلية،لتحديد            

 إلطار لجنة  
ً
افق هذه األنظمة في شركات التأمين الليبية مع هيكل الرقابة الداخلية وفقا واعتمدت  .  COSOانسجام وتو

أراء   استقصاء  على  الدراسة  ا هذه  املراجعة  إدارات  الشركات موظفي  بتلك  مدى  لداخلية  بيان  منهم  طلب  حيث   ،

ا إلطار لجنة  
ً
افق انظمة الرقابة الداخلية بالشركات العاملين بها مع هيكل الرقابة الداخلية وفق ،  COSOانسجام وتو

واستخدمت هذه الدراسة املنهج االستقرائي، حيث تم بناء إطار فكري يتعلق بالرقابة الداخلية بمفهومها التقليدي  

 الحديث، وتم اختباره عن طريق تجميع وتحليل البيانات لإلجابة على تساؤالت الدراسة. و 

الداخلية        الرقابة  افر مكونات  بتو أهمها  تفيد  نتائج  إلى عدة  الوصول  تم  للبيانات  الوصفي  التحليل  ومن خالل 

بها الداخلية  الرقابة  أنظمة  افق  وتو انسجام  يفيد  ما  البحث،وهو  موضوع  الداخلية  مع    بالشركات  الرقابة  هيكل 

 
ً
 . COSOإلطار لجنة وفقا

Abstract: 

This study aimed to address one of the most important elements of the accounting 

system, which is the internal control systems.To determine the compatibility and 

compatibility of these regulations in Libyan insurance companies with the 

internal control structure in accordance with the framework of the COSO 

Committee. This study was based on a survey of the opinions of the employees 

of the internal audit departments in those companies, where they were asked to 

indicate the extent to which the internal control systems of the companies they 

work in are consistent with the internal control structure in accordance with the 

framework of the COSO Committee. This study used the inductive approach, 

where an intellectual framework related to internal control in its traditional and 

modern concept was built, and it was tested by collecting and analyzing data to 
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answer the study's questions.Through the descriptive analysis of the data, several 

results were reached, the most important of which are the availability of internal 

control components in the companies in question 

This indicates the consistency and compatibility of its internal control systems 

with the internal control structure in accordance with the framework of the COSO 

Committee. 

 
 
 
 تمهيد:      

 إذ تمثل في رقابة املالك على أنشطة مؤسسته، من خالل طرقووسائل    كان مفهوم          
ً
 ضيقا

ً
الرقابة الداخلية مفهوما

املؤسسات  ونشاط  فيحجم  للتوسع  أمواله،وكنتيجة  بهدفحماية  يتبناها 

اإلدارة، تقععلىعاتق  مسئولية  الداخلية  الرقابة  وتمثلت  وتطورشكلهاالقانوني،وانفصاالمللكيةعناإلدارة،أصبحت 

في  أهد بدفاترهاافها  املقيدة  املحاسبية  البيانات  دقة  وضمان  املؤسسة  املناسبة ألصول  املادية  )القاض ي  الحماية 

وكانت آنذاك أهداف كافية للرقابةعندما كان رقم الربح هو املقياس الوحيد لتقييم أداء املؤسسة   (،2009ودحدوح، 

ملؤسسات وتضخم عملياتها املالية واإلدارية، وتعقد مشاكل  وقدرتها التنافسية،إال أن زيادة حـدة املنافسة وتوسع ا

املوارد املادية والبشرية كمفهوم    استخدام والحاجة امللحة لتحقيق الكفاءة في    اإلنتاج والتسويق واإلدارة والتمويل،

و  مفهوم  تطور  لكل ذلك  املتاحة،  للموارد  اقتصادي  أداء  أقص ي  تحقيق  عن  الداخليةيعبر  الرقابة  يشمل  ل   أهداف 

الكفاءة اإلنتاجية، وتشجيع العاملين على االلتزام بالسياسات اإلدارية إلى جانب أهدافها التقليدية  أساليب االرتقاء ب

 (. 2012)القاض ي وآخرون،  املتمثلة في الحماية املادية املناسبة لألصول وضمان دقة البيانات املحاسبية

، وما  لتحقيق تلك األهداف  ميم نظم رقابة داخلية تتسم بالفعالية قصور إدارة الكثير من املؤسسات في تصونتيجة ل 

الفشل واالنهيار إلى حد  األداء  في مستويات  تدني  الحسابات    ؛صاحب ذلك من  بين مراجعي  النظر  ولتباين وجهات 

الداخلية   بالرقابة  العناية  تزايد االهتمام وبذل  الداخلية،  الرقابة  تقييم نظم  في عملية  ، 1998ي،  )بسيونوقدرتهم 

إنشاء تعريف عام للرقابة الداخلية يخدم العديد من األطراف، وترشيد املؤسسات بمعيار تستطيع  بهدف  (؛ و 74ص

، قامت اللجنة املشكلة من أكبر  من خالله تقييم نظمها الرقابية، وتحديد الكيفية التي يمكن بها تحسين هذه النظم

م 1992، بإصدار تقرير في سنة  COSOكية واملتعارف على تسميتها بلجنة  املنظمات املهنية في الواليات املتحدة االمري

لتوفير   يتم تصميمها  التي  "العملية  بأنها  الداخلية  الرقابة  الداخلية"، والذي عرف  للرقابة  بعنوان "اإلطار املتكامل 

الية، وااللتزام بالقوانين  تأكيد مناسب عن كفاءة وفاعلية عمليات التشغيل، وإمكانية الثقة في التقارير والقوائم امل

 على تحقيق املؤسسة ألهدافها" )علي وشحاته،  
ً
، 2006واللوائح، يتم تصميمها إلعطاء تأكيد معقول وليس مطلقا

املكونات األساسية لهيكل نظم الرقابة الداخلية السليمةالتي تحقق أهداف  وقد جاء ضمن هذا اإلطار بأن  (،  76ص

مكونات خمس  في  تتمثل  تقديراملخاطالرقابة،  بيئةالرقابة،  واالتصال،  ر:  املعلومات  أنشطةالرقابة،   ،

 عن )الججاوي،    William et al. 2001)) املتابعة
ً
، وتتداخل هذه املكونات مع بعضها البعض كإطار  ( 57، ص2006نقال

الداخلية في مختلف  (، وأصبح هذا اإلطار مرجعا للرقابة  2011فعال لوصف وتحليل نظام الرقابة الداخلية )بدوي،  

 . ( 2011املؤسسات وعلى نطاق واسع بدول العالم وليس فقط في أمريكا)السبوع، 

. مشكلة الدراسة:  
ً
 أوال
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إن توسع املؤسسات في مختلف األنشطة وضخامة األموال املستثمرة فيها وما صاحبه من تعقيدات في عملياتها،       

ل أدت إلى نمو حجمها وزيادة الحاجةللرقابة الداخلية على كافة أنشطتها، واملنافسة السائدة في بيئتها، كل هذه العوام 

بهدف تحقيق كفاءة وفاعلية تنفيذ عملياتها، ولضمان موثوقية املعلومات التي تتدفق منها واالعتماد عليها في اتخاذ  

 عن هدف الحماية املادية الالزمة لألصول وتعزيز االلتزام بالقوانين و 
ً
)القاض ي  اللوائح التي تحكمها  القرارات، فضال

 .( 2012وآخرون، 

لجنة  ولقد    عن  الصادر  الداخلية  الرقابة  إلطار  تطوير    COSOكان  في  املؤسسات  مختلف  مساعدة  في   
ً
هاما  

ً
دورا

الرقابة الداخلية لديها لتحقيق تلك األهداف، وقد "تبنت العديد من الشركات وفي أنحاء متعددة من العالم    وبناءنظم

)البرغوثي   ومؤثرة"  متينة  داخلية  رقابة  لخلق  العاملية  ومبادئه  والفعالية  الشمولية  من  به  يتصف  ملا  اإلطار  هذا 

 (. 254، ص2014وشعبان، 

الداخلية  أقرته لجنة    وحظيت دراسة نظم الرقابة  في ضوء ما  في    COSOباملؤسسات  الباحثين والدارسين  باهتمام 

مختلف انحاء العالم، ومن خالل املسح املكتبي للدراسات التي تمت بالبيئة الليبية حول الرقابة الداخلية وفق هذا  

اتضح  املفهوم،   افقد  الرقابة  أنظمة  تتناول  دراسة  وجود  وعدم  بذلك،  املتعلقة  الدراسات  بشركات  شح  لداخلية 

( إلى تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في  2007التأمين الليبية في ضوء هذا اإلطار، وقد هدفت دراسة )محمد الشريف،  

التأمين، إال أنها لم تولي أي اهتمام بتوصيات لجنة إلى أن  COSOقطاع  حول نظام الرقابة الداخلية، وقد توصلت 

تأمين الليبية تعتبر جيده بوجه عام، وأشارت إلى االلتزام بالقوانين املعمول بها  أنظمة الرقابة الداخلية في شركات ال

في هذا املجال واملحافظة على أصول وموجودات تلك الشركات وضمان دقة املعلومات املحاسبية بها ووجود عاملين  

اقتصرت دراسة )نجية الشريف،   قابة على فعالية نظم الرقابة ( على دراسة مدى تأثير بيئة الر 2008لهم كفاءة عالية.و

الداخلية املطبقة بالشركات والوحدات االقتصادية الليبية، وإشارة نتائجها إلى أن معظم العوامل املتعلقة بعنصر  

، كما أن معظم العوامل املتعلقة بعنصر املوضوعية والقيم  
ً
فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل كان لها تأثير قوي جدا

 على فعالية الرقابة الداخلية، وتناولت دراسة )سميرة العويتي،  االخالقية لها تأثي
ً
( مقومات الرقابة 2016ر عالي جدا

 ملقررات لجنة  
ً
بالتركيز على القطاع العام، وهدفت بشكل أساس ي إلى التعرف على طبيعة نظام    COSOالداخلية وفقا

ت افر  الليبية العامة،ومدى تو افر  الرقابة الداخلية املطبق بالجامعات  إلى تو في نتائجها  لك املقومات بها، وتوصلت 

ا ملا أوصت به لجنة 
ً
 . COSOمقومات الرقابة الداخلية بالجامعات الليبية العامة وفق

( إلى التعرف على  2011أما فيما يخص الدراسات التي تمت في بيئات عربية أخرى، فقد كان هدف دراسة )بدوي،       

الداخ عناصرهيكلنظامالرقابة  إلطارأثر 
ً
وفقا األهلية  COSOلية  املنظمات  الرقابةفي  تحقيقأهداف  على 

تحقيق أهدافالرقابة، وكان    على   العاملةبقطاعغزة، وتوصلت وبشكلعام إلى أنه يوجد تأثير لعناصرالرقابة مجتمعة

)السبوع،   دراسة  من  الشر 2011الهدف  في  الداخلية  الرقابة  أنظمة  هياكل  بناء  تطور  مدى  على  التعرف  هو  كات  ( 

تلك   تحقيق  على  الداخلية  الرقابة  عناصر  أثر  واختبار  الرقابة  أهداف  تحقيق  في  فاعليتها  مدى  ومعرفة  األردنية، 

األهداف، وتوصلت إلى أنه بالرغم من مواكبة بناء أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات األردنية للتطورات الحديثة إال  

في مدى مسا تباينت  البناء قد  الرقابة، وأهتمت دراسة )مشتهى،  أن عناصر هذا  أهداف  في  تحقيق مختلف  همتها 

تقييممدىانسجامأنظمةالرقابةالداخليةفيالشركات املساهمة العامة الفلسطينية املدرجة ببورصة فلسطين  ( ب2015

أنأنظمةالرقابةالداخليةاملطبقةبهذه  COSOمعإطار إلى  وتوصلت  وقيمتها،  الشركة  أداء  على  أثرذلك  وبيان   ،

  COSOركاتتنسجم معإطار الرقابة الداخليةاملتكامل  الش 
ً
بدرجةمرتفعة، كما أن تطبيق مكوناتالرقابة الداخلية وفقا

على  COSOإلطار العائد  تشمل  والتي  املالي،  مؤشراتاألداء  أثرذوداللةإحصائيةعلى  له  كان  الشركات  بهذه 
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د أثر ذو داللةإحصائية علىقيمة الشركة املقاسة  األصول،والعائد على حقوقامللكية،والعائدعلى املبيعات،بينماال يوج

 للسهم.   إلى القيمة الدفترية السوقية  القيمة ، ونسبةTobin’s Qمن خالل مؤشر

فكانت      األجنبية  بالدراسات  يتعلق  فيما  تناولت    ،EL-Hussein (2008)دراسة    أما    الرقابة  أساليب   و   طرق قد 

ا  املطبقة  الداخلية   على   للحكم  أوكسلى،  انيس  ونسارب  قان  صدور   بعد  البورصة  في   املسجلة  األمريكية  الشركات في 

  هيكل   دراسة  على   مباشر   بشكل  وركزت   ، الداخلية  للرقابة  الهيكلية   األساليب  الطرقو   جدوىتلك   مدى

ألحكام هذا القانون
ً
وبيان أثره على كفاءة وفعالية عمليات الشركات عينة الدراسة، ومدى  نظامالرقابةالداخليةوفقا

املالية،   والتقارير  القوائم  ملصداقية  أهمنتائجدعمها    فعال   بشكل  ساهمت  املطبقة   األساليب  أنها  وكانت 

، إلى بحث  Muraleetharan(  2009وهدفت دراسة )   فيإحكامالرقابةعلى األعماالملحاسبية واإلدارية داخل الشركات،

أجريت هذه الدراسة  ؤسساتوتحسينه، و   املاليللم  يساهمفيزيادةاألداءCOSOماإذاكاننظامالرقابةالداخليةوفق إطار  

سريالنكا، في  الشركات  من  عينة  نسبالربحيةوالسيولة،  على  على  املالي  واعتمدتفيقياسهالألداء 

للرقاتوصلتنتائجهاو  داللةإحصائية  املالي  إلىوجودتأثيرذي  األداء  بةالداخليةعلى 

املتابعة(  املخاطر،أنشطةالرقابة،  )تقدير  الداخلية  موضحاذلكبأنالتطبيقالفعاللمكوناتالرقابة 

الرقابةالداخلية   مكونات  وجودتأثيرلباقي  الرغممنعدم  سيساهمفيتحسيناألداءاملاليبشكألفضل،على 

فقد  Ayagre, Appiah-Gyamerah&Nartey(2014)دراسةما  )البيئةالرقابية،املعلوماتواالتصال( على األداءاملالي، أ

أهتمت بنظم الرقابة الداخلية املطبقة في البنوك العاملة في جمهورية غانا من خالل تقييم البيئة الرقابية واالنشطة  

لجنة   وفقا إلطار  دراسة  COSOالرقابية  يتم  الرقابية، حيث  بالبيئة  اهتمام  هناك  أن  إلى  الدراسة  هذه  وتوصلت   ،

البيئة الرقابي في تطوير  التي تساعد  بيئة رقابية  الجوانب  البنوك  بتلك  الداخلية، وأنه يوجد  تنفيذ الرقابة  ة عند 

دراسة  وهدفت  قوية،  رقابية  بالبنوك    Kumuthinidevi (2016)وأنشطة  الداخلية  الرقابة  نظم  فعالية  تقييم  إلى 

نظام الرقابة   الخاصة العاملة في مدينة ترينكومالي بسريالنكا، ومعرفة مدى االلتزام الذي تتبعه هذه البنوك بعناصر 

الداخلية متمثلة في البيئة الرقابية وتقدير املخاطر ونظم االتصاالت واملعلومات واألنشطة الرقابية والتقييم الذاتي،  

وأظهرت نتائجها وجود تطبيق لعناصر الرقابة الداخلية بتلك البنوك يدعم بشكل أعلى من املتوسط فعالية نظام  

 الرقابة الداخلية. 

ة الحالية عن الدراسات التي تمت بالبيئة املحلية أن تلك الدراسات وباستثناء دراسة نجية الشريف  ومايميزالدراس

للرقابة الداخلية، وبهذا فأنها تختلف  COSO(، لم تولي أي اهتمام بإطار لجنة  2016(، ودراسة سميرة العويتي ) 2008) 

افر مك  إلطار  عن الدراسة الحالية، والتي سيكون هدفها هو تحديد مدى تو
ً
ونات هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا

 بشركات التأمين الليبية.  COSOلجنة 

مجال        حيث  من  الحالية  الدراسة  مع   
ً
كليا اختالفها  رغم  واألجنبية،  العربية  األخرى،  الدراسات  يخص  فيما  أما 

 أثر إيجابي على الدراسة الحالية.  سيكون له  COSOالتطبيق، فإن اهتمامها بنظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار لجنة 

ما سبق             على   
ً
التأمين  وتأسيسا في سوق  املستثمرة  الضخمة  تقدمها  وللمبالغ  التي  التأمينية  الخدمات  وحجم 

واملخاطر املرتبطة بها بحكم طبيعة نشاطها، وأهمية وجود نظم    شركات التأمين الليبية ملختلف القطاعات واألفراد،

وأن البناء السليم لنظم  ؛  للمحافظة على مواردها واستخدامها االستخدام األمثلرقابة داخلية فعالة في هذه الشركات  

ث يعد  ،حيCOSOالرقابة الداخلية يتطلب وجود إطار يوضح تعريف ومكونات هذا النظام، وبشكل خاص إطار لجنة  

 لتوصيات  و األساس في املدخل الحديث للرقابة الداخلية،  
ً
ملحدودية الدراسات الليبية املتعلقة بالرقابة الداخلية وفقا

، فلكل هذه األسباب فإن دراسة وتشخيص أنظمة  وعدم وجود دراسة سابقة مماثلة للدراسة الحالية،  COSOلجنة  

 إلطار لجنة  الرقابة الداخلية املطبقة بشركات التأمين الل 
ً
    COSOيبية في ضوء هيكل الرقابة الداخلية وفقا

ً
آمرا حيويا
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افر املكونات األساسية لهيكل الرقابة الداخلية بها، وبهذا تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة   ، ألجل تحديد مدى تو
ً
وملحا

 على السؤال التالي: 

افق مكوناتهيكاللرقابةالداخليةبشركاتالتأمينا   ؟COSOلليبيةمعإطارلجنة مامدىانسجام وتو

. أهداف الدراسة:تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 
ً
 ثانيا

 إلطار لجنة . 1
ً
 .  COSOالتعريف بمكونات هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا

إطار  2 مع  الليبية  التأمين  بشركات  الداخلية  الرقابة  أنظمة  افق  وتو انسجام  مدى  على  من خالل    COSO.التعرف 

اف   لهذا اإلطارومستوى تطبيقها.  تحديد مدى تو
ً
 ر مكونات الرقابة الداخلية وفقا

. أهمية الدراسة:تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية النقاط التالية:  
ً
 ثالثا

بمجال الرقابة أن تكون هذه الدراسة ذات جدوى علمية، ملا ستضيفه من معرفة للباحثين    يتوقع األهمية العلمية:  .  1

اإطار    الداخلية باعتبار 
ً
أن دراسة  لذا فيعد األساس في املدخل الحديث للرقابة،    COSOللجنة  الرقابة الداخلية وفق

ا إل 
ً
التأمين الليبية وفق تمثل إضافة علمية للباحثين  COSOطاروتقييم أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة في شركات 

 والدراسين، كما أن نتائجها ستكون بداية لدراسات الحقة.  

الدولة  .2 في  واملالي  االقتصادي  للنظام  األساسية  الدعائم  أحد  التأمين  شركات  تمثل  للمجتمع:  بالنسبة  أهميتها 

دت، وسبل معالجتها ستكفل لها املحافظة  الليبية، وبهذا فإن تحديد أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية إن وج

 على مواردها واستخدامها االستخدام األمثل، مما سيعود على تلك الشركات واملجتمع بالنفع. 

بها3 للقائمين  بالنسبة  الدراسة  هذه  ب.أهمية  يتعلق  فيما  وعملًيا  علمًيا  مداركهم  تنمية  في  تتمثل  الرقابة  :  هيكل 

 أهميتها بالنسبة للشركات محل الدراسة واملجتمع ككل. ، إضافة إلى  الداخلية

. فرضيات الدراسة: 
ً
 رابعا

 للسؤال الرئيس واألسئلة الفرعية التي طرحت في مشكلة الدراسة، تم صياغة فرضية أساسية تتمثل في        
ً
استنادا

افر مكونات هيكل الرقابة الداخلية وفقا إلطار لجنة  ين الليبية" وصيغت الفرضيات  بشركات التأم COSO"أنه ال تتو

 الفرعية للفرضية األساسية على النحو التالي:  

 إلطار .1
ً
افر مكونات بيئة الرقابة وفقا  للرقابة الداخلية في شركات التأمين الليبية.COSO ال تتو

 إلطار .2
ً
افر مكونات تقدير املخاطر وفقا  الليبية. للرقابة الداخلية في شركات التأمين COSO ال تتو

 إلطار .3
ً
افر مكونات أنشطة الرقابة وفقا  للرقابة الداخلية في شركات التأمين الليبية. COSO ال تتو

 إلطار .4
ً
افر مكونات املعلومات واالتصال وفقا  في شركات التأمين الليبية. COSO ال تتو

 إلطار .5
ً
افر مكونات املتابعة وفقا  تأمين الليبية. للرقابة الداخلية في شركات الCOSO ال تتو

. حدود الدراسة: 
ً
 خامسا

       ( الليبية والبالغ عددها  التأمين  مسجلة لدى هيئة اإلشراف على قطاع    ( شركة18تتناول هذه الدراسة شركات 

افق أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة بهذه الشركات مع    التأمين في ليبيا،  ويقتصر مجالها على بيان مدى انسجام وتو

هيك  لجنة  مكونات   إلطار 
ً
وفقا الداخلية  الرقابة  بتلك  COSOل  الداخلية  املراجعة  إدارات  موظفي  نظر  وجهة  من   ،

 لعالقتهم املباشرة  بنظام الرقابة الداخلية. 
ً
 الشركات، نظرا

. أسلوب ومنهجية الدراسة:   
ً
 سادسا

إن املنهج الوصفي التحليلي يعد أسلوب علمي مناسب إلجراء هذه الدراسة، في الوصول إلى نتائج دقيقة حول مدى       

 إلطار  
ً
افق أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة في شركات التأمين الليبية مع هيكل الرقابة الداخلية وفقا انسجام وتو

وية( التي تشكل األساس النظري ملوضوع الدراسة من خالل االعتماد ، وسيتم جمع البيانات العامة )الثانCOSOلجنة  
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الشبكة   باملوضوع،وكذلك  العالقة  ذات  والرسائاللعلمية  واألبحاث  والدوريات  الكتب  في  تتمثل  عدة  مصادر  على 

ا البيانات  لتجميع  امليدانيسيتم االعتماد على االستبانة كوسيلة أساسية  الجانب  للمعلومات، وفي  لالزمة،  الدولية 

 وسيتم تحليل البيانات باالعتماد على األساليب اإلحصائية. 

،  (COSO)وتهدف األجزاء التالية من هذه الدراسة إلي تغطية مكونات هيكل الرقابة الداخلية وفقا ملا جاء بتقرير لجنة  

 ناقشتها والتوصيات. إضافة إلى الدراسة امليدانية وتوضيح املنهجية املتبعة واختبار الفرضيات وعرض النتائج وم

 إلطار  1.1
ً
 :(COSO)لجنة  مكونات هيكل الرقابة الداخلية وفقا

 
ً
 تتمثل مكونات هيكل نظم الرقابة الداخلية، في خمس مكونات، هي:   COSOإلطار لجنة وفقا

 Control Environment) .. بيئةالرقابة ) 1

 Risk Assessment) .. تقييماملخاطر ) 2

 (Control Activities) . أنشطةالرقابة  . 3

 (Information and Communication) .. املعلومات واالتصال 4

 .(Monitoring)املتابعة  . 5

التي تشتمل على املكونات األساسية  (COSO)وبهذا فأن أنظمة الرقابة الداخلية السليمة وفقا لتقرير لجنة        هي 

الخمسة سالفة الذكر، والتي إذا ما صممتبصورة تكامليةستكون أداة فعالة في تحقيق أهداف الرقابة الداخلية والتي  

(  أن  107،104، ص2011بدورها تعكس حسن أداء املؤسسة وبالتالي تحقق أهدافها، وفي هذا السياق أكد السبوع ) 

والكفاءةفيانجازأهدافالرقابةاملتمثلةفيكفاءةالعمليات  "بناءأنظمةالرقاب لتحقيقالفاعلية 
ً
يعدأساسا ةالداخلية 

لنظام   الجيد  البناء  وأن  واألنظمةوالتشريعاتاملعنية،  وموثوقيةواكتماليةووقتيةالتقاريرباالنسجاممعالقوانين 

 بعناصره الرئيسية يقود بالضرورة إلى تحقيق األهداف، األم
ً
ر الذي ينعكس على إصدار تقارير مالية  الرقابة متمثال

وهذهالعناصر الخمسة للرقابة الداخلية، تمثل  (COSO)موثوقة، ويؤثر في األداء الكلي في املنظمة، ويتألف إطار عمل  

املكونات الرئيسة ألي نظام رقابة فعال"، وذلك من أجل توفير تأكيد مناسب على تحقيق أهداف املنشأة"، وحيث أن  

 ت ترتبط بالعديد من العناصر الفرعية املكونة لها، لذا سيتم تناول بش يء من التفصيل.  هذه املكونا

  (Control Environment): بيئة الرقابة 1.1.1

 إلطار هيكل الرقابة الداخلية  بأخالقيات العاملين باملنظمة والطرق التي يعملونبها، بيئة الرقابة تتعلق 
ً
وهي تشير وفقا

مسؤولياتهمالرقابية إ(COSO)لجنة  بتقرير   وتحمل  أنشطتهم  املنظمةمنأداء  يمكنأفراد  الذي  العام  املناخ  توفير  لى 

أن  ( 2011)السبوع،   التقرير  هذا  ويوضح  وهي  ،  املنظمة،  ألفراد  الرقابي  الوعي  على  تؤثر  الرقابية  البيئة 

ت البيئة   لهذه  املكونة  العناصر  وأن  األمانة  األساسلجميعاملكوناتاألخرىللرقابةالداخلية،  في  تمثل 

العمل،   وأسلوبهافي  التدقيق،وفلسفةاإلدارة  اإلدارةولجنة  مشاركةمجلس  والقيماألخالقية،وااللتزامبالكفاءة، 

وممارساتها   املواردالبشرية  واملسؤولية،سياسات  للمحاسبين  ) الهيكاللتنظيمي،وتفويضالسلطة  السعودية  الهيئة 

 (. 2010، [SOCPA]القانونيين 

أهمية كبيرة لبيئة الرقابة باعتبارها األساس الذي تبنى عليه باقي مكونات هيكل   ( COSO) أعطى تقرير لجنة  وقد     

)الصحن وآخرون، ال(،  2008الرقابة  بيئة  إلى  تقرير  وأشار هذا  في عناصر  افرها  التي يجب تو املتطلبات  العديد من 

أن يأخذ  البيئة الرقابية في املؤسسة ر أنه يجب عند تقييم  يؤكد هذا التقري، كما  الرقابة لعالقتها بفاعلية هذه البيئة

بالتقويم في اعتباره كل عنصر من عناصر بيئة الرقابة لتحديد ما إذا كانت تلك البيئة هي بيئة جيدة للرقابة    القائم

 الداخلية أم ال. 

 : (Risk Assessment)تقييم املخاطر   2.1.1
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      (  إلطار 
ً
الداخلية وفقا الرقابة  لهيكل  الرئيسية  املكونات  أحد  تقييم املخاطر  تلك املخاطر  COSO)يمثل  ، وتتمثل 

بوجه عام في التهديدات التي تواجه املؤسسة وتقلل من احتماالت تحقيقها ألهدافها، األمر الذي يتطلب بالضرورة  

انت ناتجة من مصادر خارجية أو داخلية، ومع مالحظة أن هذه األهداف  قيام اإلدارة بعملية تقييم لهذه املخاطر سواء ك 

املؤسسة وإعداد   التشغيلية داخل  العمليات  بكفاءة وفاعلية  يرتبط  تحقيقها  وإن  أخرى،  إلى  تختلف من مؤسسة 

 (. 2014بيانات مالية موثوقة واالمتثال للقوانين والتشريعات )الكنعان، 

إطار       أكد  السياق  هذا  هووضعأهداف  COSO) )   وفي  لتقييماملخاطر  الشرطاملسبق  أن  على 

املنشأة،وتحدد يتضمن  هامرتبطةبجميعاملستوياتفي  تقييمها  وأن  واالمتثال،  بالعملياتوالتقارير  ضمنالفئاتاملتعلقة 

أن  في كافة  املخاطر  تلك  بتحقيق األهداف وتقييمها، وتقاس  لتحديد املخاطر املتعلقة  حاء عملية ديناميكية متكررة 

املؤسسة )البيئة الداخلية والبيئة الخارجية( بالنسبة لدرجة تحمل املخاطر املحددة، ومن تم يشكل تقييم املخاطر  

 لتحديد أسلوب إدارة املخاطر، كما يتطلب تقييم املخاطر دراسة أثر التغييرات املحتملة في البيئة الخارجية  
ً
أساسا

 وداخل املؤسسة نفسها.

internal control integrated frame work) www.internalauditor.me/ar/article/cosos( 

وبهذا فأن تقييم املخاطر هو توجيه جهود نظام الرقابة الداخلية نحو التعرف على املخاطر التي تتعرض لها املؤسسة  

داخلية مصادر  من  كانت  كما    سواء  وتحسينها،  املخاطر  هذه  إدارة  في  اإلدارة  فعالية  مدى  وتقييم  خارجية  أو 

خالل   من  وذلك  املخاطر،  تقييم  في   
ً
هاما  

ً
عنصرا يشكل  أنالدورالجديدللمراجعةالداخليةفيعالقتهابإدارةاملخاطر 

إدا في  اإلدارة  مساعدة  على  الداخليةوقدرته  الرقابة  نظام  رةاملخاطر  التقييموالتحسيناملستمرلفعالية 

 والتقريرعنهاملجلساإلدارةولجنةاملراجعة. 

 : (Control Activities)األنشطة الرقابية 3.1.1

على       ويطلق  باإلجراءات،  عليه  يطلق  ما  وهو  املخاطر،  ملعالجة  وتنفيذها  السياسات  بوضع  ملزمه  اإلدارة  إن 

 (. 2014السياسات واإلجراءات مجتمعة تسمية األنشطة الرقابية )قاسم،

بتنفيذ    ( بأن "أنشطة الرقابة تتألف من السياسات واإلجراءات التي تتضمن قيام املوظفين2009وأوضح خرواط ) 

توجيهات اإلدارة من أجل تحقيق أهداف املنشأة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة ومعالجة املخاطر التي تتعرض  

بأن أنشطة الرقابة تتمثل في"مجموعة السياسات واإلجراءات التي    pickett)2010لها"، وفي ذات االتجاه ورد عن  ) 

ول ألهدافها املخططة، والتي تحدث في جميع املستويات الوظيفية  تساعد على ضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة للوص

التصرفات   للتأكد من سالمة  الرقابة األخرى  الخاصة بمكونات  السياسات واإلجراءات  بالشركة"، كما يجب وضع 

 ( بدوي  وحدد  الوحدة،  أهداف  تعيق  التي  املخاطر  على  التعرف  ألجل  واملستخدمة  ( 2011املوضوعة 

 ضمن العناصر التالية:  األنشطةالرقابیة

 األنشطة.   و  املالیة  للعمليات املالئم  . التصريح2   . ماملها  بين املالئم  . الفصل1

 األصول.  على   الفعلیة الرقابة  . إجراءات4  املالءمة. والسجالت . املستندات 3

 األداء.   وتقییم . مراجعة 5

األعمال املوضوعة من خالل السياسات واإلجراءات لضمان  أنشطة الرقابة وعرفها بأنها:  COSOوقد تناول إطار     

تنفيذ توجيهات اإلدارة بشأن الحد من املخاطر املتعلقة بتحقيق األهداف، وقد تكون هذه األنشطة وقائية أو كشفية  

افقات واالعتمادا ت  بطبيعتها، وقد تتضمن مجموعة من األنشطة اليدوية واأللية والتي من بينها الحصول على املو

 والتصديقات والتسويات ومراجعات األداء. 

internal control integrated frame work) www.internalauditor.me/ar/article/cosos( 

http://www.internalauditor.me/ar/article/cosos
http://www.internalauditor.me/ar/article/cosos
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األنشطة الرقابية في املؤسسة تتمثل في كافة السياسات واإلجراءات اإلدارية واملحاسبية    وبهذا يمكن القول أن       

من   متنوعة  مجموعة  تشتمل  وهي  والوظائف،  املستويات  مختلف  على  اإلدارة  تطبقها  التي  الداخلي  والضبط 

شطة الرقابية، وبما يكفل  الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة، كما تعتبر اإلجراءات التصحيحية متمم ضروري لألن

 .للمؤسسة مواجهة املخاطر التي قد تحول دون تحقيق أهدافها

 Communication and Information):) املعلومات واالتصال  4.1.1

  نشاط   معلومات يعتمد عليه وبشكل يغطي كامل  نظام  داخلية فعال يتطلب بالضرورة وجود  إن وجود نظام رقابة     

يفهمون ويلتزم  للتأكد  الفعالة  قنواتاتص  وجود  ة، وكذلك ةاالقتصادي  اتالوحد   كاملب  ونبشكل  منأنكافةاملوظفين 

االتصاالل  ومسؤولياتهم ضمن  بعملها  الصلة  ذات  الرقابية  واإلجراءات  السياسات   أنيكونم   فعاليجب  النظام،وأن 

املنشأة  من   يسري   وأن   االتجاهات،   فتوحبكافة   لتوصيل   وسيلة  للعاملين  تتوفر   ،وأن   وهيكلها  مكوناتها    عبر   خالل 

  أهداف   تتعرض  فعندما  الخارجية،   األطراف  مع   مفتوح  نهناك اتصال   وأنيكو   األعلى،  الى املستويات  املعلوماتالهامة

 املناسب.  الوقت وفي  الالزم اإلجراء   اتخاذ خاللها  من  يمكن فإنه للخطر  املنشأة

 ملا جاء  
ً
، ويشير  لهيكل الرقابة الداخليةاملعلومات واالتصال أحد املكونات الرئيسية  تمثل    COSOبتقرير لجنة  ووفقا

التقرير  تحقيق    هذا  دعم  بهدف  الداخلية  الرقابة  بمسؤوليات  للقيام  للمؤسسة،  ضرورية  عد 
ّ
ت املعلومات  أن  إلى 

ل عليها، وهي تسهم  أهدافها، وأن االتصاالت عملية متواصلة ومتكررة لتقديم املعلومات الضرورية وتبادلها والحصو 

في تمكين األفراد من تلقي رسالة واضحة من اإلدارة العليا فيما يتعلق بضرورة أخذ مسؤوليات الرقابة على محمل  

 الجد. 

الخطوات التي يجب على املؤسسة اتباعها في بناء مكون املعلومات واالتصال داخل نظامها COSO وأورد تقرير لجنة       

 الرقابي، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة عملها، تتمثل في اآلتي: 

 . تحديد كيفية الحصول على املعلومات.  2 . تحديد املعلومات الواجب الحصول عليها.  1

 . تحديد كيفية توصيل املعلومات.3

 للجنة 2011وقد أوضح بدوي )      
ً
 : ، يتمثل في اآلتيCOSO( بأن أهم متطلبات مكون املعلومات واالتصاالت وفقا

 . توفير نظام معلومات إلكتروني قوي يحقق انتاج تقارير مالية ويحافظ على األصول وااللتزامات.1

 أة . . توفير أليات للحصول على املعلومات املتعلقة بالبيئة الخارجية للمنش2

 . تحديد املعلومات الخاصة بالبيئة الداخلية ورفع التقارير الخاصة بها.3

 . وضع ألية لتزويد املدراء باملعلومات الالزمة لهم. 4

 . إيصال املعلومات إلى املعنيين في الوقت املناسب. 5

 . وضع خطة استراتيجية لتطوير أنظمة املعلومات. 6

 سسة. . توفير وسائل اتصال مناسبة في املؤ 7

اقات في الوقت املناسب، مع توفير  8 . توفير قنوات اتصال تحقق توصيل املعلومات الخاصة بأية مخالفات او اختر

 ألية لدراسة اقتراحات املوظفين.    

 (Monitoring): املتابعة 5.1.1

لتحديد        الرقابة  هيكل  ملكونات  الدوري  والتقييم  املستمرة  اقبة  املر باملتابعة  يقصد 

والتعرف  ال،  بشكلفعاألم  تطبق  املصممةواملنفذةمنقبالإلدارة    فيماإذاكانتالسياساتواإلجراءات 

املخاطر  املناسبوتصحيحها،وتقييم    نتيجة   كنأنتظهر   التييم  الجديدة   علىأوجهالقصورفينظامالرقابةفيالوقت 

 املخاطر.  هذه  ملواجهة اتجديدة  إجراء واستخدام   خارجية   أو  لتغيراتداخلية 
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متابعةذلك.        أهماألدواتاملستخدمةفي  املراجعةالداخليةمن  ) وتعتبر  أشار خرواط  من  2012ولقد  الهدف  أن  إلى   )

ام الرقابة الداخلية والذي قد  تقييم أنشطة الرقابة هو توفير معلومات لإلدارة تتعلق بأي خلل متوقع حدوثه في نظ 

 ينتج عنه حصول مشاكل بالنظام، وأن قسم املراجعة الداخلية هو القسم املسؤول عن جودة نظام الرقابة الداخلية.

اقبةاملستمرةلألداء أحد أفضل مصادر املعلومات لتقييم فاعلية نظام الرقابة  (COSOوقد ورد في تقرير لجنة   ( أن املر

األ  ومن  املقارنة  الداخلية،  تقارير  أو  التسوية  مذكرات  في  تظهر  قد  التي  والفروقات  املعلوماتاألخطاء  تلك  على  مثلة 

 (. SOCPA, 2010الدورية بين البيانات والجرد الفعلي لألصول ) 

املراجعين        التشغيليةویقومبها  تتمبعدإتمامالعمليات  التي  فهي  املنفصلة  التقييم  بعمليات  يتعلق  فيما  أما 

يين، وأنه يجب االخذ في الحسبان عند القيام بالتقييمات املستقلة التغيرات الداخلية والخارجية وما يرتبط  الداخل

اقبة   بها من مخاطر، كما أن نطاق تكرار تلك العمليات يعتمد بصفة رئيسية على تقييم املخاطر وفاعلية إجراءات املر

 بعة في هيكل الرقابة الداخلية يتمثل في:وتأسيسا على ماتقدم فإن مكون املتااملستمرة لألنشطة.

 . القيام بعمليات تقييم مستمرة وأخرى منفصلة للتأكد من كفاءة وفعالية مكونات الرقابة الداخلية. 1

للمحافظة على استمرارية كفاءة وفعالية الرقابة  . التبليغ عن أوجه القصور التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة2

 ة. الداخلية في املؤسس

) وبهذا         إلطار 
ً
الرقابةالداخلية وفقا البيئة    COSO)يتضح أن هيكل  يشتمل على مكونات مترابطة، وفي ظل هذه 

يعمل مكون تقييم املخاطر على تحديد وتقييم املخاطر املرتبطة بأهداف املؤسسة، كما أن األنشطة الرقابية تساعد  

على معالجة املخاطر، وفي ذات الوقت أن املعلومات املالئمة سيتم توفيرها وتوصيلها عبر املؤسسة بأكملها، بما في  

 لك معلومات مكون املتابعة حول كفاءة وفعالية هذه املكونات.ذ

 الدراسة امليدانية:   2.1

 إلطار لجنة    تهدف هذه الدراسة إلى      
ً
افر املكونات الخمسة لهيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا التعرف على مدى تو

 ((COSO    ،الليبية التأمين  الداخبشركات  املراجعين  أراء  املباشرة  ليين بهذه الشركات  من خالل استطالع  لعالقاتهم 

الشركات بهذه  املطبق  الداخلية  الرقابة  العاملين  ،بنظام  الداخليين  املراجعين  في  يتمثل  الدراسة  مجتمع  فأن  لذا 

 لسجالت هيئة اإلشراف على قطاع التأمين في ليبيا ) 
ً
( شركة، وهذه  18بالشركات محل الدراسة والبالغ عددها وفقا

ليبيا للتأمين، املتحدة للتأمين، األفريقية للتأمين، الصحاري للتأمين، الليبو للتأمين، الثقة للتأمين،  الشركات هي: ) 

للتأمين،   تيبستي  للتأمين،  االتحادية  للتأمين،  املختار  الصحي،  للتأمين  الليبية  للتأمين،  القافلة  للتأمين،  التكافل 

تأمين، الواثقة للتأمين الصحي، املجموعة الدولية للتأمين، أمانة  العاملية للتأمين، الشرق األوسط للتأمين، اليسر لل

( مفردة يمثلون املراجعين الداخليين في إدارات وفروع هذه الشركات،  131للتأمين(،وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة ) 

عتبارات تتعلق  وال بسبب تباعدوتراميمفرداته،ولصعوبة قيام الباحثين باملسح الشامل لجميع مفردات هذا املجتمع،  

محل   للشركات  الرئيسية  باإلدارات  الداخليين  املراجعين  في  تمثلت  الدراسة  عينة  فأن  والوقت،  والجهد  بالتكلفة 

 ( مفردة. 104الدراسة والبالغ عددهم ) 

ب      يتعلق  البياناتفقد وفيما  االستبانة    جمع  على  أساس ي  وبشكل  االعتماد  ثم  تم  ومن  وتحكيمها  تصميمها  تم  التي 

 لغرض إنجاز هذه الدراسة، وكانت مقسمة إلى جزئيين على النحو التالي: 
ً
 توزيعها خصيصا

افية للمشاركين في الدراسة. الجزء األول: و   يتكون من مجموعة أسئلة عامة تتعلق بالبيانات الديموغر

الثاني: الرقابة    الجزء  هيكل  مع  الليبية  التأمين  بشركات  الداخلية  الرقابة  أنظمة  افق  وتو انسجام  بمدى  يتعلق 

 إلطار ) 
ً
 مع املكونات الخمسة لهيكل    (،COSOالداخلية وفقا

ً
افقا ويشتمل هذا الجزء على خمسة محاور رئيسية تو
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األسئلة يتناسب وطبيعة املكون املمثل    كل محور على عدد من، ويحتوى  (COSO)التي أقرتها لجنة    الرقابة الداخلية

 .  في استجواب املشاركين في هذه الدراسة  سؤال، وتم اتباع مقياس ليكرت الخماس ي  60له، وقد بلغ عدد األسئلة الكلي  

( استبانة، وبعد تفحصها أستبعد منها عدد  97( استبانة، بينما كان العدد املسترد منها عدد ) 104ولقد تم توزيع عدد ) 

 لعدم تحقق الشروط املطلوبة في اإلجابة على األسئلة، وبهذا كان عدد االستبانات القابلة للتحليل  11) 
ً
( استبانة نظرا

 ( استبانة.86) 

 التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة:  3.1

 صدق و ثبات أداة القياس )االستبانة(:   1.3.1

االستبا تحكيم  تم  االستبانة  محتوى  صدق  من  التحقق  الداخلي  ألجل  االتساق  من  بالتأكد  قاموا  ثم  ومن  نة، 

بيرسون   ارتباط  )معامل  االرتباط  معامالت  باحتساب  التجانس(  وكانت  Pearson Correlationلالستبانة)صدق 

 عند مستوى  
ً
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه دالة إحصائيا

 وبذلك كانت محاور االستبانة صادقه ملا وضعت لقياسه. ، 0.05معنوية 

فقرة،    60ملتغيرات الدراسة والبالغ عددها    أما فيما يتعلق بثبات االستبانة، فقد تم احتساب معامل ألفا كرونباخ      

 ويوضح الجدول التالي قيم معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور الدراسة: 

 (: قيم معامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة1جدول رقم ) 

 الرمز املتغير  ت
عدد  

 الفقرات 
 معامل الثبات % 

 X1 12 82.3 بيئة الرقابة  1

املخاطر تقييم  2  X2 10 77.7 

 X3 15 87.8 األنشطة الرقابية  3

 X4 12 85.3 املعلومات واالتصال  4

 X5 11 83.6 املتابعة  5

 95.2 60 اجمالي الفقرات 

 كانت مرتفعة في كل محاور الدراسة، وأن   ويتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ     

 ومقبولة في العرف اإلحصائي.95.2قيمة ألفا لجميع الفقرات 
ً
 %، وهي قيم ثبات عالية جدا

 التحليل اإلحصائي لفقرات الجزء الثاني من االستبانة:  2.3.1

اختبار   استخدام  الواحدة  Tسيتم  محاو One Sample T-Testللعينة  فقرات  الختبار  وذلك  ومعرفة  ،  االستبانة،  ر 

معنوية )داللة( آراء املشاركين في الدراسة على محتوى كل فقرة، وتبين الجداول التالية املتوسط الحسابي املرجح  

، فإذا كانت قيمة الداللة    Tلكل فقرة من فقرات املحاور كال على حدة واالنحراف املعياري له، وكذلك نتائج اختبار 

املعنوية   للفقرة أصغر من مستوى  أكبر من    0.05اإلحصائية  للفقرة  املرجح  الحسابي  أفراد عينة    3واملتوسط  فأن 

املعنوية   من مستوى  أصغر  للفقرة  اإلحصائية  الداللة  قيمة  كانت  إذا  أما  محتواها،  على  افقين  مو   0.05الدراسة 

افقين على محتوى الفقرة، وتكون أراء عينة    3ة أصغر من  واملتوسط الحسابي املرجح للفقر  فأن أفراد العينة غير مو

، وهذا وينطبق على جميع فقرات  0.05الدراسة محايدة إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من مستوى املعنوية  

 االستبانة. 

 املحور األول. بيئة الرقابة: 
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 ابات املشاركين في الدراسة حول املحور األول) بيئة الرقابة(:التحليل اإلحصائي إلجيبين الجدول التالي 

 لفقرات املحور األول  T(: املتوسط املرجح واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 2جدول رقم ) 

X01 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

1 

وباستمرار بتطوير وفهم قيم النزاهة والقيم  تقوم اإلدارة  

العليا   القيادات  وباألخص  كافة  للعاملين  األخالقية 

 للشركة 

افق  *  0.000 8.606 0.777 3.72  مو

2 

بالنسبة   اقبة  املر مسؤولية  اإلدارة  مجلس  يمارس 

تام   فهم  على  وهو  الداخلية،  والرقابة  املالية  للتقارير 

 بجوانبها. 

افق  *  0.000 12.195 0.610 3.80  مو

3 

تتناسب   اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتخصصات  مؤهالت 

مع طبيعة نشاط التأمين ولهم خبرة في هذا املجال، كما  

 أنهم يتمتعون باستقالل تام عن اإلدارة التنفيذية. 

 محايدة 0.167 1.394 1.160 3.17

4 

وجود لجنة مراجعة منبثقة عن مجلس اإلدارة، تقوم   

بحضور   الخارجي  املراجع  مع  املراجعة  خطة  بمناقشة 

 املراجع الداخلي. 

1.95 0.684 -14.180 0.000  * 
غير  

افق   مو

5 
الفلسفة التي تتبعها إدارة الشركة وأسلوبها التشغيلي  

 من الدعائم األساسية لتحقيق رقابة داخلية فعالة. 
افق  *  0.000 10.631 0.700 3.80  مو

6 

يتالءم   جيد  بشكل  مصمم  بالشركة  التنظيمي  الهيكل 

الرقابة   أغراض  ويحقق  وحجمها،  عملها  طبيعة  مع 

 الداخلية. 

افق  *  0.000 13.385 0.636 3.92  مو

7 
بخبرة   يتمتعون  املالية  التقارير  إعداد  عن  املسئولين 

 وبالرقابة الداخلية. وكفاءة عالية بمجال التأمين 
افق  *  0.000 13.871 0.723 4.08  مو

8 

ومحددة   واضحة  العاملين  بها  املكلف  املسؤوليات 

املحددة   الصالحيات  مع  يتناسب  دقيق  بشكل 

 واملمنوحة. 

افق  *  0.000 8.307 0.883 3.79  مو

9 

العاملين   وترقية  لتعيين  وإجراءات  سياسات  وجود 

أسس   وفق  محددة  واضحة  بالشركة،  موضوعية 

 ومعلومة للجميع. 

افق  *  0.000 6.506 0.895 3.63  مو

10 
وجود خطط مرسومة ومحددة لتدريب العاملين وبما  

 يحقق الرفع من قدراتهم وباستمرار. 
افق  *  0.000 5.933 1.036 3.66  مو

11 

مع    الكفاءات،  وتحفيز  استقطاب  على  اإلدارة  تحرص 

تقييم دوري لجهودهم وتحديد أوجه القصور واملسألة  

 عنه. 

افق  *  0.000 6.705 0.949 3.69  مو
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X01 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

12 

تقارير   بمتابعة وإعداد  املراجعة الداخلية  تقوم وحدة 

الرقابة   أنظمة  في  سلبية  افات  انحر أي  عن  دورية 

 املسئولين عنها. الداخلية، وتتم مسألة  

افق  *  0.000 10.847 0.785 3.92  مو

      0.05* دال إحصائيا عند مستوى املعنوية 

افقين على  من خالل الجدول السابق يتضح  أن نتائج التحليل اإلحصائي تشير إلى        أن املشاركين في الدراسة كانوا مو

محتوى كل فقرات محور بيئة الرقابة باستثناء الفقرة الثالثة والرابعة، كما أنهم كانوا محايدين حول محتوى الفقرة  

افقين على محتوى الفقرة الرابعة.     الثالثة وغير مو

 املحور الثاني: تقييم املخاطر. 

 إلحصائي إلجابات املشاركين في الدراسة حول نفس املحور: التحليل ايبين الجدول التالي 

 لفقرات املحور الثاني T(: املتوسط املرجح واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 3جدول رقم ) 

x02 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

1 

املالية   التقارير  ومحددة  أهداف  واضحة  بالشركة 

تحديد   من  اإلدارة  ن 
َّ
تمك التي  املعايير  وتحدد  بدقة، 

 املخاطر التي تواجه إعداد تقارير مالية موثوق فيها. 

افق  *  0.000 17.452 0.531 4.00  مو

2 

تواجه   التي  املخاطر  وتحليل  بتحديد  اإلدارة  تقوم 

تحقيق أهداف التقارير املالية، لتتخذ كأساس لتحديد  

 الطريقة التي يمكن التعامل بها مع األخطار.

افق  *  0.000 13.606 0.602 3.88  مو

3 

تقوم اإلدارة بتقدير املخاطر املرتبطة بتحقيق أهداف  

تحريف   احتمال  االعتبار  بعين  وتأخذ  املالية،  التقارير 

 البيانات والغش والتالعب فيها. 

افق  *  0.000 13.520 0.614 3.90  مو

4 

التأمين   إعادة  مخاطر  وتحليل  بدراسة  اإلدارة  تقوم 

التأمين للخارج   للداخل قبل قبوله، كما تقوم بإعادة 

عالية   للوثائق  املصاحبة  املخاطر  درجة  من  للتقليل 

 القيمة.  

افق  *  0.000 16.634 0.648 4.16  مو

5 

املخاطر   بدراسة  متخصصة  وحدة  بالشركة  توجد 

رأيها هو األساس فيما يتعلق  وتحليلها وإدارتها، ويكون  

 بذلك. 

افق  *  0.000 14.452 0.575 3.90  مو

6 
تقوم اإلدارة بتحديد املخاطر التي يمكن السيطرة عليها  

 واملخاطر التي ال يمكن السيطرة عليها. 
افق  *  0.000 13.870 0.606 3.91  مو

7 
إدارة   تطوير  في  الداخلية  املراجعة  أنشطة  تساهم 

 تقاريرها بالخصوص دوريا وباستمرار. املخاطر، وتقدم  
افق  *  0.000 7.271 0.771 3.60  مو
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x02 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

8 
للموظفين   واملستمر  املفاجئ  بالتغيير  اإلدارة  تقوم 

 وللتعليمات املوجهة لهم في اكتشاف املخاطر وتفاديها.
2.76 1.051 -2.155 0.034  * 

غير  

افق   مو

9 

تغيير  تقوم اإلدارة بدراسة وتحليل املخاطر الناتجة عن  

مناسبة   اجراءات  واتخاذ  جدد،  تعيين  أو  موظفين 

 حيالها.

 محايدة 0.229 1.211 0.980 3.13

10 
في   التوسع  املحتملة من  املخاطر  بدراسة  تقوم اإلدارة 

 العمليات األجنبية )مخاطر أسعار الصرف(. 
افق  *  0.000 9.595 0.757 3.79  مو

      0.05* دال إحصائيا عند مستوى املعنوية 

افقين على  من خالل الجدول السابق يتضح  أن نتائج التحليل اإلحصائي تشير إلى        أن املشاركين في الدراسة كانوا مو

محتوى   افقين على  مو غير  كانوا  إذ  والتاسعة،  الثامنة  الفقرتين  باستثناء  املخاطر  تقييم  كل فقرات محور  محتوى 

 الفقرة الثامنة ومحايدين حول محتوى الفقرة التاسعة.   

 املحور الثالث. األنشطة الرقابية:

 إلحصائي إلجابات املشاركين في الدراسة حول نفس املحور: التحليل ايبين الجدول التالي 

 لفقرات املحور الثالث T(: املتوسط املرجح واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 4جدول رقم ) 

X03 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

1 

مادية   حماية  مع  وجود  الشركة،  ملمتلكات  وإلكترونية 

عليها،   والرقابة  األصول  حيازة  بين  تام  فصل  وجود 

ومهام   اآللي  للحاسب  املبرمج  مهام  بين  فيما  والفصل 

 املشغلين له. 

افق  *  0.000 11.586 0.782 3.98  مو

2 

اقتناء   عمليات  على  كافية  رقابية  إجراءات  وجود 

املعلومات   نظم  برامج  ذلك  في  بما  وتوثيقها  األصول 

 اإللكترونية.  

افق  *  0.000 14.187 0.676 4.03  مو

3 

نشاطات   وتطوير  اختيار  على  وباستمرار  اإلدارة  تعمل 

تقليل   في  املحتملة  التكلفة والفعالية  وبمراعاة  الرقابة 

 املخاطر التي تواجه تحقيق األهداف.  

افق  *  0.000 8.978 0.721 3.70  مو

4 

السجالت والدفاتر واملستندات ووثائق التأمين وامللفات  

كافية   رقابة  ويتوفر  الشركة،  عمل  طبيعة  مع  تتالءم 

 عليها.  

افق  *  0.000 18.266 0.584 4.15  مو

5 
الصالحيات املمنوحة للموظفين محددة وفق توصيف  

 واضح لها، وبما يكفل تحديد املسألة عن األخطاء. 
افق  *  0.000 9.173 0.870 3.86  مو
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X03 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

6 
الحدث   وقوع  تمنع  بحيث  وقائية  رقابية  أنشطة  وجود 

 غير املالئم مثل )الرقابة الثنائية على األعمال الهامة(. 
افق  *  0.000 15.757 0.636 4.08  مو

7 

مثل:   األداء  لتقويم  املناسبة  الوسائل  استخدام 

وغير   املالية  والتقارير  واملؤشرات  التقديرية  املوازنات 

 املالية. 

افق  *  0.000 19.510 0.602 4.27  مو

8 

الحدث   تكتشف  بحيث  كاشفة  رقابية  إجراءات  وجود 

واملصادقات   الداخلية،  )املطابقات  مثل  املالئم  غير 

عدم   يكفل  بما  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  الخارجية( 

 تكرارها. 

افق  *  0.000 13.836 0.694 4.03  مو

9 
على   فعالة  رقابة  توجيهات  وجود  بتنفيذ  االلتزام 

 وتعليمات هيئة اإلشراف على نشاط التأمين. 
افق  *  0.000 17.652 0.611 4.16  مو

10 

بمراجعة   اإلدارة  من  مشكله  متخصصة  لجان  تقوم 

سدادها  قبل  التعويضات  وقيمة  األضرار  تقدير 

 للمنتفعين. 

افق  *  0.000 17.692 0.597 4.14  مو

11 

اإللكترونية،   املعلومات  لنظم  كافية  حماية  وجود 

وامللفات   البرامج  تشغيل  على  كافية  رقابية  وإجراءات 

إال   إليها  الوصول  إمكانية  عدم  تضمن  اإللكترونية 

 للمخولين بذلك.  

افق  *  0.000 16.691 0.665 4.20  مو

12 

الغش   مخاطر  ضد  فعالة  رقابية  إجراءات  وجود 

املطالبة   أو  التأمين  عقود  إبرام  في  واالحتيال 

 بالتعويضات.  

افق  *  0.000 15.342 0.689 4.14  مو

13 
بمعرفة   الفنية  املخصصات  بتقدير  اإلدارة  تقوم 

 واعتماد خبير التأمين ملواجهة مخاطر الغش واالحتيال. 
افق  *  0.000 17.773 0.582 4.12  مو

14 
تقوم لجان مكلفة بإجراء جرد مفاجئ ودوري ملمتلكات  

 الشركة، ويتم مطابقة الجرد الفعلي باألرصدة الدفترية.  
افق  *  0.000 15.783 0.629 4.07  مو

15 
مستمر   فحص  متعددة  آليات  ضمن  الشركة  تمارس 

 وفعال على العناصر السابقة كافة.
افق  *  0.000 14.080 0.620 3.94  مو

      0.05دال إحصائيا عند مستوى املعنوية * 

افقين على  من خالل الجدول السابق يتضح أن نتائج التحليل اإلحصائي تشير إلى   أن املشاركين في الدراسة كانوا مو

 محتوى كل فقرة من فقرات محور األنشطة الرقابية. 

 املحور الرابع. املعلومات واالتصال: 

 التحليل اإلحصائي إلجابات املشاركين في الدراسة حول نفس املحور: يبين الجدول التالي 
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 لفقرات املحور الرابع  T(: املتوسط املرجح واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 5جدول رقم ) 

X04 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

1 

العالقة   ذات  املعلومات  تحديد  على  اإلدارة  تعمل 

مستويات   بكل  وتستخدم  عليها  وتحصل  بأهدافها 

 الشركة. 

3.78 0.710 10.181 0.000  * افق    مو

2 

بعناصر   العالقة  ذات  املعلومات  بتحديد  اإلدارة  تقوم 

في   وتستخدمها  عليها  وتحصل  كافة،  األخرى  الرقابة 

املناسب   القيام  الوقت  من  املوظفين  يمكن  وبما 

 بمهامهم.

3.81 0.660 11.437 0.000  * افق    مو

3 

وجود قنوات اتصال جيدة داخل الشركة تتيح وتدعم  

واإلجراءات   الداخلية  الرقابة  أهداف  وتنفيذ  فهم 

 واملسئوليات.  

3.77 0.663 10.737 0.000  * افق    مو

4 

وجود آليات وقنوات اتصال مناسبة ومتنوعة للحصول  

على املعلومات الخاصة بالبيئة الخارجية )مثل أحوال  

املنافسين(. السوق وبرامج   

3.71 0.824 7.981 0.000  * افق    مو

5 

تبليغ   خاللها  من  يتم  مناسبة  اتصال  قنوات  وجود 

الت  باألمور  الخارجية  أهداف  األطراف  تحقيق  في  تؤثر  ي 

 الشركة )مثل العمالء وشركات إعادة التأمين(. 

3.69 0.740 8.600 0.000  * افق    مو

6 

لألفراد   تسمح  اتصال  قنوات  أية  وجود  عن  بالتقرير 

عناية   بكل  اإلدارة  وتقوم  اقات،  اختر أو  مخالفات 

 واهتمام بدراستها واتخاذ اإلجراءات بخصوصها. 

3.81 0.711 10.610 0.000  * افق    مو

7 

متميز، ويساعد على   الشركة  وإلى  املراسالت من  تدفق 

إلى مستخدميها   وصول املعلومات بشكل محدد ودقيق 

وبأقل كلفة. في الوقت املناسب   

3.87 0.732 11.043 0.000  * افق    مو

8 

يحقق   وبما  وفعال  جيد  بشكل  مصممة  املستندات 

تسجيل   ويسهل  الداخلي،  والضبط  الرقابة  أغراض 

التقارير   إعداد  على  ويساعد  بالدفاتر  املعامالت 

 والقوائم املالية. 

3.98 0.751 12.060 0.000  * افق    مو

9 

تسمح   آليات  بتقديم  وجود  واملندوبين  للموظفين 

االقتراحات التي يكون هدفها تطوير وتحسين الخدمات،  

 مثل عقد االجتماعات الدورية ألجل مناقشة ذلك. 

 محايدة 0.535 0.623 1.038 3.07

10 
وجود أليات تسمح للمتعاملين مع الشركة باملساهمة في  

 تطوير خدماتها مثل)صندوق الشكاوى واملالحظات(.
4.10 0.595 17.227 0.000  * افق    مو
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X04 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

1 

العالقة   ذات  املعلومات  تحديد  على  اإلدارة  تعمل 

مستويات   بكل  وتستخدم  عليها  وتحصل  بأهدافها 

 الشركة. 

3.78 0.710 10.181 0.000  * افق    مو

11 

تتيح   نظم  على  بالشركة  املعلومات  نظام  يشتمل 

الحصول على معلومات مالية وغير مالية كافية، تساهم  

الداخلية.في تحسين أداء الرقابة    

3.92 0.672 12.669 0.000  * افق    مو

12 

في   بالشركة  املستخدمة  اإللكترونية  النظم  تساهم 

تحسين أداء الرقابة الداخلية، وتحرص اإلدارة أن تكون  

 هذه النظم مواكبة للتطورات التكنولوجية.  

4.17 0.598 18.216 0.000  * افق    مو

0.05* دال إحصائيا عند مستوى املعنوية        

افقين على محتوى كل  من خالل الجدول السابق يتضح  أن نتائج التحليل اإلحصائي تشير إلى   أن املشاركين كانوا مو

 فقرات محور املعلومات واالتصال وباستثناء الفقرة التاسعة فكانوا محايدين حولها.  

 املحور الخامس. املتابعة.

 كين في الدراسة حول نفس املحور: التحليل اإلحصائي إلجابات املشار  يبين الجدول التالي 

 لفقرات املحور الخامس  T( املتوسط املرجح واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 6جدول رقم ) 

X05 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

1 

مكونات   وتقييم  اقبة  بمر وباستمرار  اإلدارة  تقوم 

املصمم   وفق  تعمل  أنها  من  للتأكد  الداخلية  الرقابة 

 واملخطط له. 

افق  *  0.000 12.449 0.658 3.88  مو

2 

في   والضعف  القصور  أوجه  تحديد  على  اإلدارة  تعمل 

ويبلغ   بها،  املرتبطة  واملخاطر  الرقابية  اإلجراءات 

 املسئولين عن ذلك.  

افق  *  0.000 15.114 0.614 4.00  مو

3 

مستوى   على  املوظفين  أداء  تقييم  على  اإلدارة  تحرص 

واملهنية،   باملوضوعية  يتصف  دوري  بشكل  نشاط  كل 

 التحقق من نزاهة وكفاءة كل موظف. وبما يكفل  

افق  *  0.000 10.455 0.815 3.92  مو

4 

تقارير تقييم األداء مصممة بشكل يساعد على معالجة  

هذا   لنتائج   
ً
وفقا الترقيات  وتمنح  القصور،  أوجه 

 التقييم. 

افق  *  0.000 9.060 0.928 3.91  مو

5 
وتقييم   بمتابعة  الداخلية  املراجعة  نشاط  يقوم 

مكونات الرقابة الداخلية بشكل دوري ومستمر، ويتم  
افق  *  0.000 15.014 0.632 4.02  مو
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X05 الفقرة 
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءه 

 االختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

التخاذ   املسئولة  لألطراف  فورية  بصورة  اإلبالغ 

 اإلجراءات التصحيحية. 

6 

جودة  من  والتأكد  باملتابعة  املراجعة  لجنة  تقوم 

ذات   للجهات  بذلك  تقارير  وترفع  الداخلية،  املراجعة 

 العالقة. 

1.81 0.728 -15.113 0.000  * 
غير  

افق   مو

7 

تعمل لجنة املراجعة بشكل مستمر ودوري على التفاعل  

تحسين   في  يساهم  وبما  والخارجي  الداخلي  املراجع  مع 

 وتطوير الرقابة الداخلية بالشركة.

1.66 0.696 -17.807 0.000  * 
غير  

افق   مو

8 

لجنة   بإبالغ  الخارجي  املراجع  ومجلس  يقوم  املراجعة 

الداخلية   الرقابة  في  الهامة  القصور  أوجه  عن  اإلدارة 

 بالشركة ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 

افق  *  0.000 11.476 0.526 3.65  مو

9 
العمالء   من  الواردة  الشكاوى  بمتابعة  اإلدارة  تقوم 

 واملوردين وتحرص على دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. 
افق  *  0.000 11.295 0.764 3.93  مو

10 

بين   والسنوية  الدورية  املطابقات  بنتائج  االهتمام 

أرصدة الحسابات الدفترية والفعلية من أجل التعرف  

 الرقابة الداخلية. على أي عيوب في نظام 

افق  *  0.000 17.652 0.611 4.16  مو

11 

افر املتابعة املستمرة على تطبيق اإلجراءات الرقابية   تو

إجراءات   ووجود  للشركة،  اليومية  األنشطة  كافة  في 

 ملتابعة تصحيح أي قصور في الرقابة الداخلية بالشركة.  

افق  *  0.000 15.458 0.572 3.95  مو

      0.05* دال إحصائيا عند مستوى املعنوية 

إلى   التحليل تشير  افقين على كل محتوى فقرات هذا  ومن خالل الجدول السابق يتضح  أن نتائج  أن املشاركين مو

افقين على محتوى الفقرتين السادسة والسابعة.   املحور باستثناء أنهم كانوا غير مو

 اختبار فرضيات الدراسة:  4.1

افق أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة في شركات التأمين الليبية مع هيكل   يركز هذا الجزء على تحديد مدى انسجام وتو

 إلطار لجنة  
ً
افر  ، وذلك باختبار الفرضية األساسية للدراسة والتي تنص على  ( COSO) الرقابة الداخلية وفقا "أنه ال تتو

والختبار الفرضية األساسية وبما  بشركات التأمين الليبية"،   COSOلجنة  مكونات هيكل الرقابة الداخلية وفقا إلطار  

يحقق أهداف هذه الدراسة سيتم اختبار الفرضيات الفرعية املشتقة من هذه الفرضية، وهي خمسة فرضيات فرعية  

 إلطار لجنة ) 
ً
 مع املكونات الخمسة لهيكل الرقابة الداخلية وفقا

ً
افقا ه الفرضيات  (، وقد كانت صياغة هذCOSOتو

 على النحو التالي: 

إلطار  
ً
وفقا الرقابة  بيئة  مكونات  افر  تتو "ال  األولى:  الفرعية  التأمين  COSO الفرضية  شركات  في  الداخلية  للرقابة 

 الليبية". 
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 إلطار 
ً
افر مكونات تقييم املخاطر وفقا التأمين  للرقابة الداخلية في شركات  COSO الفرضية الفرعية الثانية: "ال تتو

 الليبية". 

 إلطار
ً
افر مكونات أنشطة الرقابة وفقا للرقابة الداخلية في شركات التأمين  COSO الفرضية الفرعية الثالثة: "ال تتو

 الليبية". 

 إلطار
ً
افر مكونات املعلومات واالتصال وفقا للرقابة الداخلية في شركات  COSO الفرضية الفرعية الرابعة: "ال تتو

 الليبية". التأمين  

إلطار   
ً
وفقا املتابعة  مكونات  افر  تتو "ال  الخامسة:  الفرعية  التأمين  COSO الفرضية  شركات  في  الداخلية  للرقابة 

 الليبية". 

ألجل التحقق من صحة الفرضية من عدمه، ومعرفة  One Sample T-Testللعينة الواحدة    Tوسيتم استخدم اختبار   

 الدراسة.  معنوية )داللة( آراء املشاركين في هذه

 اختبار الفرضية الفرعية األولى:  1.4.1

 إلطار  هذه الفرضيةتنص  
ً
افر مكونات بيئة الرقابة وفقا للرقابة الداخلية في شركات التأمين  COSOعلى أنه "ال تتو

نتائج  ( املتوسط الحسابي املرجح للفرضية األولى واالنحراف املعياري لها، وكذلك  7ويبين الجدول التالي رقم ) الليبية"  

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(. Tاختبار 

 للفرضية االولى T(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 7جدول رقم ) 

 العدد 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءات  

 Tاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

86 3.59 0.487 11.335 0.000  * الفرضية   عدم  قبول    

 عند مستوى املعنوية 
ً
0.05* دالة إحصائيا  

، وإن قيمة  0.487بانحراف معياري مناظر له    3.59يتبين من الجدول السابق بأن قيمة املتوسط الحسابي املرجح       

املعنوية  0.000بداللة إحصائية    11.335إحصاءات االختبار   القيمة أصغر من مستوى  أن هذه  وقيمة    0.05، وبما 

 على عدم قب 3املتوسط الحسابي أكبر من 
ً
 ول هذه الفرضية، أي بمعني عدم صحتها. ، فهذا يدل ضمنا

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  2.4.1

 إلطار هذه الفرضيةتنص 
ً
افر مكونات تقييم املخاطر وفقا للرقابة الداخلية في شركات التأمين  COSOعلى أنه "ال تتو

واالنحراف املعياري لها، وكذلك  ( املتوسط الحسابي املرجح للفرضية الثانية  8، ويبين الجدول التالي رقم ) الليبية"

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(.  Tنتائج اختبار  

 للفرضية الثانيةT(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 8جدول رقم ) 

 العدد 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءات  

 Tاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

86 3.70 0.423 15.423 0.000  *  عدم  قبول الفرضية  

 عند مستوى املعنوية 
ً
0.05* دالة إحصائيا  
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، وإن قيمة  0.423بانحراف معياري مناظر له    3.70يتبين من الجدول السابق بأن قيمة املتوسط الحسابي املرجح        

املعنوية  0.000بداللة إحصائية    15.423إحصاءات االختبار   القيمة أصغر من مستوى  أن هذه  وقيمة    0.05، وبما 

 على عدم ق3املتوسط الحسابي أكبر من 
ً
 بول هذه الفرضية، أي بمعني عدم صحتها. ، فهذا يدل ضمنا

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  3.4.1

 إلطار  هذه الفرضية تنص  
ً
افر مكونات أنشطة الرقابة وفقا للرقابة الداخلية في شركات التأمين  COSOعلى أنه "ال تتو

واالنحراف املعياري لها، وكذلك    ( املتوسط الحسابي املرجح للفرضية الثالثة9، ويبين الجدول التالي رقم ) الليبية"

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(.  Tنتائج اختبار  

 للفرضية الثالثةT(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار 9جدول رقم ) 

 العدد 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءات  

 Tاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

86 4.06 0.406 24.181 0.000  *  عدم  قبول الفرضية  

 عند مستوى املعنوية 
ً
0.05* دالة إحصائيا  

املرجح   الحسابي  املتوسط  قيمة  بأن  السابق  الجدول  له    4.06يوضح  مناظر  معياري  قيمة  0.406بانحراف  وإن   ،

القيمة أصغر من  0.000بداللة إحصائية    24.181إحصاءات االختبار   أن هذه  املعنوية  ، وبما  وقيمة    0.05مستوى 

 على عدم قبول هذه الفرضية، أي بمعني عدم صحتها. 3املتوسط الحسابي أكبر من 
ً
 ، فهذا يدل ضمنا

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:  4.4.1

 إلطار  هذه الفرضيةتنص  
ً
افر مكونات املعلومات واالتصال وفقا للرقابة الداخلية في شركات  COSOعلى أنه "ال تتو

( املتوسط الحسابي املرجح للفرضية الرابعة واالنحراف املعياري لها،  10، ويبين الجدول التالي رقم ) تأمين الليبية"ال

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(.   Tوكذلك نتائج اختبار 

 للفرضية الرابعة T(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار  10جدول رقم ) 

 العدد 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءات  

 Tاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

86 3.81 0.454 16.502 0.000  *  عدم  قبول الفرضية  

 عند مستوى املعنوية 
ً
0.05* دالة إحصائيا  

املرجح   الحسابي  املتوسط  قيمة  بأن  السابق  الجدول  له    3.81يوضح  مناظر  معياري  قيمة  0.454بانحراف  وإن   ،

املعنوية  0.000بداللة إحصائية    16.502إحصاءات االختبار   القيمة أصغر من مستوى  أن هذه  وقيمة    0.05، وبما 

 ، فهذا يدل على عدم قبول هذه الفرضية، أي بمعني عدم صحتها.3املتوسط الحسابي أكبر من 

 اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:  5.4.1

 إلطارعلى أ  هذه الفرضيةتنص  
ً
افر مكونات املتابعة وفقا للرقابة الداخلية في شركات التأمين الليبية"  COSOنه "ال تتو

( املتوسط الحسابي املرجح للفرضية الخامسة واالنحراف املعياري لها، وكذلك نتائج  11، ويبين الجدول التالي رقم ) 

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(.   Tاختبار 

 للفرضية الخامسة T(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار  11جدول رقم ) 
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 العدد 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءات  

 Tاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

86 3.54 0.427 11.656 0.000  *  عدم  قبول الفرضية  

 عند مستوى املعنوية 
ً
0.05* دالة إحصائيا  

، وإن قيمة  0.427بانحراف معياري مناظر له    3.54يتبين من الجدول السابق بأن قيمة املتوسط الحسابي املرجح      

املعنوية  0.000بداللة إحصائية    11.656إحصاءات االختبار   القيمة أصغر من مستوى  أن هذه  وقيمة    0.05، وبما 

 على عدم قبو 3املتوسط الحسابي أكبر من 
ً
 ل هذه الفرضية، أي بمعني عدم صحتها. ، فهذا يدل ضمنا

 اختبار الفرضية األساسية للدراسة:  6.4.1

بعد اختبار الفرضيات الفرعية الخمسة املشتقة من الفرضية األساسية للدراسة يتطلب األمر اختبار الفرضية       

افر مكونات هيكل الرقابة الداخلية وفقا إلطار ل بشركات التأمين    COSOجنة  األساسية والتي تنص على أنه "ال تتو

) الليبية" رقم  التالي  الجدول  ويبين  لها،  12،  املعياري  واالنحراف  األساسية  للفرضية  املرجح  الحسابي  املتوسط   )

 )قيمة االختبار والداللة اإلحصائية(. Tوكذلك نتائج اختبار 

 للفرضية األساسية T(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونتائج اختبار  12جدول رقم ) 

 العدد 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

إحصاءات  

 Tاختبار 

الداللة  

 اإلحصائية
 النتيجة 

86 3.76 0.3738 18.872 0.000  *  عدم  قبول الفرضية  

 عند مستوى املعنوية 
ً
0.05* دالة إحصائيا  

، وإن قيمة  0.3738بانحراف معياري مناظر له    3.76يتبين من الجدول السابق بأن قيمة املتوسط الحسابي املرجح       

املعنوية  0.000بداللة إحصائية    18.872إحصاءات االختبار   القيمة أصغر من مستوى  أن هذه  وقيمة    0.05، وبما 

 على عدم ق3املتوسط الحسابي أكبر من 
ً
 بول هذه الفرضية، أي بمعني عدم صحتها. ، فهذا يدل ضمنا

 نتائج الدراسة:  5.1

 من خالل تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

 إلطار ) 1
ً
افر مكونات بيئة الرقابة وفقا  بشركات التأمين الليبية، ومن أهم مالمح ذلك:    ( COSO. تو

أ. قيام اإلدارة وباستمرار بتطوير وفهم قيم النزاهة والقيم األخالقية، كما أن فلسفة وأسلوب التشغيل الذي تتبعه  

وحجم   نشاط  لطبيعة  التنظيمي  الهيكل  ومالئمة  الداخلية،  الرقابة  فعالية  الليبيةيدعم  التأمين  موضوع    شركات 

 سب املسؤوليات مع الصالحيات. ويحقق أغراض الرقابة الداخلية، مع وضوح وتنا  الدراسة

ب. يتمتع املسئولين عن إعداد التقارير املالية بهذه الشركات بخبرة وكفاءة عالية مع موضوعية سياسات وإجراءات  

تعيين وترقية العاملين، وتدريبهم وفق خطط تدريبية تحقق الرفع من قدراتهم وباستمرار، كذلك استقطاب وتحفيز  

 وري لجهودهم، وتحديد أوجه القصور واملسألة عنه.   الكفاءات، ووجود تقييم د

ج. ممارسة مجلس اإلدارة ملسؤولية الرقابة علىالتقارير املالية، مع قيام إدارة املراجعة الداخلية باملتابعة والتقرير عن  

افات.  افات في أنظمة الرقابة الداخلية، كما تتم مسألة املسئولين عن هذه االنحر  أي انحر

افقين على محتوى الفقرة )   وفيما يتعلق  ( الرابعة التي تنص على وجود لجنة  4ببيئة الرقابة فإن املشاركين غير مو

( الثالثة التي جاء في مضمونها أن مؤهالت 3مراجعة منبثقة عن مجلس اإلدارة، وكانوا محايدين حول محتوى الفقرة ) 
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مين ولهم خبرة في هذا املجال، وأنهم مستقلين  وتخصصات أعضاء مجلس اإلدارة تتناسب مع طبيعة نشاط شركات التأ

 عن اإلدارة التنفيذية.          

توسط  نتائج تحليل واختبار بيانات الدراسة حول الفرضية الفرعية األولى، وقيمة املوفيما عدا ذلك، ومن خالل       

التأمين  ، يمكن القول بأن مكونات بيئ0.487بانحراف معياري قيمته    3.59املرجح والتي بلغت   ة الرقابة في شركات 

 إلطار موضوع الدراسة  الليبية 
ً
افقة بدرجة مناسبة مع مكونات بيئة الرقابة وفقا  (. COSO) منسجمة ومتو

 إلطار ) 2
ً
افر مكونات تقييم املخاطر وفقا  بشركات التأمين الليبية، ومن أهم مالمح ذلك:   ( COSO. تو

تلك   بتحقيق  املرتبطة  املخاطر  وإدارة  وتحليل  بتحديد  اإلدارة  قيام  مع  وواضحة،  املالية محددة  التقارير  أهداف  أ. 

 األهداف مع مراعاة احتمال تحريف البيانات والغش والتالعب فيها عند تقدير املخاطر.  

املخاطر وتحليلها وإدارتها، إضافة إلى مساهمة أنشطة املراجعة الداخلية في تطوير    ب. وجود وحدات مختصة بدراسة

 إدارة املخاطر وتقديمها تقارير دورية ومستمرة بهذا الخصوص.  

املخاطر   من  للتقليل  للخارج  التأمين  بإعادة  والقيام  قبوله،  قبل  للداخل  التأمين  إعادة  مخاطر  وتحليل  دراسة  ج. 

 ومع دراسة املخاطر املتوقعةمن أسعار الصرف.  املصاحبة للوثائق،

افقين على محتوى الفقرة )  ( الثامنة التي نصت على أن اإلدارة تقوم  بالتغيير  8وقد كان املشاركين بالدراسة غير مو

املفاجئ واملستمر للموظفين وللتعليمات املوجهة لهم من أجل اكتشاف املخاطر وتفاديها؛ كما كانوا محايدين حول  

( التاسعة التي جاء في مضمونها أن اإلدارة تقوم بدراسة وتحليل املخاطر الناتجة عن تغيير املوظفين  9وى الفقرة ) محت

 أو تعيين موظفين جدد، وتقوم باتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها.

 إلطار ) 3
ً
افر مكونات أنشطة الرقابة وفقا  مالمح ذلك: بشركات التأمين الليبية، ومن أهم ( COSO. تو

عليها،    والرقابة  األصول  حيازة  بين  تام  فصل  ووجود  التأمين،  شركات  ملمتلكات  وإلكترونية  مادية  حماية  وجود  أ. 

والفصل فيما بين مهام املبرمج للحاسب اآللي ومهام املشغلين له، ووجود إجراءات رقابية كافية على عمليات اقتناء  

 جراء جرد مفاجئ ودوري ملمتلكات الشركة.  األصول وتوثيقها، وقيام لجان مكلفة بإ

ب. السجالت والدفاتر واملستندات ووثائق التأمين وامللفات تتالءم مع طبيعة عمل شركات التأمين موضوع الدراسة،  

 مع توفر رقابة كافية عليها. 

األع على  الثنائية  )الرقابة  مثل  املالئم  غير  الحدث  وقوع  تمنع  وقائية  رقابية  أنشطة  وجود  ووجود  ج.  الهامة(،  مال 

 إجراءات رقابية كاشفة )املطابقات الداخلية، واملصادقات الخارجية(.

د. استخدام وسائل مناسبة لتقويم األداء مثل: املوازنات التقديرية واملؤشرات والتقارير املالية وغير املالية، والقيام  

 مخاطر الغش واالحتيال. بتقدير املخصصات الفنية بمعرفة واعتماد خبراء التأمين ملواجهة 

ه. وجود إجراءات رقابية فعالة ضد مخاطر الغش واالحتيال في إبرام عقود التأمين أو املطالبة بالتعويضات، وتتولى  

 لجان متخصصة مراجعة تقدير األضرار وقيمة التعويضات قبل سدادها للمنتفعين. 

نشاط على  اإلشراف  هيئة  وتعليمات  توجيهات  بتنفيذ  االلتزام  الدراسة     و.  التأمين موضوع  وقيام شركات  التأمين، 

 ضمن آليات متعددة بفحص مستمر وفعال على العناصر السابقة كافة. 

ونتائج تحليل واختبار البيانات املتعلقة بعينة الدراسة حول الفرضية الفرعية الثالثة،  ومن خالل الفقرات السابقة،  

، يمكن القول بأن مكونات أنشطة الرقابة في  0.406ف معياري قيمته  بانحرا  4.06توسط املرجح والتي بلغت  وقيمة امل

افقة    إلطار  مكونات أنشطة الرقابة    مع بدرجة مناسبة  شركات التأمين الليبية موضوع الدراسةمنسجمة ومتو
ً
وفقا

 (.COSO)  لجنة

 إلطار ) 4
ً
افر مكونات املعلومات واالتصال وفقا  الليبية، ومن مالمح ذلك: بشركات التأمين ( COSO. تو
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أ. تعمل اإلدارة على تحديد املعلومات ذات العالقة بأهدافها وتحصل عليها وتستخدمها بكافة املستويات،  كما تقوم  

 اإلدارة بتحديد املعلومات ذات العالقة بعناصر الرقابة األخرى كافة.

تتيح وتدعم فهم وتنف الداخلية واإلجراءات  ب. وجود قنوات اتصال جيدة داخل هذه الشركات  الرقابة  أهداف  يذ 

اقات.   واملسئوليات، مع وجود قنوات اتصال تسمح لألفراد بالتقرير عن أية مخالفات أو اختر

متميز،   املراسالت   تدفق  أن  كما  املعلومات،  على  للحصول  ومتنوعة  مناسبة  اتصال  وقنوات  آليات  وجود  ج. 

 ، مع وجود صندوق للشكاوي.واملعلومات تصل في الوقت املناسب وبأقل كلفة

د. املستندات مصممة بشكل جيد وفعال يحقق أغراض الرقابة والضبط الداخلي، ويسهل تسجيل املعامالت بالدفاتر  

 ويساعد على إعداد التقارير والقوائم املالية، ويساهم في تحسين أداء الرقابة الداخلية. 

التي كان مضمونها وجود آليات تسمح للموظفين واملندوبين  ( و 9وقد كان املشاركين محايدين حول محتوى الفقرة ) 

 بتقديم االقتراحات التي يكون هدفها التطوير والتحسين في الخدمات. 

الدراسةمنسجمة        موضوع  الليبية  التأمين  شركات  في  واالتصال  املعلومات  نظام  مكونات  فإن  ذلك  عدا  وفيما 

افقة   إلطار واالتصال   املعلوماتمع مكونات بدرجة مناسبة ومتو
ً
 (.COSO)  وفقا

 إلطار ) 5
ً
افر مكونات املتابعة وفقا  بشركات التأمين الليبية، ومن أهم مالمح ذلك: ( COSO. تو

اقبة وتقييم مكونات الرقابة الداخلية للتأكد من أنها تعمل وفق املصمم واملخطط له،   أ. قيام اإلدارة وباستمرار بمر

 إلجراءات الرقابية واملخاطر املرتبطة بها. مع تحديد أوجه القصور والضعف في ا

اليومية بهذه الشركات، مع وجود اهتمام   في كافة األنشطة  افر املتابعة املستمرة لتطبيق اإلجراءات الرقابية  ب. تو

بنتائج املطابقات الدورية والسنوية بين أرصدة الحسابات الدفترية والفعلية من أجل التعرف على أي عيوب في نظام 

 ابة الداخلية.  الرق

ج. قيام نشاط املراجعة الداخلية بمتابعة وتقييم مكونات الرقابة الداخلية بشكل دوري ومستمر، واإلبالغ عن ذلك  

التصحيحية اإلجراءات  التخاذ  املسئولة  لألطراف  فورية  معبصورة  الالزمة  ،  اإلجراءات  باتخاذ  اإلدارة  مجلس  قيام 

 بشأن أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي يتم تبليغه بها من قبل املراجع الخارجي.    

افقين على مضمون الفقرة )  ( التي جاء فيها بأن لجنة املراجعة تقوم باملتابعة والتأكد من  6وقد كان املشاركين غير مو

افقين على ما جاء بالفقرة  جودة املراجعة الداخل ية، وتقوم برفع تقارير بخصوص ذلك للجهات ذات العالقة؛ وغير مو

( والتي كان مضمونها أن لجنة املراجعة تعمل بشكل مستمر ودوري على التفاعل مع املراجع الداخلي والخارجي وبما  7) 

 يساهم في تحسين وتطوير الرقابة الداخلية. 

افقة  وفيما عدا ذلك، فإن مك      الليبية منسجمة ومتو التأمين  املتابعة بشركات  بدرجة مناسبة مع مكونات  ونات 

 إلطار لجنةامل
ً
 (. COSO) تابعة وفقا

وفي ضوء ما تقدم من نتائج، وما أكدته االختبارات حول املكونات الخمسة الرئيسية مجتمعة )اختبار الفرضية       

، توصلت هذه الدراسة إلى أن أنظمة  0.3738بانحراف معياري    3.76  األساسية(، وقيمة املتوسط املرجح والتي بلغت

مع   مناسبة  بدرجة  افق  وتتو الدراسةتنسجم  موضوع  الليبية  التأمين  شركات  في  املطبقة  الداخلية  هيكل  الرقابة 

 ( لجنة  إلطار  وفقا  الداخلية  لهيCOSOالرقابة  الرئيسية  الخمسة  املكونات  لترتيب  التفصيلي  املستوى  وعلى  كل  (، 

 لرتب املتوسطات هو مكون األنشطة الرقابية بمتوسط 
ً
الرقابة الداخلية في هذه الشركات نالحظ أن افضلها وفقا

، ثم بيئة  3.70، ثم تقييم املخاطر بمتوسط بلغ  3.81، يليه مكون املعلومات واالتصال بمتوسط بلغ  4.06حسابي بلغ  

 مكون املتابعة ب3.59الرقابة بمتوسط بلغ 
ً
 . 3.54متوسط ، واخيرا

 ناقشة: امل 6.1
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الرقابة الداخلية املطبقة في شركات التأمين الليبية في ضوء هيكل  الدراسة الحالية أول دراسة تتناول أنظمة  تعتبر  

 إلطار لجنة  
ً
جوانب رقابية مهمة تتعلق بشركات  النتائج التي توصلت اليها  وأوضحت  ،  COSOالرقابة الداخلية وفقا

ت التأمين الليبية  ( والتي تناولت أنظمة الرقابة الداخلية في شركا2007التأمين مقارنة بنتائج  دراسة محمد الشريف ) 

 للمفهوم التقليدي
ً
 . وفقا

 إلطار لجنة       
ً
فقد اقتصرت على  COSOأما فيما يخص الدراسات املحلية التي تناولت نظام الرقابة الداخلية وفقا

 ملقررات لجنة  2016دراسة )سميرة العويتي،  
ً
بالتركيز على القطاع    COSO( التي تناولت مقومات الرقابة الداخلية وفقا

ا ملا أوصت به لجنة  ال
ً
افر مقومات الرقابة الداخلية بالجامعات الليبية العامة وفق   COSOعام، واشارة نتائجها إلى تو

وبهذا   لجنة    فهي،  أقرتها  التي  الداخلية  الرقابة  افر مكونات هيكل  بتو بتعلق  فيما  الحالية  الدراسة  نتائج  مع  تتفق 

COSO  ،( والتي تناولت مدى تأثير بيئة الرقابة  2008اسة )نجية الشريف،  در بينما كانت    كٌل حسب مجالها التطبيقي

على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بالشركات والوحدات االقتصادية الليبية والتي تعد شركات التأمين ضمن  

التشغيل   وأسلوب  اإلدارة  فلسفة  بعنصر  املتعلقة  العوامل  معظم  أن  نتائجها  في  أظهرت  قد  التطبيقي،  مجالها 

 على فعالية الرقابة الداخلية، وعلى الرغم  والعوامل املتعلق
ً
ة بعنصر املوضوعية والقيم االخالقية لها تأثير عالي جدا

من أنها تناولت أحد مكونات هيكل الرقابة الداخلية وهو بيئة الرقابة بالشركات والوحدات االقتصادية الليبية، إال  

الدراس  نتائج  مع  جزئيا  تتفق  إليها  توصلت  التي  النتائج  املراجعة  أن  لجان  تأثير  أغفلت  وأنها  السيما  الحالية،  ة 

واستقاللية مجلس االدارة عن اإلدارة التنفيذية على بيئة الرقابة والتي تؤثر بدورها على نظام الرقابة الداخلية، وكانت  

من مجالس    نتائج الدراسة الحالية قد أوضحت أن شركات التأمين الليبية تفتقر لوجود لجان املراجعة، كما أن بعض

تتداخل  اإلدارة غير مستقل استقالل تام عن اإلدارة التنفيذية؛ وذلك فضال على أن مكونات هيكل الرقابة الداخلية  

 مع بعضها البعض في العمل على تحقيق أهداف هذه الرقابة. 

ها والتي أظهرت وجود  غير البيئة الليبية، على اختالف طبيعة املؤسسات التي تناولتوعلى صعيد الدراسات التي تمت في  

 من مؤسسة إلى أخرى فهي  COSOتطبيق إلطار لجنة  
ً
 يختلف نسبيا

ً
تتفق جزئيا  ولو كان مستوى هذا التطبيق أيضا

 . مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج

 توصيات الدراسة:  7.1

 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:      

. مراعاة املؤهل العلمي والتخصص والخبرة ألعضاء مجالس اإلدارة بشركات التأمين الليبية، مع استقاللهم التام  1

ل الشركات  املجالس إدارة  التنفيذية، وتشكيل لجان مراجعة منبثقة عن هذه  و   تتولى عن اإلدارة  مناقشة  اإلشراف 

خطط املراجعة مع املراجع الخارجي بحضور املراجع الداخلي، وعقد اجتماعات ملناقشة التقارير املالية ونظام الرقابة 

 الداخلية. 

ضمن سياسات وممارسات إدارة    أسلوب التغيير املفاجئ واملستمر للموظفين وللتعليمات املوجهة لهم  . ضرورة تبني2

 ، ودراستها وتحليلها. املوارد البشرية، للكشف عن املخاطر

التكلفة والفعالية املحتملة لألنشطة الرقابية في تقليل املخاطر التي تواجه تحقيق األهداف،  . يجب مراعاة أساس  3

 م تطويرها وباستمرار على هذا األساس. وأن يت

و 4 واالتصال  املعلومات  دور  تعزيز  على  العمل  يجب  بتقديم  .  واملندوبين  للموظفين  تسمح  آليات  وجود  على  العمل 

 مقترحاتهم املتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات.  

ا.  5 املراجعة، وأن تقوم  الداخلية من قبل لجنة  املراجعة  للجنة بشكل مستمر ودوري  متابعة وتأكيد جودة نشاط 

 بالتفاعل مع املراجعين الداخلي والخارجي وبما يساهم في  تحسين وتطوير الرقابة الداخلية. 
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 مراجع الدراسة:  8.1

 املراجع العربية:  1.8.1

ردنية،  دور لجنة رعاية التنظيمات اإلدارية في تحقيق ريادة الرقابة الداخلية في بيئة االعمال اال  وآخرين،  . البرغوثي،1

م. 2012(، 19(، العدد ) 5مجلة البحوث، جامعة الفرات، سوريا، املجلد )   

اقبي الحسابات، دراسة استكشافية لعينة من  2 . الججاوي، طالل، تحليل أهمية عناصر الرقابة الداخلية ملر

اقبي الحسابات بالعراق، املجلة العربية لإلدارة، املنظمة العربية للتنمية االدارية، املجل  (، 1(، العدد ) 26د ) مر

م. 2006  

 إلطار 3
ً
. السبوع، سليمان سند، أثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا COSO على أهداف الرقابة،     

م.2011(، 1(، العدد ) 38مجلة عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، املجلد )   

التأمين، دراسة تطبيقية على شركات التأمين  . الشريف، محمد الطيب، تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في قطاع 4

م.2007الليبية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس،   

. الشريف، نجية علي إبراهيم، مدى تأثير بيئة الرقابة على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بالشركات  5

ة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس،  والوحدات االقتصادية الليبي

م. 2008  

. ــالصحن، عبدالفتاح؛ سرايا، محمد السيد وعلي، عبدالوهاب نصر وشحاتة، شحاتة السيد، املراجعة  6

م.2008التشغيلية والرقابة الداخلية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،   

افرها بالقطاع العام وفقا ملقررات لجنة  . العويتي، سميرة س7 الم محمد، مقومات الرقابة الداخلية ومدى تو

COSO من وجهة نظر موظفي املراجعة الداخلية، دراسة تطبيقية على الجامعات الليبية، رسالة ماجستير غير   

م. 2016منشورة، كلية املحاسبة، جامعة الجبل الغربي، غريان،   

حسين، مراجعة الحسابات املتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملية، الجزء األول،  . القاض ي، حسين؛ دحدوح،  8

م.  2009الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   

. الكنعان، أماني محمد بشير، أثر عناصر الرقابة الداخلية على جودة املعلومات املحاسبية، رسالة ماجستير  9

م.2014، قسم املحاسبة، جامعة دمشق، سوريا، منشورة، كلية االقتصاد  

. الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ]10 [SOCPA م. 2010، الرقابة الداخلية إطار متكامل،   

. بدوي، عبدالسالم خميس، أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار 11 COSO على تحقيق أهداف الرقابة،   

دراسة حالة املنظمات األهلية في قطاع غزة، رسالة ماجستير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة،  

م. 2011  

. بسيوني، محمد محمد عبد الغني، موقف مراجعي الحسابات في مصر من التطورات املهنية الحديثة في معيار  12

اد على نظام الرقابة الداخلية ــ دراسة نظرية وميدانية، مجلة البحوث املحاسبية، املجلد  تقييم مدى أمكانية االعتم

م. 1998(، 1(، العدد ) 2)   

. خرواط، عصام الدين السائح، دراسات معاصرة في مراجعة الحسابات، منشورات جامعة الجبل الغربي، ليبيا،  13

م. 2012  

، الرقابة واملراجعة الداخلية الحديثة، الدار الجامعية  . علي، عبد الوهاب نصر؛ شحاته، شحاتة السيد14

م.2006اإلسكندرية،   
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. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية15 [OECD] ،الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر من أجل النزاهة العامة في   

م.2019منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،   

مة الرقابة الداخلية في الشركات املساهمة العامة الفلسطينية  . مشتهى، صبري ماهر، تقييم مدى انسجام أنظ 16

COSO مع إطار م.2015(، 1(، العدد ) 17وأثر ذلك على أداء الشركة وقيمتها، مجلة جامعة األزهر، غزة، املجلد )   

 املراجع األجنبية:  2.8.1

1. Ayagre, Appiah-Gyamerah&Nartey. "The effectiveness of Internal Control Systems of banks. The 

case of Ghanaian banks" International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol 4. Issue 

2, 2014, p377. 

2. Boynton, William C., Raymond N. Johnson, and Walter G. KellModern Auditing, 7th Ed., John 

Wiley & Sons, Inc.New York.,2001. 

3. EL-Hussein El-Masry, Accounting conservatism of cross-listing firms in the pre-and post-Sarbanes 

Oxley periods), 2008. 

4. Kumuthinidevi, "A Study  on  Effectiveness of the  Internal Control  System  in the Private Banks 

of Trincomalee" International Journal of Scientific and Research Publications, Vol 6. Issue 6, 2016, 

p600,612. 

5. Muraleetharan, P. (2009) “Internal control and impact of financialperformance of the 

organization-Special Reference Public and Private Organizations in Jaffna District”. Department of 

Accounting, University of Jaffna 

6. Pickett, K. S. 2010. The internal auditing handbook. John Wiley & Sons. 

 شبكة املعلومات الدولية )االنترنت(: 3.3.4

1.http:  // www.coso.org. 

2. http://www.internalauditor.me/ar/article/cososinternalcontrolintegrated framework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internalauditor.me/ar/article/cosos%20internal%20control%20integrated%20%20framework


 الجامعة   مجلة

 

 126صفحة  )  2021 -ديسمبر  (العدد التاني و العشرون   -السنة العاشرة  

 

 

 

 

 

 

 للتنبؤ بكمية الطاقة الكهربائية    استخدام أسلوب بوكس جنكينز
 (2019 -2000املستهلكة ف ليبيا خالل الفرتة )  

 أ.أحمد سالم الضبع  أ. هشام البشير الربع             د. نجاح عاشور كشالف 
 كلية االقتصاد . طرابلس /  كلية املحاسبة . غريان /   غريان   كلية املحاسبة . 

 مستخلص: 

يعتبر تحليل السالسل الزمنية من املواضيع الهامة التي تتناول سلوك الظاهرة وتفسيرها عبر الزمن حيث  

في   نتائجه  واستخدام  للتنبؤ  مناسب  نموذج  وبناء  الزمنية  للسلسلة  دقيق  وصف  على  الحصول  في  أهميتها  تكمن 

 الحصول على تنبؤات مستقبلية يمكن الوثوق بها . 

إلى  الدراسة  هذه  السالسل    تهدف  تحليل  في  جنكينز  بوكس  أسلوب  بتطبيق  إحصائي  نموذج  وأكفأ  أفضل  تحديد 

  ( الفترة  خالل  ليبيا  في  املستهلكة  الكهربائية  الطاقة  بكمية  التنبؤ  في  باستخدام  2019-2000الزمنية الستخدامه   )

 ( .  EVIEWS - SPSSالبرامج االحصائية ) 

) غير مستقرة ( ويوجد بها اتجاه عام نحو الزيادة وتم أخذ الفروق األولى  حيث أظهرت بيانات السلسلة أنها غير ساكنة  

النموذج   ( ووجد أن  ) مستقرة  الدراسة وجعلها ساكنة  هو النموذج األكفأ واألمثل    ARIMA(0,1,0)للسلسلة قيد 

تم الحصول على    لبيانات السلسلة بعد إجراء بعض االختبارات والفحوصات اإلحصائية ، وباستخدام النموذج املقّدر 

للسنوات   مستقبلية   الطاقة   2024-2020تنبؤات  لكمية  املستقبلية  الخطط  وضع  القرار  ملتخذي  يتسنى  حتى 

 الكهربائية املستهلكة في ليبيا التي من شأنها أن تعود بالفائدة على املصلحة العامة . 

ل على كفاءة النموذج املستخدم  بعد األخذ  وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع القيم الحقيقة في االتجاه مما يد

 في االعتبار بعض املعايير اإلحصائية في هذه الدراسة . 

Abstract: 
Time series analysis, is considered to be among the important subjects, 

that deals the behavior of a certain phenomenon, and interprets it over time, 
where its importance lies in the realization of a an accurate description to the 
time series, and building an appropriate model to make future predictions that 
can be trusted. 
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The goal of this study, is to specify the best and most efficient statistical 
model, to predict the quantity of electrical power used in Libya during the period 
(2000-2019) using Box-Jenkins method. The study is implemented using EVIEWS 
– SPSS. 

Study results indicate that data of this time series is non-stationary 
(unstable) and has a general tendency of increase. By taking the first differences 
of this time series to stabilize it. After using a number of statistical tests, it has 
been concluded that ARIMA(0,1,0) model, is the most efficient and optimal 
model. Using the resulting model, future predictions for the period (2020 – 
2024) were obtained, and predicted values were consistent with the true values 
in tendency, an indicator to the efficiency of the used model. 

 املقدمة 

باستخدام األساليب   البحوث والدراسات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية  في   
ً
لقد أصبح االهتمام كبيرا

حليل العالقات بين هذه الظواهر  اإلحصائية وذلك لتحديد الخصائص واالتجاهات العامة لتلك الظواهر من ناحية وت

 من ناحية أخرى . 

حيث تعتبر السالسل الزمنية من بين أهم األساليب اإلحصائية الحديثة التي يمكن من خاللها معرفة طبيعة التغيرات  

ة التي تطرأ على قيم الظاهرة مع الزمن وتحديد األسباب وتفسير النتائج والتنبؤ بما سيحدث من تغير على قيم الظاهر 

 في املستقبل بناًء على سلوكها في املاض ي . 

 على املجتمع ككل ، من هنا  
ً
 سلبيا

ً
 لزيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في اآلونة األخيرة والتي أثرت تأثيرا

ً
ونظرا

ستهلكة  جات فكرة هذه الدراسة لتتناول هذا الجانب والكشف عن هذه الظاهرة والتنبؤ بكمية الطاقة الكهربائية امل 

اقعية من الشركة   باستخدام أسلوب بوكس جنكينز لتحليل السالسل الزمنية من خالل االعتماد على بيانات سنوية و

 العامة للكهرباء خالل الفترة الزمنية   

في هذه   2000-2019)   للحد من هذه الظاهرة وسيتم  الالزمة والكفيلة  الخطط والتدابير  (وذلك من أجل وضع  ف 

 دام بعض البرامج اإلحصائية لتحليل البيانات وهي الدراسة استخ

 (SPSS  - EVIEWS  . ) 

 مشكلة الدراسة  

اإلمكانياتالالزمة   قلة  إلى  باإلضافة  السكان   بازدياد عدد   
ً
املستهلكة سنويا الكهربائية  الطاقة  كمية  تتزايد 

 لكهربائي .لتوفير الطاقة الكهربائية لسد العجز واملتمثل في عدد ساعات انقطاع التيار ا 

عليه تتمثل مشكلة الدراسة في بناء نموذج كمي يعتمد على تحليل السالسل الزمنية للتنبؤ بمعدالت استهالك الكهرباء 

الليبية   الدولة  في  الكهربائية  الطاقة  االستهالك  اتجاه  على  القرارالتعرف  ملتخذي  يمكن  النموذج  هذا  ومن خالل   ،

اقبة الدور االقتصادي واالجتماعي   بما يتعلق بتسرب العمالت الصعبة للخارج وتوازن ميزان    ومر
ً
بهذا القطاع خاصة

 املدفوعات . 

 هدف الدراسة  

إلى تحديد أفضل وأكفأ نموذج لدراسة السلسلة الزمنية واستخدامه للتنبؤ بمعدل   تهدف هذه الدراسة 

إلى   النموذج املقّدر باإلضافة  في  افرها  ليبيا واألخذ في االعتبار الشروط الواجب تو في  االستهالك للطاقة الكهربائية 

 قراريتها واتجاهها عبر الزمن . الخصائص اإلحصائية للسلسلة الزمنية قيد الدراسة من حيث است 
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 أهميةالدراسة 

  اتخاذ  من  القرار   وأصحاب   املسؤولين   يتمكن  لها   إذمنخال   كبيرة  أهمية   التيلها  املوضوعات   من  التنبؤ   يعتبر 

 املجاالت .  كافة في  الصحيحة  القرارات 

بكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا    للتنبؤ   يستخدم   اجنموذجكمي   الدراسة باستنت   هذه   أهمية  من   عليهتك 

بكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة     تمالتنبؤ   ومن   الزمنية  السالسل  تحليل  في   جنكينز   بوكس  أسلوب   باستخدام   ،وذلك

 ( . 2024-2020خالل السنوات ) 

 بيانات الدراسة  

املقاسة   و  ليبيا  في  املستهلكة  الكهربائية  الطاقة  كمية  في  تتمثل  سنوية  بيانات  الدراسة  هذه  استخدمت 

  ( / ساعة  )  MWHبامليجاوات  الفترة  العامة    2019  -2000( خالل  الشركة  من  البيانات  هذه  على  الحصول  وتم   )

 للكهرباء .

 منهجية الدراسة  

في  التحليلي  الباحثان منهج اإلحصاء  باستخدام األساليب    اتبع  املستهلكة  الكهربائية  الطاقة  التنبؤ بكمية 

ونماذج   السكون  كاختبارات  الزمنية  السالسل  تحليل  في  جنكينز  بوكس  أسلوب  في  واملتمثلة  الحديثة  اإلحصائية 

ARIMA 

 الدراسات السابقة  

( ، تهدف هذه  2018قة الكهربائية ) دراسة مزيدي ثيللي ، بعنوان استخدام السالسل الزمنية للتنبؤ باستهالك الطا  -1

-2009الدراسة إلى تحليل البيانات الشهرية عن استهالك الطاقة الكهربائية بالقطاع العائلي في والية البويرة للفترة ) 

( ،بطريقة بوكس جنكينز وذلك باستخدام نماذج السالسل الزمنية ملا تمتاز به هذه النماذج من دقة ومرونة 2017

حليل السالسل الزمنية ، وأظهرت النتائج أن النموذج املالئم والكفء لتمثيل بيانات السلسلة الزمنية هو  عاليتين في ت

 لنتائج تقدير هذا النموذج تم التنبؤ بكميات االستهالك الشهرية للفترة من جانفي   ARMA(4,2)نموذج  
ً
 2018ووفقا

 مع مثيالت 2018إلى ديسمبر 
ً
 .  [1] ها في السلسلة الزمنية األصلية حيث أظهرت هذه القيم تناسقا

دراسة ابراهيم آدم النور ، بعنوان استخدام السالسل الزمنية للتنبؤ دراسة حالة ، محافظة رفحاء باململكة العربية    -2

 ( ، ) 2023-2014السعودية للفترة  التنبؤ املستقبلي باستهالك الطاقة الكهربائية  2016(  جري هذا البحث بهدف 
ُ
( ،أ

( وذلك من أجل وضع الخطط  2023-2014رفحاء بالحدود الشمالية باململكة العربية السعودية للفترة )   بمحافظة

للكهرباء لجميع منشآت   السعودية  الشركة  البيانات من  تم أخذ   ، الكهربائية  الطاقة  املستقبلية ملواجهة استهالك 

)يناير   للفترة  رفحاء  ديسمبر    2009محافظة  الدرا   2014إلى  وتوصلت  العام  (  باالتجاه  تتأثر  السلسلة  أن  إلى  سة 

املربعات   بطريقة  املقدرة  القيم  أن  يتضح  الطريقتين  من  عليها  املتحصل  النتائج  خالل  ومن  املوسمية  والتغيرات 

الصغرى هي األقرب للقيم الفعلية مما يدل على أن مجموع متوسط مربعات الخطأ لهذه الطريقة أقل من مجموع  

الخطأ   مربعات  بالقيم  متوسط  للتنبؤ  األفضل  هي  الصغرى  املربعات  طريقة  فإن  وعليه  املتوسطات  شبه  لطريقة 

 .  [2] املستقبلية

الطاقة    -3 على  بالطلب  التنبؤ  في  القياسية  النماذج  فعالية  بعنوان   ، نصرالدين  عشوي  و  جمال  زدون  دراسة 

ل2016الكهربائية)  األمثل  القياس ي  النموذج  ملعرفة  الدراسة  هذه  تسعى  في  (،  الكهربائية  الطاقة  على  بالطلب  لتنبؤ 

نموذج   وهي  قياسية  نماذج  أربع  تطبيق  تم  الغرض  ولهذا  نموذج    Box-Jenkinsتلمسان   ،Holt Winters  نموذج  ،

 ( الفترة  خالل  ثالثية  بيانات  باستخدام  البسيط  الخطي  االنحدار  ونموذج  العام  وتوصلت  2012-2007االتجاه   )

 .Jenkins-Box [3]هو نموذج  الدراسة أن النموذج األمثل 
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دراسة العبد احمد و عادل محمد ، بعنوان نماذج السالسل الزمنية االحادية إلنتاج واستهالك الكهرباء في والية    -4

( ،  هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذجين قياسيين لتحليل اتجاه إنتاج واستهالك الكهرباء 2014الخرطوم بالسودان ) 

ستقبلية بوالية الخرطوم ، وتم اعتماد منهجية بوكس جنكينز وتم إجراء التطبيق لسلسلتي اإلنتاج  والتنبؤ بالقيم امل 

 ( الفترة  في  الخرطوم  بوالية  باستخدام  2011-1990واالستهالك   ))SPSS- MINTAB    أن اتضح  النتائج  ومن خالل   )

ARIMA ( 1,2,0)  إنتاج الكهرباء والنم للتنبؤ بكميات  النموذج املالئم  النموذج املالئم    ARIMA (1,3,0)وذج  هو  هو 

 .  [4] للتنبؤ بكميات االستهالك ، حيث حقق النموذجين قدرة عالية في التنبؤ وذلك حسب القدرة التنبؤية

دراسة شرماط طاهر و بوعيشاوي يوسف ، بعنوان دارسة تنبؤية لتقلبات استهالك الكهرباء باستخدام نماذج    -5

 ات املتحركة في والية املدية للفترة  االنحدار الذاتي و املتوسط 

(، تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة استهالك الكهرباء في والية املدية باستخدام نماذج االنحدار  2019( ، )  2011-2017)  

جانفي    ( للفترة  املتحركة  واملتوسطات  ديسمبر    2011الذاتي  الكهرباء   2017إلى  أن  إلى  الدراسة  هذه  وتوصلت   )

 .  [5] اتجاه عام متزايدفي شكل نموذج جدائي ذو   SARMA(4,0)املستهلكة تتبع نموذج 

( ، تهدف هذه 2014دراسة قسمي طارق ،بعنوان استخدام السالسل الزمنية للتنبؤ بمبيعات الطاقة الكهربائية ،)   -6

الدراسة إلى استخدام نماذج السالسل الزمنية املوسمية لدراسة وتحلياللبيانات الشهرية ملبيعات الطاقة الكهربائية  

، وأظهرت النتائج    2013إلى فيفري    2005بريكة للفترة من ديسمبر    املوجهة للقطاع االداري وقطاع العائالت في مدينة

النموذج   والنموذج    SARIMA(1,1,4)(0,1,0)أن    ، العائلي  القطاع  سلسلة  لتمثيل  والكفء  املالئم  هو 

SARIMA(0,1,1)(0,1,1)  كان هو االفضل واالكفأ لسلسلة القطاع االداري ،وتم استخدامهم للتنبؤ بمبيعات الطاقة

للقطاعين من مارس  الك السلسلة    2014إلى فيفري    2013هربائية  في   مع مثيالتها 
ً
تناسقا بها  القيم املتنبئ  ،وأظهرت 

 األصلية ، وقدمت لنا صورة مستقبلية عن مبيعات الكهرباء .      

فائدة التي  استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد الفجوة العلمية التي يجب تناولها وتحديد ال 

جريت فيها الدراسة وهي البيئة الليبية حيث الحظ الباحثان  
ُ
سوف تقدمها ملتخذي القرار ، وتميزت عنها في البيئة التي أ

 قلة األبحاث العلمية في هذا املجال بالدولة . 

 السكون ) االستقرارية  ( 

اقع العملي لكونها تسير  في اتجاه عام وبالتالي يجب تحويلها    إن أغلب السالسل الزمنية ال تكون ساكنة في الو

لهذه   اإلحصائية  الخصائص  كانت  إذا  ساكنة  الزمنية  السلسلة  أن  ويقال   . )مستقرة(  ساكنة  زمنية  سالسل  إلى 

السلسلة عبر الزمن ال تتغير باإلزاحة إلى االمام أو الخلف بعدد من الوحدات الزمنية وكذلك يكون وسطها الحسابي  

الزمن في هذه الحالة يطلق عليها سلسلة زمنية ساكنة وملعرفة استقراريه السلسلة الزمنية هناك  وتباينها ثابتان عبر  

 عدة اختبارات أهمها : 

 اختبار جذر الوحدة  

أكثر   ُيعد  والذي  الزمنية  السالسل  الستقرار  اإلحصائية  االختبارات  أهم  من  الوحدة  جذر  اختبار  يعتبر 

 حي
ً
ث يهدف إلى فحص السلسلة الزمنية لكل متغير من متغيرات الدراسة خالل الفترة  االختبارات دقة و أوسعها انتشارا

الزمنية للبيانات والتأكد من استقراريتها وتحديد رتبة تكامل كل متغير على حده ؛ فإذا استقرت السلسلة بعد أخذ  

 الفروق األولى في السلسلة األصلية تكون متكاملة من الرتبة األولى وهكذا . 

 ي أهم اختبارات جذر الوحدة التي تم استخدامها في هذه الدراسة : وفيما يل

 (  ADFاختبار ديكي فللور املوسع )   -1
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م بتطوير اختبار تحليل طبيعة وخصائص السالسل الزمنية ويعتبر هذا  1981قام العالم ديكي فوللر في سنة   

سالسل الزمنية لتصحيح مشكلة االرتباط الذاتي  االختبار من أشهر االختبارات اإلحصائية املستخدمة في استقراريه ال 

 .  [11[] 7]في البواقي 

 (  PPاختبار فيلبس بيرون)  -2

يختلف هذا االختبار عن اختبار ديكي فوللر املوسع في كونه ال يحتوي على قيم متباطئة للفروق فهو يعالج    

 . [12[]7] االرتباط الذاتي من الدرجة األعلى وكذلك عدم التجانس

 بناء النموذج  مراحل

 تمر مرحلة بناء النموذج بأربع مراحل أساسية وهي :  

 مرحلة التعرف  -1

   ( النموذج  إلى رتبة نموذج االنحدار الذاتي    p( حيث يشير الرمز    p,d,qيقصد بمرحلة التعرف اختيار رتبة 

الرمز   الرمز  dويشير  ويشير  الزمنية  السلسلة  الضرورية الستقرار  الفروق  درجة  أو  األوساط    qلرتبة  نموذج  رتبة  إلى 

ودالة االرتباط  ( ACF ) املتحركة ، حيث أن األداتين املستخدمتين لتحديد النموذج ودرجته هما دالة االرتباط الذاتي 

 ( وذلك بالرسم البياني لكل منهم .  ( PACFالذاتي الجزئي

 مرحلة التقدير   -2

بعد إتمام مرحلة التعرف على النموذج الذي يالئم بيانات السلسلة الزمنية قيد الدراسة تأتي مرحلة التقدير  

]  ، ولكي يحقق النموذج الهدف األساس ي من بناءه وهو التنبؤ يجب علينا أن نضمن جودته ومالئمته للسلسلة الزمنية

8] . 

 مرحلة التشخيص  -3

ى النموذج املقّدر تأتي مرحلة التشخيص وهي من أهم املراحل حيث يتم فيها االطمئنان على  بعد التعرف عل 

نموذج البيانات ومن تم إمكانية استخدامه في التنبؤ ومن أهم االختبارات والفحوص التي تجرى على النموذج الختبار  

يد النموذج األفضل من بين مجموعة من  . ولغرض تحد  [9]  وتحليل البواقي   Box Ljungمدى مالئمته للبيانات اختبار

بيزيان معيار  منها  معايير  عدة  توجد  التحديد    BICالنماذج  معامل   ،R-Squared    املطلقة األخطاء  نسب  ،متوسط 

MAPE . 

 مرحلة التنبؤ   -4

قال  وهي آخر مرحلة في بناء النموذج وعادة ما يكون الهدف النهائي من تحليل السالسل الزمنية ،  وال يتم االنت  

إلى هذه املرحلة إال بعد اجتياز كافة املراحل السابقة وذلك للحصول على تنبؤات مستقبلية موثوق بها تساعد متخذي  

 القرار التخاذ القرار املناسب  . 

 الرسم البياني للسلسلة الزمنية الخاصة بكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة  

 ( لك1من خالل شكل  الزمنية  بالسلسلة  الفترة  ( والخاص  ليبيا خالل  في  املستهلكة  الكهربائية  الطاقة  مية 

( نالحظ وجود اتجاه عام متزايد مع الزمن مما يدل على عدم سكون )عدم استقرار( السلسلة الزمنية  2000-2019) 

م 2011م نتيجة األحداث املتمثلة في حرب  2011كذلك نالحظ تدني في كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة خالل سنة  

 وما تبعها من كوارث طالت املوارد البشرية والبنية التحتية للدولة الليبية . 
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 (2019-2000( يوضح السلسلة الزمنية لكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا للفترة ) 1شكل ) 

األولى   الفروق  أخد  إلى  نلجأ  )مستقرة(  ساكنة  الدراسة  قيد  الزمنية  السلسلة  العام وجعل  االتجاه  من  وللتخلص 

 للسلسلة الزمنية لكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة . 

  ( والخاص بسلسلة الفروق األولى لكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا نالحظ أن السلسلة 2ومن خالل شكل ) 

 الزمنية أصبحت ساكنة )مستقرة ( مع الزمن . 

 
 ( يوضح سلسلة الفروق االولى لكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا 2شكل ) 

 وللتأكد من استقراريه السلسلة الزمنية قيد الدراسة تم استخدام اختبار جذر الوحدة . 
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 اختبار جذر الوحدة  

( وفيليبس  ADF( والخاص باختبار جذر الوحدة واملتمثل في اختباري ديكي فوللر املوسع ) 1من خالل جدول ) 

بالنسبة للسلسلة الزمنية الخاصة   0.05أكبر من    ADF    ،PP( نالحظ أن مستوى الداللة املعنوية لكل من  PPبيرون ) 

ولى للسلسلة الزمنية فإن قيمة مستوى الداللة املعنوية  بكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة ، أما بعد أخذ الفروق األ 

داللة على أن السلسلة الزمنية للطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا بعد أخذ الفروق    0.05أقل من    ADF    ،PPلكل من  

 األولى أصبحت ساكنة )مستقرة( .

 

 اختبار جذر الوحدة 

 ADF PP السلسلة الزمنية 

 0.1013 0.4966 الكهربائية املستهلكة في ليبيا كمية الطاقة 

 0.0008 0.0009 كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة بعد أخذ الفروق األولى 

 ( يمثل نتائج اختبار جذر الوحدة 1جدول ) 

 الرسم البياني لدالتي االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي  

بعد التأكد من استقراريه السلسلة الزمنية قيد الدراسة تأتي مرحلة التعرف على النموذج من خالل دالتي  

 ( لسلسلة الفروق األولى لكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا . PACF( والذاتي الجزئي) ACFاالرتباط الذاتي) 

 
 ( يمثل دالة االرتباط الذاتي لسلسلة الفروق االولى 3شكل ) 
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 ( يمثل دالة االرتباط الذاتي الجزئي لسلسلة الفروق االولى 4شكل ) 

( نالحظ أن دالة االرتباط الذاتي لسلسلة الفروق األولى لكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا  3من خالل شكل ) 

افق   وهذه الحالة تو
ً
 .  MA(0)تقترب من الصفر تدريجا

بائية  ( نالحظ أن دالة االرتباط الذاتي الجزئي لسلسلة الفروق األولى لكمية الطاقة الكهر 4كذلك من خالل شكل ) 

افق   وهذه الحالة تو
ً
 .  AR(0)املستهلكة في ليبيا تقترب من الصفر تدريجا

الدراسة هو   قيد  الزمنية  للسلسلة  املقّدر  النموذج  فأن  لبيانات    ARIMA(0,1,0)بالتالي  املقّدر  النموذج  من  وللتأكد 

بع  باستخدام  الدرجة  في  منه  قريبة  نماذج  اقتراح  تم  الدراسة  قيد  الزمنية  لتحديد  السلسلة  اإلحصائية  املعايير  ض 

 ( 2النموذج األفضل واألكفأ كما هو موضح في جدول ) 

 

 

 

MAPE BIC R-Squared النموذج 

5.278 28.98 0.905  (0,1,0 )ARIMA 

5.650 29.14 0.910  (1,1,0 )ARIMA 

5.733 29.127 0.912  (0,1,1 )ARIMA 

5.528 29.347 0.912  (1,1,1 )ARIMA 

 تطبيق مجموعة من املعايير على مجموعة من النتائج لتحديد االفضل واالكفأ فيما بينها ( نتائج 2جدول ) 

 ( الجدول  من  معياري  2نالحظ  وفق  أنه   )BIC    ,MAPE    هو نموذج  وأكفأ  أفضل  كانت  ARIMA(0,1,0)أن  حيث 

وهي     R-Squared= 0.905وهما أصغر قيمتين  بين النماذج املقترحة  وكانت قيمة    MAPE=5.278و     BIC=28.98قيمتي

 قيمة كبيرة تدل على كفاءة النموذج املقّدر، وبالتالي فإن النموذج مالئم لبيانات السلسلة. 

 اختبارمالءمةالنموذج 
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بعض   إجراء  من  البد  التنبؤ  في  عليه  االعتماد  ويمكن  للبيانات  ومالئم  جيد  املقّدر  النموذج  يكون  لكي 

 الفحوصات واالختبارات عليه وهي كالتالي : 

 Box-Ljung اختبار  -1

 ( ومن خالل جدول   ، للبواقي  ذاتي  ارتباط  وجود  عدم  من  التأكد  إلى  االختبار  قيمة  3يهدفهذا  أن  نالحظ   )

وعليه فإن سلسلة البواقي غير معنوية أي عدم وجود ارتباط      0.05( وهو أكبر من  0.997داللة املعنوية ) مستوى ال

 ذاتي بين البواقي ،وعليهفإنالنموذجاملقّدرمالئموجيدلبيانات السلسلة قيد الدراسة . 

Sig Df Statistics Model 

0.997 18 5.870 ARIMA(0,1,0) 

 Box-Ljung( نتائج اختبار 3جدول ) 

 تحليل البواقي   -2

(  لدالتي االرتباط الذاتي و االرتباط الذاتي الجزئي للبواقي على التوالي نالحظ أن  6( و ) 5من خالل الشكلين ) 

ال فترة  داخل  تقع  للبواقي  الجزئي  الذاتي  االرتباط  ودالة  الذاتي  االرتباط  لدالة  سواء  االرتباط  معامالت  ثقة  جميع 

 للعينات وهذا يدل على أن البواقي عشوائية وأن النموذج املقّدر مالئم ويمكن استخدامه في التنبؤ . 

 
 (دالة االرتباط الذاتي للبواقي 5شكل ) 
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 ( دالة االرتباط الذاتي الجزئي للبواقي 6شكل ) 

 

 

 التنبؤ 

واختبار مدى جودته ومالئمته لبيانات السلسلة الزمنية قيد    ARIMA ( 0,1,0)بعد اختيار النموذج املقّدر  

(بامليجا وات / ساعة  2024-2020الدراسة يمكننا التنبؤ بكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة في ليبيا خالل السنوات ) 

 ( . 4كما هو مبين بالجدول ) 

 2024 2023 2022 2021 2020 السنوات 

 35168556.80 34172539.40 33176522 32180504.60 31184487.19 القيم التنبؤية

 (2024-2020( التنبؤ بكمية الطاقة الكهربائية املستهلكة  خالل السنوات ) 4جدول ) 

 

( القيم األصلية لسلسلة كمية الطاقة الكهربائية في ليبيا والقيم املتنبئ  بها داخل العينة    7حيث يوضح الشكل  ) 

( نالحظ أن وجود تقارب بين القيم األصلية والقيم املتني    7( ومن خالل الشكل ) 2019-2000املقابلة لها خالل الفترة )  

 .   ARIMA ( 0,1,0)بها داخل العينة مما يدل على جودة وكفاءة النموذج 
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 ARIMA ( 0,1,0)(يوضح القيم االصلية والقيم التنبؤية بواسطة النموذج7شكل ) 

 الخاتمة 

 ألصحاب القرار من اجل وضع الخطط املستقبلية  
ً
 مهما

ً
تعتبر كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة مقياسا

 على بيانات سنوية في الفترة  ملواجهة استهالك الكهرباء في ليبيا حيث تم تحليل السلسلة الزمنية قيد الدر 
ً
اسة اعتمادا

( وكانت السلسلة الزمنية غير ساكنة وبها اتجاه عام نحو الزيادة واستقرت بعد اخذ الفروق االولى لها  2000-2019)  

ان   تبين  النماذج  من  مجموعة  بين  املفاضلة  وكذلك  الجزئي  والذاتي  الذاتي  االرتباط  لدالتي  البياني  الرسم  وبعد 

 كانت القيم    ARIMA (0,1,0)االفضل واالكفأ هو  النموذج  
ً
بعد اجراء بعض الفحوصات واالختبارات االحصائية ايضا

املتنبئ بها متناسقة من حيث االتجاه مع القيم االصلية مما يدل على جودة وكفاءة النموذج ،وتم الحصول على تنبؤات  

 (.2024إلى  2020مستقبلية لعدد من السنوات ) 

حثان باالهتمام بقسم االحصاء بالشركة العامة للكهرباء بصفة عامة وبفروع الشركة بصفة خاصة  حيث يوص ي البا

 لصعوبة الحصول على البيانات الالزمة إلجراء البحوث العلمية وتوفير االمكانيات وزيادة تفعيل دوره في  
ً
وذلك نظرا

او اجهزة حاسوب لغرض الرجوع اليها بكل     تسجيل وتوثيق البيانات الخاصة بكميتي االستهالك والتوليد في سجالت

 سهولة ويسر . 

 قائمة املراجع 

 : املراجع باللغة العربية : 
ً
 أوال

 – ( استخدام السالسل الزمنية للتنبؤ باستهالك الطاقة الكهربائي في الجزائر 2018. ثيللي مزيدي ،) 1

 جامعة البويرة . 

 ( استخدام السالسل الزمنية للتنبؤ في اململكة العربية السعودية . 2016)  . آدم النور ابراهيم ، 2

( فعالية النماذج القياسية في التنبؤ بالطلب على الطاقة الكهربائية ،   2020. جمال زدون ، نصرالدين عشوي ،) مارس  3

 ( . 1( العدد ) 8الجزائر ، مجلة التكامل االقتصادي ، مجلد ) 

( نماذج السالسل الزمنية األحادية إلنتاج واستهالك الكهرباء بوالية الخرطوم السودان  2014عادل ، ) .أحمد العبد ، محمد  4

 ( .1(العدد) 5،مجلة الجزيرة للعلوم االقتصادية واالجتماعية ،مجلد ) 
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ر الذاتي  ( دراسة تنبؤية لتقلبات استهالك الكهرباء باستخدام نماذج االنحدا2019. شرماط طاهر ، بوعيشاوي يوسف ، ) 5

 واملتوسطات املتحركة في والية املدية ،مجلة بحوث االدارة واالقتصاد ، كلية االقتصاد واملحاسبة والعلوم االدارية . 

في الجزائر  2014.طارق قسمي ،) 6 للتنبؤ بمبيعات الطاقة الكهربائية  رسالة ماجستير    – ( ، استخدام السالسل املوسمية 

 بسكرة . -،جامعة محمد خيضر

 ( . 2010في تحليل السالسل الزمنية والتنبؤ )  Box – Jenkins ثمان نقار، منذر العواد، منهجية  . ع7

 ( .2016في التنبؤ االقتصادي )  ARIMA. أحمد حسين العاني ، استخدام نماذج  8

 .  سميرمصطفىشعراوي،مقدمةفيالتحلياللحديثللسالساللزمنية،مركزالنشرالعلمي، 9

 ( . 2005اململكةالعربيةالسعودية،الطبعةاألولى) 

 . عدنانماجدعبدالرحمنبري،طرقالتنبؤاإلحصائي،مطابعامللكسعود،اململكةالعربية 10

 ( .2002السعودية،الطبعةاألولى،) 

 : املراجع باللغة االنجليزية :
ً
 ثانيا

11. Dicky, David, A. and Fuller, w, A., (1981), "likelihood ratio statistics for 

autoregressive time series with a unit root", E conometrica, VOL. 49.NO4; P-P (1057-1072). 

12. Philips, P-P. B and Perron, P., (1988), "Testing for a unit root in time series  

regression", Biometrika VOL 75, NO, 2, P-P (335-246). 
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 االسرة وترسيخ التسامح والسالم االجتماعي 

 

 ياسرمحمدعزب    أ. رمضان عمر مفتــاح  .د
 كلية التربية الزنتان 

  : ستخلصم

الوقوف على الدور الحقيقي الذي تلعبه األسرة في ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي  البحث الحالي إلى    يهــدف

وتكمن   أبنائها..  لدي    البحثأهميـةلدى  االجتماعي  والسالم  التسامح  قيم  ترسيخ  في  أهمية األسرة  الضوء على  أنه يسلط  في 

املجتمع الليبي في السنوات األخيرة، والذي يتماش ى مع  أبنائها، في ظل التحديات والتحوالت والتغيراتاملتسارعةالتي يشهدها  

تحذيرات منظمة الصحة العاملية واالختصاصيين النفسيين من كارثة محدقة باألطفال الليبيين جراء الفوض ى التي تعيشها  

حث اإلجابة علي  وقد حاول الباحثان من خالل هذا البالبالد من انتشار الصراعات واالشتباكات املسلحة في مناطق متفرقة..  

ماذا يقصد باألسرة، وما هي أهميتها، وأبرز وظائفها؟، وماذا يقصد بقيمة التسامح وأهميته للفرد واملجتمع،   التالية:  التساؤالت

والسالم   التسامح  قيم  اقع  و هو  وما  وأركانه؟،  واالجتماعي،  والسالم  بالسالم،  املقصود  ما  وكذلك  ودرجاته؟،  ومجاالته، 

ا في  أبنائها؟،  االجتماعي  لدى  االجتماعي  والسالم  التسامح  قيم  ترسيخ  في  الليبية  األسرة  دور  هو  وما  الليبي؟،  ملجتمع 

لطبيعةهذااملوضوعاستخدمالباحثان
ً
املرتبطة    املنهجونظرا ملا يقدمه من تفسير جيد للحقائق واملعلومات  التحليلي  الوصفي 

التي من شأنها أن تعزز وتدعم األسرة  التوصياتو   النتائجإلي مجموعة من  وقد انتهي الباحثان في نهاية تحليلهما  بموضوع البحث،  

 في غرس وترسيخ قيم ايجابية كالتسامح والسالم االجتماعي بما يحقق تماسك املجتمع الليبي واستقراره.

Abstract : 

The Aim: of the current research identify the real role that the family plays in consolidating the values 

of tolerance and social peace among its citizens , Importance: of this research is that it highlights the importance 

of the role of the family in consolidating the values of tolerance and social peace, This role, in light of the 

warnings of the World Health Organization and psychologists of the disaster looming Libyan children because 

of the chaos experienced by the country from the spread of conflicts and armed clashes and rapid changes in 

the Libyan society .. The researchers tried to answer the following Questions:What is meant by the family, what 

is its importance, and its most important functions? What is meant by the value of tolerance and its importance 

to the individual and society, its fields and degrees? What is meant by peace, peace and social, and its pillars? 

What is the reality? The values of tolerance and social peace in the Libyan society? What is the role of the Libyan 

family in establishing the values of tolerance and social peace for their children?,The researchers used the 

Analytical DescriptiveApproach to provide a good interpretation of the facts and information related to the 

subject of the research. Theresearchers at end of their analysis, the researchers concluded a set of Results and 

Recommendations that would strengthen and support the family in instilling and consolidating positive values 

such as tolerance and social peace in order to achieve the cohesion and stability of the Libyan society. 
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تناول املفكرون شؤون األسرة بالدراسة والبحث منذ أقدم مراحل التفكير املنظم، وذلك ملا ملسوه من أهمية هذه  

الوحدة االجتماعية في الحرص علي سالمة بنيان املجتمع، وطاملا كانت هذه الخلية علي قدر من االستقامة والتماسك،  

ملفكرين املشاكل االجتماعية التي تواجهها أية دولة إلي عوامل  صلحت شؤون املجتمع واستقامت أموره، ويعزو كثير ن ا 

النحو الذي نراه، فال يمكننا علي هذا   من طبيعة أسرية، تراكمت بمض ي الزمن ورسبت في الحياة االجتماعية علي 

إقالتها من املحن التي تردت   علي حل مشاكل األسرة و
ً
فيها، إذ ال   النحو أن نقض ي علي مشاكل املجتمع ما لم نعمل أوال

 صالح للمجتمع الكبير وهو الدولة إال بإصالح املجتمع الصغير وهو األسرة.  

 في معظم مجاالت الحياة  
ً
 نوعيا

ً
في السنوات القليلة املاضية تحوال اقع املجتمع الليبي يري أنه شهد  واملتأمل لو

خارجية والداخلية؛ مثل: التقدم العلمي  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، نتيجة جملة من العوامل ال

االتصاالت   مجال  في  خاصة  صغيرة،  كقرية  بأسره  العالم  جعل  الذي  الخارجي  واالنفتاح  والعوملة  والتكنولوجي، 

 وتكنولوجيا املعلومات، إضافة للضغوط الحياتية واملعيشية، واالشتباكات والنزاعات املسلحة.

تماسكها   مقومات  تأثرت  األسرة، حيث  وخاصة  املجتمع  مؤسسات  على  السلبية  تداعياته  له  كانت  الذي  األمر 

في   في األدوار..  بين األجيال ونتج عنها صراع  القيام بوظائفها وأدوارها، وحدثت فجوة  واهتزت قيمها، وتراجعت عن 

ة التنشئة االجتماعية، من خالل إكساب الطفل  الوقت الذي كانت فيه األسرة تسهم بدور أساس ي ومحوري في عملي

منذ البدايات األولى لحياته أنماط السلوكيات السوية السائدة، بما في ذلك مفردات اللغة والعادات والقيم واألعراف،  

وكل أشكال املسلمات ذات العالقة باملوروث الثقافي الذي ينتقل من جيل إلى جيل، فكانت ومازالت األسرة املتحف  

 حافظ إلرث املجتمع عبر األجيال.  ال

فاألسرة تمثل الركيزة األساسية التي تقوم عليها األمم وتبني مجدها وعزها، وتزدهر الحضارات وتنمو، ألجل هذا  

التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة   كله كانت األسرة عماد املجتمع وركيزته، وقد عرفت األسرة باملؤسسة االجتماعية 

شاء اللبنة التي تساهم في بناء املجتمع، وأهم أركانها الزوج، والزوجة، واألوالد، فاألسرة تمثل العامل  بعقد يرمي إلى إن

األول واألساس ي في تكوين الكيان املجتمعي والتربوي، حيث تسهم األسرة في تكوين شخصية الطفل وتعليمه العادات  

 والتقاليد والقيم واالتجاهات، وقواعد اآلداب واألخالق.  

ل إن تأثيرها ينفذ إلى أعماق شخصية األبناء ويمسها في مجموعها، ومن ثم فإن نمط العالقات اإلنسانية القائم  ب

تعلم   املجتمع، من  في  بها  ويعيشون  األبناء  بها هؤالء  التي سيتشبع  القيم  يحدد طبيعة  الذي  داخل هذه األسرة هو 

ياد لآلخرين، أو تعلم قيم النقاش والحوار والتسامح وقبول اآلخر  للتسلط واالتكالية واإلذعان والالمباالة وسهولة االنق 

 والسالم االجتماعي الذي يعبر عن حالة السلم والوئام داخل املجتمع نفسه. 

ومن املالحظ أن األسرة كانت ومازالت تتولى القيام بعدد ال محدود من الوظائف، ونتيجة ما تمر به كافة املجتمعات  

وظائف األسرة، بل فقدتها في بعض األحيان وظهرت املؤسسات والتنظيمات املختلفة كبديل  من تغير وتطور تقلصت  

 في طبيعتها ومكانتها بين مؤسسات املجتمع، فهل يمكن اعتبار الوظائف التي بقيت لألسرة  
ً
 أساسيا

ً
عنها، مما أثر تأثيرا

 بطبيعتها وكينونتها أم ال؟ 
ً
 هي الوظائف األكثر أهمية والتصاقا
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لتمكينها من  لذلك   البد من دعم وتعزيز األسرة والحفاظ على كينونتها وتماسكها وبقاءها واستمرارها وتوازنها، 

القيام  بوظائفها وأدوارها الحيوية، وذلك في ظل ما استجد من تحوالت سياسية واجتماعية يشهدها املجتمع، حيث  

بين جميع أبناء الوطن، وإيجاد نوع من التضامن    البد من وضع أسس للتسامح والسالم االجتماعي واملحبة والوفاق

والتعاون إلسعاد اإلنسان وتحسين حياته، كما أن هناك أهمية كبيرة لتعزيز قيم التسامح واالحترام املتبادل والسالم  

 كل.  االجتماعي كوسيلة لزيادة القوة واملرونة بين مختلف أطراف املجتمع الليبي لتحقيق االستقرار والرقي للمجتمع ك

القيام   في  ومساعدتها  حمايتها  علي  والعمل  األسرة  على  الضوء  تسليط  إلى  بحاجة  أننا  الباحثان  يري  ثم  ومن 

بوظائفها املتنوعة، ومنها ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي كفريضة وقت نتيجة للظروف الحرجة التي يمر بها  

 املجتمع، بما يعود عليه باالستقرار والرخاء.

 : البحــــث مشكلـة

يأتي الحديث عن دور األسرة في ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي، من منطلق الدور الهام لألسرة كمؤسسة  

التنشئة االجتماعية ألبنائها، فهي الوسط الطبيعي والتلقائي املعول   في مهام  النواة الصلب  اجتماعية تحتل موقع 

شياع رغباته، واحتضانه بمأل الدفء في عاطفة االنتماء في املراحل الحاسمة  عليه لتربية الطفل، وتوفير احتياجاته، وأ 

مع   سلوكه  تطبيع  وعلى  وغرائزه،  وميوله  األساسية  لشخصيته  الكبرى  السمات  تحديد  على  واملؤولة  حياته،  في 

اقعه االجتماعي.  خصوصيات و

ادية للطفل مع ذاته، ومع العالم الخارجي  وبذلك يقترن النظام األسري بمهام تحديد طبيعة الروابط املعنوية وامل

الصغير من حوله، وبتوفير الفضاء املالئم لألفكار االيجابية، واستنبات املبادئ والقيم املثلى لديه، والتي تعكس ماهية  

ومتانة   األسري،  التماسك  درجة  مع  كبيرة  عالقة  علي  توجد  توازنات  وهي  واألخالقي،  الروحي  فكره  وطبيعة  املجتمع 

وابط الحميمة، وقوة التواصل بين األطراف املكونة لها، ومدي ايجابية التفاعل العالئقي والعاطفي بينهم، وبذلك  الر 

تأخذ األسرة موقع الكيان األساس ي، الذي يشكل بداية االنطالق في التنشئة االجتماعية للكائن اإلنساني عندما يلبس  

 (86، ص1995)السيد وآخرون، عي.ثوب الحياة، وتسري في جسمه دماء الوجود االجتما

واالجتماعية   واالقتصادية  السياسية  التحوالت  أن  أكدت  الدراسات  بعض  هناك  أن  إال  ما سبق،  أهمية  ورغم 

أنتجت   التي  التأثيرات  ملختلف  املتلقي  الكبير،  املجتمع  لهيكل  نواة  باعتبارها  األسرة،  على  آثارها  تركت  والتربوية 

املتواصلة مؤسسات تولت البعض من مهام األسرة، لكن هناك وظائف بالغة األهمية الزالت األسرة تقوم  بإفرازاتها  

 ملدى أهميتها في املجتمع. )الخشاب، 
ً
 (77، ص1985بها نظرا

ويرى فاخر عاقل أن األسرة اضطرت للعديد من األسباب إلى التخلي عن الكثير من وظائفها وأعمالها وواجباتها،  

أخرى كاملدرسة واملسجد والنادي وغير ذلك من املؤسسات، حتى تساءل علماء التربية عما إذا كانت أهمية  ملؤسسات 

 ( 54، ص1983األسرة في التربية قد تضاءلت من وجهة نظر تربوية أم أنه بقي لها من األهمية الش يء الكثير؟!)عاقل، 

 والسالم االجتماعي، يأتي من ثالث منطلقات هي:ولعل تركيز الباحثان على دور األسرة في ترسيخ قيم التسامح 
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األول: أن األسرة تمثل الخلية األولى في بناء أي مجتمع إنساني، والوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الفرد  

في تكوين شخصية   أفراده  ويتفاعل مع أفرادها، كما أنها تمثل لب وأساس الكيان املجتمعي والتربوي، حيث تسهم 

 وتعليمهم العادات والتقاليد. 

الثاني: أن األسرة هي الطريق األصيل نحو استقرار النفوس، وتقويم السلوك، ومن ثم االنطالق نحو حياة مجتمعية  

ناجحة ومتقدمة، ألن زعزعة هذا الكيان األسري والدفع به نحو العنف والفوض ى، وشيوع الخوف والضعف، وفقد  

 ي خلل مجتمعي عظيم. السالم واألمن يؤدي إل

لهذه   وكانت  األخيرة،  السنوات  خالل  وسريعة  حادة  مجتمعية  تحوالت  من  الليبي  املجتمع  يشهده  ما  الثالث: 

التحوالت أسبابها الداخلية والخارجية، كما كانت لها آثارها الواضحة على مختلف مؤسسات املجتمع، وكانت األسرة  

 لتحوالت. من أكثر هذه املؤسسات التي تأثرت بهذه ا

في   السامية، ودورها  الضوء على كينونة األسرة ووظائفها  إلى تسليط  الباحثان  املنطلقات يسعى  وفي ضوء هذه 

تحقيق استقرار املجتمع ورفاهيته من خالل ترسيخها لقيم التسامح والسالم االجتماعي لدي أبنائها، والسعي للخروج  

 تعزيز األسرة في ترسيخها لقيم التسامح والسالم االجتماعي. ببعض التوصيات واملقترحات التي من شأنها دعم و 

 : أهميــة البحــــث

 األهمية املوضوعية النظرية:  -أ

التحديات   • ظل  في  أبنائها،  لدي  االجتماعي  والسالم  التسامح  قيم  ترسيخ  في  األسرة  أهمية  على  الضوء  تسليط 

املناطق   في  تتجدد من آن ألخر  التي  املسلحة  إلى الصراعات واالشتباكات  إضافة  والتحوالت والتغيراتاملتالحقة، 

 ة وأثرت على كينونتها وعلى وظائفها وأدوارها.املتفرقة، وقد ألقت هذه املتغيرات بظاللها على األسرة الليبي

قيم التسامح والسالم االجتماعي، باعتبارهما فريضة  األسرة وترسيخ  طبيعة املوضوع الذي يتناوله البحث؛ وهو    •

 للمرحلة الحرجة التي يمر بها املجتمع الليبي، والتي كادت أن تعصف بالكيان املجتمعي ككل.   
ً
 الوقت، نظرا

بها األسرة    توجيه أنظار  • تمر  التي  الحالية  النفس وعلم االجتماع، لدراسة األوضاع  التربية وعلم  في  املتخصصين 

 الليبية وكيفية تذليل العقبات والتحديات التي تواجهها. 
 

 األهمية العملية التطبيقية:  -ب

أنه يمثل دعوة لتضافر جهود اآلباء واألمهات، وأهل العلم، والدعاة، والتربويين، واإلعالميين، للمحافظة على بناء   ▪

في املجتمع، وضرورة دعمها بشكل عملي ألداء وظائفها السامية، وبخاصة التنشئة والتطبيع   األسرة الصالحة 

اقي ة، وبخاصة التسامح والسالم االجتماعي، بوصفهما لبنة في  االجتماعي ألبنائها علي القيم النبيلة واألخالق الر

 بناء تالحم وتماسك املجتمع في الوقت الحالي.  

التطبيقية   ▪ البحوث  الباحثين واملختصين إلجراء املزيد من  اهتمام  أنه يستقطب   
ً
البحث أيضا ومن أهمية هذا 

 وورش العمل حول حماية األسرة وتمكينها من ممارسة وظائفها.

التي  تقديم   ▪ السلبية  التأثيرات  الليبية، من مواجهة  التي تمكن األسرة  باالستراتيجيات  حلول وتوصيات عملية 

 الناتجة عن التحوالت والتغيرات التي يشهدها املجتمع الليبي. 

 :  أهـــداف البحـــث
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والسالم  تسليط الضوء على أهمية األسرة في ترسيخ قيم التسامح  يهدف البحث الحالي إلى هدف عام هو: ) 

 (، وينبثق عنه أهداف فرعية كالتالي: االجتماعي، واآلثار والتداعيات السلبية املترتبة على غياب ذلك

 التعرف على مفهوم األسرة وأهميتها، وأبرز وظائفها، ودورها في التنشئة االجتماعية.  .1

 التعرف على مفهوم التسامح والسالم االجتماعي، وأهميتهما للفرد واملجتمع   .2

اقع قيم التسامح والسالم االجتماعي في املجتمع الليبي.  .3  الوقوف على و

 التعرف على دور األسرة في ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي لدى أبنائها.  .4

تمكن األسرة من ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي  اقتراح مجموعة من التوصياتوالوسائل العملية التي   .5

 لدى أبنائها.

 تساؤالت البحـــث: 

وفي ضوء ما تقدم يحاول الباحثان من خالل هذا البحث دراسة اإلشكالية التالية:" كيف يمكن لألسرة أن ترسخ  

 ساؤالت اآلتية:   قيم التسامح والسالم االجتماعي لدي أبنائها؟! "، وذلك من خالل اإلجابة على الت

 ماذا يقصد باألسرة، وما هي أهميتها، وأبرز وظائفها، ودورها في التنشئة، وعوامل نجاحها؟ ➢
 ماذا يقصد بقيمة التسامح وأهميته للفرد واملجتمع، ومجاالته، ودرجاته؟ ➢
 ما املقصود بالسالم، والسالم االجتماعي، وأركانه؟  ➢
اقع قيم التسامح والسالم االجتماعي  ➢  في املجتمع الليبي؟ ما هو و
 ما هو دور األسرة في ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي لدى أبنائها؟ ➢

 منهـــج البحـــث: 

 لطبيعة هذا البحث املتعلق بدور األسرة في ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي، فقد استخدم الباحثان  
ً
نظرا

معلومات    املنهج إلى  التوصل  إمكانية  من  يوفره  وملا  لألفكار،  املنطقي  التسلسل  على  يقوم  الذي  التحليلي  الوصفي 

 (1996)أبوحطب وعثمان، دقيقة، وتفسير جيد للحقائق واملعلومات املرتبطة بموضوع الورقة البحثية.

 تحديـد مفاهيــم البحــث: 

 األســرة: 

رابطة   عن  عبارة  وهي  األولية،  وأهم جماعاته  املجتمع  في  األساسية  الخلية  هي  أنها  على  األسرة    شرعية تعرف 

 بامرأة بعالقة غريزية شرعية، تضمن للطرفين حقوقهما والتزام كل طرف بواجباته، ثم تتسع  واجتماعية 
ً
تجمعرجال

أقارب كل منهما. رفين و
َّ
 ( 6، ص1988)غيث، لتشملذرية الط

 ــــم: القي

تعرف القيم بأنها تنظيمات معقدة ألحكام عقلية وانفعالية معممة نحو األشخاص أو األشياء أو املعاني سواء كان  

، وأنه من املمكن أن نتصور هذه التقديرات على  
ً
 أو ضمنيا

ً
هذا التفضيل الناش ئ عن هذه التقديرات املتفاوتة صريحا

أساس أنها امتداد يبدأ بالتقبل، ويمر بالتوقف وينتهي بالرفض، كما تعرف القيم بأنها مجموعة من القواعد واملبادئ  

 يزنون به أعمالهم ويحكمون  
ً
واملثل والعمليات التي يؤمن بها الناس، ويتفقون عليها فيما بينهم، ويتخذون منها ميزانا

 (43، ص1996طاوي، به على تصرفاتهم املادية واملعنوية.)الطه

 التسامــح: 
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التسامح اصطالحا يعني القدرة عن العفو عن اآلخرين، وعدم مقابلة اإلساءة بإساءة مثلها، والحرص على التمسك  

تحقيق   بالخير عن طريق  املجتمع  على  يعود  مما  واألديان،  األنبياء  الرسل،  عليها جميع  التي حث  اقية  الر باألخالق 

أفر  بين  والوحدة  املختلفة.  التضامن  والثقافات  العقائد  احترام  خالل  والحرية  والعدل  املساواة  وتحقيق  اده، 

 (122، ص2006)عبدالوهاب، 

 الســـــالم: 

افر االنسجام وعدم وجود العداوة، والسالم ويعبر   افق تتحقق بين طرفين، إذا تو يشير السالم إلى حالة من التو

 عن حالة من الوئام واألمن واالستقرار  
ً
، 2002تسود األسرة واملجتمع والعالم وتتيح التطور واالزدهار.)الخطيب،  أيضا

 (319ص

 الســالم االجتمـاعــي: 

في حل   السلم  ثقافة  وتعزيز  املجتمع،  أقراد  بين  والتطور  الحب والوئام واالستقرار  توفير  يعنى  السالم االجتماعي 

 (122)عبدالوهاب، مرجع سابق، صالخالفات والصراعات والنزاعات.

 ولإلجابـة على تساؤالت البحــث سوف يتناولهــا الباحثين من خالل املحـاور اآلتيــة:

  ..
ً
 : األسرة مفهومها، وأهميتها، ووظائفها، وعوامل نجاحهاأوال

 مفهوم األســرة: -1

األسرة في اللغة: تطلق كلمة األسرة على الجماعة التي يربطها رابط مشترك، واألسرة مأخوذة في األصل من األسر،  

وتشير   بيته،  وأهل  الرجل  واألسرة عشيرة  والصبر..  القوة   
ً
أيضا األسر  الخلق،  الحصين، واألسرة:  الدرع  لغة  واألسر 

، كما تطلق على األهل والعشيرة، وتطلق على الجماعة التي  األسرة إلى القوة والشدة ألن أعضاءها يشد بعضهم ب
ً
عضا

 (1984)أنيس وآخرون، يضمها هدف واحد كأسرة اآلباء.

: تعددت تعريفات مصطلح األسرة ألن مدلوله تم تناوله من قبل الباحثين بصور مختلفة الختالف  
ً
األسرة اصطالحا

توجهاتهم النظرية، لكنهم اتفقوا على أن األسرة هي اللبنة األساسية لتكوين املجتمع، حيث تعد من أبسط أشكال  

 في جملة العالقات واألدوار والوظ
ً
 وتدخال

ً
  البناء تنوعا

ً
 ما تعرف بها، لذلك سوف نركز الضوء على بعضا

ً
ائف التي غالبا

 منها مما له صلة بأهداف بحثنا كالتالي:  

تعريف محمد عقله األسرة هي الوحدة األولى للمجتمع، وأولى مؤسساته التي تكون العالقة في الغالب مباشرة،  

، ويكتسب منها الكثير من مع
ً
ارفه ومهاراته وعواطفه واتجاهاته في الحياة، ويجد  ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا

 (132، ص1998فيها أمنه وسكينته. )عقله، 

من   َمجموعة  على  وتقوم  جماعي،  بشكٍل  فيه  يعيش  للفرد،  طبيعي  وسط  أّول  بأنها  بدوي  عبدالرحمن  ويعرفها 

فق عليها العقل الجماعي وتقرها املجتمعات املختلفة. ) 
ّ
 (321، ص1984بدوي، القواعد واملبادئ التي يت

بمثابة   بينهم، وهي  فيما  ويتفاعلون   
ً
معا األفراد يجتمعون  بأنها مجموعة معينة من  يعرفها محمد حسن  كذلك 

 للنشاطات االقتصادية واالجتماعية،  
ً
الخلية األولى واألساس في املجتمع، فهي وحدة اجتماعية إنتاجية تمثل مركزا

 (21، ص1981ميع األطراف باملودة.)حسن، وهي تقوم على االلتزام املتبادل بين ج
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سة   مؤسَّ أنها  بل  أوالد،  من  ينجابه  وما  لألبوين  الطبيعي  التجمع  ذلك  ليست  بأنها  دوركايم  إميل  يعرفها  حين  في 

من حدود الدين   اجتماعية قائمة على مبدأ الشراكة بين جنسينِّ لتوفر لكٍلّ منهما حاجاته البيولوجية والغريزية ضِّ

وسع باإلنجاب ودخول شركاء جدد لتسمى  والقانون، فت
َّ
منح األطراف حقوقهم في الرعاية واألبوة لتبدأ الشراكة بالت

  ،
ً
باُر أقارب الطرفين من أصول وفروع وقرابات ضمَن مكونات األسرة أيضا األسرة عندها باألسرة النواة، ويمكن اعتِّ

أ وعالقات  عناصر  تضم  أخرى  بأسرة  محتواه  النواة  األسرة  املمتدة.  لتكون  األسرة  حيَنها  تسمى   
ً
توَسعا كثر 

 ( 35، ص1999)القصير،

فينظر إلى األسرة على أنها نسق اجتماعي، ألنها هي التي تربط البناء االجتماعي بالشخصية، فالقيم    أما بارسونز 

واألدوار عناصر اجتماعية تنظم العالقات داخل البناء، وتؤكد هذه العناصر عالقة التداخل والتفاعل بين الشخصية  

 (246، ص1980والبناء االجتماعي.)سعيد، 

عرف األسرة بأنها: الخلية األولى واألساس في جسم املجتمع؛ وهي النقطة األولى التي يبدأ  في حين نجد أوجستكونت ي

التطّور منها، وهي الوسط الطبيعي الذي َيتَرعرع ويحيا فيه الفرد، فهي في نظره منظومة من العالقات والروابط بين  

 (60، ص1984األعمار واألجناس.)خليل، 

اجت بأنها وحدة  األسرة  تعرف  تربطهم كما  الذين،  األفراد  من  من مجموعة  تتكون  بيولوجية،  اقتصادية  ماعية 

عالقات من الزواج والدم، ويوجد في إطار من التفاعل عبر سلسة من املراكز واألدوار، تقوم بتأدية عدد من الوظائف  

رة األسرة،نتيجة  (، وإن كانت هذه الوظائف تقلصت حسب قد73، ص1993التربوية واالجتماعية واالقتصادية)وطفة،  

التغييرات االجتماعية واالقتصادية التي حدثت في املجتمع، كظهور مؤسسات الدولة التي أخذت بعض الوظائف منها،  

لكن رغم ذلك فقد بقيت األسرة تمثل املؤسسة األولى ذات التأثير القوي في تعليم النشء، وإكسابه مجموعة القيم  

 ل عملية التنشئة االجتماعية.والعادات والتقاليد واألعراف، من خال 

التعريفات السابقة إلى أن األسرة عبارة عن جماعة إنسانية تنظيمية مكلفة بواجب استقرار    ويمكن أن نخلص من 

اإلنسان بشخصيته   يستقل  العمر وحتى  األولى من  املراحل  منذ  األفراد وأخالقهم  نمو  في  التأثير  عبر  املجتمع  وتطور 

 عن نفسه 
ً
 في املجتمع ويصبح مسئوال

ً
 فعاال

ً
 .وعضوا

 أهمية األسرة: -2

التي بنيت بها مكوناته، وتعد   تعتمد قوة أي مجتمع ومنعته على بنائه القويم وتماسكه املتين، ثم على الطبيعة 

َل أدواتِّ الوصول إلى بناءِّ املجتمع ثم تطوره وترابطه؛ فهي الحجر األساس في تكوين املجتمعاتِّ   ونشأتها، األسرة أوَّ

ن اآلمن لتحقيقِّ   ّ
كوِّ

ُ
هَي امل

َ
 األفراد الفطرية ويكمل بشريتهم، ف

َ
ب غريزي يلبي حاجة

َ
وتكمن أهمية األسرةِّ في كونها َمطل

زعةِّ نحو األمنِّ  
َّ
مان األمثل لتنميةِّ القيم وحفظِّ األنساب والحقوق، وفيها إشباُع الن ، والضَّ االستقرار النفس يِّ والروحانيِّّ

 لتكوينِّ املجتمع  والسكون واالست
ُ
واة املركزية الناظمة

َّ
قرار الوجداني والذاتي، ومنها صالح املجتمع أو فساده؛ فهي الن

 ( 67)الخشاب، مرجع سابق، صوتحديد هويته وانعكاس سلوكياته وتأسيس شخصيته.

لتشكي  األبناء  مع  الوالدين  إطاره  في  يتفاعل  باملجتمع   
ً
رئيسيا  

ً
اجتماعيا  

ً
نسقا األسرة  سليمة  وتعتبر  ل شخصية 

، لكي يقوموا بأدوار منوطة بعم في املستقبل بصورة فعالة في املجتمع الذي ينتمون إليه، مما ينعكس  
ً
 ونفسيا

ً
اجتماعيا

أبنائها  رعاية  علي  األسرة  قدرة  زادت  وكلما  كلية،  كوحدة  األسرة  معها  تتعامل  التي  االجتماعية  األنساق  باقي  علي 

 علي وتوجيههم وتنشئتهم دون أن يش 
ً
 قادرا

ً
عروا بالحرمان أو الضغط أو القسوة أو التساهل، كلما كان الطفل سويا
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في   في نفس الوقت، فإذا ضعفت الخلية األساسية  في إطار احترامه وتقديره لذاته وذوات اآلخرين  تحمل مسؤوليته 

 (28، ص2006)قنديل وشلبي، املجتمع ضعف مصدره ونقطة ارتكازه.

  ،
ً
 خطيرا

ً
 أخالقيا

ً
بمعنى أن األسرة التي أصيبت بأمراض فكرية وأخالقية متعددة املصادر واملرجعيات، تثمر انحالال

 في العالقات اإلنسانية لم يشهد له مثيل، يطغى عليها التمزق والتشتت، ويغيب التكامل  
ً
 وإنسانيا

ً
 فكريا

ً
وانحطاطا

األسرة محطمة، وتبدأ العائالت بالتفكك وينتشر الطالق وتقل نسبة  االجتماعي بين مختلف مكونات املجتمع، وتصير 

 في أوصال املجتمع، وهو ما أوصلنا  
ً
الزواج، وتنتشر الفاحشة وتتعدد أنواع العالقات غير الشرعية، كل هذا يثمر تمزقا

 ( 31)حسن، مرجع سابق، صإلي ما نحن عليه.

مواج في  ومساعدتها  باألسرة  االهتمام  علينا  وجب  موقعها  لذا  إلي  باألسرة  والعودة  والصعوبات،  التحديات  هة 

الطبيعي وجعلها من أهدافنا واملحافظة عليها، ألنها هي الخلية أو املؤسسة اإلنسانية التي يحتمي بها اإلنسان، ويحقق  

 من خاللها جوهره، ويكتسب داخل إطارها هويته الحضرية واألخالقية.     

اية التي يتلقاها الطفل في أسرته في السنوات األولى من حياته، هي العامل الرئيس ي  وتبرز أهمية األسرة؛ في أن الرع

 :  ويمكن تلخيص أهمية األسرة فيما يلي في تكوين صحته النفسية واالنفعالية، 

 يحفظ األعراض ويحمي املجتمع من االنحالل.  أنها تلبي حاجة الزوجين الغريزية وإشباعهماللدافع الجنس ي،بما ❖

 أنها تحافظ على بقاء النوع اإلنساني، وتعتبر جزء من استمرارية الجنس البشري علي األرض.  ❖

 لوجه، لتشكيل سلوكه وتوجهه .  ❖
ً
 أنها تمثل أول نموذج مثالي للجماعة التي يتعامل الطفل مع أفرادها وجها

❖  
ً
 ، وتتم فيها عمليات اتصال وانتقال القيم والعادات وجيل اآلباء إلى جيل األبناء. أنها أكثر الجماعات األولية تماسكا

لتنمية   ❖ املختلفة  اقف  املو تيهئ  فهي  وبالتالي  وثقافتها،  األسرة  بمكانة  كبيرة  بدرجة  الطفل  مكانة  تحديد  يتم  أنه 

 قدراته. 

 مختلف املراحل العمرية.أنها توفر جو صالح للتربية السوية لألبناء وتزودهم بمختلف الخبرات في  ❖
 أنها تمنح الطفل أوضاعه االجتماعية، وتحدد له منذ البداية اتجاهات سلوكه.  ❖

تعتبر األسرة النسق االجتماعي األول الذي يزود الطفل برصيده األول من القيم والعادات االجتماعية، وتكون   ❖

 ( 29جع سابق، صبمثابة دليل يرشده في تصرفاته وتحديد سلوكياته. )قنديل وشلبي، مر 

 وظائف األسرة:  -3

الذي   وبالقدر  نطاقها،  بها  يسمج  التي  الحدود  في   
ً
تقريبا الضرورية  الوظائف  بكل  تقوم  بدايتها  في  األسرة  كانت 

تقتضيه حاجاتها املختلفة، إذ كانت وحدة اقتصادية تقوم بإنتاج ما تحتاج إليه العشيرة من املعاش، وهيئة سياسية  

العشيرة  وإدارية وتشريعية،   الدفاع عن  ترسم وتصنع قواعد  وكانت  والتقاليد،  للعرف والعادات  كانت دعامة  كما 

 وحماية أفرادها.  

العلماء  أغلب  عليهما  يتفق  أساسيين  مظهرين  في  ذلك  ويظهر  متباينة،  وتطورات  تغيرات  األسرة  شهدت  ولقد 

الزمان لتغيرات في أبنيتها ووظائفها، وقد ازداد معدل  واملتمثالن في البناء والوظيفة، إذ تتعرض األسرة منذ قرن من  

هذا التغير بشكل خاص، خالل السنوات األخيرة، ونتج عن ذلك انتقال عدد م وظائف األسرة إلي مؤسسات وتنظيمات  
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  خارج نطاق األسرة، ويرجع هذا إلي تعقد املجتمع الحديث؛ فاملجتمع الحديث أتي علي معظم الوظائف التي كانت تقوم 

في اغتصاب   املتمثلة  التي تمس كيان األسرة  أكثر خطورة، حيث قض ى علي الوظائف  بها وسار بعدها خطره  األسرة 

 (57-50بعض املجتمعات من األسرة وظيفة التنشئة االجتماعية. )الخشاب، مرجع سابق، ص

لبعض   نتيجة  أو  البشرية  شهدته  الذي  التطور  بسبب  األسرة  وظائف  النتزاع  العديدة  املحاوالت  رغم  أنه  غير 

اإليديولوجيات، إال أنها ما تزال املؤسسة األولى في التنشئة االجتماعية، ومن هنا يمكن تحديد بعض الوظائف التي  

 تقوم بها األسرة، كالتالي:  

سرة النظام اإلنساني األول، ومن وظائفها استمرار النوع واملحافظة عليه وضمان  تعد األ الوظيفة البيولوجية:   ✓

بقاء مجموعة العالقات التي تربط األفراد فيما بينهم داخل األسرة، وبالتالي فاألسرة هي التي تحفظ املجتمع من  

طفال وحفظ النوع من  االنقراض والفناء، ويمكن تلخيص الوظيفة البيولوجية للزوجين واملتمثلة في إنجاب األ 

 (92، ص2003)بعبيع، االنتهاء، إضافة إلي تنظيم إشباع الدافع الجنس ي.
 

الوظيفة النفسية: تعد الوظيفة النفسية من أهم وظائف األسرة تجاه أبناءها، فهي التي تبث في أفرادها الراحة   ✓

كلهم الخاصة والعامة، كما تعمل  النفسية واإلحساس باألمان واالستقرار االجتماعي، كما تساعدهم في حل مشا

في   بالنفس  الثقة  األبناء ذوي شخصيات متزنة من خالل إعطاءهم االحترام والتقدير وتنمية  األسرة على جعل 

 ( 95)بعبيع، مرجع سابق، صداخلهم، كما تعزز من قيمتهم داخل األسرة مما يجعلهم أشخاص ناجحين.
 

، وااللتزام  الوالءِّ واالنتماء لدى أفرادهان تغرس في نفوس أبنائها قيم  الوظيفة االجتماعية: يقع على عاتق األسرة أ  ✓

احترام اآلخرين واحترام حقوقهم الشخصية   املجتمع كالتسامح والسالم االجتماعي، بل وتعليمهم كيفية  بقيم 

ا تعليمهم  إلى  باإلضافة  وذلك  اآلخرين،  اتجاه  االجتماعية  املسؤولية  تحمل  وكيفية  أراءهم،  لعادات  واحترام 

والتقاليد والعقائد وأسس السلوك في املجتمع الذي يعيشون فيه، وكذلك تعليمهم كيفية حل مشاكلهم وكيفية  

 (38، ص1981)اللجيجي، إدارة أمور الحياة واحتمال مصاعبها.
 

 داخل املجتمع،   ✓
ً
الوظيفة االقتصادي: تشكل األسرة باختالف أشكالها بدوية أو حضرية وحدة متكاملة وظيفيا

 تساهم في البناء االقتصادي من خالل وظيفتي اإلنتاج واالستهالك، مما يعود علي املجتمع باالستقرار والرفاهية. 
 

اإلنساني   ✓ التاريخ  فجر  من  األسرة  تمثل  التربوية:  والجهاز  الوظيفة  التربوية  العملية  فيها  التي  البيئات  أول  هي 

  ،
ً
ونفسا  

ً
الطفل جسدا تتعهد  التي  األساسية  التربوية  املؤسسة  األسرة  تمثل  حيث  املقصودة،  للتربية  الوحيد 

تعلمه طرائقها في الحياة وتنقل إليه خبراتها ومعارفها ومهاراتها، لكن مع استمرار التغيرات أصبحت األسرة غير  

 ( 53)عاقل، مرجع سابق، صة بالنسبة للعملية التربوية. كافي
 

الوظيفة العاطفية: وتشير إلى التفاعل العميق بين اآلباء واألبناء والذي يمثل املصدر األساس ي لإلشباع العاطفي   ✓

، ألنها أصبحت املص
ً
در  لجميع أفراد األسرة، وتترتب على هذه الوظيفة الهامة أن أصبحت األسرة تحمل عبئا ثقيال

 الوحيد الذي يستمد منه األفراد الحب والعاطفة.  
 

كوينها هي حجر األساس الذي تبدأ منه إقامة الدين واملحافظة عليه، فإن   ✓
َ
الوظيفية الدينية: األسرة ببساطة ت

ق الدين في أفرادها واستثمر كان لها األثر العظيم في تأدية هذه الوظيفة على الوجه األمثلِّ املطلوب وامل
َّ
حق

َ
وكل  ت
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حراك الّدعوة باألخالق والفهم السليم.)الخولي،   ، 2008إليها، ثمَّ استحكم في املجتمع على سعته لتكون بذلك مِّ

 (68ص

إال أنه وفي ضوء ما سبق عرضه من وظائف األسرة؛ورغم ما تواجهه أن األسرة الحديثة من تحديات وصعوبات،  

 
ً
من هذه الوظائف، فإنها ال تزال تحتفظ بعدد آخر من الوظائف ال يقل أهمية عن كل ما فقدته،منها ما    أفقدتهابعضا

 يلي: 

تيهئ   • حيث  أولية،  كجماعة  للطفل  الثاني  امليالد  عملية  في  الحاسم  العامل  تمثل  التي  األولى  البيئة  هي  األسرة 

صالحة،   لبنة  ليغدو  والنفس ي  البيولوجي  ثقافة  استعداده  تكسبه  التي  االجتماعية  التنشئة  لعملية  متهيئة 

 الجماعة ونظمها وحكمتها. 

 األسرة وحدة اقتصادية متضامنة، يقوم فيها األب بإعالة زوجته وأبنائه وتقوم فيها األم بأعمال املنزل.  •

ة االجتماعية والسلوك  األسرة هي املدرسة األولى التي يتعلم فيها الطفل لغته القومية، ويتلقى فيها مبادئ التربي •

 وآداب املحافظة على الحقوق. 

األسرة هي مركز العالم، بل هي البيئة الثقافية واالجتماعية األولى، التي تؤسس ملا يليها من التراكمات الثقافية   •

 (167، ص2008التي تؤسس بناء شخصية اإلنسان. )شكري وآخرون، 

 األسرة والتنشئة االجتماعية: -4

األسرة هي املهد األول الذي يتلقى فيه الفرد دروس الحياة االجتماعية، وبالتالي تنبع من هنا أهمية وظيفة األسرة  

االجتماعية   العمليات  أولي  من  هي  االجتماعية  فالتنشئة  السليمة،  االجتماعية  الطفل  تنشئة  عملية  توجيه  في 

 في حياة الفرد، فقد أدركت املجتمعات ال 
ً
 خطورة هذه العملية، لذلك كانت الدعوة  وأخطرها شأنا

ً
 وحديثا

ً
بشرية قديما

واضحة إلي ضرورة توفير عناية ورعاية خاصة بالطفل وتنشئته التنشئة االجتماعية السليمة، من أجل املحافظة علي  

 (138، ص1987العادات والتقاليد والخصائص االجتماعية للمجتمع.)الراوي،  
 

ن عملية التربية ليس الهدف منها أن نعلم الناس أو يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة،  ولذلك يؤكد مالك بن نبي علي أ 

(، وهذا من وجهة  55، ص1986ولكن الهدف أن نعلم كل فرد فن الحياة مع اآلخرين، أي نعلمه كيف يتحضر)بن نبي،  

الفرد   إدماج  على  تقوم  التي  االجتماعية  التنشئة  عملية  مضمون  مع  يتفق  الباحثان  مختلف  نظر  في  املجتمع  في 

الجماعات االجتماعية واشتراكه في مختلف فعاليات املجتمع، وذلك عن طريق استيعابه لعناصر الثقافة واملعايير  

 والقيم االجتماعية التي تتكون على أساسها سمات الفرد ذات األهمية االجتماعية. 
 

  ،
ً
بتفاعل الفرد مع املحيط االجتماعي الذي ينشأ  فشخصية الفرد ال تولد معه ولكنها تتكون وتنمو معه تدريجيا

فيه، ومن أولي املؤسسات االجتماعية التي أوجدها املجتمع هي األسرة، فإذا كانت صالحة تلقي دروسه األولي في الثقة  

  بالنفس واالعتماد عليها والشجاعة واإلقبال والتسامح والتضحية واالهتمام بشؤون الغير واحترام اآلخرين والتعاون 

  
ً
 معهم، أما إذا كانت األسرة غير صالحة في جوها وعالقاتها وأساليب تربيتها، فإنها ال تنتج عادة إال شخصا

ً
في    مضطربا

 (206، ص2005)الحسن، نفسيته، وشاذا في سلوكه وتصرفاته.

االجتماعي،  التفاعل  على  تقوم  وتربية،  وتعليم  تعلم  عملية  االجتماعية  التنشئة  عملية  فان  ذلك  إلى  باإلضافة 

جماعته   مسايرة  من  تمكنه  معينة،  اجتماعية  ألدوار  مناسبة  واتجاهات  ومعايير   
ً
سلوكا الفرد  اكتساب  إلى  وتهدف 
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افق االجتماعي معها، ولكسبه الطابع االجتماعي، وتيسر   ، 2000)املعايطة،  له االندماج في الحياة االجتماعية.والتو

 (67ص

النفسية   واالتجاهات  األدوار  تكسبهم  كما  الجدد،  األفراد  إلى  الجماعة  أو  املجتمع  ثقافة  بنقل  تقوم  فاألسرة 

والتفاعالت   العالقات  من  الشبكة  تلك  خالل  من  وذلك  واملجتمع،  الجماعة  مع  تتماش ي  التي  السلوكية  واألنماط 

جتماعية التي تحدث داخل إطار معين من املعايير والقيم، ثم من جهة أخرى تفاعالت ديناميكية مستمرة بين البيئة  اال 

 .
ً
 والفرد، حيث يؤدي هذا كله إلي نمو ذات الفرد تدريجيا

 عوامل نجاح األسرة في أداء وظائفهــا: -5

 : وسعادتها، أهمها ما يلي هناك عوامل عديدة تؤدي إلى نجاح األسرة في أداء وظائفها بل  

املحبة والتقدير: إظهار التقدير واملحّبة عامل مهم بين أفراد األسرة الواحدة؛ فكل فرٍد في أسرته البد أن يشعر   ➢

 أن ُيظهر التقدير واملحبة ألعضاء أسرته، وُيعبر عن شكره وامتنانه لهم، وتقديره  
ً
بتقدير أسرته له، وعليه أيضا

به في سبيل إسعاده، وتوفير احتياجاته، والُبعد عن النقد املؤذي أو التقليل من عملهم،  للمجهود الذي يقومون  

 أو السخرية منهم. 
 

األسرة   ➢ أفراد  بين  قيم روحية مشتركة  األسرية وجود  الروابط  تدعم  التي  املهمة  العوامل  الروحي: من  افق  التو

الروحي   الترابط  أكبر وهو  ما هو  إلى  ذلك  تجاوز  وإنما   فقط 
ً
ماديا  

ً
ترابطا ليس  بينهم  القائم  رابط 

ّ
الت أن  لتثبت 

يسيرون إليها بطريق مشترك كُل واحٍد منهم ُيتّمُم عمل  واملعنوي؛ فهم َيشتركون في أهداف واحدة ومبادئ واحدة، و 

 اآلخر.  
 

الناجحة ويزيد من نجاحها وتقدمها هو قدرتها على مواجهة   ➢ مواجهة الضغوط النفسية: إن أهم ما يميز األسر 

األزمات؛ فال يعني أن األسر إن كانت سعيدة أنها ال تواجه أي مشكالت أو صعاب، فاألسرة الناجحة التي يجمعها  

شكال 
ُ
امل لكثير من  النفس ي والعاطفي اإليجابي تتصّدى  إلقاء الترابط  أو  التي تصيبها بصبر وحكمة  ت والنزاعات 

 اللوم على اآلخرين.  
 

اإلجازات   ➢ في  بعضهم  مع  كاف  وقت  األسرة  أفراد  قضاء  أهمية  على  النفس  علماء  يؤكد   :
ً
سويا الوقت  قضاء 

واملناسبات؛ فوجودهم مجتمعين في جو تسوده األلفة واملحبة والسعادة يخفف من ضغوطات الحياة، وأزماتها، 

 زيد من قوى الترابط والتضامن األسري، ويشعر الفرد بمدى انتمائه لألسرة وارتباطه بها.  وي
 

االلــتزام واإلحساس باملسؤولية: هو إحساس كل فرد من أفراد األسرة باملسؤولية نحو أسرته، والتزامه بحقوقها   ➢

ا ال يعني اختفاء الحرية الشخصية  وواجباتها؛ فعلى كل فرد في األسرة أن يعرف ما عليه من حقوق وواجبات، وهذ

التضحية،   لها  يقدم   ، حياتهِّ من   
ً
مهما  

ً
ُجزءا يجعلها  له  اآلخرين  وبمحّبة  بنفسه  وثقته  وجودها  مع  بل  للفرد 

 واإلخالص، والوفاء، والصدق، واألمانة.  
 

 لنجاح األسرة واستمرارها؛ فالتواص ➢
ً
 وضروريا

ً
 مهما

ً
ل الناجح والسليم  التواصل اإليجابي: يعتبر التواصل عامال

 سلبية،  
ً
بين أفراد األسرة يجعلها قوية، مرنة، تواجه الّصعوبات بسهولة، أما سوء التواصل بين األفراد ينتج آثارا

 (123، ص2000)العزة، تضعف قدرتهم على تخطي املشكالت والضغوطات اليومية.

 ..
ً
 قيمــة التسامـــح: ثانيا
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 مفهوم التسامح:  -1

بأنه السالمة والسهولة، والسماح هو الجود فنقول: سمح به أي جاد به.)أنيس وآخرون،   : ُيعرف التسامح 
ً
لغة

اإلضرار   أو  إيذائهم  دون  اآلخرين  عن  والصفح  العفو  على  القدرة  فهو   :
ً
اصطالحا مفهومه  أما  سابق(،  مرجع 

 . ( 112)عبدالوهاب، مرجع سابق، صبهم.

كما يعرفه عبد الرحمن بدوي بأنه موقف يتجلى في االستعداد لنقل وجهات النظر املختلفة فيما يتعلق باختالفات  

افقة عليها، ويرتبط التسامح بسياسات الحرية في ميدان الرقابة االجتماعية، حيث يسمح   السلوك والرأي دون املو

 (426)بدوي، مرجع سابق، صلفعال للتباين والتنوع.بالتنوع الفكري والعقائدي، على انه يختلف عن التشجيع ا

التسامح بأنه "يعني االحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عاملنا  UNESCOوتعرف منظمة اليونسكو  

التعبير، وللصفات اإلنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح باملعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمير    وألشكال

  ،
ً
 فحسب، وإنما هو واجب سياس ي وقانوني أيضا

ً
 أخالقيا

ً
واملعتقد، وأنه الوئام في سياق االختالف، وهو ليس واجبا

فة الحرب".)منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة،  والتسامح هو الفضيلة التي تيسر قيام السالم محل ثقا

 (34، ص1996

ويعرف التسامح في اإلسالم بأنه املبدأ اإلنساني الذي يحث اإلنسان على نسيان ما مض ى من األحداث املؤملة واألذى  

اقف بإرادته، والعزوف عن فكرة االنتقام، باإلضافة إلى التفكير اإلي  جابي تجاه اآلخرين، والحرص  الناتج عن بعض املو

والشعور   األعذار  التماس  وعلينا  خطاؤون  البشر  بأن  اإليمان   
ً
وأخيرا التهم،  إلقاء  أو  عليهم  أحكام  إصدار  عدم  على 

 (57، ص2007بالرحمة والعطف.)امليالد، 

والعط  الصدر،  وسعة  والتآخي،  مثل:)االيجابية  فرعية  تسامحية  قيم  أساسية  كقيمة  التسامح  يشمل  اء، وقد 

والبشاشة،وكبح الذات، واالنفتاح، املبادرة، والتعاطف، والتضحية، واملشاركة، واملوضوعية، والترفع، والتسامي،  

واليسر، والتضامن، والنزاهة، والشفافية، والتحمل، واأللفة، واالهتمام، واالندماج، واملساملة، والوقار، والتكافل،  

 (65-64، ص1998ي، واملصداقية، والتجرد، والتكيف(. )التويجر 

االحترام   هو  وإنما  الغير،  اتجاه  الحياد  أو  التساهل  أو  التنازل  هو  ليس  الباحثان  نظر  من وجهة  اذن  فالتسامح 

املتبادل واالعتراف املتبادل بالحقوق األصيلة للشخص اإلنساني، فالتسامح يتضمن من القيم واملثل األخالقية التي  

، من شأنها تكريسه في كل مفردات حوا
ً
راتنا وجنبات حياتنا، إذا ما تم العمل على إحيائها بتفعيل دور األسرة تربويا

في إطار الحياة االجتماعية   الثقافة إلي الحضور الفعلي والعملي  في مدونات  واالنتقال بها من مجرد الحضور القيمي 

فيل بتحقيق العيش املشترك بين  والسياسية والثقافية، وفي املعايشة اإلنسانية بكل جوانبها، فالتسامح وحده الك 

 شعوب متنوعة ومختلفة.  

 أهمية التسامح للفرد واملجتمع: -2

 اإلسالم على التحلي باألخالق الفاضلة والحميدة ومنها التسامح، فإذا ساَد التسامُح في املجتمع فإنه سيعطي  
َّ
حث

 تقرُّ أهمية التسامح على املجتمع والفرد: نتائَج إيجابّية على املجتمعات وبين األفراد، ومن الفوائد التي 

 أهمية التسامح للمجتمع: -أ
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 التسامح يساعد على حفظ الذات البشرية، وحقن الدماء من خالل االلتزام بالتعاليم اإلسالمية. •

افق فكرة االنتقام.  •  يغرس املحّبة في نفوس أبناء املجتمع، ويخلصهم من العداوة والبغضاء التي تر

اقف بين األفراد والجماعات.   • ص من املشكالت الناجمة عن تراكم املو
ّ
 يساعد على التخل

 يفتح املجال أمام أبناء املجتمع للتركيز في البناء والتطوير والنهوض باملجتمع.  •

 يؤصل املحبة واملودة والتواصل الدائم بين أبناء املجتمع، بعكس القسوة والغلظة. •

 األفراد، عن طريق تقبل االختالف والحفاظ على حقوق اآلخرين. يحقق التعايش بين الشعوب و  •

 (135، ص1993)الخميس ي، يزيد من أهمية الثقافة والعلم، ويساعد على تفعيل الحوار البناء بين أبناء املجتمع. •

 أهمية التسامح للفــرد:  -ب

وا {التسامح يكسب الفرد مغفرة هللا والفوز بمحبته، قال تعالى:    ▪
ُ
َيْعف

ْ
ْم ۗ    ول

ُ
ك
َ
ُ ل َر َّللاَّ فِّ

ْ
ن َيغ

َ
 أ
َ
ون بُّ حِّ

ُ
 ت

َ
ال
َ
ُحوا ۗ أ

َ
َيْصف

ْ
َول

يٌم” وٌر رَّحِّ
ُ
ف
َ
ُ غ  (22)النور، آية:  }َوَّللاَّ

 يحسن قدرة الفرد على ضبط نفسه وتدريبها على عدم االنفعال والعصبية.  ▪

 بتنمية نفسه وتطويرها. ▪
ً

 يحفز الفرد ليكون ذو شخصية إيجابية ومرحة وأكثر انشغاال

 من غيره. يكسب ▪
ً
 الفرد محبة اآلخرين وتقديرهم، ويجعله أكثر رقيا

 النفسّية واالسترخاء، ويقي الفرد من األمراض الناتجة عن العداوة والبغضاء. ▪
َ
 يسّبُب الراحة

 يقلل من مسببات الكآبة والحزن واألرق واضطرابات النوم.   ▪

▪ .
ً
 (135، ص2005)محفوظ، املتسامحون يمتلكون نفسية سوية طبيعية، لذلك يحيون سعداء وأكثر استقرارا

 مجـاالت التسامـح:  -3

 من التسامح، مع األخذ في عين االعتبار أن التسامح في أي مجال  
ً
 كبيرا

ً
هناك مجاالت عديدة يتطلب كل منها قدرا

 رى، إال بخصوصية مجاله ونطاقه، ومن هذه املجاالت ما يلي: منها ال يخرج عن التسامح في املجاالت األخ 

 :التسامح الفكري والثقافي -

، واإلقرار بإمكانية التعايش في إطار التباين الثقافي،  
ً
يشير التسامح الفكري والثقافي إلي احترام األخر املختلف ثقافيا

للصراع أو االقتتال والتناحر، فالتسامح الفكري والثقافي يعني  وعليه فان االختالف والتباين في الثقافات ليس مبررا  

واالختالف،   التعدد  بقيم  اإليمان  ملؤها  األخر،  إزاء  حركة  هو  كما  اإلنساني،  التعدد  بمبدأ  اإلقرار  صوره  بأبسط 

عايش السليم،  واملجتمع الذي ال تقوم ثقافته علي التسامح مع املخالفين، ال يمكن أن ينعم باألمن واالستقرار، والت 

 للحوار والتخاطب، وينفي التعصب لألفكار الشخصية،  
ً
 عن التقدم والنهوض، فالتسامح الفكري يقتض ي أدبا

ً
فضال

 ويؤكد الحق في االجتهاد واإلبداع، ويقر تنوع اآلراء والقناعات واألفعال واألخالق الناجمة عنها. 

 التسامح السياس ي:  -

األخر واالعتراف به، سواء أكان أقلية أو أكثرية، واالعتراف بحقه في العمل    يتضمن التسامح السياس ي إلي احترام

واملشاركة   االختالف،  بحق  واإلقرار  والتعددية،  والحرية  كالديمقراطية  السياس ي،  لفكره  والترويج  والتنظيم، 

واحتر  والحرية،  والتضحية،  واملساواة،  والعدل  وااليجابية،  والتعبير،  الرأي  حرية  اإلنسان،  السياسية،  حقوق  ام 

واملرونة، والتحالف والتضامن، ونبذ العنف واالضطهاد، والتعايش املشترك، وإعالء املصلحة العامة، ونبذ الظلم  

 والجور، ونبذ االستبداد السياس ي والدكتاتوري، واحترام التنوع والتعدد السياس ي. 

 التسامح االجتماعي: -
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واال  األخر،  قبول  االجتماعي  التسامح  واأللفة،  ويشمل  والرحمة،  واملودة،  والالعنف،  واملساملة،  املتبادل،  حترام 

والتقارب، والوئام واالنسجام، واالتصال والتواصل، واملحبة والتعاطف، واملجاملة واملشاركة، وحسن النية وتجنب  

واال  الخاصة،  الرغبات  عن  والتسامي  الغيظ،  وكظم  النفس  وضبط  اآلخرين،  مشاعر  واحترام  الظن،  عتراف  سوء 

 بالخطأ واالعتذار، واإلصغاء لآلخرين والرفق بهم، واللين والسماحة، والتواضع والبشاشة، والتعاون والتكافل. 

 التسامح الدينـي: -

يضم التسامح الديني االعتقاد بجميع الديانات السماوية، والتعايش بين األديان، واالنفتاح الفكري تجاه أصحاب  

رية التعبير، وحق ممارسة الشعائر الدينية، واعتماد االستقامة كمعيار للتفاضل، الحوار  الديانات األخرى، واحترام ح

البناء، نبذ التعصب والكراهية والعنصرية، تجنب خطأ التعميم وتعميم الخطأ، حرية الفكر واالعتقاد، احترام كرامة  

 ر من األحقاد، االعتقاد باألخوة اإلنسانية.اإلنسان، عصمة دم ومال املسلم وغير املسلم، الوفاء بالعهود، سالمة الصد

 التسامح العلمـي: -

ويشمل حرية التعبير دون مصادرة أو قمع األخر، احترام املوقع العلمي أو الثقافي لإلنسان، عدم االحتكار العلمي  

االنفتا البشر،  يمتلكها  ال  املطلقة  الحقيقة  بأن  اإليمان  والتخوين،  التشوية  سياسة  ترك  واإلنصات،  واملعرفي،  ح 

أفكار الغير، النقد البناء والحوار الهادف، االبتعاد عن السجال غير   التواصل املستمر مع الغير، عدم تسفيه أراء و

- 135، ص2)محفوظ،مرجع سابقالنافع، االعتماد على املنهجية العلمية في العلم وليس األهواء واآلراء الشخصية.  .
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 درجات التسامح:  -4

يٌم{ )التغابن   وٌر َرحِّ
ُ
ف
َ
َ غ نَّ َّللاَّ إِّ

َ
ُروا ف فِّ

ْ
غ
َ
ُحوا َوت

َ
ْصف

َ
وا َوت

ُ
ْعف

َ
 ت
ْ
ن ، آية:  القرآن الكريم وضح لنا هذه الدرجات بقوله: }َوإِّ

عن  14 التنازل  إلى  مجملها  في  تشير  وهي  والغفران(،  والصفح،  )العفو،  للتسامح:  درجات  ثالث  أمام  أننا  بمعنى   ،)

بالسم الشخصية  الحلم  الحقوق  آفاق  إلى  بنفسه  يسمو  أن  للمؤمن  وينبغي  األسرة،  لصالح  الصدر  وسعة  احة 

للمتسامحين ويرحمهم، وهي أعلى درجات التسامح،   بأخالق هللا، ويتحمل بعض اإلساءات ويغفر   
ً
والسماحة تخلقا

لطهطاوي، مرجع  وتحسس املؤمن بحاجة إلى غفران هللا ورحمته ال شك يدعوه للتلطف بمن هو تحت يده وقدرته. )ا

 ( 45سابق، ص

 ..
ً
 السالم االجتماعي:ثالثا

ُيعد السالم في مقدمة القيم اإلنسانية الرفيعة واملحورية في الحياة، وهناك العديد من األقوال املتواترة في هذا            

لسالم، وتجعل منه  الخصوص، التي شاعت في أعمال الفالسفة، والباحثين، والشعراء واألدباء التي تمجد جميعها في ا

 .قيمة أساسية ومحورية في الحياة، ومثله مثل غيره من املفاهيم، يحتاج السالم إلى تعريف محدد

 مفهـوم الـسـالم:  -1

 بمعنى األمان والعافية والتسليم والسالمة والصلح،  
ً
السالم في اللغة: السالم من مصدر )سلم(، ويستعمل اسما

عيب   كل  من  والسالمة  العيوب  من  والبراءة  والصلح  واالستسالم  والتسليم  والسالمة،  والسالم  السلم،  تعنى  وهي 

 والعديد من املعاني االيجابية.)أنيس وآخرون، مرجع سابق( 

: في أبسط تعريفاته السالم السلبي )هو غياب الخالف والعنف والحرب(، ليشمل السالم االيجابي ال
ً
سالماصطالحا

التعريف   هذا  السالم  ودعاة  الدولية  العالقات  في مجال  الباحثون  ويتبني  االجتماعي(،  والعدل  والهدوء  )االستقرار 

 : وم السالم بثالث مفاهيم شائعة االستخدام؛ وهـيويرتبط مفه(، 231ملفهوم السالم.)التويجري، مرجع سابق، ص
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 صنع السالم: وهو مساعدة أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق تفاوض ي.  .1

 حفظ السالم: وهو منع أطراف النزاع من االقتتال فيما بينها.  .2

مثل  بناء السالم: وهو تهيئة ظروف املجتمع حتى يستطيع املجتمع أن يعيش في سالم، وهذا يشمل عدة طرق   .3

واستعادة   االجتماعي،  والتكافل  املساعدات،  وزيادة  االقتصادية،  والتنمية  اإلنسان  حقوق  مجال  في  التربية 

 (311االنسجام والتآلف بين فئات املجتمع املختلفة. )الخطيب، مرجع سابق، ص

الم، بخاصة في  كما يوجد إجماع بين الباحثين على أن هناك ست مراحل تمر بها الصياغات املتعددة ملفهوم الس

 البحوث الغربية للسالم، وهذه املراحل هي:

املرحلة األولى: السالم باعتباره ممارسة وسلوك في ظل غياب الحرب، وهذا ما ينطبق على الصراع العنيف،   ➢

سواء بين الدول ذاتها في صورة الحروب األهلية، وهذه الفكرة عن السالم شائعة لدي الناس العاديين ولدي  

 في الوقت نفسه.   السياسيين

 يسمى هذا التوازن بتوازن   ➢
ً
 للقوى في إطار النظام الدولي، وأحيانا

ً
املرحلة الثانية: ركزت على السالم باعتباره توازنا

 على توازن قوى عسكرية ذلت قدرات تدميرية بيم عسكريين أو أكثر.
ً
 الرعب، عندما يكون مبنيا

كل   ➢ على  خاللها  التأكيد  تم  الثالثة:  والسالم  املرحلة  الحرب(،  نشوب  دون  الحيلولة  )أي  السلبي  السالم  من 

 االيجابي )منع العنف البنيوي داخل املجتمع(.

املرحلة الرابعة: ساد فيها مفهوم جديد للسالم تحت ما يسمى )العنف ضد املرأة(، ال يفرق بين وجود الحرب أو   ➢

 عدمها عندما يمار العنف ضد املرأة. 

ركيز في هذه املرحلة على فكرة السالم مع البيئة، وذلك أن املمارسات الرأسمالية قد  املرحلة الخامسة: تم الت ➢

 على البيئة اإلنسانية. 
ً
 اعتدت اعتداًء وحشيا

املستوى   ➢ على  السالم  بضرورة  الرتباطه  لإلنسان،  الداخلي  السالم  على  التركيز  مرحلة  السادسة:  املرحلة 

 (242الكلي.)التويجري، مرجع سابق، ص

  إذن يم
ً
كن أن نخلص مما سبق إلي أن السالم هو حالة إيجابية في ذاتها مثل االستقرار والهدوء، أكثر من كونه غيابا

إلي   الحاجة  في ذاتها مثل  ايجابية مرغوبة  أنه يتضمن صفات  الحرب، بمعنى  العنف أو  لحالة سلبية مرفوضة مثل 

بين البشر، وسيادة حالة من الهدوء في العالقات بين  التوصل إلي اتفاق، والرغبة في تحقيق االنسجام في العالقات  

الجماعات املختلفة، كذلك نرى أن السالم ليس فقط عملية سياسية وإنما يعبر عن عملية اجتماعية لها العديد من  

املستويات، التي تتضمن السالم علي مستوى األسرة، وعلي مستوى املجتمع، ثم علي مستوى اإلقليمي والدولي، كما  

 السالم الداخلي أي السالم مع النفس، وهذا النوع ضروري من أجل خلق عالم انساني سلمي. يتن
ً
 اول أيضا

 :مفهوم السالم االجتماعي -2

انطالقا من معني السالم بصفة عامة، والذي إما ُيعرف بغياب املظاهر السلبية مثل العنف والحرب، أو بحضور  

ر، الخ، يمكن أن نقترب من مفهوم السالم االجتماعي والذي يعبر عن حالة  املظاهر اإليجابية مثل الهدوء، واالستقرا

من الوئام واملصالحة بين مكونات املجتمع املختلفة، حيث يتكون كل مجتمع من أطياف متنوعة من البشر، مختلفون  

ي، أو الوظيفي،  بالضرورة عن بعضهم بعض، سواء في انتمائهم السياس ي أو القبلي أو الفكري، أو موقعهم االجتماع

 ما يمكن أن نطلق عليه "عقد اجتماعي"، أي التزام غير مكتوب بينهم، يتناول حقوق وواجبات  
ً
ولكن يجمعهم جميعا

 بالتزامات طرف آخر مما يستوجب  
ً
 لحقوق طرف، وإخالال

ً
كل طرف في املجتمع، ويمثل الخروج علي هذا العقد انتهاكا

 .التدخل الحاسم لتصحيح املوقف
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واإلمكانات  ولذلك   والقوة  املصالح  في  املختلفة  املجتمع  أطراف  بين  توازن  حالة  عن  يعبر  االجتماعي  فالعقد 

واإلرادات، ويجب أن يحافظ علي هذا التوازن قوة ، ليست هي بالضرورة شكل من العنف، ولكن هي قوة القانون،  

إليها األطراف املختلفة لحل مشكالتهم، ومن    تساعد علي تسوية النزاعات أو الخالفات باعتبارها املرجعية التي تعود

، بناء علي  
ً
 معينا

ً
ثم يساعد ذلك علي حدوث ما نطلق عليه التوقــع، بمعنى أن يتوقع كل طرف من الطرف اآلخر سلوكا

االجتماعي  العقد  علي  خروجا  ذلك  يعتبر  السلوك،  بهذا  يأت  لم  فإذا  وواجبات،  التزامات  من  عاتقه  علي  يقع  ما 

 ( 71، ص1973لزلياني، السائد.)ا 

توفير   االجتماعي  السالم  تحقيق  ويقتض ي  االجتماعي،  والصراع  االجتماعي،  العنف  نقيض  االجتماعي  فالسالم 

الحياة الكريمة والحق فيها والحقوق املرتبطة بها لكل أفراد املجتمع دون تمييز، وهذا في ظل ظاهرة التنوع والتعددية  

املجتمعات، نتيجة اختالف املصالح وتباين االتجاهات، واختالف النظرة إلى الحاضر واملستقبل، ومن ثم  التي تعيشها  

اقع دون أية مشكالت.   وأن يتحقق السالم االجتماعي على أرض الو

 أركان السالم االجتماعي:  -3

تقت لكنها  بالتاريخ،  فقط  تتصل  ال  مجتمع،  أي  في  االجتماعي  للسالم  أركان  عدة  اإلدارة  هناك  من  فأكثر  أكثر  رب 

 السياسية لكل مجتمع، وهذه األركان كالتالي:

للتعددية .1 السلمية  املجتمعات  اإلدارة  تقوم  بينما  لم تعد هناك مجتمعات خالصة تضم نسيج واحد خالص،   :

أساس ي  البشرية على ظاهرة التعددية بكافة أشكالها، ويتوقف تحقق السالم االجتماعي في هذه املجتمعات بشكل  

 مساحة  
ً
على إدارة هذه التعددية؛ فهناك إدارة سلمية، تحفظ للجماعات املتنوعة التي تعيش مع بعضها بعضا

للتعبير عن تنوعها في أجواء من االحترام املتبادل، وهناك تعددية غير سلمية تقوم على اعتبار التنوع مصدر ضعف  

 ه، مما يؤدي إلي حروب وصراعات ال تنتهي. وليس مصدر قوة، لذلك تقوم بإقصاء اآلخر والقضاء علي
 

: يمثل حكم القانون في املجتمع الحديث أحد أهم عوامل تحقيق السالم االجتماعي واملساواة  االحتكام إلي القانون  .2

والعدالة، ويجب أن يقوم مبدأ حكم القانون على وضوح القوانين، وشفافية عملية التقاض ي، والحزم في تنفيذ  

ية النهائية واجبة النفاذ، ألن غياب بعض هذه املعايير أو جميعها يؤدي إلي إهدار مفهوم املساواة  األحكام القضائ

بين املواطنين في املجتمع، ويدفع األفراد إلي االستناد إلي قوانين من صنعهم، مثل البلطجة، والرشوة، وجميعها  

 .ر علي السالم االجتماعي في املجتمع تعبر عن اهتزاز مفهوم حكم القانون في نفوس األفراد، وهو ما يؤث
 

: الحفاظ على السالم االجتماعي في أي مجتمع يحتاج إلى حكم رشيد، كثير من القالئل واإلضرابات  الحكم الرشيد .3

تحدث من جراء غياب املشاركة وسرقة املال العام، فالسالم االجتماعي يحتاج إلى ديمقراطية، ومن ثم يعني الحكم  

 املفاهيم األساسية مثل: )املساءلة/ الشفافية/ التمكين/ املشاركة/ محاربة الفساد(.الرشيدمجموعة من 
 

التعبير .4 أن  حرية  الثابت  فمن  مجتمع،  أي  في  االجتماعي  السالم  بناء  عملية  مستلزمات  من  التعبير  حرية  تعد   :

ما يشغله وما يود تحقيقه،  املجتمعات تقوم على التعددية الثقافية والدينية والعرقية والسياسية، كل طرف لديه  

وال يتحقق السالم االجتماعي دون أن تتمتع كل مكونات املجتمع بمساحات متساوية في التعبير عن آرائها، وهمومها،  

وطموحاتها، في مناخ عقالني يسوده االنفتاح، دون استبعاد ألحد، بهدف الوصول إلى األرضية املشتركة التي يلتقي  

 (122، ص9219عندها الجميع.)عمير، 
 

 من أركان السالم االجتماعي، ال يمكن أن يتحقق سالم  العدالة االجتماعية .5
ً
 أساسيا

ً
: تعد العدالة االجتماعية ركنا

اجتماعي في أي مجتمع إذا كانت قلة أو نخبة أو جماعة تحتكر كل ش يء، وغالبيته تفتقر إلي كل ش يء، الصراع بين  
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ر مفهوم العدالة االجتماعية علي املشاركة في الثروة، وتوسيع قاعدة  الطرفين سيكون السمة الغالبة، وال يقتص 

امللكية لتشمل قطاعات عريضة من املجتمع، بل تقتض ي العدالة االجتماعية أن يحصل كل شخص علي فرصة  

 حياتية يستحقها بجهده، وهو ما يعني انتفاء كافة أشكال املحسوبية والواسطة، التي تعد الباب امللكي للفساد. 
 

: يحتاج املجتمع إلى إعالم تعددي، يساعده على ممارسة التعددية من ناحية، ويكشف األمراض  إعالم املواطنة .6

االجتماعية والسياسية والثقافية بهدف معالجتها، والنهوض باملجتمع، وهذا ما يسمى إعالم املواطنة، وما يحتاج  

 هو إعالم يعزز املواطنة وي
ً
هتم بهموم املواطن، وعلى العكس مما سبق، هناك إعالم  إليه السالم االجتماعي قطعا

 يلعب دورا ضد ثقافة املواطنة سواء بتجاهل هموم مواطنين في املجتمع. 
 

: يمر كل مجتمع عبر مراحل التاريخ بفترات عصيبة وحرجة، وتكون فريضة الوقت آنذاك هو  ذاكرة العمل املشترك .7

على أسس سليمة من التجانس، والتالحم، واالحترام املتبادل، من هنا  تجاوز هذه الفترات بما يسمح ببناء املجتمع  

يحتاج املجتمع إلى تأكيد مستمر على ذاكرة العمل املشترك، تذكر لحظات الوحدة والتالحم ضد األخطار التي مر  

ك دون أن  بها من قبل مثل مواجهة االستعمار االيطالي وغيره من املحن التي صمد فيها الشعب الليبي ضدها، وذل

 ( 67، ص1983)بركات، .يكون هاجس كل األطراف هو الحديث عما يفرق املجتمع ويبعثره

 ..
ً
اقع قيم التسامح والسالم االجتماعي في املجتمع الليبي: رابعا  و

في السنوات األخيرة لعدد من التحوالت والتحديات والتغييرات املتسارعة، وصاحب هذه   الليبي  تعرض املجتمع 

التحوالت ارتفاع الضغوط الحياتية وازدياد الحاجات والطموحات والتطلعات، مما أدي إلى هوة شاسعة بين املأمول  

واالنحراف   والتطرف  والعنف  العدوان  ممارسة  مثل:  املجتمع؛  في  سوية  غير  سلوكيات  ظهور  في  تسببت  اقع  والو

أبنائها من    والتعاطي واإلدمان بين األبناء، لذلك أصبحت املسؤولية كبيرة علي األسرة ملواجهة هذه األخطار وإنقاذ 

وتعاطي   النفسية  لالضطرابات  فريسة  الوقوع  من  وإما  املسلحة  واالشتباكات  الصراعات  في  إما  والضياع  الهالك 

 املخدرات. 

بأدوارها  القيام  إلي  لالضطالع  قبل  من  أكثر  ماسة  حاجة  في  الراهن  الوقت  في  الليبية  األسرة  أصبحت  ثم  ومن 

ووظائفها في إعادة تطبيع وتنشئة أبنائها علي املعايير والقيم األخالقية النبيلة كالتسامح والسالم االجتماعي، إلخراج  

أجيال تبني وطنها وتضمد جراحه ال أن تعمقها، وتشد من أزر وطنها وتأخذ بيده إلي بر األمان واالستقرار، في ظل ما يمر  

اقتصادية   وثقافية عاصفة أدت إلى تفكك املجتمع وانهياره وظهور العديد من املشكالت  به من تغييرات اجتماعية و

 النفسية واالجتماعية. 

ويرى الباحثان أن هناك كثير من العوامل قد ساهمت في بروز دور األسرة، وضرورة ترسيخها لقيم التسامح والسالم  

 االجتماعي لدي أبنائها ومنها:

ليبي في مجال األسرة من تعليم املرأة وخروجها للعمل وانشغالها عن وظائفها  التغييرات التي طرأت على املجتمع ال ▪

 األسرية األساسية. 

، مما انعكس   ▪
ً
ازدياد حاجات وتطلعات وطموحات اآلباء بسبب سرعة التغير االجتماعي الذي شهده املجتمع مؤخرا

 بالسلب على تربيتهم ألبنائهم. 

 ال يتجز  ▪
ً
أ من الحياة اليومية لآلباء، وما سببته من حالة إحباط أثرت في  الضغوط النفسية التي أصبحت جزءا

افق األسرى.    الترابط والتو

 كثرة وتنوع املشكالت األسرية في السنوات األخيرة، وعدم قدرة اآلباء على التعامل مع هذه املشكالت.   ▪
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ممارسة العنف والتطرف واالنحراف  انتشار كثير من السلوكيات غير السوية بين األبناء في مختلف األعمار مثل   ▪

 واإلدمان. 

التعامل   ▪ عن  التعليمية  املؤسسات  الطالب وعجز  التيتواجه  والنفسية  التعليمية واالجتماعية  املشكالت  كثرة 

 معها.

ظهور بعض الظواهر النفسية واالجتماعية واألخالقية الدخيلة على املجتمع الليبي بسبب التقدم التكنولوجي   ▪

 السريع. 

 ات املسلحة املنتشرة واملتكررة في كثير من املناطق، وما نتج عنها من آثار تفتيت وتفكك املجتمع. الصراع ▪

ولذلك يرتأى الباحثان أن كل هذه العوامل والتحديات وما يصاحبها من آثار مدمرة ال شك أنها تهدد جميع أفراد  

، وتهدر طاقات  
ً
، نساًء ورجاال

ً
 وكبارا

ً
املجتمع وتؤدي لتفككه وانهياره، وتسبب الفوض ى في كافة املجاالت..  املجتمع صغارا

، ثم في قيام األسرة بوظائفها السامية التي سبق ذكرها، من أجل الحفاظ على كيان  
ً
إال أن األمل معقود في هللا أوال

 املجتمع ككل متماسك ومترابط، في الوقت الذي ال يمكن التعويل فيه على املؤسسات األخرى.

رض ي هللا   عبد هللا بن عمر البد من تذكر قول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف: )عن  بل

اسِّ َراٍع، َوُهَو    :عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
َّ
ى الن

َ
ي َعل ذِّ

َّ
يُر ال مِّ

َ ْ
األ

َ
، ف هِّ تِّ
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ُ
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ُ
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ُّ
ل
ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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 ه(  656 -581املنذري،

 ..
ً
 :األسرة وترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي خامسا

افر   قيم التسامح والسالم االجتماعي قيم مكتسبة أكثر من كونها طبيعة كامنة في ذاتنا، لذلك تتطلب هذه القيم تو

وذلك باعتبار التسامح والسالم  أرضية اجتماعية وتربوية، يكون من العسير بدونها إقناع الناس باعتناق هذه القيم.  

بين أفراد املجتمع وتساعد على نشر املحبة بين الناس، حيث ينعكس  االجتماعي من الصفات النبيلة التي تعزز الترابط  

أثرهما على حياة الفرد واملجتمع، ويبرز من خاللهما العديد من الدالالت التي تالمس قلوب البشر فيغرس فيها االحترام  

 وقدرتهم  
ً
على التعايش فيما بينهم في واملودة، وتظهر هذه القيم في الكثير من املجاالت منها: قبول الناس لبعضهم بعضا

 ضوء اختالفهم الفكري والسياس ي بل والديني. 

ومن املالحظ أن قيم التسامح والسالم االجتماعي قد غابت عن مجتمعاتنا في العصر الحالي إال من رحم ربى، حتى  

امح والعفو  توهم البعض أن من يطبق هذه القيمة هو من قبيل ضعفه، والعكس هو الصحيح، فمن املعلوم أن التس

اقع املعاش واضحة وجلية، فكلما ساد التسامح والعفو في   ال يتأتيان إال مع القدرة على اخذ الحق، واألمثلة من الو

املجتمع، تحقق األمن واألمان لجميع أفراده، وكلما غابت قيمة التسامح تحول املجتمع إلى غابة، والنتيجة كما نرى  

 (33-32ص ،1995)البكوش، ونسمع ونشاهد حاليا.

من   عليه  يشتمال  بما  والتعصب  العنف  لطبيعة  فضيحة  ذاتها  حد  في  هي  االجتماعي  والسالم  التسامح  فقيم 

والتآخي   والسالم  التسامح  قيم  انتصار   
ً
ودائما والحديث،  القديم  التاريخ  شواهد  سجلت  وقد  وهمجية،  عدوانية 

ما هو مشين في سلوك البشر، لذلك ليس أمامنا سوى  والعدل واملساواة، بمعنى انتصار الحقيقة علي الزيف وعلي كل  
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العودة إلي أصولنا وتراثنا اإلسالمي وقيما األخالقية السامية، وان نعيد بناء ثقافتنا علي أساسها، ونوحد ثقافتنا علي  

اقعنا الثقافي والسياس ي واالجتماعي علي أ سس أكثر  هديها، لنعيد اللحمة بين جميع أفراد ومكونات مجتمعنا، ونبني و

  .
ً
 وانفتاحا

ً
 وسالما

ً
 إنسانية وحضارية، وأكثر تسامحا

 16ويأتي االهتمام بتعزيز قيمة التسامح لدي أفراد املجتمع في ظل ما أعلن عنه في العيد الخمسين لليونسكو في  

دم اكتراث  ، من إعالن مبادئ بشأن التسامح، يؤكد هذا اإلعالن على أن التسامح ال يعني التساهل أو ع1995نوفمبر  

اإلنسان،   يعتمدها  التي  الحياة  وأنماط  التعبير  وأشكال  العالم  هذا  ثقافات  في  الغني  للتنوع  وتقدير  احترام  هو  بل 

فالتسامح يعترف بحقوق اإلنسان العاملية وبالحريات األساسية لآلخرين، وبما أن الناس متنوعون بطبيعتهم، وحده  

التي تعتبر من األشكال  التسامح قادر على ضمان بقاء املجتمعات،   التمييز والتهميش والظلم والعنف  والقضاء علي 

الشائعة للتعصب، ولذلك يجب أن تهدف التربية من أجل التسامح إلى درء التأثيرات التي تولد الشعور بالخوف من  

 (35اآلخرين واستبعادهم.)منظمة األمم املتحدة، مرجع سابق، ص 

املشترك   بوحدة  يسمى  ما  علي  اتفقوا  االجتماعي،  والسالم  التسامح  قيم  لترسيخ  املفكرين  من  كثير  مساعي  وفي 

 من مبدأ وحدة املشترك اإلنساني؛ 
ً
اإلنساني، بغض النظر عن التباينات الفكرية واأليديولوجية واإلنسانية، وانطالقا

والصبر على أشياء ال يحبها اإلنسان وال يرغب فيها، بل يعدها    يعرفون التسامح " بأنه القدرة على تحمل الرأي اآلخر،

 مناقضة ملنظومته الفكرية، ذلك أن قبول مبدأ التسامح والسالم االجتماعي، وفكرة التعايش يعنيان تجاوز  
ً
أحيانا

لناحيتين النظرية  سبل االنقسام، الذي يقوم على أساس الدم أو العشيرة أو القبلية أو الدين أو الحزبية أو غيرها من ا

 أن يكون االحتراب قرين االختالف، فاالختالف رحمة ومنه يولد املعنى وتختلق  
ً
واألخالقية على أقل تقدير، فليس قدرا

 الداللة، ومع والدة املعنى وخلق الداللة يكون اإلبداع وتكون التنمية ويكون السالم في املجتمع.

بسيطة وشفافة في حضورها، فإنها كارثية وقاتلة في غيابها، حيث يؤدي  وإذا كانت قيم التسامح والسالم االجتماعي  

أو   السياس ي  أو  الفكري  التعصب والعنف سواء على الصعيد  انتشار ظاهرة  إلي  التسامح والسالم االجتماعي  غياب 

الحياة العامة    االجتماعي أو الثقافي أو ما يتعلق بنمط الحياة، فغياب التسامح والسالم االجتماعي ال يؤثر فقط على 

 أمام الشريك والزوج واألهل، لذلك أصبح التسامح والسالم  
ً
للبشر، بل إنه يمتد إلى الحياة الشخصية ليقف حائال

 االجتماعي ركنان أساسيان من أركان القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

التسامح قيم  بترسيخ  األسرة  مطالبة  بشأن  مثالية  نزعة  هناك  أن  البعض  يري  قد  االجتماعي،   لذلك  والسالم 

واحترام اآلخر واإلقرار بالتعددية واالختالف، وبخاصة في هذه املرحلة الحرجة، ولكننا نجد أن هذه النزعة املثالية ترتكز  

أكثر   من  يعتبر  العربية،  مجتمعاتنا  في  نعيشه  الذي  الوضع  أن  اآلن، حيث  اقعنا  و في  الكائن  للخلل  نقد علمي  على  

صعيد العاملي إزاء قضايا التسامح واحترام حقوق اإلنسان، ومن ثم البد من أن نعيد النظر  األوضاع قسوة على ال

ونحكم العقل، فإذا لم نفعل ذلك فلن يكون لدينا خيار سوى العنف واملوت غير املبرر بسبب تحكم املصالح األنانية  

 (15، ص2005)شعبان، .ة والتعصبالضيقة الفكرية واالقتصادية والسياسية، التي ال تنتج سوى الجهل والجهال

 الخالصة:
بعد هذا العرض التحليلي ملحاور بحثنا وإجابات التساؤالت املطروحة، يمكننا أن ننتهي إلى مجموعة من الخالصات  

 كالتالي:

بكيانه   عصفت  املاضية،  السنوات  خالل  املتسارعة  والتغيرات  التحوالت  من  بمجموعة  مر  الليبي  املجتمع  أن 

الفرقة والتنافر   الظواهر النفسية واالجتماعية السلبية، بل وسيادة روح  العديد من  انتشار  في  ومكوناته، وتسببت 
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الفكري   ومنه  السياس ي،  قبلي، ومن  ما هو  ومنه  ديني،  ما هو  التنافر  املجتمع، ومن هذا  أبناء  بين  االنقسام  وشيوع 

 فحل ليطال كافة مجاالت الحياة باملجتمع في الوقت الراهن. والثقافي، حتى أنه امتد ليشمل املجال العلمي، واست 

بما يؤكد حاجتنا امللحة إلى تفعيل دور األسرة ومساعدتها في مواجهة هذه التحديات والتحوالت للقيام بوظائفها  

  
ً
  التربوية من ترسيخ للقيم األخالقية عامة، وقيم التسامح والسالم االجتماعي خاصة، بجعل هذه القيم فكرا

ً
وثقافة

على   ومحاضنها  التربية  مؤسسات  بكافة  تناط  الجليلة،  التربوية  املهمة  هذه  كانت  وإذا  أبنائها..  لدي   
ً
وسلوكا  

ً
ونهجا

من   غيرها  عن  خاصة  أهمية  تكتسب  أولى،  تربوية  اجتماعية  كمؤسسة  األسرة  فإن  وبرامجها،  مستوياتها  اختالف 

 السالم االجتماعي لدي أبناءها.املؤسسات األخرى، في عملية ترسيخ قيم التسامح و 
ألن غياب قيم التسامح والسالم االجتماعي نتيجة تقصير األسرة في ترسيخها لدي أبنائها، يعني انتشار التعصب  

والعنف، والكراهية والبغضاء، وسيادة عقلية التحريم، والتجريم، والتخوين، واإلقصاء، سواء علي الصعيد الفكري  

السياس ي،   أو  تفتح قيم  والثقافي،  بينما  الحياة بشكل عام...  بنمط  يتعلق  الديني، أو ما  أو  العلمي،  أو  أو االجتماعي، 

، يحترم الثقافات  
ً
 ومنفتحا

ً
 حرا

ً
أبواب املعرفة والتقدم علي مصراعيها، وتقيم مجتمعا التسامح والسالم االجتماعي 

 من عناصر نسيجه الثقافي، كما 
ً
 متفتحة الذهن متمتعة بسعة    الفرعية في داخله، ويجعل منها عنصرا

ً
تنش ئ أجياال

الجدل والصراع،   باملجتمع عن دوامات  تنأي  في أخالقها وسلوكها ومنطلقاتها، بحيث   راقية 
ً
الفكر واملرونة، أجياال

ومتاهات العنف والتعصب والجمود، ولكي تتجسد قيم التسامح والسالم االجتماعي في فكر وثقافة األجيال، البد وأن  

جتمع بكل مكوناته ومؤسساته وفئاته وفي مقدمتها األسرة بوصفها النواة واللبنة األولى للمجتمع في نشر ثقافة  يسهم امل

 التسامح والسالم االجتماعي . 

 التوصيات: 

واملتعلقة   السابقة  املحاور  خالل  من  املبسط  التحليل  هذا  والسالم  وبعد  التسامح  قيم  ترسيخ  في  األسرة  بدور 

يقدم الباحثان مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تدعم األسرة في غرس وترسيخ قيم التسامح  ،  االجتماعي 

يتماش ى بما  الليبي،  املجتمع  مكونات  بين  االجتماعي  وطموحاته    والسالم  تطلعاته  الحاضر  مع  تحديات  ملواجهة 

 واملستقبل، وأهمها ما يلي:

 ألسرة في حل الصراعات التي تنشأ بينهم في أوقات الكدر. ترسيخ قيم التسامح والسالم األسري بين أفراد ا ➢

 تفعيل ثقافة الحوار داخل األسرة، والتشجيع على قبول اآلخر، واالحترام املتبادل، وقبول النقد.  ➢

 التربية الدينية املعتدلة داخل األسرة وخاصة التي ترسخ قيم التسامح والسالم االجتماعي. ➢

 إعالمية هادفة، تدعم األسرة كلية في رسالتها لترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي.صياغة إستراتيجية   ➢

تفعيل دور وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، في زيادة وعي املجتمع بقيم التسامح والسالم االجتماعي وأثرهما   ➢

 في استقرار ونماء املجتمع. 

النفسيين واالجتماعي ➢ في  ضرورة تفعيل دور األخصائيين  املختلفة ملساعدة األسرة  باملراحل  املدارس  ين داخل 

 ترسيخ قيم التسامح والسالم االجتماعي.

تكثيف برامج اإلرشاد النفس ي األسري التي تستهدف مساعدة اآلباء واألمهات في مواجهة التحديات التي تهدد   ➢

 أطفالهم وكيفية التعامل معها.

اقية كالتسامح والسالم االجتماعي  تحديث املقررات الدراسية وتضمين موضوعات ت ➢ رسخ للقيم اإلنسانية الر

 في مختلف مراحل التعليم.. 
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التوعية الدينية الصحيحة ألفراد املجتمع للتعريف بقيم التسامح والسالم االجتماعي، وكذلك أضرار العنف   ➢

 وانتهاك حرمات اآلخرين.   
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 النهوض بالتعليم العايل وحتقيق طموحات اجملتمعات )اجملتمع الليبي حالـة( 

 شنبـــور  أ/ أحمــد املشــاي     أ/ حافظ محمد الصومادي 

 كلية اآلداب والعلوم الشقيقة/ جامعة غريان

 :مستخلص

اقع التعليم العالي في املجتمع الليبي، ومن ثم توجيه أنظار الباحثين وأصحاب    يهدف  البحث الحالي إلى تشخيص و

أفراده في الرفاهية والتقدم..   القرار إلى ضرورة االهتمام والنهوض بالتعليم العالي لتحقيق طموحات وتطلعات املجتمع و

اقع    أهميـةوتكمن   املرير الذي تمر به مؤسسات التعليم العالي في املجتمع الليبي من  بحثنا في أنه يسلط الضوء على الو

تراجع األداء بل وضعف مخرجاته وعدم مواكبتها ملتطلبات سوق العمل، ومن ثم الدعوة للنهوض به لتحقيق طموحات  

ماذا يقصد بالتعليم والتعليم العالي، وما هي أهميته،    التالية:  التساؤالتوذلك من خالل اإلجابة على  وتطلعات املجتمع..

اقـــع التعليـم العالـي في املجتمع الليبي؟، وما هي التحديات   وما هي أشهر نظم تصنيف التعليم العالي العاملية؟، وما هــو و

التعليم يمكن االقتداء  التي تواجه التعليم العالي في املجتمع الليبي؟، وهل هناك تجارب ناجحة لدول أنتجت نهضتها ب

بها؟، وهل يمكن تقديم رؤية للنهوض بالتعليم العالي، تواكب التحوالت التي يشهدها املجتمع الليبي في الوقت الحالي؟،  

ألن هذه الورقة البحثية ذات طبيعة نظرية تحليلية، استخدم الباحثان  
ً
الوصفي التحليلي الذي يعد أكثر  املنهج  ونظرا

وقد   لها..  من  مالئمة  مجموعة  إلى  الباحثان  واملقترحاتانتهي  النهوض  االستنتاجات  عملية  في  تفيد  قد  شأنها  من  التي 

 بالتعليم العالي واالستثمار فيه وجعله أولى أولوياتنا، مما يرتقي بمستوى مؤسسات التعليم العالي باملجتمع الليبي. 

 ات.النهوض، التعليم العالي، طموحات، املجتمعالكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The Aim of the current research diagnose the reality of higher education in the Libyan society, 

and then direct the attention of researchers and decision-makers to the need to pay attention and 

advance higher education to achieve the aspirations and aspirations of society and its members for 

prosperity and progress. The importance of our research lies in that it sheds light on the bitter reality 

that educational institutions are going through. Higher education in the Libyan society suffers from 

declining performance and even weak outputs and not keeping pace with the requirements of the 

labor market, and then the call for its advancement to achieve the aspirations and aspirations of 

society. by answering the following Questions: What is meant by education and higher education, 

what is its importance, and what are the most famous classification systems Global higher education? 

What is the reality of higher education in Libyan society? What are the challenges facing higher 

education in Libyan society? Are there successful experiences of countries that produced their 

renaissance in education that can be emulated? And can a vision be presented for the advancement 

of higher education that keeps pace with transformations Which the Libyan society is witnessing at 
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the present time? and given that this research paper is of an analytical theoretical nature, the 

researchers used the Descriptive Analytical Approach, which is more appropriate for it.. The 

researchers came to a set of Conclusions and Proposals that would benefit the process of promoting 

and investing in higher education and making it our first priority, thus raising the level of higher 

education institutions in Libyan society. 

Keywords:advancement, higher education, aspirations, societies. 

 مقدمــة: 

يمثل التعليم بصفة عامة غاية سامية، وركيزة أساسية في تطور ونهوض األمم،إذ أن التعليم يصاحب الطالب منذ  

نعومة أظافره وصوال إلى املرحلة الجامعية، فالتعليم يشكل عقل اإلنسان وقيمه وطريقة تفكيره وكيفية نظرته 

 ستقبل يسوده األمن والسلم املجتمعيان.ومن ثم فهو أساس بناء األجيال مل  لألمور وتعامله مع اآلخر،

التربوية والثقافية التي تؤثر وتتأثر باملحيط االجتماعي،  التعليم العالي بحكم رسالته إحدى املؤسسات  ويعتبر 

فإذا كان هو من صنع املجتمع فهو أداته في تكوين الطلبة من الناحية الفكرية، املهنية، االقتصادية، االجتماعية،  

 النفسية. والتربوية 

ومن هنا جاء مفهوم "التعليم يغّير مسار حياة" في صلب رسالة منظمة اليونسكو لبناء السالم واستئصال الفقر  

واملبادرة إلى تأمين التنمية املستدامة، باعتبار التعليم حّق من حقوق اإلنسان ال بّد من تأمينه له على مدى حياته  

 وبمعايير جّيدة. 

ا املجتمعات  فكل  ثم  خالل  ومن  من  حققته  إنما   ،
ً
وسياسيا  

ً
واجتماعيا  

ً
اقتصاديا و  

ً
علميا  

ً
تقدما حققت  لتي 

 االهتمام بالتعليم بكافة مراحله، بمعنى أنها وضعته في أولوية برامجها وسياساتها ورصدت له املوارد واإلمكانيات. 

توفير الرفاهية ملواطنيها، حيث  ولذلك فالدول التي تمتلك ناصية العلم واملعرفة هي األقدر على تحقيق االزدهار و 

التي تحكم   الثقافة املجتمعية وأنظمة القيم   ال يتجزأ من 
ً
للتنمية أن تتحقق ما لم تصبح املعرفة جزءا ال يمكن 

 سلطات صنع القرار.  

ولذلك فإن الفجوة العلمية واإلبداعية في البلدان العربية تتسع والوقت يسير بسرعة، والحاجة أصبحت ملحة  

ن أي وقت مض ى إليجاد حلول جذرية ملواجهة التحديات التي تواجه اإلبداع واالبتكار في الوطن العربي من  أكثر م 

خالل تطوير نظم التعليم العام والعالي، واكتساب مهارات التفكير واإلبداع وتنميتها عند الطالب، واالهتمام بالنشر  

، وتسجيل براءات االختراع، وتطوير ب
ً
 ونوعا

ً
التي تستهدف  العلمي كما التدريس  رامج ومناهج الجامعات وأساليب 

 الكشف عن القدرات اإلبداعية لدى الطالب. 
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واملتأمل للوضع التعليمي أو للمنظومة التعليمية في املجتمع الليبي سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي،  

ستمر لترتيب دولة ليبيا حسب قيمة مؤشر  يجد الوضع غير مرٍض وعرضة لكثير من االنتقادات، بسبب التراجع امل 

، ومن ثم فالوضع يحتاج إلعادة تقييم ودراسات عميقة للنهوض بهذا  
ً
التنافسية العاملية للتعليم الذي يصدر سنويا

 القطاع الحيوي.  

 على أصحاب القرار واملسؤولين في الدولة، أن يتخذوا من القرارات والسياسات العاجلة ا
ً
لتي  ومن ثم أصبح الزما

تساعد على النهوض بالتعليم عامة والتعليم العالي خاصة كامتداد استراتيجي ملراحل التعليم الهامة، من خالل  

االستثمار في التعليم واالهتمام بتطويره، باعتباره قد يكون طوق نجاة للمجتمع الليبي مما يعانيه من تعثر وتأخر في  

اقتصادية خالل السنوات األخيرة. كافة املجاالت، نتيجة ما يمر به من تحوالت س  ياسية واجتماعية و

ويجب أن نضع في حسباننا عند الحديث عن أي رؤية للنهوض بالتعليم العالي، البد وأن تتضمن آليات لتحقيق  

في   بقائها  مستلزمات  كل  وتوفير  ورعايتها،  بها  االحتفاظ  من  البد  وطنية  ثروة  باعتباره  الجامعي،  األستاذ  رفاهية 

 ا الجامعية، لكي تتمكن من التقدم واالزدهار. مؤسساتن

 مشكلـة البحــث: 

للنهوض بطاقاتها وإمكاناتها    
ً
التي تسعى دوما التعليم من أهم استراتيجيات الدول املتقدمة  في  ُيعّد االستثمار 

 من أهم موارد املجتمع، أال وهو  
ً
البشرية، بما يحقق لها استقالليتها وسيادتها وتطورها، حيث يستثمر التعليم موردا

ئد من التنمية الشاملة في كافة املجاالت، لذلك تعد الجامعات هي  قدرات أفراده وطاقاتهم الذهنية لتحقيق أكبر عا

 أولى املؤسسات التعليمية املنوط بها إعداد الكوادر الفنية املتخصصة في شتى املجاالت.  

والتجارب   الدول  أبرز  لرصد  متطورة  جودة  ومقاييس  عاملية  تصنيفات  وضع  على  حولنا  من  العالم  حرص 

 عن منظمة اليونيسكو أن    2021كشف أحدث تقرير عاملي لرصد التعليم  الناجحة في التعليم، فقد  
ً
الصادر مؤخرا

 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  
ً
، وركز هذا التقرير على كيفية تحقيق التنمية  2030العالم مازال متأخر كثيرا

تشابكة بين كل من التعليم من  دولة، وسلط الضوء على العالقات والروابط امل  50املستدامة في التعليم في أكثر من  

 جهة والقطاعات اإلنمائية الرئيسة من جهة أخرى. 

كما حدد التقرير االستراتيجيات والسياسات والبرامج التعليمية التي ترتبط على نحو أكثر فعالّية مع األولوّيات  

لك من خالل ضمان التعليم  االقتصادية واالجتماعية والبيئّية والسياسية للخطة الجديدة للتنمية املستدامة، وذ

 الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. 
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، وجعلت من أولى أولوياتها 2030ومن ثم أعلنت كثير من الدول العربية عن رؤيتها االستراتيجية لقطاع التعليم 

افق مع األهداف والنظم العامل ية، وذلك في ظل التحديات واملشكالت  النهوض بالتعليم، وتحسين جودته بما يتو

التي تهدد قطاع التعليم في العالم العربي، وإن كان هناك تفاوت بين الدول العربية فيما بينها في مدى تحقيقها للهدف  

الرابع من أهداف التنمية املستدامة، إال أن هناك عدة دول عربية عديدة اقتربت من تحقيق معدالت عاملية في  

التعليم،  إنجاز األهدا  في  الجنسين  بين  املساواة  بينها مصر والسعودية وقطر واالمارات وغيرها، من حيث  ف ومن 

، خاصة أن األمية لم تعد  
ً
ومحاربة األمية، وتحقيق اإللزام في التعليم االبتدائي، ولكن حجم التحديات يتزايد أيضا

 فقط مجرد قراءة وكتابة. 

ى حجم التدهور الذي تعاني منه منظومة التعليم عامة وقطاع  ومن ثم أصبحت هناك حاجة ملحة للتعرف عل

التعليم العالي خاصة، وضرورة التفكير والتخطيط إلصالح جوهره، والذي اتفقت أغلب املنظمات الدولية على أنه  

يكمن في دمج رأس املال البشري بالتنمية االقتصادية، وذلك من خالل مراجعة نظام سياسات التعليم القديمة  

الجهد  وت وإيقاف هدر  جامعي،  ولكل تخصص  املراحل  لجميع  دراسية  لكل سنة  دقيقة  أهداف  وتحديد  حديثها، 

 واملال في املؤسسات التعليمية وعدم االهتمام بالكم على حساب الكيف. 

 تساؤالت البحــث: 

 التالية:  التساؤالتاإلجابة على في ضو ما سبق من عرض ملشكلة البحث، يسعى الباحثان إلى

 ماذا يقصد بالتعليم والتعليم العالي، وما هي أهميته، وما هي أشهر نظم تصنيف التعليم العالي العاملية؟  .1

اقـــع التعليـم العالـي في املجتمع الليبي؟  .2  وما هــو و

 وما هي التحديات التي تواجه التعليم العالي في املجتمع الليبي؟   .3

 عليم يمكن االقتداء بها؟  وهل هناك تجارب ناجحة لدول أنتجت نهضتها بالت  .4

وهل يمكن تقديم رؤية للنهوض بالتعليم العالي، تواكب التحوالت التي يشهدها املجتمع الليبي في الوقت   .5

 الحالي؟ 

 أهميــة البحــث: 

 : األهمية النظرية -أ

 حالة". طبيعة موضوع البحث؛ وهو النهوض بالتعليم العالي وتحقيق طموحات املجتمعات "املجتمع الليبي  ▪

اقع املرير الذي تمر به مؤسسات التعليم العالي في املجتمع الليبي، من   ▪ أن هذا البحث يسلط الضوء على الو

للنهوض به   تراجع األداء بل وضعف مخرجاته وعدم مواكبتها ملتطلبات سوق العمل، ومن ثم تقديم رؤية 

 لتحقيق طموحات وتطلعات املجتمع.  
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ورؤى حدية عن ألية النهوض وتطوير منظومة التعليم العالي داخل املجتمع الليبي    إثراء املكتبة البحثية بأفكار  ▪

 بما يفيد الباحثين.  

 : األهمية التطبيقية -ب

إمكانية االستفادة من نتائج هذا البحث في توجيه األنظار واالهتمام لعملية تطوير منظومة التعليم العالي   ▪

 باملجتمع.

احثين واملختصين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات  أن هذا البحث يستقطب اهتمام الب ▪

واملعاهد، إلجراء املزيد من البحوث التطبيقية املستقبلية وورش العمل، حول آليات تطوير منظومة التعليم  

 العالي باملجتمع. 

 تقديم رؤية مقترحة من الباحثان للنهـوض بالتعليم العالـي في املجتمع الليبي.   ▪

أهداف   ▪ مع  تتماش ي  استراتيجية  رؤية  وضع  من  القرار  أصحاب  تمكن  عملية  ومقترحات  توصيات  تقديم 

 . 2030التنمية املستدامة التي حددتها األمم املتحدة في خطة التنمية املستدامة لعام 

 أهــداف البحــث: 

اقع التعليم العالي في املجتمع ا  لليبي، ومن ثم توجيه أنظار  يهدف البحث الحالي إلى هدف عام هو: )تشخيص و

املجتمع   وتطلعات  طموحات  لتحقيق  العالي  بالتعليم  والنهوض  االهتمام  ضرورة  إلى  القرار  وأصحاب  الباحثين 

أفراده في الرفاهية والتقدم(، وينبثق عنه األهداف اآلتية:    و

اقـــعه في املجتمع الليبي، وأهم التحدالتعرف على مفهوم  ✓  يات التي تواجه. التعليم العالي، وعلى و

 تقديم رؤية مقترحة للنهوض بالتعليم العالي تواكب التحوالت التي يشهدها املجتمع الليبي في الوقت الحالي.  ✓

واملقترحاتالتي ✓ التوصيات  من  مجموعة  العالي،    تقديم  بالتعليم  النهوض  بعملية  االهتمام  في  تفيد  قد 

 واالستثمار فيه وجعله أولى أولوياتنا، بل وتركيز الجهود في تحسين مستوى مؤسسات التعليم العالي. 

 منهــــــــج البحــث: 

ألن هذه الورقة البحثية ذات طبيعة نظرية تحليلية، استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحل
ً
يلي الذي  ونظرا

للخروج   املعلومات  ملعالجة  الرئيسية  األداة  هو  واالستنباط  التحليل  كان  املنهج  ذلك  وفي  لها،  مالئمة  أكثر  يعد 

 (1996بالخالصات واالستنتاجات والتوصيات. )أبو حطب وعثمان، 

 ولإلجابة على تساؤالت البحث الحالي، يمكن تناولها من خالل املحاور اآلتية: 

.. مفهوم ا
ً
 لتعليم العالي وأهميته ونظم التصنيف العاملي: أوال

 مفهــوم التعليـــم:  ❖

 لكّل شخص  
ّ
َم، وهو ما ينطوي على مراحل التلقين وتدريس الطالب، كما أن

َّ
التعليم لغة هو مصدر الفعل َعل

م املعارف واملهارات املختلفة سواء كانت تقنية أم فنية، وعادة ما ُيطلق هذا النوع من التعريفات على  
ّ
الحّق في تعل

 ( www.almaany.com) امعي. التعليم الثانوي، والتعليم االبتدائي، والتعليم الج

http://www.almaany.com/
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هذه   وتتم  املعرفة،  تبني  التي  العامة  لألسس  املتعلم  اكساب  هو  األساس ي  هدفها  منظمة  عملية  هو  التعليم 

العملية بطريقة منظمة ومقصودة وأهداف موضوعة ومعروفة، كذلك يعرف التعليم بأنه عبارة عن عملية نقل  

يتم  املع ومهارات  وخبرات  ومعارف  معلومات  عن   
ً
أيضا التعليم  يعبر  كما  للطالب،  ومرتب  منسق  بشكل  لومات 

 اكتسابها من قبل الشخص الذي يقوم بتقديم املعلومات هذه بطريقة معينة. 

تحقيق   تمكنه من  يلزمه من معرفة ومهارات،  بما  الطالب  تزويد  التعليمية هو  العملية  الهدف من  أن  بمعنى 

 .فه الحياتية ومواكبة التطور العلمي العاملي، فإن لم يحقق التعليم له ذلك فهناك حاجة إلى تطويرهأهدا

 مفهــوم التعليــم العالـــي:  ❖

يمكن تعريف التعليم العالي على أنه مرحلة التعليم التي تحدث في الجامعات واألكاديميات واملعاهد والكليات  

ويشمل   أشكالها،  العلمية  بكافة  املعاهد  مثل  وذلك  الكلية،  مستوى  على  املؤسسات  بعض  أيضا  العالي  التعليم 

 .واملهنية العليا التي تمنح شهادات مهنية ودرجات أكاديمية

والتعليم العالي هو درجة من التعليم التي تمنحك درجة أكاديمية، وهو يكون بعد دراسة الثانوية املدرسية لذلك  

 على التعليم العالي املستوى الثالث من التعليم، أو املرحلة    يطلق عليه اسم التعليم
ً
ما بعد الثانوي، ويطلق أيضا

 .النهائية من التعليم الرسمي الذي يتم بعد االنتهاء من دراسة الثانوية

انوي  وبشكل عام يعتبر التعليم العالي في العالم العربي، تعليم غير إلزامي رسمي يتم االلتحاق به بعد التعليم الث

 في أغلب الدول، يوفر مجاالت متخصصة عديدة، هدفها هو تحقيق مستوى عالي من التخصصية والتعليم للطالب. 

ــي:  ❖  أهميـة التعليــم العالـ

 إلى الجامعات االستعمارية واإلرسالية، التي أنشأتها أوروبا  
ً
يعود التعليم العالي املعاصر في العالم العربي غالبا

  
ً
والواليات املتحدة في أوائل القرن التاسع عشر، حيث كانت هذه املؤسسات قليلة العدد وكان االنضمام مقتصرا

      الكبرى.على أفراد الطبقة العليا الذين يعيشون في املدن 

الفترة   في  بداياته  منذ  التغييرات  من  العديد  وشهد  كبير،  بشكل  العربية  املنطقة  في  العالي  التعليم  نما  وقد 

االستعمارية، وخاصة منذ منتصف القرن العشرين، على الرغم من وجود اختالفات كبيرة بين قطاعات التعليم  

في كل بلد من بلدان العالم العربي، إال أنه في    العالي  التي شهدتها الدول العربية  الهامة  على الرغم من التحوالت 

من   
ً
نسبيا سيئة  تقييمات  تتلقى  العربية  الجامعات  تزال  ال  أنه  إال  األخيرة،  الجامعات   السنوات  تصنيف  أنظمة 

 الكبرى.  العاملية

وتعتبر مؤسسات التعليم العالي قيمة حضارية، فهي األداة والقوة التي تحرك األحداث، وتعطي الدفعة التي تسير  

الجام تعتبر  لذلك  التاريخ،  نتاجها،  حركة  والتكنولوجي  العلمي  فالتقدم  الشعوب،  عنوان  العليا  واملعاهد  عات 

والخبراء والفنيون صناعها، ومن ثم فالجامعات واملعاهد العليا تعتبر املصنع الذي يمد املجتمع بالقوى البشرية  

 .املحركة لكل مقدراته، بل املبتكرة لكل مستحدثاته

العالي في مضمونه ليس عمل التعليم  أنها ال تكتسب أهميتها من مجرد إن  ية استهالك للوقت والكلفة، بمعنى 

الحضور في مراحل الدراسة إلشباع الذات، فالنفقات العامة والخاصة توجه إليه من أجل اكتساب عائد إنتاجي،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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هي   التعليمية  فالعملية  املستقبل،  في  الخدمات  تقديم  عاتقهم  على  يأخذون  الذين سوف  األشخاص  في  يتجسد 

واإلدارة  ا املشروعات  تنفيذ  مجال  في  األفراد  قدرة  العالي  التعليم  يدعم  وهكذا  البشر،  قدرات  تنمية  في  ستثمار 

 .ودراسات اإلنتاجية واالقتصاد

العالي والبحث العلمي واالقتصاد والنواحي االجتماعية، إذ لم يعد ينظر إلى   التعليم  بين  فهناك عالقة وثيقة 

لألفراد،  العملية   الحياة  مستوى  تحسين  إلى  يستهدف   
ً
استثمارا أصبحت  بل  خدمة،  مجرد  أنها  على  التعليمية 

وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، وإذا كان االقتصاد هو شريان الحياة للمجتمعات اإلنسانية  

 .استمرارية االزدهار االقتصادي املعاصرة، فإن التعليم بمختلف أنماطه هو مادة هذا الشريان، وذلك لضمان

ولذلك فإن االستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يعتبران من الضرورة بمكان، فلكي تستفيد من التقدم  

في كافة مجاالت العلوم وفي أي مكان في العالم ومن تقنية اإلنتاج الجديد التي هي وليدة هذا التقدم، فإن الدولة  

من العلماء والفنيين املتخصصين، وال شك أنها وظيفة رئيسية تقوم بها مؤسسات التعليم    مطالبة بتوفير كوادر 

 العالي. 

وبالتالي تتمثل ثمرة االهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي؛ في عملية إمداد وتزويد املؤسسات املختلفة سواء  

الالزمة عند الحاجة، وحسن إدارة كل هذه املوارد  في القطاع الخاص أو العام بالتنمية واألفكار والطاقات واإلمكانات  

من أجل ترقية القدرات البشرية لتحقيق أنسب استغالل للثروات واإلمكانات املتاحة، وتحسين نوعية الحياة بما  

 يحقق رفاهية األفراد وتحقيق طموحات املجتمع.

االهتمام الالزم من خالل سن التشريعات    ولذلك يأمل الباحثان أن تنال منظومة التعليم العالي باملجتمع الليبي، 

والسياسات املحفزة للنهوض به، ومن خالل توفير مصادر تمويلية تساعد على استثمار رأس املال البشري في مرحلة  

 التعليم العالي، من أجل مستقبل مشرق وتخطيط واعِّ منظم ينعم به املجتمع الليبي. 

 نظم تصنيف التعليم العالي العاملية:  ❖

الجامعي  تتعدد التصنيف  هي؛ أنظمة  أنظمة  ثالث  وأشهرها  للجامعات   التصنيف  الكبرى  األكاديمي 

 . QS وتصنيف الجامعات العاملية ،WUR تصنيف الجامعات العامليةو  ، ARWU   العاملية

ويصنف قائمة   بواسطة جامعة شنغهاي جياو تونغ،    ARWU األكاديمي للجامعات العاملية فيصدر التصنيف

املرتبة    500بأفضل   الجامعات  و  100-1، مع    500-1من  جامعة، وتحتل  في   200-101مرتبة بشكل فردي،  مرتبة 

الباقي في مجموعات من  200-151،    150-101)   50مجموعات من   ،    400-301،    300-201)   100(، ويتم تصنيف 

401-500 .) 

الفائزين بجائزة    ARWUويقيس تصنيف   في ذلك عدد  األداء باستخدام مجموعة متنوعة من العالمات، بما 

الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، وعدد األوراق املنشورة في املجالت األكاديمية، وعدد املراجع إلى األوراق    نوبل بين 

 [19] املنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، واألداء األكاديمي للفرد الواحد. 

 13والذي يستخدم   ، Times Higher Educationفيتم إصداره بواسطة منظمة    WURأما التصنيف األكاديمي  

  [22] مؤشر أداء عبر خمس مجاالت عامة: التدريس، البحث، االستشهادات، دخل الصناعة، والتوقعات الدولية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_QS
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#cite_note-12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#cite_note-22
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- 201)   25في مجموعات من    300-201مرتبة بشكل فردي، ومن    200-1، فمن  400- 1ويتم تصنيف الجامعات من  

 (. 400- 351،  350- 301)  50في مجموعات من   400-301ذلك(، و ، وما إلى  226-250،  225

تصنيف    
ً
أعدته    QSوأخيرا الجامعات:    Quacquarelli Symondsالذي  لتصنيف  مؤشرات  ستة  ويستخدم 

من   محدد  هو  )كما  العمل  صاحب  وسمعة  االستقصائية(،  الدراسات  تحدده  ملا  ا 
ً
)وفق األكاديمية  السمعة 

ئة التدريس إلى الطالب، واالستشهادات لكل كلية، ونسبة الطالب الدوليين ونسبة  املسوحات(، ونسبة أعضاء هي 

   أعضاء هيئة التدريس الدولية.

مرتبة في مجموعات أكبر    800إلى    400مرتبة بشكل فردي، ومن    399-1، مع  800- 1ويتم تصنيف الجامعات من  

 [ 26]+(.700جامعة على أنها  100بشكل تدريجي )يتم تصنيف أفضل 

 ما تستند هذه التص 
ً
نيفات الي معايير ومقاييس محددة، كما أن هذه األنظمة الثالثة للتصنيف العاملي  وغالبا

  
ً
 إقليميا

ً
تقسم العالم إلى مناطق رئيسية، ولذلك سعت جامعة قطر العاملية في السنوات األخيرة إلى تقديم تصنيفا

 ال إفريقيا.لـلمنطقة العربية في محاولة للتصدي لعدم وجود منطقة مميزة في الشرق األوسط / شم

املتعلقة   البيانات  وترتيب  لتنسيق  تستخدم  أداة  عن  عبارة  وهو  للتعليم،  العاملي  التصنيف  هناك  أن  كما 

 بأن تكون صالحة على املستوى  
ً
 تقديم إحصاءات عاملية ترتبط بالطرق التعليمية، وصممت أيضا

ً
بالتعليم، وأيضا

ملتبعة في جميع دول العالم، ويتم تطوير األسس التي يعتمد  الدولي، وأن تضم جميع األنظمة التعليمية املختلفة ا 

 عليها في التصنيف العاملي للتعليم بشكل دوري ومستمر من قبل منظمة اليونسكو. 

الكبرى السابق ذكرها، وهذا  أنظمة التصنيف الجامعي  ولألسف ليس للجامعات العربية سوى تمثيل ضئيل في 

، واال لن يعترف  يدفعنا الي ضرورة االستيقاظ من غفوتنا واالسراع في التخطيط للنهوض بمنظومة التعليم العالي 

، حسب ما جاء في تقارير عن هذه التصنيفات بأن الفرصة أمام الجامعات لتسوية  
ً
 أو دوليا

ً
بخريجينا أي أحد اقليميا

 .2023أوضاعها واعتمادها معايير الجودة العاملية حتى عام 

اقـــع التعليـم العالـي في املجتمع الليبي:  .. و
ً
 ثانيا

التعليم في املجتمع الليبي وبخاصة التعليم العالي، يجد أن هناك اتساع في الفجوة ما بين  املـتأمل لحال منظومة  

 ال تكون بسبب نوعية املخرجات فقط، ولكن النخفاض  
ً
مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وغالبا

، وإن كانت هذه آفة في معظم الدول العربية، إال أن هناك أسباب لذل
ً
ك منها على سبيل املثال كما يرى  كفاءتها أيضا

 الباحثان ما يلي: 

، وعدم مواكبتها للحداثة    طبيعة املنظومة التعليمية في الجامعات الليبية، والتي تتصف باملركزية إلي  –
ً
 كبيرا

ً
حدا

 والتقدم الحضاري، مما يؤدي ملخرجات تتصف بالضعف وعدم الفاعلية في سوق العمل.  

 عدم مواكبتها للمناهج العلمية العاملية الحديثة، وربما يرجع   –
ً
قصور مناهج التعليم العالي وتقليديتها، وأيضا

ما هو موجود ومتاح، وعدم السعي الي التحديث وخاصة ان العلم  ذلك إلى عدم الرغبة في التغيير والركون الي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#cite_note-25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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الحديثة   العلمية  املناهج  أن  كما  العلمية،  واالكتشافات  اإلنجازات  من  الجديد   
ً
يوميا اليه  ويضاف  تراكمي 

 تحتاج إلى أستاذ جامعي كفء يستطيع التعامل مع تكنولوجيا العصر.   

أ في  التعليمية  املناهج  هذه  أن  نالحظ  الطالب  كما  عقل  بحشو  أكثر  تهتم  العلمية،  التخصصات  غلب 

باملعلومات، وتركز على ملكة الحفظ مع إهمال ملكات الفهم والنقد وإيجاد الحلول البديلة، وهذا ال ينتج خريج  

 .ذو عقلية تستطيع مواكبة الحداثة العاملية، وال يمكنه املنافسة على املستوى العاملي

أل  – العلمي،  البحث  مستوى  العلمي  ضعف  والبحث  العالي  التعليم  مؤسسات  وزارة  بها  تطلع  مهامه  معظم  ن 

 عند وضع مراكز البحث العلمي ونتساءل: هل  
ً
املتمثلة في مراكز األبحاث العلمية؛ وهنا يجب أن نتوقف كثيرا

در البحثية  تتركز مهام البحث العلمي في املراكز البحثية فقط أو في الجامعات أو في كليهما؟، وهل تنسجم الكوا

واإلبداعية   العلمية  املؤهالت  تراعى  وهل  ومهامه؟،  العلمي  البحث  وتطلعات  البحثية  املراكز  في  والوظيفية 

العموميات   إلى  وتنظر  الخصوصية  تراعى  ال  أنها  أم  العلمي،  البحث  بمهام  تكليفهم  عند  للباحثين  الخاصة 

اال املشكالت  بعض  حل  في  البحثية  املراكز  ساعدت  وهل  التي  فقط؟،  والسياسية  واالجتماعية  قتصادية 

 واجهت املجتمع الليبي في اآلوانة األخيرة؟ 

يعتقد الباحثان أن السبب الرئيس لضعف البحث العلمي في املجتمع الليبي، قد يكون نتيجة القصور في تمويله  

كورونا، أو نتيجة عدم  ودعمه بما يتناسب وحجم التحديات املختلفة، وأخرها على سبيل املثال التعامل مع جائحة  

 فكري ومللء الفراغ األكاديمي. 
ٌ
 فهم مهامه الرئيسة والنظر إليه على أنه ترف

الجنوبية وماليزيا وسنغافورة،   اليابان وكوريا  التي شهدت نهضة حديثة، مثل  الدول  تتبعنا بعض  إذا  ولذلك 

لبحث العلمي ورصد ميزانيات لتمويله  سنجد أن السمة املشتركة في تلك الدول جميعها هو اهتمامها بالتعليم وا

 ودعمه، والعمل على تعديل مناهجها الدراسية، بما يواكب الحداثة والنهضة العلمية العاملية.

ومن ثم يحتاج املجتمع الليبي في الوقت الحاضر، إلى صحوة كبيرة في عقلية وكيان اإلرادة السياسية للدولة، من  

نواع االستثمار، كي نحصل على اقتصاد قوي وفرص عمل مستقرة وتنمية دائمة،  أجل االستثمار في البشر وهو أرقى أ

 عن طريق اعداد الكوادر املتخصصة املؤهلة في املجاالت املختلفة وربطها باحتياجات االقتصاد وسوق العمل. 

معرفي   بل والعمل على تحويل اقتصاد الدولة من اقتصاد معتمد على النفط والغاز وعائداتهما، إلى اقتصاد

 قائم على العلم ومخرجاته وتطبيقاته في قطاعات الدولة املختلفة، لرفع كفاءة وإمكانيات الطاقة البشرية. 

.. التحــديات التي تواجـه التعليم العالي في املجتمع الليبي: 
ً
 ثالثـا

 على املنظومة التعليمية في التعليم العام  
ً
والعالي باملجتمع الليبي،  تتعدد التحديات واملعوقات التي قد تؤثر سلبا

 ومن هذه التحديات واملعوقات ما يلي:
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الليبية املتعاقبة في ظل   -1 التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة في سلم أولويات الحكومات  تأخر ترتيب 

 عن املعرفة الحقيقية واللحاق بركب  
ً
غلبة أولويات أخرى، والعمل على توفير حد أدني من التعليم، عوضا

 الدول املتقدمة. 

آفاق   -2 لفتح  يوظف  لم  ذلك  ومع  النفط،  وهو  القومي  للدخل  وأساس ي  واحد  مصدر  علي  الدولة  اعتماد 

 ومصادر أخرى للدخل القومي كاالستثمار في التعليم أسوة بالدول النفطية. 

 ذا النقص. نقص اإلمكانات املادية والفنية والكوادر املدربة والخبرات الدولية، التي تعد إضافة في ظل ه -3

غياب التدريب املستمر للطالب الجامعي في التخصصات التطبيقية، نتيجة االعتماد على التعليم النظري   -4

 عن االعتماد على التعليم التطبيقي والعملي والتقني كتوجهات حديثة  
ً
في أغلب املقررات الدراسية، عوضا

 تفي باحتياجات سوق العمل. 

كافة املراحل الدراسية ومنها الجامعية، على التلقين والحفظ أكثر من كونها  اعتماد املناهج الدراسية في   -5

في   إثارة عقلية الطالب، وتشجيعه على اكتساب املعرفة وتنمية االبداع واالعتماد على نفسه  تعمل على 

تطبيقها  يتم  لم  ولكن  سنغافورة،  من  املناهج  هذه  بعض  نقل  تم  أنه  الحسبان  في  الوضع  مع  البحث، 

 يقة الصحيحة. بالطر 

 على خطة علمية وتوفير إمكانات تساعد على نجاحها،   -6
ً
أن التوسع في انشاء الجامعات الحكومية ليس مبنيا

 وإنما قائمة في أغلبها على تأثيرات اجتماعية وقبلية. 

ب عليها من مهارات متغّيرة ومتطوّ  -7
ّ
رة  التغّيرات السريعة في مجال العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد، وما يترت

ن من اللحاق بركب املستقبل، وال باملتطلبات  
ّ
م في املجتمع الليبي لن يتمك

ّ
 ناتَج التعل

ّ
في سوق العمل، فإن

الذكاء االصطناعي  أنماٍط من  التكنولوجية العمالقة تعمل على تطوير  له، ذلك أن شركات  االقتصادية 

 للمتعلمين من  (، بح2050-2030الذي سينافس اإلنسان في الفترة املمتدة ما بين ) 
ً
 كبيرا

ً
يث يشكل تحديا

ذوي   على   
ً
قائما سيكون  للعالم  االقتصادي  املستقبل  فإن  وعليه،  العالم،  دول  جميع  وفي  املجاالت  كل 

املهارات الذهنية العليا، ومرونة التفكير واالبتكار والحلول السريعة والقدرة على التعلم، وهو تحٍد تواجهه  

 في تطو 
ً
ير مناهجها وأنماط تعلم طالبها. أما الدول التي أخفقت في تحسين تعلم أبنائها الدول املتقدمة حاليا

 فسوف تكون عرضة لصعوبات جمة.   

..تجـارب ناجحـة لدول أنتجت نهضتها بالتعليم: 
ً
 رابعـا

الحرب   نهاية  فبعد  العالم،  في  األولى  املراتب  واحتلت  بالتعليم،  نهضتها  أنتجت  لدول  عظيمة  تجارب  هناك 

العدة النطالقة  العامل تعد  وبدأت  تاريخها،  إلى طي صفحات مأساوية من  الدول  املدمرة اضطرت هذه  الثانية  ية 

اقع ونظرة هادفة للمستقبل   .تحمل استراتيجية فيها قراءة جيدة للو

ولذلك فاألمل معقود على الساسة وأصحاب القرار في ليبيا بأن يحذو حذو هذه الدول في طي صفحة الحرب  

والدمار والتفكك، وإدراك عبثية هذه الحرب، وأنه ال سبيل للنهوض من هذا الوضع املتردي سوى بالعلم والعمل،  

 من املزيد من الدمار واملآس ي اإلنسانية. 
ً
، بدال

ً
 ووضع األولويات والعمل على بناء اإلنسان أوال
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ليم العالي خاصة، إذ باإلمكان السير  والعمل على اعداد رؤية استراتيجية للنهوض بمؤسسات الدولة ككل والتع

 .باتجاه التخطيط العلمي املنظم والعمل واملثابرة، لتحقيق نهضة حضارية تضعنا في مصاف الدول املتقدمة

 وسوف يكتفي الباحثان بعرض أبرز هذه التجارب الناجحة لهذه الدول على سبيل الذكر ال الحصر كالتالي:   

 تجـربة اليــابان:  -1

تعد من  يبلغ  أكثر  اليابان  سكان      125اد 
ً
وتقدما  

ً
تطورا األكثر  الدول  عرش  على  يتربع  ذلك  ومع  نسمة،  مليون 

، رغم تدمير بناه التحتية أثناء الحرب العاملية الثانية بشكل شبه كامل، لكن الدمار الذي  
ً
اقتصاديا  و

ً
تكنولوجيا

.
ً
 بشكل أكثر تخطيطا

ً
 أمام نهوضهِّ مجددا

ً
 أصابه لم يقف حاجزا

مل اليابانيون على تنمية قدراتهم الذاتية باالعتماد على مواردهم الذاتية، وشكلت تنمية اإلنسان الخطوة  فع

األساسية وحجر األساس في عميلة البناء، فقاموا ببناء نظام تعليمي قوي ومتماسك، على أساس الكفاءات العلمية  

 املتخصصة، بشكل علمي ومدروسمع تقدير عال للعلم والعلماء.

) و  فيها  األمية  نسبة  بأن   
ً
حاليا اليابان  يستطيع  0.0تفخر  وال  أجنبية  لغة  ُيجيد  ال  الذي  الشخص  وتعتبر   ،)%

التعامل مع الكمبيوتر في عداد األميين، إذ يتعلم األطفال في املرحلة االبتدائية املواد األساسية الضرورية للحياة  

ت يتلقون  املتوسطة  املرحلة  وفي  املجتمع،  في  والدولة،  اليومية  املجتمع  في  وفاعلين  مؤسسين  ليكونوا  عليمهم 

فيتهيؤون ليختاروا طريقهم في املستقبل حيث يتعلمون املهارات واملعارف األساسية ليتمكنوا من إدراك واستيعاب  

 األعمال والوظائف املختلفة الضرورية في املجتمع. 

التعليم  إليها خريجو  فيتقدم  الثانوية،  للمرحلة  بالنسبة  اختبارات    أما  اجتياز  بعد  وذلك  اإللزامي،  املتوسط 

القبول إلحدى املدارس الثانوية التي يرغب التلميذ في االلتحاق بها، وفي هذه املرحلة يتعلم الطالب املهارات واملواد  

مكنهم من خدمة املجتمع وتأدية الدور والرسالة التي يجب تقديمها للمج 
ُ
تمع الدراسية واملعلومات املختلفة التي ت

يريد   التي  للجامعة  القبول  اختبارات  اجتياز  بعد  الثانوية  خريجو  إليها  فيتقدم  للجامعات  بالنسبة  أما  والدولة، 

يتلقى   حيث  أيًضا،  األخالقية  والتربية  واملعارف  التطبيقية  الطالب  قدرات  بتطوير  وتقوم  بها،  االلتحاق  الطالب 

 باألبحاث  
ً
 املتنوعة، ألن الجامعة هيئة أبحاث وليست هيئة تعليمية فقط. الطالب املعارف املختلفة ويقومون أيضا

 في شتى املجاالت االقتصادية واالجتماعية وعلى وجه الخصوص العلمية  
ً
 ملحوظا

ً
وبذلك شهدت اليابان نموا

 أن نذكر أن ا
ً
 اليوم على مستوى العالم، وال يفوتنا أيضا

ً
لجامعات  منه، ولذلك يعتبر العلماء اليابانيون األكثر تميزا

 .اليابانية تعتبر من أهم الجامعات العاملية

 تجربة سنغافــورة:  -2

اعتنت سنغافورية عناية بالغة بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية للنجاح والتفوق، وخصصت له خمس ميزانية  

متقدم مراكز  تحقيق  في  نجح طالبهم  أن  بعد  األنظار  السنغافوري  التعليمي  النظام  لفت  وقد  في  الدولة،   
ً
جدا ة 

(  TIMSSفي مسابقة )   2003،  1999،  1995مسابقات الرياضيات العاملية، وخاصة أنهم حققوا املركز األول لألعوام  

 عديدة على رأسها الواليات املتحدة األمريكية، لدراسة أسرار  
ً
العاملية للرياضيات والعلوم، وحفزت هذه النتائج دوال

تفوق الطالب السنغافوريين في الرياضيات لالستفادة من تلك التجربة في تصميم املناهج، وتطوير طرق التدريس،  
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ل املواهب وتنمية العقول، أما بالنسبة للتعليم الجامعي فيوجد  وإعداد املعلمين املتمكنين الذين يسهمون في صق

في سنغافورة أربع جامعات رئيسة تستخدم اللغة اإلنجليزية في تدريس جميع تخصصاتها، أحدها تهتم بتعليم الكبار 

ات العاملية،  والعاملين في املهن املختلفة لتطوير مهارات الوظيفية والعملية، حيث تبوأت مراكز متقدمة في التصنيف

%(  25-20كما أن عدد الطالب الذين ينضمون إلى الجامعات السنغافورية للحصول على شهادة جامعية يتراوح من ) 

 ( يتجه حوالي  بينما  الطالب،  نخبة  الجامعية وهم  قبل  ما  الدراسة  في مرحلة  الطالب  إجمالي عدد  %( من  40من 

على دبلومات مهنية، والبقية يلتحقون بسوق العمل ويسعون  الطالب في تلك املرحلة إلى التعليم الفني للحصول  

 إلى تنمية مهاراتهم وخبراتهم من خالل التدريب املستمر. 

 تجربة الصـين:  -3

    1.5يبلغ عدد سكان الصين  
ً
مليار نسمة، ومع ذلك تعتبر أول اقتصاد على مستوى العالم، وإن لم يكن ذلك معلنا

ن أن تندثر وتختفي تحت وطأة الحروب الطويلة وويالتها، لكنها أصرت أن تكون  بالشكل الرسمي أو الدولي، كان يمك

 من بين األرقام الصعبة على الحلبة الدولية.  

بعيدة   تنمية مواردها االقتصادية والبشرية بشكل مثالي وعلمي وفق استراتيجية  الصين بصمت على  عملت 

 في النادي الدولي املدى متبعة سياسة النفس الطويل، لتستعيد أمجاد إمبر 
ً
 دائما

ً
 .اطوريتها العظيمة وتكون عضوا

الهدف،   في محطة االنتظار، بل انطلقت بقوة وثبات نحو  تتوقف  لم  الثقافي والديني والعرقي  بتنوعها  الصين 

 .وسخرت الصين العلم في خدمة بناء اإلنسان الصيني على نحو كفء

ــا:  -4  تجربة أملانيـ

مليون نسمة، وبالرغم من التنوع الثقافي والديني والعرقي، استطاعت مللمة جراحها   80يبلغ عدد سكان أملانيا  

بعد الحرب العاملية الثانية، وبدأت في خوض حرب من نوع آخر في بناء دولة عصرية وحضارية تعمل وفق نظام مدني  

 ومن ثم أصبحت أملانيا البلد األوربي األقوى اقتصاد
ً
.ومؤسساتي، فبنوا اإلنسان أوال

ً
 وعسكريا

ً
 يا

لقد تطورت الصناعة في أملانيا بشكل الفت، وأصبحت من أهم الدول املصدرة للعديد من الصناعات الهامة،  

على مستوى العالم، كما أن الخبرات األملانية تشكل عامل قوة بالنسبة لها في رحلتها نحو التطور، أملانيا كانت من  

والنز  الحروب  ويالت   
ً
أيضا عانت  التي  كأحد  الدول  نفسها  معلنة عن  األولى  الصفوف  في  تقف  اليوم  لكنها  اعات، 

 .الالعبين الدوليين

 ومقاطعة يقوم نظامه التعليمي على استقاللية كل مقاطعة في نظامها التعليمي، وال    16هذا البلد ذات  
ً
إقليما

 .ديةيخضع التعليم في أملانيا إلى رؤية واحدة، مما يخلق التنافس بين املقاطعات االتحا

 يمكننا القول بأن أملانيا استطاعت بعد الحرب بناء نظام للتحصيل العلمي بمختلف مستوياته التعليمية،  
ً
إذا

حيث يبدأ التعليم في سن السادسة وحتى الثامنة عشرة منها تسع سنوات إلزامية، كما يتميز التعليم بالتنوع الواسع  

 عن  
ً
املواد اإللزامية وخاصة في التعليم الثانوي، وينتشر في البالد أكثر  وإتاحة املجال لدراسة مواد اختيارية فضال

 .مؤسسة للتعليم العالي  370من 

 تجربة األردن:  -5
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تطور قطاع التعليم العالي في األردن في السنوات األخيرة بشكل ملحوظ من خالل تطبيق الخطة االستراتيجية  

 خريطة طريق لقطاع التعليم العالي.  (، وهي بمنزلة2025-2016الوطنية للموارد البشرية ) 

معايير   رفع  أو  الجودة  املؤهلين/  للطلبة  عادلة  توفير فرص  هي:)  محاور  عدة  االستراتيجية  تضمنت هذه  وقد 

مخرجات األبحاث العلمية وجودتها/ مستوى التدريس والتعلم/ املساءلة أو تحفيز الجامعات على تحمل مسؤولية  

الوطن  األهداف  تحقيق  في  أنماط  أكبر  والتعلم/  التدريس  في  الدولية  املمارسات  أفضل  تبني  لتمكين  االبتكار  ية/ 

 التفكير أي زيادة وعي الجهات املعنية بأهمية التعليم العالي(. 

في بعض الجامعات   التوسع  التحتية، وجرى  الجامعات والكليات  بنية  لتطوير  وقد دفعت هذه االستراتيجية 

التخصصات  بإضافة كليات جديدة، وتحديث أج في  النظر  اعيد  التعليمية، كما  هزتها، وتعزيز استخدام املصادر 

األكاديمية الجامعية، والتوسع في التخصصات التطبيقية والتقنية بما يلبي حاجة سوق العمل، وتقنين االلتحاق  

وجم  فأغلقت  الجامعات،  خريجي  بين  البطالة  من  للتخفيف  واملشبعة،  الراكدة  )التخصصات(  دت  بالبرامج 

وبوابات   مبادرات  اطلقت  وكذلك  إلغالقها،   
ً
تمهيدا فيها  املقبولين  نسب  وخفضت  ومشبعة،  راكدة  تخصصات 

إلكترونية تساعد الطلبة وترشدهم الختيار تخصصاتهم، كما تضمنت االستراتيجية التوسع باستحداث مؤسسات  

 التعليم العالي. 

ال لقطاع  الناظمة  التشريعات  في  نوعية  نقلة  حدثت  السامية  كذلك  امللكية  اإلرادة  فصدرت  العالي،  تعليم 

( 18(، والجامعات األردنية رقم ) 2018( لعام ) 17باملصادقة على قانوني: التعليم العالي األردني والبحث العلمي رقم ) 

(، باإلضافة ألنظمة وتعليمات وأسس تنظم عمل قطاع التعليم العالي، ورفع مشاريع أنظمة للحكومة  2018لعام ) 

 .ارهاإلقر 

 تجربة روانــــدا:  -6

ندرك جميعا ما عانت منه دولة رواندا من إبادة جماعية، قتل فيها أكثر من مليون شخص في صراع دام بين  

الهوتووالتوتس ى اإلنسان  قبيلتي  هو  الحقيقي  املغلوب  بل  مغلوب  وال  غالب  ال  ان  الجميع  اكتشف  النهاية  وفى   ،

 الرواندي.  

 ركزت فيه الدولة الرواندية على إصالح التعليم، وشددت على دولة املواطنة التي ال  
ً
 جديدا

ً
ومن ثم بدأ عهدا

أصحاب من  للتعليم  أعلى   
ً
مجلسا تشكيل  فتم  جهة،  وال  لون  وال  بعرق  املوارد    تعترف  لهم  ومنحت  االختصاص، 

الضرورية والصالحيات الالزمة فوضعوا سياسات واضحة األهداف، فنهضت الدولة في وقت قياس ي فاجأ الجميع،  

 .لقد نهضت رواندا بالتعليم واإلرادة وليس باملوارد االقتصادية

يم يحارب العنصرية، التعليم  لقد ركز إصالح التعليم في رواندا على ست نقاط هي: اعادة تأهيل املدرس، تعل

 املجاني، مكافحة التسرب املدرس ي، ربط التعليم بالتقنيات الحديثة، توحيد لغة التدريس. 

 يحتذى به في النهضة التعليمية على الساحة اإلفريقية، حيث تقول اليونسكو   
ً
لقد صارت تجربة رواندا مثاال

، وهي لم تقفز إلى هذه املرتبة بين عشية وضحاها؛ 2014عام    دول في تجربة النهوض بالتعليم   3إن رواندا من أفضل  

 .بل إن السبب االول يعود الى توحيد لغة التدريس وإلغاء اللغات األخرى كذلك اعتماد التكنولوجيا الحديثة 



 مجلة الجامعة 

 

 173صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

أن حكوماتها  بالعلم،  باهتمامها  نهضة شاملة  التي حققت  الدول  لبعض  القليلة  التجارب  الخالصة من هذه 

واالقتصادية  بذلت جهو  السياسية  العوامل  كل  تتداخل  بحيث  العام وسياساتها،  نظامها  ، وطورت من 
ً
 جدية

ً
دا

والفنية لخدمة التعليم، فكلها تجارب تعبر عن وجود إرادة وطنية واعية أدركت أن االستقالل السياس ي والتطور 

 .البشري واالقتصادي، يبدأن بتنمية التعليم واالستثمار في اإلنسان

.. رؤيـــة مقترحــة للنهـوض بالتعليم العالـي: خامس
ً
 ا

 للهوية الوطنية وحجر الزاوية    وفي ضوء ما سبق عرضه نالحظ أنه هناك اتفاق علي 
ً
 أساسيا

ً
أن التعليم محددا

ي نهضة اقتصادية الي بلد يطمح للنهوض من كبوته، وخاصة حين نقرأ في تقرير اليونسكو للعلوم  
َ
أن أكثر    2021في ا

 رفعت إنفاقها البحثي بين عامي    30من  
ً
حكومات    ، فتلك داللة ال يرقى إليها شك، على تنامي إدراك2018و  2014دولة

 .هذه الدول ألهمية العلم والعلماء والبحث والباحثين في التقدم وتحقيق التنمية الشاملة

ومن ثم يذهب الباحثان إلى اقتراح هذه الرؤية للنهوض بالتعليم العالي في املجتمع الليبي، لعلها تكون نواة ألي  

طوير منظومة التعليم العالي باملجتمع الليبي،  جهود جادة من اإلرادة السياسية وأصحاب القرار عند التفكير في ت

 وذلك على النحو التالي:  

ضرورة اإلسراع في صياغة رؤية استراتيجية حديثة ملستقبل الدولة الليبية تكون على رأس أولوياتها تطوير  ▪

طيط  التعليم والنهوض به، فأي دولة في ظل مجتمع املخاطر العاملي تحتاج للتفكير بعمق في حاضرها والتخ

من أجل مستقبلها، حتى تضمن الحفاظ على أمن الدولة واملجتمع، لكن البد أن يسبق هذه الرؤية توعية  

 حقيقية للمجتمع بقيمة التعليم وأنه وسيلتنا للرقي والتقدم. 

الليبي،   ▪ املجتمع  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  تخطي  في  للتفكير  أي محاوالت  أن  الباحثان  يرى  كما 

إح في  امتداد ملراحل  تكمن  العالي فحسب، ألنه  التعليم  التعليم ككل وليس  في منظومة  نوعي  تغيير  داث 

 تعليمية ضعيفة سوف تؤدي في النهاية ملخرجات أضعف كما هو مالحظ اآلن. 

كصناعة   ▪ املستقبلية  بالصناعات  وربطه  ناحية،  من  العمل  بسوق  عامة  التعليم  ربط  من  البد  ولذلك 

، والعمل من خالل تطوير منظومة التعليم على تحويل املجتمع الليبي بالتدريج من  التكنولوجيا واملعلومات

مستهلك ألدوات الحداثة إلى مشارك ومساهم فعال في إبداع الصناعات التكنولوجية واملعلوماتية أسوة  

 باملجتمعات األخرى. 

الفر  ▪ تكافؤ  تحقيق  من  تنطلق  طموحة  تعليمية  سياسة  صياغة  الباحثان  يقترح  بين  كما  التعليم  في  ص 

(، بدعم من القيادة السياسية للدولة، ومساندة فعالة  
ً
 وغربا

ً
، وشرقا

ً
 وشماال

ً
افية )جنوبا املناطق الجغر

 من وزارتي التعليم والعليم العالي والبحث العلمي. 

ى  ويجب أن يتم ذلك من خالل تخصيص الدولة مليزانية كبيرة للتعليم أسوة بالدول املتقدمة، إلنشاء البن  ▪

التحتية من مدارس وجامعات على أحدث طراز، وتوفير كل ما يلزم من تكنولوجية حديثة، تجعل الطالب  

 الجامعي ال يقل عن أقرانه في الدول األخرى، وهذا حق وليس منة من نظام أو حكومة.  
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ليم الجامعي  حيث يتطلب التعويأتي على رأس أي رؤية للنهوض بالتعليم العالي االهتمام باألستاذ الجامعي،   ▪

الدعامة   باعتباره  وذلك  وعمله،  علمه  في   
ً
مخلصا العلمي،  والتكوين  اإلعداد،  متميز   

ً
جامعيا  

ً
أستاذا

، كما أنه محور أي برامج أو رؤى للتغيير واالرتقاء باملنظومة األساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية

ا  التعليمية،  ظروف  له  تتوفر  أن  واإلنصاف  العدل  من  من  لذا  املناسبة  الدرجة  لتحقيق  الكفيلة  لعمل 

الرضا عن العمل، وعليه فكل عامل محيطي ال يالئم األستاذ الجامعي، وال يستجيب لطموحاته، ومركزه  

بالتالي  ويجعله  عمله،  عن  رضاه  درجة  على   
ً
سلبا يؤثر  بل  فحسب،  معارضة  يالقي  ال  العلمي،  االجتماعي 

أدائه تعطل  ال  مهنية  لضغوطات   
ً
بالتعليم    -التربوي - الفكري   معرضا النهوض  عملية  تعوق  بل  فحسب 

الجامعي، مما يجعل الجامعة بعيدة عن الركب الحضاري، ويحصرها في إطار مهام تقليدية ضيقة ال ترقى  

 .إلى ما يطمح إليه املجتمع 

كما يرى الباحثان ضرورة االسراع في انشاء مراكز صناعة ودعم القرار تتبع وزارة التعليم العالي والبحث   ▪

بالعملية   للنهوض  اقعية  املبنية على دراسات وبحوث و العلمية واالبداعية  لتقديم االستشارات  العلمي، 

 التعليمية في مؤسسات العالي.  

الهتمام بأنسنة الطالب الجامعي الليبي، من خالل تزويده بالثقافة  وكذلك يرتأى الباحثان أننا بحاجة الي ا  ▪

املدنية، التي بمقتضاها يتحول إلى فرد ذو قدرة على التواصل مع اآلخرين وعلى تبني قيم حياتية وحضارية  

والتي هي جزء أصيل من ديننا الحنيف، مثل: التآخي، التعاون، التسامح، ونبذ التعصب، وقبول اآلخر،  

. وغيره
ً
 إيجابيا

ً
 اجتماعيا

ً
 فاعال

ً
 ا من القيم العصرية التي تجعل الطالب انسانا

التعليمية   ▪ املؤسسات  بين  األدوار  توزيع  خالل  من  العالي،  التعليم  بمؤسسات   
ً
أيضا النهوض  ويمكن 

الدراسية،   البرامج  في  املحمود،  التنافس  من  حالة  ظهور  أمام  املجال  يفسح  مما  والخاصة،  الحكومية 

 في تنوع املخرجات التعليمية بما يناسب وتجويد  
ً
في املناهج واملقررات الدراسية وأساليب توصيلها، وأخيرا

 سوق العمل املحلي.

الثقافي   ▪ للتبادل  وعلمية  حضارية  نقلة  تعد  والتي  الخاصة،  الدولية  للجامعات   
ً
فروعا انشاء  في  التفكير 

املجتمعات، كما أنها توفر للطالب الليبي الفرصة للدراسة العلمية  والعلمي بين املجتمع الليبي وغيره من  

املتقدمة داخل بالده ووسط عاداته وتقاليده وتراثه الثقافي، ليس هذا فقط بل سوف تنشأ حالة تنافسية  

 . بينها وبين الجامعات واملعاهد املحلية في تقديم الخدمات التعليمية، بما يعود علي الطالب الليبي بالفائدة

الوسائل   ▪ إلى  العالي  التعليم  بمؤسسات  التعليمية  العملية  في  التقليدية  الوسائل  من  االنتقال  ضرورة 

 لتكنولوجية املعلومات واالتصال من  ICT4Eالتكنولوجية الحديثة، مثل االنتقال من الي نظام ) 
ً
( اختصارا

بمنصا التقليدية،  التعليم والكتب  يستبدل وسائل  نظام  التعليم، وهو  آي  أجل  أو  )البتوب  الكترونية  ت 

منتجي   مع  املباشرة  بالشراكة  ذلك  احداث  ويمكن  ودروسه،  الطالب محاضراته  خالله  من  يتابع  باد(، 

 التكنولوجيا مثل ميكروسوفت دون وسطاء. 
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التكنولوجية   ▪ يواكب  بما  الرقمي  التعليم  أي  الرقمنة  إلى   
ً
تدريجيا الليبية  الجامعات  تحويل  على  العمل 

ث اتجهت الكثير من الدول إلى نظام التعليم عن بعد، ليس فقط بسبب جائحة كورونا ولكن  الحديثة، حي

استخدام   في  املتعلم  قدرة  من  ويحسن  ومتعددة،  متنوعة  علمية  مادة  يوفر  ألنه  حديث،  عاملي  كتوجه 

 .املهارات العلمية العليا، والتفسير والتعليل وإبداء الرأي والنقاش والحوار

.. خالصات
ً
 واستنتاجات:  سادسا

وقد انتهى الباحثان في نهاية عرضهما ملحاور بحثهما إلى مجموعة من الخالصات واالستنتاجات، التي من شأنها 

أولى أولوياتنا، مما يرتقي بمستوى مؤسسات   العالي، واالستثمار فيه وجعله  بالتعليم  النهوض  في عملية  قد تفيد 

 النحو التالي: التعليم العالي باملجتمع الليبي، وذلك على 

الرفاه االقتصادي ملواطنيه، من   • في أي مجتمع، هو تحقيق  العالي  التعليم  الرئيس لسياسات  الهدف  أن 

أمنها  وحماية  الدولة  لبناء  مجتمعه  لعموم  الشبابية  القدرات  توظف  اقتصادية  سياسات  رسم  خالل 

 االقتصادي والسياس ي.  

التي تواجه أي مجتمع، ال   • ما  أن املشكالت الكبيرة  ، بقدر 
ً
إلى ميزانيات كبيرة وقرارات جريئة دوما تحتاج 

 مبدعة تهتم بما يجب أن  
ً
افها، وهذه تحتاج عقوال تحتاج إلى حسن تشخيص املشكلة والقدرة على استشر

أن   يجب  وما  تواجهه  ما  بين  والفرق  أزمات،  من  تواجهه  بما  تهتم  تقليدية،   
ً
عقوال ال  أزمات،  من  تواجهه 

بد من وضع األهداف بدقة واستمرار قياسها، وصناعة أنظمة واضحة وشفافة للطالب تواجهه كبير، إذ ال 

 ولألستاذ الجامعي.

كما يخلص الباحثان إلى أن الدولة الليبية أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مض ى بوضع التعليم أولوية   •

تخصيص ميزانية له    أولى، وليس ضمن سلم أولوياتها فقط، بل يجب جعله من سياسات الدولة العليا مع 

من الناتج القومي، بشكل يميزه عن القطاعات األخرى وخاصة أن جميع الظروف اآلن ربما أصبحت مواتية  

إلحداث نهضة شاملة ملؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات التعليم العالي كما شهدناها في دول أخرى عربية  

 واليابان وكندا وفنلندا وغيرهم. وآسيوية وأوروبية كقطر والسعودية ومصر وماليزيا وسنغافورة 

أنه البد من البدء في التخطيط لوضع رؤية للنهوض بمنظومة التعليم العالي ترتكز على تحويل الجامعات   •

إلى مجتمع املعرفة، وذلك كجزء من خطة تنموية مجتمعية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع  

افق مع أهداف   التنمية املستدامة التي تنادي بها هيئة األمم املتحدة في بياناتها املتتالية،  الليبي، والتي تتو

بمعنى أن تعتمد هذه الخطة التنموية على االبتكار واملعرفة، واستثمار عبقرية املكان واإلنسان واالرتقاء  

 .بجودة حياة املواطن الليبي

قة مع احتياجات سوق العمل، بما يدفع  ولذلك يجب أن تعتمد هذه الرؤية على بناء كفاءات بشرية متس •

االقتصاد نحو التنمية املستدامة، من خالل تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة مالئم 

 ومرن. 
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كما يجب عند التفكير في صياغة هذه الرؤية للنهوض بالتعليم العالي، أن تبدأ من بداية السلم التعليمي   •

الدول التي خاضت تجارب ناجحة في اصالح املنظومة التعليمية، فكيف    للمنظومة التعليمية، أسوة بكل

 لنا أن ننتظر ثمرة ناضجة طيبة املذاق من شجرة أصابها املرض أو الشيخوخة. 

كذلك يرى الباحثان أنه ال يشترط أن يتم استنساخ رؤية استراتيجية للنهوض بالتعليم الجامعي من مجتمع  •

اقع الذي يجب أن تنطلق منه أي رؤية للتطوير أو النهوض، حيث  اخر الي مجتمعنا، ألن ذلك قد   يجافي الو

اقع التعليمي والتربوي، وللتحديات واملعوقات التي تؤثر بشكل سلبي   يجب أن تعتمد على رصد دقيق للو

 على مؤسسات التعليم العالي.

مته، البد من االعتماد على  أن صياغة أي رؤية للنهوض بالتعليم العالي أو اجراء إصالحات جذرية على منظو  •

اقعية أو توجهات إصالحية وتحديد أولويات التغيير واتجاهاته،  البحث العلمي الدقيق، كآلية لبناء رؤية و

وذلك من خالل التعاون مع الجامعات واملؤسسات البحثية املتخصصة وبيوت الخبرة اإلقليمية والعاملية،  

 لألهداف
ً
 والنظم العاملية.   حتى تكون هذه الرؤية مواكبة حقا

.. يرى الباحثان أن إجراء أي إصالحات جزئية يتم إدخالها على نظام تعليمي منهار أو متدهور، تكون   •
ً
وأخيرا

بمثابة تغيرات وقتية ال تساعد على التغيير أو النهوض باملنظومة التعليمية، بل تكون أشبه بمسكنات لورم  

 خبيث ال تساعد على الشفاء التام منه. 

 يات واملقترحات: التوص

 انتهى الباحثان في نهاية العرض التحليلي السابق الي مجموعة من التوصيات واملقترحات كالتالي:

من   .1 جعله  يجب  بل  فقط،  أولوياتها  سلم  ضمن  وليس  أولى،  كأولوية  التعليم  الدولة  وضع  ضرورة 

 سياساتها العليا. 

 مرار في خطة املوازنة السنوية للدولة. ضرورة زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي باست .2

النهوض   .3 بمجال  الصلة  ذات  املنشورة  البحثية  واألوراق  والدكتوراة  املاجستير  بحوث  من  االستفادة 

 بالتعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة. 

ضروري تكييف البرامج األكاديمية مع احتياجات سوق العمل، ألنه على الرغم من النمو في عدد خريجي   .4

والدك واملاجستير  والبكالوريوس  خريجي  الليسانس  بين  البطالة  من  عالية   
ً
نسبة هناك  أن  إال  توراة، 

 .الجامعات في املجتمع 

ايفاد عدد من الخبراء التربويين ورؤساء الجامعات وغيرهم لتلقي الدورات التدريبية ونقل الخبرات في   .5

 كيفية النهو بمؤسسات التعليم العالي، بما يواكب التطورات العلمية.

 إلى الرقمنة أي التعليم الرقمي بما يواكب التكنولوجية  العمل على تحويل الجامعات   .6
ً
الليبية تدريجيا

 الحديثة. 

الطلب املجتمعي،   .7 يتم تحديد مخرجاتها وفق  لبناء مراكز بحثية محلية،  العمل على إعطاء األولوية 

 واملستجدات الحديثة. 
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الليب .8 العالي  التعليم  مؤسسات  في  العاملية  الجودة  معايير  بتحقيق  واملعاهد  االهتمام  الجامعات  ية؛ 

 إلى  
ً
العليا واملتوسطة، وذلك بشكل عملي وليس نظري، لترقى مؤسسات التعليم العالي الليبية فعليا

 مستوى التصنيف العاملي ملؤسسات التعليم. 

 ملعاهد عليا إلعداد   .9
ً
التخطيط إلنشاء مركبات أو مجمعات جامعية لإلبداع التكنولوجي، تضم فروعا

واإلدارة  وتدريب   والصحة والطاقة واالتصاالت  كالنفط  الحيوية؛  الدولة  لقطاعات  املؤهلة  الكوادر 

 والصناعات الحيوية التي تحتاجها الدولة الليبية. 

 للجامعات الدولية الخاصة في العاصمة طرابلس واملدن الكبرى، للعمل   .10
ً
افساح املجال إلنشاء فروعا

املصاف إلى  العالي  بالتعليم  الوصول  متميز،    على  ليبي  طالب  لتخريج  أفضل  منتج  لتقديم  العاملية، 

 .وجذب الطالب اآلخرين من األقطار اإلفريقية املحيطة

العمل   .11 سوق  احتياجات  بين  الربط  في  العالي،  التعليم  ملؤسسات  الخاص  القطاع  مشاركة  ضرورة 

 ومخرجات هذه املؤسسات التعليمية.

بامل .12 باستمرار  التعليمية  العملية  آثار  في املناهج  قياس  الخلل  للتمكن من تحديد  ؤسسات الجامعية، 

 والبرامج التعليمية، بهدف معالجة القصور لتحسين مخرجاتها. 

 قائمة املراجع: 

الدولية   - التنمية  "تقرير  الدولي،  البنك  2018البنك  الكامل.  التقرير  التعليم."  أهداف  لتحقيق  التعلم   :

 (IGO. 3.0) الدولي، واشنطن. رخصة املشاع اإلبداعي 

 www.unesdoc.unesco.orgالدائرة اإلحصائّية في اليونيسكو ودائرة املحاسبية في التعليم،   -

 doniaalwatan.comwww.إيمان الغماري، دور البنك الدولي للتعمير والتنمية في تنمية الدول النامية  -

 هنري بيرسون وأندريا شاليكر، مقابلة مباشرة على موقع املنظمة الدولّية للتعاون االقتصادي والتنمية  -

)مدّونة   - الدول  سياسات  تحديد  في  ودوره  الدولي  النقد  صندوق  فرحات،  أحمد 

 (. Ahmadfar.blogpost.qaسياسّية

– https://www.facebook.com/pg/theOECD/videos/ 

– Education Rankings By Country 2020 

–  10 Best Countries for Education Around the World 

  
 

 

http://www.unesdoc.unesco.org/
http://www.doniaalwatan.com/
https://www.facebook.com/pg/theOECD/videos/
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 الديانة اليهودية دراسات ف الفكر اليهودي واملراحل التي مرت بها  
.   د. بشير صالح ميالد أبورقيقة 

 كلية اآلداب االصابعة 

 

 مستخلص: 

ولكن يبدو من االستقراء لتاريخ اليهود ،    ان اليهودية في أصلها دين توحيد تقوم على عبادة هللا الواحد االحد ،           

وما ورد في القران الكريم انهم حرفوا التوراة ، وارادوا ان يكون لهم االها ملموسا حسيا مشاهدا ؛ فانزالق اليهودية  

 في املادية وتحريفهم لكتابهم املقدس اعطى فرصة للصراع بين معتنقيها ، وفرقة اتباعها الى أحزاب وفرق . 

من مصر والذي شمل بني إسرائيل وكل التوحيديين وبقايا الهكسوس والعبيد    –عليه السالم    -موس ىان خروج  

لينقدهم من االضطهاد وممارسة الدين التوحيدي بعيدا عن كل االضطهادات ، غير ان اليهود رفضوا االستمرار مع  

وته الدينية راغبين العودة الى حياة  ، ودع  -عليه السالم-موس ى ، ورجعوا الى عبادة العجل ، ورفضوا أفكار موس ى

التناقض والصراع ، فعقيدة اليهود لم تكن توحيدية خالصة ، وشهدا تاريخ اليهود تقلبات عنيفة ومرعبة تركت  

بصمات ونزعات عشائرية ، ومع هدا ظلوا متماسكين بفضل االنتماء الى عقيدة دينية واحدة وكتاب مقدس هوا  

، والتزموا بمجموعة  في العصور الحديثة قامت فكرة    التوراة  ان  التلمود ؛غير  التي فصلها  القواعد الشرعية  من 

جاءت   تم   ، والتضاد  التعارض  من  كتير  فيها  اليهودية  ، فصارت  متخالفة  فرقا  وجعلتهم  مزقت شملهم  إصالحية 

م ؛ فانقسم اليهود في  الصهيونية السياسية التي ترى ان انقاذ اليهود امر ال يمكن تحقيقه اال بأنشاء وطن قومي له

 مراحل تاريخهم الى فرق دينية تدعي كل منهما انها األفضل واالشد تمسكا بالدين اليهودي        

 

Summary of the research in English : 

Judaism in its origin is a religion of monotheism based on the worship of the One and Only God, 

but it seems from the extrapolation of the history of the Jews, and what is mentioned in the Holy 

Qur’an that they distorted the Torah, and wanted them to have a tangible, sensory, and visible 

God, the slide of Judaism into materialism and their distortion of their holy book was given an 

opportunity for conflict between its adherents, and divided its followers to parties and groups. 

 The exodus of Moses, peace be upon him, from Egypt, which included the Israelis and all the 

monotheists and the remnants of the Hyksos and slaves to save them from persecution, and to 

practice the monotheistic religion far from all persecution, but the Jews refused to continue with 

Moses, and returned to the worship of the calf, and they rejected the ideas of Moses Peace be 

upon him, and his religious call, wishing to return to a life of contradiction and conflict. The belief 
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of the Jews was not pure monotheism, and the history of the Jews witnessed violent and terrifying 

fluctuations that left imprints and clan tendencies, and with this they remained coherent because 

of belonging to one religious faith and a holy book that is the Torah, and they adhered to a set of 

legal rules separated by the Talmud. However, in modern times a reformist idea arose that tore 

them apart and made them into different sects, so Judaism became in it a lot of contradictions and 

antagonisms. Then came political Zionism, which believes that saving the Jews is a matter that 

can only be achieved by establishing a national home for them, so the Jews were divided in the 

stages of their history into Religious groups claim that each of them is the best and most adherent 

to the Jewish religio 

 مقدمة 

 الحمدهلل حمدا طيبا مباركا رض ى لنا اإلسالم دينا ،ونصب على صحته برهانا مبينا 

 وبعد......... 

ان الصراع عند اليهود مرجعه الى بعض أصحاب الفكر بما فيه من االهواء واملالبسات ،والحقيقة التي ايدها التاريخ  

ان االنسان يختلق أسباب الصراع ثم يتدرع بالعقيدة والدين ،فليس لألديان صلة بنشأة الصراع وال باستمراره  

وهناك فرق بين    –عليه السالم    -الى سيدنا موس ى  -حانه وتعالى سب  –،فاليهودية في اصلها دين توحيد ، اوص ى بها هللا  

اليهودية والفكر اليهودي ،وبين النصرانية والالهوت ، وبين اإلسالم وعلم الكالم  فلم يكن صراع في اليهودية ، وال في  

يل والقران ؛ فالحق ان  املسيحية وال في اإلسالم ؛ الن قاعدة هذه الرساالت االلهية هي وحي   هللا في التوراة واالنج

في اصلها دين توحيد تقوم على عبادة هللا   الصراع هو صراع فكري بين الفكر الديني ال الدين نفسه ، فاليهودية 

الواحد االحد ،والعقيدة في الرساالت ال تختلف حيت جاء لكل امة نبي يدعوهم الى وحدانية هللا ، ولكن يبدو من  

ورد في القران الكريم بشأنهم انهم حرفوا التوراة ؛ بل أرادوا ان يكون األهم ملموسا    االستقراء لتاريخ اليهود ، وما

حسيا مشاهدا ، فانزالق اليهود الي املادية وتصوراتهم وتحريفهم لكتابهم املقدس اعطى فرصة للصراع بين معتنقيها  

واليهودية   اليهود  الى  النقد  بتوجيه  غيرهم  او  اليهود  من  للمفكرين  وفرصة  ن  ،  املحرفة  صورتها  في  والتوراة 

فاختفاءالنص األصلي الدي ترجع اليه العقيدة هوا السبب الذي يفرق اتباع العقيدة الواحدة الى أحزاب وفرق  

 وتصورات شخصية فتكون عرضة لنقد العقل . 

عديدة ، وارتبطت  وتعرض لها القران في مواضع    -عليه السالم - وفي هده الدراسة نتناول املرحلة التي ظهر فيها موس ى  

افعها   بحادثة تاريخية لها اهمية تاريخية وهي حادثةالخروج ، ونتساءل ما األهمية التاريخية لقصة الخروج ، وما دو

)التوراة( تؤكد على  وجود حالة من االضطهاد وهو ما   )القران( والتاريخية  واسبابها ، كما ان النصوص الدينية 

 سوف  نتناوله في هدة الدراسة. 

 - تهدف الدراسة الى االتي : -اف الدراسة :اهد

 وارتباطها بحادثة لها بعد تاريخي وهي حادثة الخروج .  -عليه السالم   -معرفة املرحلة التي ظهر فيها موس ى -1
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 تصحيح املبالغة والتناقض في التوراة في مسألة الخروج واالضطهاد . -2

 معرفة أسباب االضطهاد وعالقته بحادثة الخروج.  -3

 حل التي مرت بها الديانة اليهودية . معرفة املرا -4

 - أسباب اختيار املوضوع واهميته :

 فهم حادثة الخروج وقصة االضطهاد   -1

 بيان ان الخروج امر ديني شمل بني إسرائيل وكل التوحيديين وبقايا الهكسوس والعبيد   -2

 نبي ورجل ديني يسعى الى تحقيق الحرية بالخروج والتخلص من االضطهاد   - عليه السالم- بيان ان موس ى -3

 بيان حقيقة االضطهاد لم تكن لبني إسرائيل. وانما املقصود هم القبائل البدوية  -4

ان الدعوة الى الخروج من مصر ملمارسة الدين التوحيدي بعيدا عن كل االضطهادات وهو امر ديني شمل   -5

 بني إسرائيل وكل التوحيديين ، وبقايا الهكسوس والعبيد  

 : الدراسة  ،  -منهج  واملراجع  املصادر  الى  والرجوع   ، التحليلي  املنهجالوصفي  الدراسةاختيار  طبيعة  اقتضت 

 واتباع األسلوب العلمي لتوثيق املعلومات  

 مراحل الديانة اليهودية .  - حدود الدراسة :

 

   -وقد قسمت الدراسة الى :

وتحتوي على التعريف باملوضوع وأهدافه واهميته ، وسبب اختيار املوضوع ، وحدود الدراسة ،  -أوال املقدمة :

 واملنهج املتبع في هده الدراسة . 

 مباحت الدراسة :تحتوي الدراسة على مبحثين  -تانيا :

 ا الديانة اليهودية األول يتحدثعن الصراع في الفكر اليهودي ، والتاني يتحدث عن املراحل التي مرت به

 تحتوي على اهم النتائج التي توصلة اليها الباحث -الخاتمة: -ثالتا :

 املصادر واملراجع   -رابعا :

 الصراع في الفكر اليهودي :   -املبحث االول : 

 :Conflictمفهوم الصراع - 1 -اوال :

علىاألرض   الطرح   : والَصَرُع  َصَرَع،  للفعل  ))الصراع مصدر   : لغة  وقد صرعه  الصراع   ، ، واملصرع موضعه 

كمنعه والصريع املصروع،والصرع علة تمنع األعضاء النفسية من أفعالها،والصرعان: الليل والنهار أو الغداة  

 1والعش ى ،وصرع الشعر جعله ذا مصرعين(( 

 ، ومصدر صارع صراع  ُصرَعاٍت  جمع  رُع  علي    والصُّ طرحه  وحاول  املصارعة،  في  غالبه  العدو:  وتقول صارع 

 األرض. 

افق بين رغبتين أو   : إشارة إلى عدم االرتياح أو الضبط النفس ي الناتج عن التعارض ، أو عدم التو
ً
واصطالحا

 حاجتين . 
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تفاعالتها،  وتتميز ظاهرة الصراع عن باقي الظواهر بالتعقيد ؛ بسب تعدد أبعادها وتداخل مسبباتها، وتشابك  

لى وضع تكون فيه مجموعة معينه   وتأثيرها املباشر وغير املباشر، ويستخدم مصطلح الصراع عادة  لإلشارة إِّ

من األفراد سواء كانت قبيلة ، أو مجموعه عرقيه ، أو ثقافيه ، أو دينيه ، أو اجتماعية ، أو اقتصادية  تنخرط  

لى تحقيق أهداف ، وعند علماء االجتماع هو تنافس  في تعارض مع مجموعة أخرى، وكل هذه املجموعات تس عى إِّ

تفــاعـلبين   هــو  أو تصفيـة خصومهم، والصراع  املتنافسين هـو تحييــد  بين  الهدف  ، ويكون  القيم واملوارد  على 

البشر، وهذا يعني أن يتضمن درجة أعلى من التنافس، فاألفراد قد يتنافسون على ش يء دون أن يسعى أحدهم  

لى من  للحل  إِّ
ً
 ، وقد يكون قابال

ً
 أو متقطعا

ً
 أو غير عنيف، وقد يكــون مستمــرا

ً
ع اآلخـــر، والصراع قــد يكون عنيفا

 أو غير قابل 

 -وللصراع مرادفات كثيرة نذكر منها:

 االختالف، وعدم االتفاق، واملشكلة. -1

 النزاع وهو أقل درجة من الصراع .  -2

 املنافسة أو املجادلة .  -3

4-  .
ً
، وأكثرها وضوحا

ً
 الحرب وهي تحتل أكثر صور الصراع عنفا

 . 2العنف واإلرهاب -5

 ؛ فالصراع قضية قديمة قدم وجود الجماعات  
ً
 أو اجتماعيا

ً
 أو اقتصاديا أو مذهبيا

ً
وقد يكون الصراع سياسيا

الصراع داخل    البشرية ، وجوهر الصراع العقدي اختالف في األضواء العقائدية والثوابت الثقافية فقد وقع 

األسرة الواحدة نتيجة اختالف القيم الجوهرية، وما نراه من اختالف العقائد ، ويحدث الصراع عندما ال توجد  

  ، معينة  فئة  لحساب  الدين  بتوظيف  ايدولوجيات  لى  إِّ عقيدتها  تتحول  عندما  وتتصارع   ، قيم  أو  ضوابط 

لى اقتصاد أو سياسة...، وظلت املشكلة   إِّ األساسية في املجتمعات هي مشكلة التجاذب بين  فتتحول العقيدة 

التيارات العقائدية ، سواء في اليهودية أو النصرانية أواإلسالم ؛ فمشكلة الصراع من صنع التيارات الفكرية  

 التي تعتبر املذهب هو املنهج الحقيقي ، فإذا نشأ الصراع نشأ عنه تيارات ومذاهب. 

أ الفالسفة وعلماء االجتماع  أنصار  ويرى بعض  بين  العداء  أن  يثبت  العقائدية  املذهبية  الصراعات  تاريخ  ن 

األديان   أنصار  بين  دين واحديكون أشد مماهو عليه  لى  إِّ املنتمية  العقدية  املذاهب  املتقاربة وهي  املعتقدات 

  املختلفة ، ويضربون أمثلة لهذه املشكلة ، مستشهدين بالصراع بين الكاثوليك و البروتستانت ؛ حيث قامت 

بينهم حروب دينية في العصور الوسطى ، وكذلك الصراع الشيعي السني ، فلم تكن هذه الصراعات إال ظاهرة 

 عقدية لباطن سياس ي بحث. 

لى   أحياناإِّ تصل  خالفات  و  نزاعات  من  بينها  حدث  وما  اإلِّسالمية،  املذاهب  تاريخ  في  العقائدية  فالصراعات 

، فاتسم الصراع العقائدي بالعنف والخشونة ، وما حدث من    مستوى التكفير ، وشتى ألوان التهم والطعون 

صراعات ، واختالفات بين الفرق واملذاهب في اإلسالم حدث في الديانة اليهودية ، فكل يظهر أنه صاحب حق ،  

لى   وهية املسيح وطبيعته أدى ذلك إِّ
ُ
ل
ُ
ويتهم اآلخر بالباطل وكذلك في الديانة املسيحية ، وما حدث من صراع في أ
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الصراع   لقيام  بالدين  يتذرعون  فالبشر  ؛  كان أساسها ديني  قامت صراعات عنيفة  و   ، الكنائس  في  انقسام 

 والنزاع ، ولكن الدين منهم براء . 

 - الصراع في الفكر اليهودي أسبابه وصوره ونتائجه :-2

 - أسبابه:

لى انقسام اليهود وظهور طوائف وفرق متناحرة ومختلفة  كل له عقائده. ويرى أنها   هناكأسباب عدة أّدت إِّ

 األحق ومن بين هذه األسباب :  

افق    3خضوع بني إسرائيل للهيمنة واالحتالل من آشوريين وبابليين ومصريين وفارسيين ورومانيين  -أ :  ، وما كان ير

،ومتعارضة   متباينة  دينية  فتولدت ردود فعل   ، ، ومعاناة  تهجير، واضطهاد  األجنبي من عمليات  االحتالل  ،  هذا 

وارتدادهم عن التوراة    ومتنوعة في صورها وأشكالها ، واستهانة الغزاة باليهود لجنوحهم عن دين سيدنا موس ى  

 ، وليس لهم إال انتظار املخلص املوعود إلنقاذهم مما يعانون. 

لى بيئات جديدة لها    -ب : إِّ مكوناتها الثقافية ،  تأثير الثقافات األجنبية التي كانت تؤثر على أمن وتهجير اليهود 

ولهذا نشأت بجانب الفكر الديني اليهودي وخاصة في القرنين السابقين لظهور املسيح والقرن األول املسيحي  

 عن غربة هذه    )*(مذاهب دينية سياسية أربعة سماها املؤرخ اليهودي )يوسيفوس( 
ً
بالفلسفات األربعة تعبيرا

ة وتقاليدها ، وهي مذاهب كانت وليدة تأثيرات فلسفية أجنبية غريبة  املذاهب عن التيار الرباني املمثل لليهودي

 .   4عن اليهودية

   -مناهجه وصوره :

   
ً
ها بين حياة ونزاعات عشائرية ووحدة لم تستمر طويال شهد تاريخ اليهود تقلبات عنيفة ومرعبة تركت بصماتِّ

لى حياة التشتت والضياع ، ومع كل هذاظلوا أم لى عقيدة دينية  ، حتى عاد اليهود إِّ ة متماسكة بفضل االنتماء إِّ

 .5واحدة ، وكتاب مقدس وهو التوراة ، وقواعد شرعية جامعة حفظت لهم بقاءهم ونشاطهم 

ومع تفرق اليهود في الشتات ، وتمزق جمعهم ، فقد ظلت الجماعات اليهودية على والئها لعقيدتها وتقاليدها   

الشرعي القواعد  من  بمجموعة  وااللتزام  فكرة ،  قامت  الحديثة  العصور  في  أنه  غير   ، التلمود  التي فصلها  ة 

 متخالفة متضادة فقدتهم سمة الوحدة ،  
ً
اصالحية في صفوف اليهود فّرقت شملهم في العالم ، وجعلتهم فرقا

لى مذهب اصالحي ، وآخر   فصارت اليهودية فيها كثير من التعارض والتضاد ، وانشطر اليهود في العالم ؛ أي: إِّ

النزوع  6حافظم أرثوذكسية سلفية  ويهود   ، املتطورة  الحياة  اليهودي ومطالب  املوروث  بين  الجمع  لى  إِّ يميل   ،

عقيدة   وتشكل   ، إسرائيل  لبني  الديني  املذهب  تمثل  اليوم  وهي   ، اإلِّصالح  مذهب  بعنف  قاومت  واالجتهاد 

 .  7الجمهور والسواد األعظم من يهود العالم

ة التي ترى أن إنقاذ اليهود أمر ال يمكن تحقيقه إال بإنشاء وطن قومي لهم ، وقد  ثم جاءت الصهيونية السياسي 

عارضهم اليهود األرثوذكس العتقادهم أن إنشاء دولة يعد خيانة ؛ إذ ال يجوز للبشر التدخل ، وال يأتي هذا العمل  

هيونية السياسية بإقامة إال من خالل اإلرادة اإللهية ، وكذلك عارضت الجماعات اإلصالحية ما جاءت به الص

وطن قومي لليهود ؛ ألن تحرير اليهود قضية ال تتحقق إال باالنهيار الثقافي في املجتمعات الغربية التي يقيمون بها  
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لى تأييد الصهيونية ؛ واليهودية في نظر املؤمنين بها تقوم على جملة   ، ولكن مع هذه التحفظات فقد مال الجميع إِّ

 - أصول أهمها :

 توحيد هللا التي ترفض كل صور الشرك والوثنية . عقيدة  -1

 عقيدة االختيار اإللهي لبني إسرائيل .  -2

 .8عقيدة توريث األرض التي تؤكدها التوراة في مواضع عديدة  -3

بني إسرائيل، وهي   -4 أذهان  في  ، ورسخت  اليهودية  العقلية  بها  اختصت  ، وهي ظاهرة  املنتظر  املخلص  عقيدة 

 .9ذ ، ليعيد إلسرائيل مجدهاانتظار قدوم املخلص املنق 

: " سيخرج من جذع ابو داود وينمو غصن من غصونه روح    كما جاءت في أسفارهم التلمودية ؛ ففي سفر أشعيا

فيسكن    ... لوسطه  العدل حزام  ويكون  األشرار  ويميت  الظاملين  وينصف   ، بالعدل  للفقراء  يقض ي   ... الرب 

، وبحسب املآثر التراثية يسبق ظهور املنقذ املخلص عودة  10الذئب مع الخروف ويبيت النمر بجانب الجدي "  

قول الرب تعالى  لبني إسرائيل : " ها أنا أرسل إليكم إيليا النبي قبل أن يجيء يوم الرب العظيم  النبي إيليا ، وي 

 12، ومن ثم فعلى اليهودي أن ينتظر ظهوره ، وقدومه مهما تأخر " إن أبطأ فالبد أن يجيء وال يتأخر "  11الرهيب "  

    ، ورغم دعوة سيدنا موس ى  
ّ

لى عبادة هللا الواحد األحد إال لى  إِّ إِّ نهم لم يؤمنوا باهلل ، ولم تطمئن قلوبهم 
َ
أ

لى يومنا هذا ، ال   لى عبادة األوثان ، فكان حال بني إسرائيل إِّ عبادة إله ال يرونه ، فكانوا سرعان ما ينقلبون إِّ

لى التجسيم ، والتعدد ، والنفعية ، وكثرة األنبياء الذ إِّ ين  يعرفون هللا إال إذا حلت بهم كارثة ، وكان إتجاههم 

لى أنبياء يجددون الدعوة   أرسلهم هللا إليهم هو دليل على كثرة تجدد الشرك فيهم ، وبالتالي كانت الحاجة ملحة إِّ

لى التوحيد  إِّ
13 

 بالدين اليهودي ، وأهم   
ً
لى فرق دينية تدعي كل منها أنها األمثل واألشد تمسكا وانقسم اليهود في مراحل تاريخهم إِّ

: 
ً
 - هذه الفرق قديما

 ، وكلمة الفريسيون معناها املنفصلون أو املنعزلون أو املنشقون   )*(يسيون الفر 
ً
: تعد من أقدم الفرق وأكثرها عددا

، وأطلق عليهم أعداؤهم هذه التسمية ، ولذلك فهم يكرهونها ؛ ويسمون    14، ويعدون من أكثر املفسرين للتوراة دقة  

 .15أنفسهم األحبار أواألخوة في هللا أو الربانيين

وهم يعتقدون أن التوراة بأسفارها الخمسة خلقت منذ األزل ، وكانت مدونة على ألواح مقدسة ، ثم أوحىِّ بها  

لى موس ى   لى جانب التوراة روايات شفوية ومجموعة من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير  إِّ ، وهناك إِّ

لى جيل ،  وتلك الروايات الشفوية هي التي دونت فيها ما   التي تعتبر توراة شفوية وتناقلها الحاخامات من جيل إِّ

بالتلمود ،  16يسمى  معصومون  وهم   ، عليا  سلطة  للحاخامات  أن  الفريسيون  أعلن  تقديسها  لضمان  و   ،

أقوالهم صادرة من هللا ، ومخالفتهم مخالفة هلل ، ويرى بعض الباحثين أن الفريسيين ال يكونون فرقة دينية   و

عليها يطلق  أن  يمكن  إنما  يتمسكوا    ،  أن  اسرائيل  بني  من  ويريدون   ،  
ً
فكريا نشاطهم  فكان   ،

ً
سياسيا  

ً
حزبا

بالعقيدة القديمة ، وكان ينعمون بكثير من السلطة ، وكان لهم نفوذ واسع في املجتمع اليهودي ، وقد أدى اتساع  

لى تخوف السلطات الحاكمة منهم ، فكان ذلك بدء انشقاق وصراع بين السلطات الحا كمة ، واشتد  نفوذهم إِّ
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لى العودة لفكرة املسيح املنتظر ، وانحرفوا عن   هذا الخالف حتى وضعوا أنفسهم موضع املعارضة ، واتجهوا إِّ

دين أسالفهم ، فكانوا يستدرجون الناس ليوقعوهم في مخالبهم ، ويبتزون أموالهم وكان ظهورهم بمظهر الزهد  

 لصيد الدراهم والدنانير
ً
 حتى تخلى عنهم الكثير، أمثال هكسلي)*( الذي  ، فأنقهرت مكانتهم  17فخا

ً
 رويدا

ً
رويدا

 الفريسية  
ّ
يرى أن من غرائب سخريات التاريخ أن كلمة فاريس ي أصبحت تدل على العار ، ومنهم من يرى أن

 .18سيئة الحظ في التاريخ 

   -الصدوقيون : 

لى رجل يقال له ص ، ويرى بعض الباحثين أن    19دوق  يذكر ابن حزم رحمه هللا أن أصحاب هذه الفرقة نسبوا إِّ

لى كاهن آخر بهذا االسم في القرن الثالث   لى صادوق الكاهن العظيم في عهد سليمان ، أو إِّ هذه التسمية نسبة إِّ

، وهناك من يرى أن هذه التسمية من صنع أعدائهم ، ألن الصدوقيين ُعرفوا باإلنكار، فسماهم    20قبل امليالد  

كرون البعث والحياة األخروية والحساب والجنة والنار ، ويرون أن جزاء اإلنسان  أعداءهم بالصدقين، وهم ين

وينكرون    ، أنها مقدسة  يرون  التوراة ال  ( وحتى  التلمود   ( الشفوية  التعاليم  وينكرون كذلك   ، الدنيا  في  يتم 

ل ى احترام القانون ، ويرون  الخلود الفردي ، ووجود املالئكة والشياطين ، وال يقولون بالقضاء والقدر ، ويميلون إِّ

حزب   من  يعدونهم  ولذلك   ، رستقراط 
ُ
األ طبقة  من  الصدوقيون  وينحدر   ، اقع  الو األمر  قبول  الحكمة  من 

املحافظين ، ويرى البعض أنهم لم يكونوا طائفة دينية ؛ بل حزب سياس ي ، ويسمونهم حزب املحافظين لعدم  

افهم بالتلمود ، وألنهم يرون أن الزيادة في   كان    االعتقاد أو العبادة بدعة مرفوضة، ويذكر أن عيس ى  اعتر

 في الخالف بينهم وبين املسيح ، وقد حاول  
ً
نكارهم للبعث والدار اآلخرة ... كان سببا على صلة طيبة بهم ؛ غير أن إِّ

لى االعتقاد السليم ، ولكنهم لم يستجيبوا له وقاوموا دعوته عيس ى   ردهم إِّ
21    . 

 ية .  القراؤون أو العنان

وهي أحدث الفرق اليهودية ظهرت في منتصف القرن الثاني للهجرة ) الثامن امليالدي وأنشأ هذه الفرقة عنان  

، والقراؤون ال يعترفون بالعهد القديم  22م (    775هـ  158أيام الخليفة العباس ي أبي جعفر املنصور )    )*(بن داود

، وليست عندهم روايات شفوية ؛ أي: ال 
ً
 مقدسا

ً
، ويقول القراؤون باالجتهاد ، فإذا    23 يعترفون بالتلمودكتابا

 تبين للخلف خطأ السلف فإن للخلف تصحيح هذا الخطأ . 

  ،  يسمونبالحكماء 
ً
أحيانا وكانوا   ، يطلبها  ملن  الشريعة  كتابة  مهمتهم  اليهود  تطلق على مجموعة من   : الكتبة 

 بالسادة ، كما كان الواحد منهم يلقب بـ" أب " 
ً
، واعتنى كل واحد بإنشاء مدرسة أصبح  24عند املخاطبة  وأحيانا

 بها ، وهي خطوة رفعت من شأنهم وحصل الكتبة على ثراء كبير من مواردهم ومن وسائل  
ً
 لها ومعلما

ً
هو راعيا

 . ، 25أخرى 

من    الغيوريون : هم كانوا بمثابة الجناح العسكري من الفريسيين آمنوا بالكفاح املسلح لنيل الحرية والتخلص 

العبودية التي فرضتها السلطات الرومانية أنبثق من صفوفهم جماعة أشد تطرفا، وهم املقاتلون ، وهي كلمة  

 .26تعني ) الخنجرة املعكوفة ( التي كان يخفونها تحت مالبسهم ويستعملونها في اغتيال خصومهم 
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: إسرائيل   -السامريون  بني  غير  من  جماعة  على  تطلق  السامرية  كلمة  إن  وامتزجوا    قيل  اليهودية  اعتنقوا 

الفرقة   تلفيقيه ، وتمثل  في نظرهم ديانة هجينة  ، وإنما  يهودية  اليهود ال تعد فرقة  ، وفي نظر  باإلسرائيليين 

ويوشع  السامرية أقدم انشقاق ديني في تاريخ اليهود ، ويبطلون كل نبوءة كانت في بني إسرائيل بعد موس ى  

هذه الفرقة ال يؤمنون اال باألسفار الخمسة ، وال يعترفوا بالتلموذ ، وال يؤمنون    ، ومن تعاليم27، ويقرون بالبعث  

 ،   28بالبعث وال باليوم االخرة 

م ، ويذكر    1974اآلسينيون : زادت معرفة املؤرخين بهذه الفرقة خاصة بعد اكتشاف ألواح البحر امليت عام  

سياس  
ً
حزبا أو   ، دينية  فرقة  يكونوا  لم  أنهم  عنهم  املؤرخون  وعرف   ، اجتماعية  دينية  ظاهرة  مثلوا  وإنما   

ً
يا

وتشكلت    ، الروحانيون  املعالجون  عليهم  وأطلق   ، الطبية  باألعشاب  واهتموا   ، الروحاني  بالطب  اهتمامهم 

جماعتهم في هيئة مجمع بدائي يقوم على الشيوعية ، وعرفوا بكراهيتهم للمال واألغنياء ، فال يوجد تمايز بينها  

أو الغنى ، وكانت تعاليمهم تقتض ي بأن يتنازل من يريد اللحاق بهم عن ممتلكاتهم الشخصية للجماعة  في الحياة  

 .  29، فال وجود للفقر املدقع أو الغناء الفاحش في صفوفهم ، وأعضاء الجماعة يعيشون كأنهم أبناء أب واحد 

تولد عن هذه املذاهب والفرق اليهودية ردود فعل دينية متباينة ومتنوعة ومتعارضةفي صورها وأشكالها ، ونشأ  

لى جانب الفكر الديني اليهودي وخاصة في القرنين السابقين على ظهور املسيح والقرن األول املسيحي مذاهب   إِّ

ول وهي   ، األربعة  بالفلسفات  )يوسيفوس(*  سماها  سياسية  عن  دينية  غريبة  أجنبية  فلسفية  تأثيرات  يدة 

، كما يحدثنا تاريخ بني    30اليهودية ، وال تمت لها بأية صلة ، فتكونت في هذه الفترة فرق متخالفة متباغضة  

لى طوائف عدة وفرق ، كان لكل طائفة آراء خاصة بالنسبة للعهد   إسرائيل عن انقسام املجتمع اإلسرائيلي إِّ

ت ، أو االجتهادات الواردة في التلمود ، أواالختالف حول العناصر املكونة للعقيدة ،  القديم أو بعض االعتقادا

وجميع الطوائف آمنت بقدوم املسيح املخلص ، ولكنها اختلفت فيما بينها حول تفاصيل هذا املخلص، ومملكة  

سرائيل الحالية ،  بني إسرائيل هي لجميع اسباط بني إسرائيل في عهد داوود وسليمان ، وهو ال يعني دولة إ 

لى    م، وبعد موت سيدنا سليمان   1948لكنه سبب تسمية إسرائيل بإسمها سنة   ، انقسم بنوا إسرائيل إِّ

 مملكتين هما : 

العبرانيون وحكمهم ملوك من نسل داوود وسميت مملكتهم بمملكة يهوذا أو أورشليم أو اململكة الجنوبية ،   -1

 ق.م .   597وانتهت بالسبي البابلي سنة 

السامريون : وهم بقية األسباط ومعهم الكهنة ، وسميت مملكتهم مملكة األسباط أو بني إسرائيل ، أو اململكة   -2

، ثم وقع اليهود تحت االحتالل الروماني ، وفي عهدهم ولد    31الشمالية ، وأطلق عليها فيما بعد مملكة السامرة  

 مثل الكتبة  ، وقبل ظهور اإلسالم كان لليهود العبراني  سيدنا عيس ى  
ً
ين طوائف متميزة ، كما ذكرت سابقا

والفريسيون ، وهي طائفة تدعي الغيرة على الشريعة اليهودية ، وهذه الطائفة هي التي أشار إليها القرآن الكريم  

افي قوله تعالى  
َ
ت كِّ

ْ
َن ال ْحَسُبوُه مِّ

َ
ت ابِّ لِّ

َ
ت كِّ

ْ
ال َتُهم بِّ

َ
ن سِّ

ْ
ل
َ
 أ
َ
ُوون

ْ
 َيل

ً
رِّيقا

َ
ف
َ
ْنُهْم ل  مِّ

نَّ  ُهَو  َوإِّ
َ
ون

ُ
ول

ُ
ابِّ َوَيق

َ
ت كِّ

ْ
َن ال بِّ َوَما ُهَو مِّ

 
َ
ُمون

َ
َب َوُهْم َيْعل ذِّ

َ
ك
ْ
ِّ ال

ّ
ى َّللا

َ
 َعل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ِّ َوَيق

ّ
ندِّ َّللا ْن عِّ ِّ َوَما ُهَو مِّ

ّ
ندِّ َّللا ْن عِّ ، وكذلك بعد ظهور اإلسالم كانت    32مِّ
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ومنهم من يعترف بمحمد    لهم طوائف منهم من يتمسك بالتوراة والتلمود ، ومنهم من يتمسك بالتوراة فقط ،

لى العرب خاصة  ق.م .  722، وانتهت على يد األشوريين سنة  33، ويقولون إنه نبي مرسل ولكن إِّ

 نتائجه :  

دين هللا واحد ، ما في ذلك شك ، والبرهان على ذلك سهل ويسير ؛ فلقد أثبتت األبحاث العلمية ، ان الناس   

ن الوثنية عرضت عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين ، وتاريخ  
َ
في أقدم عهودهم على التوحيد الخالص ، وأ كانوا 

لى أقلية مضطهدة تعي  إِّ
ً
ش تحت جو االضطهاد والكراهية ، وحمالت  اليهود مليء بالتقلبات ؛ يتحولون أحيانا

لى جماعات مضطهدة تعوض ما لقيت من هوان وانكسار بإنزال العذاب    إِّ
ً
التطهير والتهجير ، ويتحولون أحيانا

بمن حولهم ، وهذا كله ناتج عن الغدر والخيانة ، وسوء الظن بمن حولهم ، وتاريخ اليهود سلسلة متعاقبة من  

تراف بني اسرائيل للذنوب ومخالفة الوصايا ، ومن ثم عذاب الرب لهم لخذلناهم إياه  التقلبات تتفاوت بين اق

نتهم من دينهم من بعد ردة  
َّ
 األرض العربية املسلمة التي أمنتهم من بعد خوف ، و مك

ّ
 تأمنهم إال

ً
، ولم يجدوا أرضا

وتتحدث أسفارهم عن املعارك    ،  34ظاهرة ، وأعادت إليهم اعتبارهم بعد حمالت االضطهاد والتعذيب والتنكيل  

سر البابلي ،  
َ
التي تكاد تكون متصلة بين دولتي اليهود من جانب ومجاوريهم من جانب آخر ، ونتج عن ذلك األ

، ومنذ    35واحتالل الفرس بالد بابل ، وأطلق على بني إسرائيل اسم اليهود ، وأطلق على عقيدتهم اسم اليهودية

سرائيل ذلك الوقت أصبحت كلمة اليهود ت  . 36طلق على من أعتنق اليهودية ولو لم يكن من بني إِّ

اليهود   ، فكان  لهم قائمة  تقم  ، ولم  اليهود  أقدام األشوريين تفرق سكان  يهوذا تحت  وعند سقوط دولة 

التدمير   السادة  بهم  نزل 
َ
أ ذلك  أجل  ومن   ، سادتهم  على  بثورات  للقيام  الفرص  وينتهزون   ، الجميع  ُيعادون 

م نهاية حياة اليهود بفلسطين ، وتم القضاء على كل معالم اليهودية ببيت املقدس ،  135وكانت سنة  والعذاب ، 

أقاموا هنا وهناك ، وبدأ عصر التشرد ،   وأدرك اليهود آنذاك أنه ال مقام لهم بهذا البلد فتقطعوا في األرض ، و

أن كانوا أمة مجتمعة ، أصبحوا مشتتين هنا  ونزلوا في أكثر دول أوربا ، ومصر والشام وغيرها من الدول ؛ فبعد 

، وفي أثناء 37وهناك ، فكان لهم هيكل يتعبدون به ، ويقدمون فيه الذبائح ، ولكن الدمار نزل بالهيكل واملذبح  

فقدهم للوطن حقدوا على كل من له وطن ، وكرهوا األوطان واملواطنين ، وترتب على ذلك أنهم لم يعرفوا الوالء  

ب نزلوا  ،  لوطن  اليهود  انعزالية  اب 
ّ
ت
ُ
الك أكثر  ، وقد صور  واملؤامرات  الخيانات  اليهود مصدر  فكان مجتمع   ، ه 

وخيانتهم للبالد التي نزلوا بها ، ويسجل التاريخ خياناتهم في املانيا وروسيا ، فكانت نتيجة خيانتهم أن أنزل بهم  

؛ فاألمم املسيحية كلها 38رة األموال العالم ضربات وعقوبات صارمة شملت التنكيل والطرد والسجن ومصاد

افهم   نتيجة النحر ال  إِّ اقع  الو في  لم يكن  ، وهذا  بهم  العقوبات  ، وإنزال مختلف  اليهود  في اضطهاد  اشتركت 

 قام ، وأشتد بين أرثوذكسية ترى في العقائد والطقوس  
ً
وخيانتهم ، وفي العصور الحديثة شهدت اليهودية صراعا

يح  الذي  الدرع  ثقافات  املتوارثة  مع  باالنصهار  نادت  إصالحية  علمانية  ويهودية   ، ووحدتهم  دينهم  لليهود  فظ 

والثقافات    ، الوثنيين  والرومان  القدماء  واملصريين  البابليين  مع  املواجهة  من  وبالرغم   ، ولكنهم   ، العصر 

جنبية ، وتحويلها  اإلِّسالمية والحضارة الغربية ، والثقافات العلمانية املعاصرة استطاعوا هضم العناصر األ 

لى عناصر من حياتهم الدينية واالجتماعية ، وفي كل األحوال ، الجامع لليهود في أرجاء املعمورة هو انتماؤهم  إِّ
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لعقيدتهم ، ولغتهم العبرية القومية ؛ فالدين والقومية صنفان ال يمكن الفصل بينهما عند اليهود ، ومن الناحية  

اقعية يتضح لنا أن بني إسرائي ل أهملوا املصدر الحقيقي للعقيدة وهو السماء ، وانساقوا خلف مصادر  الو

 39أخرى، فقد مربنو إسرائيل بمراحل عاشوا في مصر ووقعوا بين شقىِّ الرحي الفلسطيني 

صبحت هذه هي املصادر   
َ
وقد كتبوا العهد القديم أثناء فترة التشرد ، ووضعوا التلمود والبروتوكوالت ، وأ

اقعية للعقائ   الو
ً
د اليهودية ، وضاع األصل اإللهي ، وهي التوراة املنزلة ، فزادوا وحرفوا ونقصوا وأبدلوا فصوال

لى املادة التي تحكمت في   افهم عن كتابهم اإللهي املنزل من عند هللا ، واتجهوا إِّ بأخرى ، فكان هذا نتيجة النحر

لى فرق اختلفت في م  في الفكر اليهودي على مر التاريخ ، وانقسموا إِّ
ً
سس حياتها ، وقد لعب اليهود دورا

َ
بادئها وأ

لى االغتيال والتجسس والغدر والخيانة.  الخفاء ، فاتجهوا إِّ

 -حادثة الخروج وقصة االضطهاد:

وتنطوي هذه الحادثة على خروج جماعة من مصر ، وهنا    البد من الوقوف امام هذه الحادثة وقفة موضوعية ،

نتسأل ما األهمية لقصة الخروج ؟ وما أسبابها واثارها في الفكر الديني اليهودي على وجه الخصوص ؟ وهل كان  

لها مدلول سياس ي ، او ديني ، او اقتصادي ؟ ام كانت حركة اجتماعية اقتصادية دينة ، قام بها موس ى مع نفر  

 بدينه وفارا    من البشر 
ً
 ، ام مهاجرا

ً
 ألرض كنعان ، ام فاتحا

ً
خرجوا من مصر الى فلسطين ، وهل كان موس ى غازيا

 من االضطهاد  في مصر . 

، الذي كان    والقران الكريم يذكر البدايات األولى لبني إسرائيل في مصر ، حيث ذهبوا بدعوة من يوسف  

،  كما تتعرض التوراة لذلك ، ويتعرض القرآن الكريم  40مصريعيش هناك ، وعاشوا فترة طويلة ينعمون بخيرات  

، ويصور املراحل التي مربها ، حتى كان الخطاب له ، وألخيه هارون بضرورة الخروج بقومه    لقصة موس ى  

   من مصر ، وتخليصهم من االضطهاد قال تعالى :  
َ

يَل َوال ائِّ ْسَر ي إِّ ا َبنِّ
َ
ْل َمَعن ْرسِّ

َ
أ
َ
َك ف  َرّبِّ

َ
ا َرُسوال

َّ
ن  إِّ

َ
وال

ُ
ق
َ
َياُه ف تِّ

ْ
أ
َ
ف

ُهَد 
ْ
َبَع ال

َّ
ٰى َمنِّ ات

َ
ُم َعل

َ
ال َك ۖ َوالسَّ ّبِّ

ن رَّ آَيٍة ّمِّ اَك بِّ
َ
ن
ْ
ئ ْد جِّ

َ
ْبُهْم ۖ ق ِّ

ّ
َعذ

ُ
، ويشير القران الكريم الى وجود حالة  ) 47( 41ٰى ت

في مصر ، تبين مدى معاناة القوم لفترة من الزمن حتى ارسل هللا  إليهم    من االضطهاد ، تعرض لها موس ى 

عبادة هللا ، وترك االصنام ، وفي التوراة إشارة تتفق مع رؤية القرآن  موس ى ، والى فرعون يخلصهم ويدعيهم الى 

، الى جانب املبالغة في شدة االضطهاد ؛ ففي سفر التكوين إشارة الى هذه املسألة " ثم قام ملك جديد في مصر  

 اكثر منا هلما نحتال حتى ال ينموا فيكون إذا حدثت حر 
ً
ب انضموا  ، وقال لشعبه : هوذا لبني إسرائيل شعبا

، وهنا نؤكد على مبالغة    42الى اعدائنا ... استعبد املصريون بني إسرائيل بعنف ، ودمروا حياتهم بعبودية قاسة  

النص التوراتي ، إذ اتخذت الحركة اليهودية من االضطهاد دريعة تاريخية ، والحقيقة ان املصريين كان يسمون  

الذين صاروا   ، وهؤالء هم  عبيد  الهكسوس  ، عاشوا عيشة  بقايا  تزايدهم مستمر  ، وكان  البالد  اخطر على 

، وما يهمنا في التحليل والعرض التاريخي هو كشف املبالغة في    43العبودية ، ويعملون في الحقول وفي الفناء  

التوراة حول االضطهاد ، فاملقصود هنا هم القبائل البدوية وهم الهكسوس ، وليس بني إسرائيل ، وال اتباع  

، وهناك مبالغة وتناقض في النصوص التوراتية في عرض قصة الخروج واسبابها ، إذ تشير الى ان    موس ى  

،    45، وفي موضع آخر يأتي الخروج كاضطهاد .... خرجوا مطرودين من مصر    44الخروج كان تنفيذا ألمر الرب  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya47.html
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تدارسون فيما بينهم ؛ بأنه  ويرجع بعض الباحثين أسباب االضطهاد الى مكان يشاع من ان بني إسرائيل كانوا ي

سيخرج من ذريتهم غالم يكون هالك مصر على يديه ، وانتشرت هذه الفكرة بين كهنة مصر ، واتخذ فرعون  

 من وجود هذا الغالم بينهم
ً
وتشير بعض الدراسات التاريخية الحديثة الى     46قرار بقتل كل أبنائهم الذكور، خوفا

سائدة ، آمن بها بعض املصريين ، وبقايا الهكسوس والعبيد ،  فاالضطهاد ان الديانة التوحيدية هي التي كانت  

، واضطروا الى الخروج من مصر    كان املقصود به أصحاب الدين التوحيدي الذين عرفوا وحدانية إبراهيم  

  بسبب ديانتهم ، ويؤيد ذلك القول )) ان الذين خرجوا مع موس ى لم يكونوا من بني إسرائيل وحدهم ، بل هم 

بقايا الهكسوس والعبيد الفارين من تسلط سادتهم في مصر ... ولم يكن من تنظيم عسكري ، او سياس ي ، وانما  

، وتشير بعض الدراسات الى    47جاء افرادها فارين من وجه االضطهاد الذي كانوا يعانونه في املجتمع الوثني ((  

صة ، ويعتبر موس ى مصري األصل ، والقران  ليست يهودية وال عبرية ، وانما عربية خال  ان ديانة موس ى  

، رغم ان التوراة تسعى الى ادخال اإلباء األوائل في ديانتهم املوضوعية    الكريم لم يحدد األصول األول ملوس ى  

اليهود بناء على الدراسات واألدلة    موس ى  ، ونحن نستبعد انتماء  /48، واعتبارهم من اسالفهم   الى فئة   ،

 املعروضة في الدراسات ، واملعطيات التاريخية ، ونسلم بانه عربي من مصر . 

، ورجعوا الى عبادة العجل ، وآلهة الذهب والفضة ورفضوا أفكار    لقد رفضوا اليهود االستمرار مع موس ى 

انساقوا الى هواهم راغبين الى حياة التناقض والصراع    ، وحين تركهم للتعبد ، وترك معهم هارون ؛  موس ى  
، كانت عودتهم تلك وانغماسهم في مثل هذا النوع من العبادات ، يدل على محدودية الفكر ، وتحقيق امنيه  49

ويشير   ادعاءهم.  اسالفهم حسب  يسكنها  كان  التي  باألرض  وعدهم   ، يهوه  إلههم  بها  وعدهم  التي  وهي  واحدة 

 مصريا وخرج لتبشير بين اليهود املجذومين ليعلمهم قواعد النظافة على  يوسفوس* الى ا
ً
ن موس ى كان كاهنا

فموس ى   ؛  املصرية  من    الطريقة  والتخلص  بالخروج  الحرية  تحقيق  الى  يسعى  وكان   ، ديني  قائد  كان   ،

ة الذهب والفضة  االضطهاد ، ولكن بني إسرائيل رفضوا االستمرار مع موس ى ، ورجعوا الى عبادة العجل ، وآله

، ودعوته الدينية ؛ فليس لذا هذه الفئة استعداد لقبول هذه الدعوة الدينية ،    ؛ فرفضوا أفكار موس ى  

وتوراتهم تؤكد عودتهم الى عبادة العجل ، ولم يتخلوا عن عبادته ؛ الن عبادته ال تزال حية في اذهانهم ... ولم  

 ، وهو خروج جماعة من مصر بقيادة  50  يستقروا على ذلك ، بل عبدوا آلهة وثنية أخرى 
ً
، وقد يكون السبب دينيا

 بدينهم ، وبعد  
ً
زعيم ديني أخذ بديانة التوحيد في عهد إخناتون ، ودعوة موس ى التوحيدية اضطروا للخروج فرارا

بني   وشمل  ديني  امر  الخروج  ان   : لي  تبين  االضطهاد  وعملية   ، الخروج  قصة  على  واألدلة   ، للبحوث  عرضنا 

التوراة  إس الواردة من  النصوص  ؛ فأن  اما االضطهاد   ، الهكسوس والعبيد  ، وبقايا  التوحيديين  رائيل وكل 

انما    ، البحث  في  سردناها  التي  األدلة  بينت  كما  إسرائيل  لبني  ليكن  لم  االضطهاد  ان  ونرى   ، فيها   
ً
مغاليا

، والحاملين لرسالة التوحيد س ، والعبيد  التابعين    وى قبل موس ى املقصودين هم بقايا الهكسوس  ، او 

 لديانته ، فارين لحماية دينهم . 

 املراحل التي مرت بها الديانة اليهودية . -املبحث التأني:

 مراحل تطور الديانة اليهودية : - أوال :
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مرت الديانة اليهودية بعدة مراحل ويجدر بنا الحديث عنها لنتعرف عن تاريخهم املليء بالشرك واتجاههم إلى  

 ة وهذه املراحل هي.املادي

وتسمى بمرحلة ديانة اآلباء، واملقصود باآلباء الشخصيات  املرحلة األولى : مرحلة الديانة قبل مجيء موس ى  

ويعقوب  التي سبقت موس ى    ، إبراهيم، وإسحاق  أشهرهم  السالم– ومن  ويتجه    - عليهم   ، وأبناء يعقوب 

و   ، اآلباء  مجموعة  إلي  ونوح  آدم  إلى ضم  املؤرخين  بموس ى  بعض  اآلباء  سلسلة  املؤرخين  بعض  ،    ينهي 

مرحلة تاريخية دينية جديدة. وكانت عبادة العبرانيين القديمة ديانة وثنية    ويعتبرون أن مرحله موس ى  

وعرفت بتعدد اآللهة واملرجح أنها كانت ديانة التوسع غير معقدة يغلب عليها الطابع اليهودي ، ولم يظهر بشائر  

 على  
ّ
الذي يعد عصره عصر التوحيد ، وهو أول من نبذ عبادة    بعض اآلباء ومن أهمهم إبراهيم التوحيد إال

ليه   األصنام واالتجاه إلى اإلعتراف باإلله الواحد ، وكذلك نجد من أشهر اآلباء إسحاق ، ويعقوب الذي تنسب إِّ

 ، وهم أسباط بني إسرائيل. 
ً
سرائيل وله اثنتا عشر ولدا  تسميةإِّ

 . مرحلة ديانة موس ى   املرحلة الثانية:

تمثل املرحلة الثانية من مراحل تطور الديانة اليهودية عقيدة وشريعة ، وتعد أهم مرحلة في الديانة اليهودية ؛ 

 للعقيدة والشريعة ، فهي البداية  
ً
 أساسا

ً
ألنها الفترة التي تم فيها االعتماد على الوحي اإللهي املكتوب مصدرا

 املوسوية .   الحقيقية ملا يسمى بالديانة

في وادي طوى)*(، ذلك الوادي املطهر املقدس وهناك سمع من ربه الكالم    وكانت أول رسالة تلقاها موس ى  

اإللهي ، وسكنت روحه ، وأراه هللا بعض املعجزات ، فهذه العصا يلقيها على األرض فتنقلب حية حقيقية ،  

لى جيبه ثم يخرجها فتظهر بيضاء ، ثم قال له ربه: اذهب بهذه املعجزات إلي فرعون ل تبلغ  وهذه يده يضمها إِّ

لى   إِّ الرسالة اإللهية فقد جاوز الحد ، غير أن فرعون تمادى وكفر وأصر على عناده ،حيث شكا بنو إسرائيل 

بالصبر ، ووعدهم بحسن العاقبة إن اتقوا هللا ، ثم أمر هللا    موس ى مما أصابهم من الظلم فأوصاهم موس ى  

سيدنا  –سبحانه وتعالى   –ده وأوص ى هللانبيه موس ى أن يخرج بني إسرائيل من مصر، فلحق بهم فرعون وجنو 

أن يضرب بالعصاة ، فانفلقالبحرعن اليابسة ، ومر موس ى وقومه وتبعه فرعون وجنوده فأغرقهم  موس ى 

ْرَعوْ هللا ، وهذا ما نجده في القرآن الكريم في قوله تعالى :  َل فِّ
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 كما لهم آلهة ،  51ت

ً
صنام لهم ، فقالوا ملوس ى : اجعل لنا إلها

َ
، ثم ساروا فأتوا على قرية يعكفون على أ

ْوٍم  فقال لهم موس ى ؛ إنكم قوم جاهلون ، كما جاء في قوله تعالى : 
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، وملا أهلك هللا  52ون

فرعون سأل موس ى ربه ، فأمره هللا أن يقصد سفح الجبل فيمكث فيه ثالثين يوما صائما متعبدا هلل ، وملا أتم  

وأ بني  الثالثين  إصالح  في  واستمرموس ى   ، والتوحيد  اإليمان  طريق  تحدد  التي  التوراة  أعطاه  بعشرة  لحقهم 

إسرائيل، ولكنه رأى منهم معارضة وقسوة، وهكذا نجد أن الفترة املوسوية تعتبر من أهم فترات تطور الديانة  

ساسية على مستوى العقي 
َ
 دة والشريعة . اليهودية فهي التي وضعت لليهودية قواعدها وأصولها األ

 .  املرحلة الثالثة :مرحلة الديانة بعد موس ى  
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البناء الديني األخالقي الذي اتخذته ديانة موس ى   ضيفت بعد    بالرغم من 
ُ
أ ، فإن هناك عقائد ومفاهيم 

 .   عصر موس ى  

 يهوه ومراحل عبادته :  -تانيا : 

ليه    يجدر بنا التعرف على يهوه الذي شغل الفراغ عند الكالم عن آلهة  بني إسرائيل ، فيهوه هو اإلله الذي دعا إِّ

له الواحد ، ولكن اليهود لم يستجيبوا ملوس ى ،يقول العقاد)) إن اسم يهوه ال يعرف    موس ى   ، فهو رمز اإلِّ

  )) غائب  لضمير  نداء  أنه  ويصح  الحياة  مادة  من  أنه  فيصح  التحقيق  بني  53اشتقاقه على  م 
ّ
عل موس ى  ن 

َ
أل  ،

 يبقوا اسمه ويكتفوا باإلشارة إليه . إسرائيل أن 

 ما يقع في الخطأ ، ففي نص التوراة ))فندم الرب على الشر الذي قال أنه  
ً
 وكثيرا

ً
ويهوه عند اليهود ليس معصوما

 . 54يفعله بشعبه(( 

له بني إسرائيل فقط وهو بهذا   له كل الشعوب بل إِّ له قاس مدمر متعصب لشعبه ، ألنه ليس إِّ ويهوه عندهم إِّ

 . 55لآللهة اآلخرين  عدو 

أن عقيدة اليهود لم تكن توحيدية ؛ بل اعترف يهوه بوجود آلهة آخري ، ولكنه كان اقواهم ، وهو امر يتنافى مع  

، واصولها وأسباب انتشارها كعقيدة دينية ،  "    يهوه"  ؛ فال بد اذا من تحديد البدايات لفكرة    ديانة موس ى  

لم يكن هو االله الواحد ، بل هو كبير االلهة ، وهو اله قبلي استبدل بكلمة    "  هوهي"  وتأثيرها في الدين اليهودي : أن  

، وتبين لنا ، ومن نصوص التورات ان عبادة يهوه لم تكن   56الرب او هللا )) ان الهكم كبير االلهة ورب امللوك (( 

وال من ادخل عبادته ؛  جديدة ، بل سبقت موس ى عليه السالم ، والدليل على موس ى اول من وضع اسم يهوه ،  

 ، ويوكد ذلك ما عتر عليه من اثار في  
ً
فاليهود عمدوا الى احد الهة كنعان ، وصاغوه في الصورة ، وجعلوا منه الها

؛    57ق.م    3000م ، من وجود قطعة من الخزف عليها اسم اله كنعان يسمي ياهو تعود الى    1930كنعان سنة  

اإلسرائيليين منضمة قتالية شعارها "يهوه" إله القوة ، هذا اإلله    فكان ذلك من صنع اليهود ، وبذلك اصبح

واالستعمار   الحرب  وقت  ليدعوهم  الدمار  الى  الكهنة  اخذته   ، الرعد  إله  "ياهو"  املسمى  وقد    58الكنعاني   ،

ين  اختلف الباحثون في تفسير كلمة " يهوه " فيرى كاتبها ان يهوه صيغة مضارع ؛ فيكون اسم يهوه اسم هللا ح

يتحدث عن نفسه ، ويرى البعض ان معنى يهوه سقط ، أي انه يسقط على األعداء االثمين ، وهذا يؤكد الجانب  

القتالي ، ويرى البعض االخر ان معنى يهوه من هوى العربية التي منها الهواء ، وبالتالي يعود اسم يهوه الحقيقي  

 
ً
 مياال

ً
لى ثالث مراحل  59 الى التدميرالى األصول الكنعانية ؛ فكان يهوه إله بركانيا ، وتنقسم مراحل عبادة يهوه إِّ

 هي:

 املرحلة األولى : مرحلة عبادة يهوه قبل بناء الهيكل . 

ليه ، ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا استجابةحقيقية   وهي املرحلة األولى من عبادة يهوه عندما دعاهم موس ى إِّ

 املقدسة ، وتركوا الرب ولم يعبدوه.   ،وسرعان ما عبدوا العجل ، وعبدوا كذلك الحية

 املرحلة الثانية : يهوه مع الهيكل:  
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وهي مرحلة ارتباط )يهوه( بالهيكل ، فإن داود جاء واتخذ أورشليم عاصمة ، ثم جاء سليمان وُبني الهيكل بها  

فته من دواعي  وتركزت عقيدة بني إسرائيل حول الهيكل ، واعتبر الهيكل مقر إلههم ، وكان تجديد الهيكل وزخر 

  
ً
 لكل ما يدور من معبودات ، فهو ليس بعيدا

ً
استجابتهم لهذا املعبد الذي طاملا نفروا عنه ، فكان الهيكل رمزا

  – عن األحجار واألصنام ، وهو مسكن األرواح وبه املذبح وعندما نشأت الوحدة السياسية في أيام داود وسليمان 

وأصبح يهوه إله اليهود األوحد يعلو عن آلهة غيره من البشر ، ويعتقد  تركزت العبادة في الهيكل    –عليهما السالم  

الباحثون في التاريخ أن الهدف الذي قال به اليهود لم يكن لغرض ديني ، وإنما لغرض دنيوي ، فكان القصد  

اليهود    من توحيد فكر اليهود لتثبيت دولتهم ، وهكذا ارتبطوا بـ)يهوه(، ولم يسمحوا لغيرهم بعبادته ، واعترف

بآلهة األجناس األخرى ولم يقتنع اليهود في أكثر أحوالهم بـ)يهوه(، وراحوا يعبدون آلهة متعددة ، وكان الهيكل  

 مملوًء باملعبودات واألصنام. 

 يهوه بعد الهيكل .  - املرحلة الثالثة :

ليهود يفكرون أين يهوه  بعد أن تحطمت املدينة املقدسة وأحرق الهيكل وصاحب هذه املرحلة األسر البابلي بدأ ا

جابتهم بعيدة املدى في الفكر   اآلن ؟ هل يهوه كان معهم في األسر؟ أو مازال مع الذين تخلفوا في فلسطين ، وكانت إِّ

له على   اليهودي ، فقد أصبح يهوه في كل مكان وتعد تلك الخطوة مهمة في تاريخ العقيدة اليهودية ألنها رفعت اإلِّ

 في مكان 
ً
 وتحطمت قيود التجسيم إلى حد ما  أن يكون محددا

 الخاتمة 

 الحمدللهالدي بنعمه تتم الصالحات ، واصلي واسلم على رسول هللا واله وصحبه اجمعين . 

 - تم بعون هللا هدا البحت داعيا من هللا عز وجل ان أكون قد وفقت فيه وتوصلت الى النتائج االتية :

 قايد ديني سعى الى تحقيق الحرية بالخروج والتخلص من االضطهاد   - عليه السالم- ان موس ى  •

• ، موس ى  مع  االستمرار  رفضوا  اليهود  ودعوته   ان  موس ى  أفكار  ورفضوا   ، العجل  عبادة  الى  ورجعوا 

 الدينية راغيبين العودة الى حياة التناقض والصراع  

 عودة اليهود الى حياة التناقض والصراع وعودتهم الى اله الذهب والفضة   •

 ان عقيدة اليهود لم تكن توحيدية خالصة   •

التوحيدي بعيدا عن كل االضطهادات من مصر كان ملمارسة الدين    - عليه السالم- ان خروج موس ى •

 التي تعرض لها في مصر  

ارسل الى اليهود والى فرعون ليخلصهم من الشرك ، ويدعوهم الى عبادة    -عليه السالم   –ان موس ى   •

 هللا ، وترك االصنام  

 هناك مبالغة وتناقض في التوراة في مسألة االضطهاد   •

بني اسرائل وحدهم • لم يكونوا  الفاريين من    الذين خرجوا من مصر  الهكسوس والعبيد  بقايا  بل  ؛ 

 تسلط سادتهم في مصر  
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ان اليهودية املسماة الدين اليهودي املتمتل في التوراة الحالية ، وشروح كهنتها ليست دينا ، وانما حركة   •

 سياسية ، واتجاه قبلي ال عالقة له بالشريعة املوسويه الحقيقية التي نزل بها موس ى ، عليه السالم. 

 را ادعو هللا تعالى ان أكون قد وفقت في عملي هذا، وهللا ولي التوفيق وأخي
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 ليبيا - مبنطقة تاجوراء تأثري عمق الزراعة على إنتاجية البطاطس 
 د. فرج علي جبيل .   أ. وليد بلقاسم حوالي

 جامعة طرابلس -كلية الزراعة -قسم الهندسة الزراعية

  
 مستخلص: 

جريت التجربة بمنطقة تاجوراء جنوب شرق مدينة طرابلس، تمت الزراعة بتاريخ       
ُ
بتقاوي من إنتاج     15/9/2019أ

-10-7العروة الربيعية  ومصدرها  هولندا صنف )سبونتا(، وبعد تجهيز تربة الحقل والزراعة يدويا على األعماق ) 

يوم من الزراعة    104ي، وصل املحصول ملرحلة النضج بعد  ( سم،وإجراء جميع عمليات خدمة املحصول والر 15

لثالثة أعماق    (CRD)،صممت التجربة تحت النظام العشوائي الكامل    8/12/2019وبدء جني املحصول  بتاريخ  

البيانات عن طريق برنامج   (   (SAS 9.0محل الدراسة، وبأربعة مكررات لكل عمق من أعماق الزراعة، وتم تحليل 

الفر  الثالثة محل  إليجاد  األعماق  بين  معنوية  فروقات  النتائج وجود  أظهرت  الثالثة.  األعماق  بين  املعنوية  وقات 
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 عند مستوى    10الدراسة وبتفوق عمق الزراعة  
ً
% وذلك ملتوسط وزن الدرنات للنبات الواحد    0.05سم معنويا

( سم من ناحية 15-10  -7بين األعماق )   وعدد الدرنات لكل نبات واإلنتاجية طن/هكتار بينما لم تكن فروقات معنوية

 متوسط قطر الدرنات. 

 صنف سبونتا.–درنات البطاطس   -الكلمات الدالة: أعماق الزراعة 

Abstract 

         The experiment was conducted in Tajoura, southeast of the city of Tripoli, the 
cultivation was carried out on 15/9/2019 with seeds produced by the spring plant and 
its source in the Netherlands is the variety (Spunta), and after preparing the field soil 
and cultivating manually at depths (7-10-15) cm, and carrying out all service 
operations Crop and irrigation, the crop reached maturity after 104 days of planting 
and the start of harvesting the crop on 12/8/2019, the experiment was designed 
under the complete randomized system (CRD) for three depths under study, and 
with four replications for each depth of cultivation, and the data were analyzed 
through a program SAS 9.0) to find the significant differences between the three 
depths. The results showed significant differences between the three depths under 
study, with the planting depth exceeding 10 cm significantly at a level of 0.05% due 
to the average weight of tubers per plant, number of tubers per plant and productivity 
ton / hectare, while there were no significant differences between depths ( 7-10-15) 

cm in terms of average. Tubers diameter. 

Key words:Depths of planting - potato tubers - Spunta variety. 

 املقدمة

تعد البطاطس من أهم محاصــــــــــيل الخضــــــــــر في الدول العربية وفي عدد كبير من دول العالم، خاصــــــــــة األمريكيتين      

وأوروبـا، وتعرف البطـاطس بـاســــــــــــم )بطـاطـا( في العـديـد من الـدول العربيـة، ويتفق العلمـاء على أن موطن البطـاطس  

ريكا الجنوبية ومنها انتشــــرت في أوروبا خالل القرن الســــادس عشــــر وخاصــــة أوروبا الغربية وأصــــبحت من أهم  هو أم

 (.1991األغذية لتلك الشعوب.)حسن؛

يعتبر عمق الزراعــة أحــد أهم العوامــل التي تؤثر على خصــــــــــــــائص وجودة الــدرنــات، حيــث يتم اختيــار عمق الزراعــة  

ا لتقليــل الحــاجـة إلى عمليــة بنــاء حســـــــــــــب حـالـة التربـة وعلى حرارة التربـة   ، عـادة مـا يكون زيـادة عمق الزراعـة مرغوبـً

 (.Harris(1978,البتون الالحقة.

قد يكون بسبب تعود املستهلك على نوعية الدرنات    (Spunta)زراعة البطاطس محليا تعتمد على الصنف سبونتا 

لق بـه من عمليـات زراعيـة، كمـا يهتم العـديـد من  املنتجـة، وكـذلـك تعود املزارع على هـذا الصــــــــــــنف ومعرفـة كـل مـا يتع
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ــاد الطلـــب عليـــه فهو أكثر الخضــــــــــــر اســــــــــــتعمـــاال في الوجبـــات اليوميـــة.   املزارعين بزراعـــة محصــــــــــــول البطـــاطس الزديـ

 ( . 2020)عياد؛

دراســــــــــة تأثير تاريخ الزراعة وعمق البذر وكثافة الزراعة على محصــــــــــول البطاطس,أجريت تجربة في شــــــــــهرود )إيران(  

ــمنة  2010مايو  31و   21،  11املعاملة األولى ثالث غرســــات )  كانت ( ، أما املعاملة الثانية فكانت كثافة الغراس متضــ

ســــــــــــم(. لـدراســـــــــــــة فســــــــــــيولوجيـا نمو    30،   20،   10نبتـة للمتر املربع ، أمـا املعـاملـة الثـالثـة فـكانـت عمق البـذر )   16و   8

امل التجريبية حيث أثرت مواعيد الزراعة وعمق البذر  املحاصــــــــــــيل ،. أظهرت النتائج تأثر محصــــــــــــول الدرنات بالعو 

 
ً
 على محصــــــول الدرنات وعلى جميع الصــــــفات باســــــتثناء نســــــبة البروتين التي لم تتأثر معنويا

ً
وكثافة الزراعة معنويا

ـــــــم(    20( وعمق البــذر ) 2نبــاتــات / م  8( وكثــافــة النبــات ) 2010مــايو    11بعــامــل كثــافــة النبــات. أنتج تــاريخ الزراعــة )  ـــ ســ

 .(Arab et al, 2011 ).طن / هكتار،الذي أعطى أعلى محصول باملقارنة مع املعامالت األخرى   31.800

 

ـــــــتخــدام أعمــاق زراعــة مختلفــة    (  العــديــد من التجــارب امليــدانيــة على 2013؛    (Chehaibi et alأجرى  ـــ إمـكـانيــة اســ

ـــــــاحل  املعهد العال  لزراعة محاصــــــــــــيل البطاطس في محطة أبحاث ـــ ـــــــط مريم في منطقة الســ ـــ ي للهندســــــــــــة الزراعية بشــ

سـم ميكانيكًيا في تربة ذات قوام   15و    10أالسـكا وسـافران على عمقين مختلفين    التونسـ ي على نوعان من البطاطس

طمي رملي،وبعد ثالثة أشــــهر من النمو تم تحديد تأثير عمق الزراعة باســــتخدام أوزان الكتلة الحيوية املوجودة فوق  

رض وكذلك محصــــــول الدرنات. أظهرت النتائج تفوق نباتات الصــــــنفين من البطاطس املزروعة على عمق  وتحت األ 

ســـــم. باإلضـــــافة إلى ذلك، بالنســـــبة ملحصـــــول الدرنات، كان صـــــنف أالســـــكا أكثر    10بعمق    ســـــم على تلك املزروعة 15

 سم. 10٪ ألعماق 9،  11سم و  15٪ ألعماق 2نوعة مع زيادة محصول الدرنات عن  انمت إنتاجية من سافر 

 

ــــــم ،   10(تأثير على عمق الزراعة والتغطية لثالثة أعماق زراعة مختلفة ) et al Joshi ؛2020درس )  ــــــم ،  15ســ  20ســ

ســـــــم(. فوجدوا املعالجة املغطاة أعلى بكثير من املعالجة غير املغطية لجميع صـــــــفات املحصـــــــول مثل ارتفاع النبات  

حيــث كــانــت معــالجــة املهــاد عــاليــة  2كجم / م  3.626لي محصــــــــــــول الــدرنــات  وعــدد الســـــــــــــاق وعــدد األوراق. وأن إجمــا

ــــــاق الهوائية لكل نبات    15املعنوية، أما الدرنات املزروعة على عمق   ـــ وعدد الدرنات  5.2ســـــــــــمكان أقصـــــــــــ ى عدد للســ

ســم، واســتنتجوا    20ســم و   10مقارنة بعمق زراعة  2كجم / م 3.82ومحصــول الدرنات9.025كبيرة الحجم لكل نبات  

ســــــــــــم لجميع صــــــــــــفات محصــــــــــــول البطاطس كان متفوقا تحت الظروف    15مع اســــــــــــتخدام املهاد والغرســــــــــــعمق   أنه

 .املناخية لداديلورا ،نيبال

ــتـــخــــــدم     الـــبـــطــــــاطـــس (Pavek & Thornton , 2009 اســــــــــــ مـــن  ــنـــفـــيـــن   Russet Burbank’ and ‘Umatilla‘( صــــــــــــ

Russet’  ــــــم، ملدة ثالث  25-20-15-10بحوض كولوميا والية وشــــــــنطن وبأعماق زراعة ــــــنوات بهدف معرفة تأثير    ســ ســ

تخضــــير الدرنات، حيث تأخر   ى باإلضــــافة إلعمق الزراعة على شــــكل النبات وإنتاجية الدرنات والقيمة االقتصــــادية  

javascript:;
javascript:;
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ـــــنف  اإلنبات مع زيادة العمق لكال الصـــــــنفين وازداد عدد الســـــــي ـــــحلة لصــ  ’Russet Burbank‘قان عند الزراعة الضــ

ـــــــل    ’Umatilla Russet‘بينما لم يتأثر عدد ســــــــــــيقان النبات الواحد مع اختالف العمق لصــــــــــــنف   ـــ وعدم تأثر الحاصــ

الكلي باختالف العمق إال أن املحصـــــــول القابل للتســـــــويق وإجمالي الدخل ينخفضـــــــان عند زراعة تقاوي البطاطس  

تيجة تخضـــــــير الدرنات على العكس مع زيادة العمق يقل تخضـــــــير الدرنات وبالتالي زيادة ســـــــم ن 10ضـــــــحلة على عمق  

 الحاصل القابل للتسويق.

ملحصـــول البطاطس في ليبيا    كانت اإلنتاجية الســـنوية  2019-2010( لســـنوات من  2021حســـب إحصـــائيات )الفاو؛  

ا يدل على أهمية هذا املحصــــــــــول  ، مم2019ألف طن ســــــــــنة   198ألف طن  ويزداد ليصــــــــــل    194حوالي    2010ســــــــــنة  

 (.1وزيادة الطلب عليه مما يدفع العديد من املزارعين لزراعته، كما هو موضح بالشكل ) 

 

 ( إنتاجية البطاطس في ليبيا.1شكل ) 

وكوريجان لدراســـــــــة تأثير عمقي الزراعة آليا     (بزراعة صـــــــــنفين من البطاطس أجاكس1993؛ Alsadon et al قام ) 

ســـــــــم وتأثير ذلك على املحصـــــــــول والصـــــــــفات الطبيعية للدرنات ، كانت إنتاجية صـــــــــنف كوريجيان    20-12على عمق  

عالية في كال املوســــــمين مقارنة بصــــــنف اجاكس ولم يكن هناك تأثير لعمق الزراعة على الصــــــفات الطبيعية لدرنات  

 أي من الصنفين.

 املواد وطرائق البحث:

جريـت
ُ
مترمن  6كلم من مركز العـاصــــــــــــمـة  وعلى ارتفـاع 11نـة طرابلس التجربـة بمنطقـة تـاجوراء جنوب شــــــــــــرق مـدي أ

بتقاوي من إنتاج العروة الربيعية  ومصـــــدرها  هولندا نوع   15/9/2019مســـــتوى ســـــطح البحر،تمت الزراعة بتاريخ  

ملم ، تم فرزها وإبعاد الدرنات غير الجيدة   55إلى    35)ســــــــبونتا( متشــــــــابها في  الحجم  والشــــــــكل  حيث  يتراوح القطر  

ــابة، وبعد تجهيز تربة الحقل والزراعة يدويا على األعماق املطلوبة ،وإجراء جميع عمليات خدمة املحصــــــــــول   واملصــــــــ

 .8/12/2019يوم من الزراعة وبدء جني املحصول  بتاريخ  104والري ، وصل املحصول ملرحلة النضج بعد 
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( سـم ، وبأربعة مكررات لكل عمق  15-10-7لثالثة أعماق )   (CRD)صـممت التجربة تحت النظام العشـوائي الكامل 

 من أعماق الزراعة محل الدراسة. وفق النموذج الرياض ي التالي:

𝒀𝒊𝒋 = 𝝁 + 𝑻𝒊 + 𝑬𝒊𝒋 

(  باســــــــــــتخدام اختبار دانكن لعزل املتوســــــــــــطات إليجاد الفروقات  (SAS 9.0تم تحليل البيانات عن طريق برنامج     

 ثالثة. املعنوية بين األعماق ال

 النتائج واملناقشة:

  10أظهرت النتائج وجود فروقات معنوية بين األعماق الثالثة محل الدراســــــــــــة وبتفوق عمق الزراعة     
ً
ســــــــــــم معنويا

% وذلك ملتوســــــــط وزن الدرنات للنبات الواحد وعدد الدرنات لكل نبات واإلنتاجية طن/هكتار   0.05عند مســــــــتوى  

 متوسط قطر الدرنات. سم من ناحية 15-10-7بينما لم تكن فروقات معنوية بين األعماق 

سـم على   7،  15سـم معنويا ملتوسـط وزن الدرنات للنبات الواحد، يليه العمق   10( تفوق العمق  1يوضـح الجدول ) 

 التوالي مع عدم وجود فروقات معنوية بينهما. 

 (تأثير عمق الزراعة على متوسط وزن الدرنات للنبات الواحد.1جدول ) 

 نات للنبات الواحد )جم( متوسط وزن الدر  عمق الزراعة )سم( 

7 565.00b  

10 858.00a  

15 627.50b  

 0.05املتوسطات التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروقات معنوية عند مستوى 

عــدد الــدرنــات للنبــات الواحــد على العمقين اآلخرين مع عــدم وجود   ســــــــــــم معنويــا  ملتوســــــــــــط  10بينمــا تفوق العمق 

 (.2سم. كما هو موضح بالجدول ) 15-7فروق معنوية بين العمق 

 متوسط عدد الدرنات للنبات الواحد. (تأثير عمق الزراعة على 2جدول ) 

 متوسط عدد الدرنات للنبات الواحد عمق الزراعة )سم( 
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7 6.12b  

10 7.50a  

15 6.37b  

 0.05املتوسطات التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروقات معنوية عند مستوى 

ســــــــــم معنويا أيضــــــــــا في اإلنتاجية )طن/هكتار( على العمقين اآلخرين مع عدم    10( تفوق العمق  3يوضــــــــــح الجدول ) 

 سم .  15-7وجود فروقات معنوية بين العمقين 

 (تأثير عمق الزراعة على متوسط اإلنتاجية .3جدول ) 

 متوسط اإلنتاجية )طن/هكتار(  عمق الزراعة )سم( 

7 16.750b  

10 25.250a  

15 18.750b  

 0.05املتوسطات التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروقات معنوية عند مستوى 

( عــدم وجود أي فروقــات معنويــة بين األعمــاق الثالثــة  محــل الــدراســـــــــــــة من نــاحيــة متوســــــــــــط  قطر  4ويبين جــدول ) 

 الدرنات. 

 (تأثير عمق الزراعة على متوسط  قطر الدرنات.4جدول ) 

 متوسط  قطر الدرنات )سم(  الزراعة )سم( عمق 

7 3.8725a  

10 4.4575a  

15 4.8675a  



 مجلة الجامعة 

 

 201صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

 0.05املتوسطات التي تحمل نفس الحرف ال توجد بينها فروقات معنوية عند مستوى 

 االستنتاج:

( ســــــم في أغلب الصــــــفات املدروســــــة  15-10-7نســــــتنتج من نتائج هذه الورقة وجود فروقات معنوية بين األعماق )     

 على العمقين اآلخرين، باسـتثناء متوسـط أقطار الدرنات فلم يكن لها تأثير معنوي بين    10بتفوق العمق  
ً
سـم معنويا

لظاهري تجانس الدرنات من حيث الشــــــكل واملظهر  أعماق الدراســــــة الثالث. كما يالحظ  من املشــــــاهدة والكشــــــف ا

ســـم  10في العمق   2-4ســـم.كما أن كثافة األغصـــان كانت   15،  7ســـم بينما ال يتوفر ذلك في العمقين   10العام للعمق  

 (.5سم  على التوالي كما هو موضح في الجدول ) 15سم والعمق 7للعمق 1-4و 1-3بينما كانت 

 توسط عدد األغصان لكل نبات.( تأثير عمق الزراعة على م5جدول ) 

 متوسط عدد األغصان لكل نبات العمق )سم( 

7 1-3 

10 2-4 

15 1-4 

 

 التوصيات

ـــــــم.وكـذلـك 10توصــــــــــــ ي هـذه الـدراســــــــــــة بزراعـة تقـاوي البطـاطس صــــــــــــنف ســــــــــــبونتـا على عمق زراعـة   ـــ زيـادة البحث    ســ

والدراســــــــــة في هذا املجال، لندرة أو انعدام الدراســــــــــات والبحوث لتحديد انســــــــــب عمق زراعة ملحصــــــــــول البطاطس  

.
ً
 محليا

 الشكر والتقدير

 نتقدم بالشكر والتقدير واالحترام لكل من ساهم في إنجاح هذا البحث ونخص بالذكر األستاذ ناصر الزقوزي.    

 املراجع 

 http://www.fao.org/faostat . 2021غذية والزراعة.إحصائيات منظمة األ  •
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البطاطس، الدار العربية للنشـــر    -. العلم واملمارســـة في املحاصـــيل الزراعية1991حســـن،أحمد عبد املنعم. •

 .13والتوزيع، القاهرة،الطبعة الثانية، ص

ص       3عدد   25. مجلد  2020عياد، أحمد فاتح محمد. دراســـــــة لنمو وإنتاجية بعض أصـــــــناف البطاطس.   •

43-52. 
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 دور أخصائي املكتبات واملعلومات ف البيئة الرقمية

   د. عبدهللا رمضان البراح عيس ي 

 كلية اآلداب جامعة غريان                      

 مستخلص 

تناولت هذه الدراسة النظرية موضوع دور اخصائي املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية ،حيث تم التعرف علي   

 علي دور ومهام أخصائي املكتبات واملعلومات في  
ً
مفهوم املكتبة الرقمية وخصائصها، وأهميتها، ، وتم التعرف أيضا

ا علي  االطالع  علي  الدراسة  واعتمدت  الرقمية،  هذا  البيئة  في  االجنبية  الدراسات  وبعض  العربي  الفكري  النتاج 

املوضوع ، ونتج عن هذه الدراسة،أن الحاجة اصبحت ضرورية إلى تطوير مهام ومهارات ووظائف أخصائي املكتبات  

التغيرات على أخصائي املكتبات واملعلومات بتغيير املسئوليات   ، والبيئة الرقمية فرضت العديد من  واملعلومات 

،  واأل  الرقمية  البيئة  احتياجات  لتلبية  املعلومات  واسترجاع  وبث  تجهيز  عمليات  في  بها  يقوم  التي  واملهارات  دوار 

واتاحة املعلومات للمستفيدين والباحثين،بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة، وأن نجاح املكتبة الرقمية يعتمد  

قدرتهم على استخدام أدوات املكتبة وتجهيزاتها، حيث    بشكل كبير على كفاءة أخصائي املكتبات واملعلومات ومدى 

تكنولوجيا   مع  التعامل  يجيد  أخصائي معلومات  إلي  تقليدية  يقدم خدمات  املكتبة من أخصائي  أمين  دور  تحول 

 املعلوماتالحديثة. 

Abstract 

This theoretical study dealt with the topic of the role of the library and information specialist in 

the digital field. Where the concept, characteristics, and importance of the digital library were 

identified. The study relied on reviewing Arab intellectual production and some foreign studies 

in this field. As a result of this study, the need has become necessary to develop the tasks, skills, 

and functions of the Libraries specialist. Digital Technology has imposed multiple changes on the 

library and information specialist by changing the responsibilities, roles, and skills that he 

performs in processing, broadcasting, and retrieving information to meet the needs of the digital 

environment and making information available to beneficiaries and researchers in line with 

modern technology. The success of the digital library depends largely on the competence of the 

workers and the extent of their abilities to use the library tools and equipment, as the role of the 

librarian has shifted from an employee providing traditional services to an information specialist 

who is proficient in dealing with modern information technology. 
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 تمهيد

يشهد العالم اليوم تطورات هائلة في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت، وصاحب ذلك تطور في خدمات املكتبات  

      ومراكز املعلومات، ومسايرتها للبيئة التقنية الحديثة باستحداث نظم وشبكات معلومات وآليات عمل جديدة في 

كان والزمان املناسبين، وقد ساعدت التقنية الحديثة  حفظ ونقل واسترجاع وإيصال املعلومات للمستفيدين في امل

 في توفير سبل وقنوات االتصال بجميع فئات املجتمع، ومن خالل هذا التطور الهائل الذي طرأ علي املكتبة  
ً
أيضا

في   معروفا  كان  كما  تقليديا  دوره  يعد  فلم  التغير  بهذا  تأثر  قد  واملعلومات  املكتبات  أخصائيو  دور  نجد  التقليدية 

السابق، فبعد أن بدأت املكتبة باقتناء املصادر اإللكترونية تغيرت طبيعة املكتبة التقليدية لخدمات املعلومات،  

املطلوبة،   املعلومات  تحديد  في  تتمثل  املكتبات واملعلومات  أخصائيو  ينجزها  التي  الوظائف األساسية  وأصبحت 

صال املتداخلة كاإلنترنت، والبحث في مراصد البيانات  وتقديم اإلجابات الدقيقة للباحثين باستخدام وسائل االت

وشبكات املعلومات، وإحاطة املستفيدين علما في مجال اهتماماتهم، أو االتصال بفهارس املكتبات وغير ذلك من  

مهارات   وتعلم  الحديثة  التطورات  املكتبات مالحقة  أخصائيي  علي  يستوجب  املهام  هذه  تتحقق  ولكي  الخدمات، 

 سب مع التقنية الحديثة. جديدة تتنا

 مشكلة الدراسة  .1

في ظل ما أفرزته تقنية املعلومات واالتصاالت من آليات عمل جديدة منوطة الي اخصائي املكتبات واملعلومات ،  

واصبحت العديد من املكتبات تتجه الي اتاحه مصادرها في شكل رقمي وتعمل علي تقديم خدماتها  بما يتناسب مع  

، و  و  البيئة الرقمية  التطورات الحديثة علي مهارات  في تقديم خدماتها بشكل يواكب  املكتبات  يعتمد نجاح هذه 

ومعداتها  وأجهزتها  املعلومات  أدوات  مع  التعامل  علي  قدرتهم  ومدي   ، واملعلومات  املكتبات  اخصائيو  كفاءة 

 يمكن أن تودي دورها التي  واستثمارها لخدمة املستفيدين، ومهما كان باملكتبة من تجهيزات ومعدات ومقتنيات فال 

وجدت من أجله دون أن تعتمد علي أخصائيين ذوي كفاءة عالية يدركون جيدا آلية العمل في البيئة الرقمية، ولذا  

ونتيجة   الدراسة،  تكمن مشكلة  املعلومات ومن هنا  املكتبات ومراكز  في  العاملة  البشرية  بالقوي  االهتمام  يجب 

املتعلقة بشكل الدراسات  تأخذ نصيبها من    لندرة  لم  والتي  الرقمية  البيئة  في  املكتبات  أخصائي  بموضوع  مباشر 

الدراسة والبحث في ليبيا، فقد جاءت هذه الدراسة النظرية  للتعرف علي  دور أخصائي املكتبات واملعلومات  البيئة  

 الرقمية. 

 أهمية الدراسة  .2

ظل البيئة الرقمية للمعلومات، والدور الذي يقوم به    نتيجة لتغير أدوار ومهارات أخصائي املكتبات واملعلومات في 

أخصائيو املعلومات لتقديم املعلومات الالزمة للمستفيد في أي وقت وفي أي مكان باستخدام التقنيات الحديثة،  

التعرف علي دور   الرقمية ويتم  البيئة  في  املكتبات واملعلومات  أهمية أخصائي  بالتعرف  لتقوم  الدراسة  تأتي هذه 
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ارات أخصائي املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية ، ومن خالل هذه الدراسة يتم التطرق الي مفهوم املكتبات  ومه

 الرقمية وخصائصها واهميتها ووظائفها . 

املكتبات الرقمية وخصائصها واهميتها ووظائفها، وأهمية أخصائي    وتهدف هذه الدراسة النظرية الي التعرفماهية

املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية، و التعرف كذلك علي دور ومهارات أخصائي املكتبات واملعلومات في البيئة  

 الرقمية. 

 تساؤالت الدراسة  .3

 ومن خالل هذه الدراسة يمكن االجابة علي االسئلة االتية :ــ 

 املكتبات الرقمية ؟  ما مفهوم

 ماهي خصائص واهمية ووظائف املكتبات الرقمية ؟ 

 أهمية أخصائي املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية؟ ما 

 ما االدوار واملهام واملهارات التي يجب  يتقنها أخصائيو املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية؟ 

علي   االطالع  علي  النظرية  الدراسة  هذه  العربي واعتمدت  الفكري  االنتاج  في  البحث  خالل  من  املوضوع  أدبيات 

 وبعض الدراسات االجنبية والتي لها عالقة بموضوع الدراسة. 

 Digital Librariesاملكتبات الرقمية   .4

ظهرت   املعلومات  افق  ومر مؤسسات  علي  تهيمن  اصبحت  والتي  الحديثة  واالتصاالت  املعلومات  لتقنية  نتيجة 

قادرة علي تحويل النص والصوت والصورة إلي عالمات رقمية يمكن نقلها بواسطة الحاسب  االساليب الرقمية ال

التقليدية والكتاب املطبوع، وقبل أن نقوم   اآللي، وظهور املكتبات الرقمية والكتاب اإللكتروني بدال من املكتبات 

 بتعريف وماهية املكتبة الرقمية نطرق الي مفهوم البيئة الرقمية.

 Digital Environmentمية  البيئة الرق -

التي يجري تناول املعلومات من خاللها في شكل رقمي من خالل وسائل اتصال جديدة تتيح الوصول     املباشر هي 

 ( 4.ص2008والكامل إلى املعلومات سواء بشكل خدمي أو تجاري.)أحمد حسين بكري .



 مجلة الجامعة 

 

 206صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

املكتبات وامل  في مفاهيم علوم  الكافي  الرقمية عرفها قاموس  التي تشكل املصادر  املكتبات  بأنها املكتبات  علومات، 

( وشبكة تربطها بالنهايات  Serversاإللكترونية الرقمية كل محتوياتها، وال تحتاج إلي مبني، وإنما تحتاج إلي الخوادم ) 

 (264. ص2010الطرفية لالستخدام.) الكافي في علوم املكتبات واملعلومات . 

املصادر اإللكترونية، والتسهيالت املرتبطة بإنتاج وبحث املعلومات واستخدامها،  املكتبات الرقمية هي مجموعة من  

 لنظم اختزان واسترجاع املعلومات التي تعالج البيانات الرقمية في أي  
ً
 وتطورا

ً
ومن ثم تصبح تلك املكتبات امتدادا

ى املكتبة الرقمية على  شكل)نص، صور، صوت، صور ثابتة ومتحركة( واملتاحة على شبكات موزعة، ويشتمل محتو 

النشر(   وحقوق  واملالك،  والعرض،  )املنش ئ،  مثل  البيانات  من  متنوعة  أشكاال  تصف  التي  )امليتاداتا(  البيانات 

 . خارجها.)  أو  الرقمية  املكتبة  داخل  سواء  أخرى  لبيانات  عالقات  أو  روابط  في  تكون  التي  البيانات   .وواصفات 

P299Borgman Christinel.199) 

( املكتبة الرقمية هي توليفة من الحاسبات الرقمية ووسائط االختزان وأجهزة االتصاالت،  Galadngجالدني ) وعرف  

جنبا إلى جنب مع املحتوى والبرمجيات الالزمة إلعادة إنتاج ومنافسة وتوسيع الخدمات املقدمة من قبل املكتبات  

افر لها من وسائل جمع املعلومات وفهرستها وبحثها وبثها، مشيرا    التقليدية املبنية على املصادر الورقية، ومع ما يتو

إلى أنه البد للمكتبة الرقمية من تقديم كل الخدمات األساسية للمكتبة التقليدية، إضافة إلى ما يتيحه االختزان  

 (21ص2015الرقمي وأساليب البحث وتكنولوجيا االتصاالت من مزايا.) منال عكاشة . 

(  يشير ملصطلح املكتبات الرقمية إلى نظم املعلومات، والخدمات التي تتيح  Margared, Robأما مارجريت وروب ) 

 وثائق إلكترونية أي ) ملفات نصية، صوت رقمي، فيديو رقمي( مخزنة في مستودعات أرشيفية أو ديناميكية متجددة 

 ولخصت جمعية مكتبات البحث األمريكية تعريف املكتبة الرقمية في عدة نقاط أهمها:

 ملكتبة الرقمية ليست كيانا منفردا. ا -

 تحتاج املكتبة الرقمية إلي التكنولوجيا لربط مصادر عديدة من املكتبات وخدمات املعلومات. -

 أن االرتباط بين املكتبة الرقمية وخدمات املعلومات واضح.  -

 أنها تهدف إلى تهيئة الوصول للمعلومات الرقمية من خالل الخدمات التي تقدمها.  -

بة الكونجرس فقد تبنت برنامج املكتبة الرقمية الوطنية على أنها مجموعة موزعة من مواد املكتبة  وأما مكت

التي تم رقمنتها أو الرقمية املنشأ، والذي أطلق عليه اسم الذاكرة األمريكية، وإن الهدف األساس ي من املشروع  

ألمريكي وكثافته، من خالل القدرة على فرض  هو عمل بوابة إلثراء مصادر املعلومات األولية املتعلقة بالتاريخ ا
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واختزان النصوص والصور في شكل رقمي واستخدام إمكانيات شبكة اإلنترنت، للوصول إلي تلك املصادر من  

 ( 40. ص2008املكتبات وحجرات الدراسة واملنازل في أنحاء البالد.) عماد عيس ي. 

أن املكتبات الرقمية هي مؤسسات    The Digital Library Federation(D L F)وعرفاتحاد املكتبات الرقمية  

االختيار   بمهام  القيام  يتولون  الذين  املتخصصين  العاملين  مجموعة  قوامها  املصادر  من  عدد  على  تنطوي 

والتوليف والتفسير والبث والحفظ في إطار متكامل يكفل إتاحة األعمال الرقمية ملجتمع محدد أو لعدد من  

 ألبعاد االقتصادية.املجتمعات فيما يراعي ا

أما الدكتور محمد فتحي عبد الهاديعرف املكتبة الرقمية علي أنها هي مجموعة من املصادر الرقمية وأدوات  

العتاد والبرمجيات   في  تتمثل  اعتمادا على مكونات تكنولوجية حديثة،  لتقديم خدمات متنوعة  فيها  البحث 

ا وإدارتها، وأنه بدون محتوى رقمي ال توجد مكتبة رقمية.  والشبكات، فضال عن العنصر البشري الالزم لتشغيله

 (18. ص 2002) محمد عبدالهادي .

ورغم وجود اختالف في وجهات النظر للتعريفات السابقة ، العربية واالجنبية  إال أنها تشترك في عدة خصائص تتميز  

 بها املكتبة الرقمية وتتمثل هذه الخصائص في التالي: 

 مصادر املعلومات.اختزال كم هائل من  -أ 

 تنوع أشكال وسائط املعلومات.  - ب

 استخدام تكنولوجيا متطورة السترجاع املعلومات.  - ت

 خدمات املعلومات التي تقدمها املكتبات الرقمية ال تخضع لحدود زمانية أو مكانية. - ث

ديم خدمات  ونستنتج مما سبق املكتبة الرقمية هي التي يتم اتاحة مصادرها في شكل رقمي او رقمة مصادرها لتق

عن   والشبكات، فضال  والبرمجيات  العتاد  في  تتمثل  حديثة،  تكنولوجية  مكونات  على  اعتمادا  ومتطورة  متنوعة 

 العنصر البشري القادر علي تشغيلها وإدارتها، وأنه بدون محتوى رقمي ال توجد مكتبة رقمية. 

 خصائص املكتبة الرقمية:  -أ 

مما   خصائص  بعدة  الرقمية  املكتبة  املواد  تتميز  إتاحة  حيث  من  وذلك  التقليدية،  املكتبة  عن  تختلف  جعلها 

 من حيث الزمان واملكان لتقديم مصادر املعلومات التي تقتنيها، فالنظرة التطورية للمكتبات  
ً
واسترجاعها، وأيضا

 تكونت من خالل الخبراء في مجال املعلوماتية واملكتبات. 
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حيث حدد كل من ديفدباودن،    1998في عام  DLFي للمكتبات الرقمية  وجاءت هذه الخصائص في تقرير االتحاد العامل

.    2008) أحمد حسين بكري .خصائص املكتبة الرقمية فيما يلي:David Bawden and Ian Rowlandوايانرونالد

 (48ص

 التحول من االمتالك إلى اإلتاحة •

 إتاحة الوصول إلى املصادر الرقمية  لم يعد يقتصر دور املكتبات على إتاحة املواد التي تقتنيها  
ً
فحسب، ولكن أيضا

اقع التي تقتنيها أو تملكها، ويترتب على ذلك حدوث تغيرات جوهرية في طبيعة املكتبة   املتشابكة بغض النظر عن املو

 كمؤسسة مادية. 

وى كل مادة على  التحول من إتاحة املواد والقدرة علي تصفحها ماديا إلى البحث واإلبحار بين املواد داخل محت •

 حدة 

 صعوبة التنبؤ باحتياجات املستفيدين.  •

املستفيدون واألخصائيون على حد سواء عليهم أن يغيروا من رؤيتهم للعملية التعليمية استجابة ملا طرأ عليها من  

افق بين توقعات املستفيدين من ناحية وبين ما تقدمه نظم املعلومات من ناحية أخرى   أهم  تطورات، ولقد كان التو

افق في املاض ي فقد أدى االهتمام املستمر   مالمح األجيال السابقة من نظم املعلومات، ومهما يكن من أمر هذا التو

بعنصري املرونة والسهولة لتيسير تعامل املستفيدين مع نظم املعلومات املتاحة اآلن إلى افتقار القدرة على توقع  

 احتياجات املستفيدين 

أنه حتى تتضح أهداف املكتبة الرقمية البد من االعتماد على الخصائص التالية:) منال    ويرى األستاذ سعد الزهري 

 (36. ص2015عكاشة .

حيادية املوقع: تمتاز املكتبة الرقمية بأنها متوفرة للمستفيد في أي وقت ومن اى مكان يتوفر فيه حاسوب   ▪

 مرتبط.

أن نصف أي مجموعات معلوما ▪ املفتوح: ال يمكن  الدخول  لم تكن  تهيئة  الرقمية ما  املكتبة  تية رقمية 

والتصفح حتى   البحث  توفر خصائص  يتوجب  كما  تحدده هي،  الذي  أو لجمهورها  للعامة  إما  مفتوحة 

 تسمى مكتبة رقمية. 

املختلفة، فال   ▪ املعلومات  باحتوائها على مصادر   
ً
الرقمية أيضا املكتبة  مصادر معلومات متنوعة: وتتميز 

افية أو النصية، بل تشمل كل مكونات املعلومات ومصادرها على اختالف  تكتفي باملعلومات الببلي وغر

 أشكالها.
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املعلومات الحديثة: وتتميز املكتبة الرقمية كذلك بحداثة املصادر وإتاحتها في املكتبات الرقمية، ولذلك   ▪

 فإن املعلومات الحديثة متوفرة دائما.

روتي ▪ ساعات  على  تقض ي  أن  الرقمية  املكتبة  األخصائيين  استطاعت  تعب 
ُ
ت التي  االعتيادية،  العمل  ن 

 واملستفيدين التقليديين. 

 أهمية املكتبة الرقمية  - ب

إن العصر الذي نعيشه اليوم يعتبر عصر انفجار املعلومات أو ثورة املعلومات كما يقولون، وقد شهد العالم كذلك  

وتكنولوجيا املعلومات، ولذا يتعرض   تقدما في جميع مجاالت املعرفة، وصاحب هذا التقدم تقدم وسائل االتصال

اإلنسان إلى كم هائل من املعلومات التي يصعب عليه التعامل معها واالستفادة منها بالطريقة املثلى، ويمثل ظهور  

بين   الرقمية فصلت  املكتبات  أن  إلى  ذلك  ويرجع  إليها،  املعرفة والوصول  بث  تاريخ  في   
ً
الرقمية منعطفا املكتبات 

عاء والحاوي لتلك املعلومات بعدان ظال لفترة طويلة من الزمن متالزمين ومترابطين، وكذلك إحداث  املعلومات والو 

تغيرات في نظام العالقات التي كانت سائدة بين املكان الذي توجد به املعلومات واملستفيد، مما جعل مفاهيم الوقت  

 علومات الرقمية وبيئة االتصاالت.واملكان تبدو نسبية، وذلك بسبب االرتباط القوي املوجود بين امل

 ويمكن أن نوجز أهمية املكتبات الرقمية في النقاط التالية: 

 ساعدت املكتبات الرقمية علي اقتناء مصادر املعلومات النادرة دون حجبها عن الراغبين في دراستها.  •

قراءة كتاب أو رؤية صورة  سرعة وسهولة االسترجاع في املكتبات الرقمية مكن مجموعة من األشخاص من   •

 في وقت واحد. 

املكتبة الرقمية يمكن أن تصل مجموعاتها عن طريق اإلنترنت إلى األشخاص الذين ال يستطيعون الحضور   •

 شخصيا إلى املكتبة. 

 تكلفة التخزين على األقراص منخفضة إذا ما قورنت باملطبوعات الورقية التقليدية.  •

تروني يشمل جزء ال يتجاوز البليميترات على قرص ممغنط بدال من  وفرت في الحيز حيث إن النسخ اإللك •

 شغل حيز كبير على األرفف. 

أصبح املؤلف يبحث عن املعلومات عبر اإلنترنت، ثم يؤلف وينشر وهو بذلك يسعى لجعل الكتاب في متناول   •

 كل الناس دون وجود وسطاء بينه وبين القراء. 

 من املعلومة الورقية. أصبح الناشرون يحصلون على املعلومة ال •
ً
 رقمية بدال
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 أن املعلومة الرقمية مرتبطة أساسا على الكتب القانونية العلمية. •

ومن خالل العرض السابق ملفهوم املكتبة الرقمية وأهميتها وخصائصها ووظائفها نخلص إلي أن املكتبة الرقمية  

ة أو نستغني عليها، وخاصة أن العرين األول الذى  امتداد للمكتبة التقليدية، وال يمكن أن نتجاهل املكتبة التقليدي

العلم   إليه  ملا وصل   
ً
امتدادا تعتبر  والتي  املعلومات،  ومراكز  للمكتبات  األساسية  الركائز  في وضع  الفضل  له  كان 

والتكنولوجيا الحديثة، وقد تقلص دور املكتبات التقليدية نتيجة ظهور شبكة املعلومات الدولية وتطور تكنولوجيا  

علومات واالتصاالت الحديثة، ونتيجة زيادة الرصيد الفكري العاملي في شتى مجاالت املعرفة اإلنسانية وتداخل  امل

مصادر   علي  يحصلوا  أن  الباحثين  علي   
ً
صعبا سيكون   

ً
مستحيال يكن  لم  وإدا  البعض،  بعضها  مع  علوم  عدة 

من شكلها التقليدي إلى مكتبات رقمية،    املعلومات التي يحتاجونها كل في مجال تخصصه، ولهذا تحولت املكتبات

وتخزينها   واملعلومات،  البيانات  تنظيم  خالل  من  اإللكترونية  املعلومات  مصادر  على  السيطرة  سهلت  إنها  حيث 

افية والحدودية بين الدول،   وحفظها واسترجاعها بما يخدم املستفيد، وتخطت املكتبات الرقمية الحواجز الجغر

في   والجهد  الوقت  املعلومات  ووفرت  توفر  أن  الرقمية  املكتبات  واستطاعت  بعد،  عن  املعلومات  على  الحصول 

 للمستفيد أينما كان وحيث ما وجد، وكذلك املكتبات الرقمية اتاحة الفرصة للباحث لنشر بحوثه في وقت وجيز. 

 وظائف املكتبات الرقمية  -ج

للمكتبات الرقمية وظائف كثيرة فهي امتداد لوظائف املكتبات التقليدية الورقية، ونتيجة للتقدم التكنولوجي في  

مجال املعلومات واالتصاالت فقد تطورت هذه الوظائف لكي تتالءم مع التكنولوجيا الحديثة، مما ساعد علي توفير  

 الوقت والجهد والحيز. 

وظائف املكتبة الرقمية تتمثل في الخدمات التي تقدمها املكتبة الرقمية، والتي  ويرى الدكتور عماد عيس ي صالحأن 

 ( 171. ص2008أجملها في اآلتي: ) عماد صالح . 

 تنمية املقتنيات )املحتوي( ويقصد بها إتاحة مصادر املعلومات اإللكترونية.  -

تعامل مع الفهرسة املقروءة  الضبط الببليوغرافى، وهو ضبط واسترجاع وفهرسة األوعية اإللكترونية، وال -

 )فما( 
ً
 . Marcآليا

التصنيف والتصفح املوضوعي إد ترجع أهمية التصنيف كأداة متميزة من أدوات التصفح املوضوعي من  -

 خالل ما يقدمه من تقسيم منطقي للمعرفة البشرية. 

 خدمات املعلومات كاإلعارة، والخدمات املرجعية التفاعلية.  -
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أما الدكتورة منال عكاشة فتري أن وظائف املكتبة الرقمية هي نفس الخدمات التي تقدمها املكتبة التقليدية، ولكنها  

 تقدمها في صورة الكترونية إلي جانب قيامها بعدد من الخدمات املتاحة فقط في البيئة الرقمية.

الر  في اآلتي وقدد حددت شركة سن مايكرو سيستمز الوظائف األساسية للمكتبات  .قمية  . 2015) منال عكاشة 

 (53ص

 االختيار والتزويد، أي اختيار مصادر املعلومات اإللكترونية بما يتالءم مع نوع املكتبة ونوع املستفيد.  -

 التنظيم لتسهيل عملية البحث واالسترجاع.  -

 تكشيف الوثائق واختزانها، ودلك لتفعيل عملية البحث واالسترجاع.  -

هو قلب املكتبة الرقمية ويشتمل على الكشافات وماوراء البيانات، والوثائق التي يتم  املستودع الرئيس ي، و  -

 إعدادها للبحث واالسترجاع. 

بواسطة   - املستفيدين  قبل  من  منها  اإلفادة  يتم  والتي  الرقمية  املكتبة  واجهة  وهو  واالسترجاع،  البحث 

 البحث واالسترجاع. 

موقع   - بإنشاء  الرقمية  املكتبة  تقوم  ما  وكذلك  عادة  يعرض مجموعاتها،  الدولية  املعلومات  على شبكة 

 القيام بعدة خدمات أخري كالتعاون بين املكتبات. 

 الربط واالتصال بشبكة االنترنت لتسهيل عملية البحث على الخط املباشر.  -

 إدارة النظام اآللي للقيام باإلحصائيات، واألعمال اإلدارية والفنية باملكتبة.  -

تقوم   - البرامج  التعليمية  مكتبة  الخدمات  من  بمجموعة  تقوم  وكذلك  اآللي،  الحاسب  برامج  باختيار 

املكتبة   فهرس  في  البحث  وخدمات  والعاملية،  املحلية  البيانات  قواعد  كخدمات  املعلومات  وخدمات 

 واملكتبات األخرى، وخدمات اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات. 

تختلف كثيرا عن وظائف املكتبة التقليدية الورقية، ولكن نتيجة للتقنية املعلوماتية  أن وظائف املكتبة الرقمية ال 

من   التكنولوجيا  به  جادت  وما  اآللية  الحاسبات  واستخدام  االنترنت  الدولية  املعلومات  وظهور شبكة  الحديثة، 

    معدات وأجهزة وبرمجيات انبثق عنها وظائف وخدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهذه
ً
الخدمات أكثر بثا

 مما كان له األثر في توفير الوقت والجهد والحيز، وأكثر إتاحة ملصادر املعلومات والتصدي  
ً
 واسترجاعا

ً
وانتقاء وحفظا

املباشر الخط  على  الفهرس  إتاحة  في  الخدمات  هذه  وتمثلت  املعلوماتي،  املكتبة  لالنفجار  فهرس  في  والبحث   ،

 مجموعاتها، والبحث في قواعد البيانات واملعلومات املحلية والعاملية. واملكتبات األخرى واملشاركة في  
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 أخصائي املكتبات واملعلوماتعبرالعصور .  .5

 تعددت وظائف ومسميات أخصائي املكتبات واملعلومات عبر عصور ويمكن تلخيصها في االتي 

 أخصائي املكتبات واملعلومات في العصور القديمة .  -أ 

اهتم امللوك في العصور القديمة بأمناء املكتبات ملا لهم من أهمية كبيرة، إذ كانت املكتبات في العصور القديمة في  

مصر تدار بواسطة مكتبيين يعاونهم عدد من الكتاب واملساعدين، وتعددت ألقاب العاملين باملكتبات في العصور  

الكتب، مفتش دار الكتب، رئيس دار الكتب، كاهن دار الكتب،  القديمة، وكان يطلق علي الواحد منهم اسم كاتب دار  

أمين املكتبة، املشرف على املكتبة، وكان من يشتغل باملكتبة أو املشرف عليها في العصور القديمة يعمل على تزويدها 

 لنشر  ( وكان أمناء املكتبات في العصور القديمة بمصر  82ص2000بالكتب وترتيبها وتنظيمها، )السيد النشار.  
ً
رمزا

األمور   وهذه  والتنوير،  والفكر  بالوعي  إال  يتحقق  أن  يمكن  العدل ال  أن  به  املسلم  ومن  الناس،  بين  والفكر  الخير 

جميعها كان يسعى إلى تحقيقها كأمين مكتبة يملك العلم والوعي في ذلك الوقت، وكذلك كان أمين املكتبة في ذلك  

 من تبعات أمين املكتبة في ذلك العصر  العصر يحظى بثقة امللك حيث كان يحفظ له س
ً
جالته وأسراره،وكان أيضا

االشتغال بالقضاء، وكان مجلس الثالثين الحاكم ملصر )مجلس الوزراء في الوقت الحالي ( يضم بين أفراده أمين  

 في الفكر واألدب، والكثير منهم تولى وظائف رفيعة في الدولة والعديد من
ً
هم كانوا وزراء،  مكتبة، حيث كان بعضهم بارزا

وإلى   القضاء  في  كانوايشتغلون  الثالثين،  في مجلس  أعضاء  وظائفهم  بحكم  واملعابد  القصور  مكتبات  أمناء  وكان 

جانب تصميم املباني الرسمية واملعابد، ونستطيع أن نستنتج املكانة العظيمة التي كان يحظى بها أمين املكتبة بحكم  

صص ألمين املكتبة تمكنه من إن يحيا حياةرغدة كريمة. )شعبان خليفة  هذه الوظائف وكانت املخصصات التي تخ

 (218. ص1997. 

وكان يشغل الوظائف العليا في املكتبات اإلسالمية شخصيات لها شأنها من الناحية العلمية واالجتماعية، ) منال  

ايا متعددة كأن  ( حيث كان من يتولى منصب أمين مكتبة يجب أن تتوفر فيه صفات ومز 163. ص2003عكاشة  

 بخلقه وأدبه وعلمه وأن يكون واسع األفق، وكان يصرف ألمناء املكتبات اإلسالمية رواتب كبيرة، وكان  
ً
يكون معروفا

الفهرس   الكتب على  الكتب، وجرد  فهارس  إعداد  بها هي  والعاملون  املكتبات  أمناء  بها  يقوم  التي  األدوار  أهم  من 

لكتب وترتيبها في نظام معين ومحدد يسهل الوصول إليها بسرعة وسهولة،  القديم إن كان هناك فهرس، وتصنيف ا

وكذلك يقوم أمناء املكتبات باسترداد الكتب املعارة وإلى جانب هذه األعمال يقوم العاملون باملكتبات بإعادة ترتيب  

في   الكتب واملكتبة  تنظيف  كل وقت، وكذلك  الكتب على األرفف بعد استعمالها من قبل القراء، واإلشراف على 

ترميم الكتب التي بحاجة إلى ترميم وإصالح، وإدارة تداول الكتب وعدم اإلعارة الخارجية إال برهن، هذه هي أهم  

 (218. ص1997الخدمات أو األعمال التي يقوم بها أمناء املكتبات والعاملون في املكتبات اإلسالمية)شعبان خليفة .  
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 عصر الحديث أخصائي املكتبات واملعلومات في ال - ب

سنتناول الفترة التي بدأ فيها علم املكتبات واملعلومات كعلم يدرس في الجامعات واملعاهد، ونشير في هذا الصدد إلي  

العالم الشهير ملفل ديوي العشري الذي قام بتأسيس أول مدرسة تدرس فيها علوم املكتبات واملعلومات في والية  

أقسام تابعة للكليات  1876سنة  كولومبيا بالواليات املتحدة األمريكية م، وكان هذا له األثر في إنشاء عدة مدارس و

في الجامعات في العديد من دول العالم، كما قامت عدة دول عربية في النصف الثاني من القرن املاض ي بإنشاء عدة  

، 1958، العراق  1951أقسام لعلوم املكتبات واملعلومات تتبع كليات اآلداب تدرس فيها علوم املكتبات، وهي )مصر

(، وعملت هذه األقسام واملدارس سواء على املستوى العاملي أو العربي على تدريس    1976، ليبيا  1960السودان  

قادر على مجاراة   أخصائي مكتبات ومعلومات  على إعداد  لتعمل  مناهج محددة  املكتبات واملعلومات وفق  علوم 

 على توفير مناهج ومقررات دراسية،  التطور التكنولوجي والتدفق املعلوماتي في ش
ً
تى مجاالته وأشكاله، وعملت أيضا

 2008حتى تكون املخرجات من هذه األقسام قادرة على إدارة املكتبات وخدماتها بأكبر كفاءة وفاعلية.) ماجدة عزو .  

 (  63. ص

ي، نذكر منها على سبيل  وتم كذلك تأسيس العديد من املنظمات والجمعيات على املستوى اإلقليمي الدولي والعامل

جمعية املكتبات األمريكية، وجمعية املكتبات البريطانية، واالتحاد العربي للمعلومات، واالتحاد   املثال ال الحصر 

الدولي لجمعيات املكتبات، وساعدت هذه املنظمات على تنظيم املكتبات ووضع املعايير الالزمة لها لالرتقاء بها سواء  

التعلي املستوى  املناهج  على  ملناقشة  واللقاءات،  والندوات  املؤتمرات  من  العديد  ذلك  عن  وانبثق  املنهي،  أو  مي 

حظي   قد  املكتبات،  أخصائيي  أن  أي  واملعلومات،  املكتبات  أخصائيي  املنوطة  والخدمات  الدراسية،  واملقررات 

في   في تقديم أفضل الخدمات  املكتبات ومراكز املعلومات،  باهتمام املنظمات والجمعيات الدولية، ملا له من دور 

 في علوم املكتبات واملعلومات  
ً
ويمكن أن نعرف أخصائي املكتبات واملعلومات علي أنه الشخص الدى تلقى تعليما

 في أحد املعاهد أو أقسام املكتبات واملعلومات الجامعية حتي يكون  
ً
 عاليا، أو جامعيا، أو متوسطا

ً
سواء كان تعليما

 لتقدي
ً
 ومؤهال

ً
  قادرا

ً
 قائما

ً
م الخدمات املكتبية للرواد واملستفيدين، وقد أصبحت مهنة املكتبات واملعلومات علما

تأهيل   التي تعمل علي  العلوم  املكتبات وغيرها من  إدارة  الفهرسة والتصنيف واملراجع، وعلم  بذاته يدرس علوم 

 على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للرواد واملستفي 
ً
دين، تعددت األسماءالتي تطلق على  األخصائي حتى يكون قادرا

 (163. ص2003أمناء املكتبات منها أخصائي املكتبات، وأخصائي املعلومات. ) منال عكاشة 

 أهمية أخصائي املكتبات واملعلومات .6

ومع   البشرية،  املعرفة  مجاالت  شتى  في  املاض ي  القرن  في  والنشر  التأليف  حركة  وازدهار  املعلومات  تدفق  نتيجة 

 متعددة  استخدام ال
ً
حاسب اآللي في تنظيم وحفظ واسترجاع املعلومات وبثها أصبحت أوعية املعلومات تأخذ أشكاال

إلى    مثل  ملحة  الحاجة  أصبحت  لذا  والبصرية،  السمعية  والوسائل  العلمية،  والرسائل  والدوريات،  الكتب، 

ادر املعلومات، وال يمكن ألي  أخصائي مكتبات ومعلومات مؤهل ومدرب حتى يكون حلقة الوصل بين املستفيد ومص
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مكتبة صغيرة كانت أو كبيرة، ومهما كانت تجهيزاتها ومعداتها أن تؤدي وظيفتها بكفاءة وفاعلية دون أن تعتمد على  

املكتبية   الخدمات  لتقديم  الضرورية  العناصر  أهم  أحد  املتخصص  األخصائي  يعد  إذ  مؤهل،  مكتبات  أخصائي 

املكتبة رواد  ومساعدة  والتوجيه،    املختلفة،  كاإلرشاد،  املتعددة  أشكالها  بجميع  منها  القصوى  االستفادة  على 

واإلعارة، والخدمة املرجعية، والتصوير، واالستنساخ، واإلحاطة الجارية، والبث االنتقائي للمعلومات، وإلى جانب  

الفهرسة   مثل  املكتبات  أخصائيي  بها  يقوم  مباشرة  غير  خدمات  عدة  توجد  املباشرة  الوصفي  الخدمات  بشقيها 

وكذلك   باملكتبة،  الكتب  وإنشاء سجالت  األرفف  على  الكتب  وترتيب  الفهرس،  وإعداد  والتصنيف  واملوضوعي، 

تزويد املكتبة بأفضل املقتنيات وأحدث املصادر، وتوجد عدة وظائف ومهام يقوم بها أخصائي املكتبات واملعلومات  

 لها في اآلتي:لتقديم أفضل خدمات لرواد املكتبة، ويمكن أن نجم

 مساعدة الرواد واملستفيدين من املصادر املتوفرة في املكتبة.  .1

من خالل خدمات   .2 وحقائق مختصرة  معلومات  وتقديم  السريعة،  الرواد  واستفسارات  أسئلة  على  الرد 

 املراجع وتوفير املعلومات املطلوبة.

افية املتوفرة والتي ي .3 صعب على كثير من الرواد معرفتها  مساعدة القراء على استخدام األدوات الببليوغر

 والتعامل معها. 

 استقبال الرواد وإكسابهم مهارات أساسية الستخدام املكتبة لتحقيق التعامل الفعال مع مواد املكتبة.  .4

 تدريب املستفيدين على استخدام املكتبة.  .5

 ت املكتبة.يعمل أخصائي املكتبة على بناء مجموعات متوازنة ومتطورة، واإلسهام في تقديم مجموعا .6

أفرزته   ما  وهذا  اإللكترونية،  واملكتبة  الرقمية  املكتبة  املاض ي ظهور  القرن  من  األخير  العقد  في  العالم  وقد شهد 

التطورات الهائلة في تكنولوجيا املعلومات، ولذا أصبحت الحاجة ماسة إلى أخصائيي معلومات قادر على مجاراة 

صائي املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية نعرج بإسهاب  هذه التكنولوجيا وذي مهارات عالية، وقبل أن نتناول أخ

، حيث عرفها االتحاد العاملي لجمعيات املكتبات علي أنها البيئة التي  Digital Environmentعلى البيئة الرقمية  

إلى  املباشر والكامل  الوصول  تتيح  اتصال جديدة  في شكل رقمي من خالل وسائل  املعلومات خاللها  تناول    يجري 

 املعلومات سواء بشكل خدمي أو تجاري. 

بأنها ذلك الحيز الذي يتفاعل فيه كل من اإلنسان واآللة واألفكار من خالل  Martin Keegan وعرفها مارتن كيجان

قنوات اتصال إلكترونية، وترجع أهمية البيئة الرقمية إلى األهمية التي يتخذها مجتمعنا من حرية تدفق املعلومات،  

 ( 41. ص 2008تزايد على الحاسبات ووسائل االتصال اإللكترونية. )أحمد حسين بكري . واالعتماد امل 
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التي يتم حفظ واسترجاع املعلومات من خاللها في شكل رقمي من خالل   البيئة الرقمية هي  ونستنتج من هذا أن 

 وسائل اتصال حديثة عن طريقها يمكن الوصول إلى املعلومات الالزمة. 

  Digital libraries ي البيئة الرقمية:أخصائي املكتبات ف .7

لقد أثرت تكنولوجيا املعلومات تأثيرا كبيرا على العديد من املهن والوظائف املرتبطة بقطاع املعلومات واالتصاالت  

عصر   ومالحقة  مواكبة  املعلومات  أخصائيي  على  استوجب  حيث  املعلومات،  وأخصائي  املكتبات  مهنة  بينها  من 

ذي مهارات وكفاءات جديدة لم تكن موجودة في  الرقمنة، وأصبحت الحاجة ماسة إلى أخصائي مكتبات ومعلومات 

التكنولوجيا   للمستفيدين وبأرقى وأحدث سبل  التقليدية، حتى يستطيع تقديم أفضل الخدمات  املكتبات  عصر 

 الحديثة. 

وحفظ   وإتاحة  وتنظيم،  وانتقاء  اختيار  على  القائم  الشخص  بأنه  الرقمية  واملعلومات  املكتبات  يعرفأخصائي 

واملجموعات الرقمية، والقائم على تخطيط وتقديم وتدعيم خدمات املعلومات باملكتبات ومراكز  مصادر املعلومات  

 على العديد من األدوات املتطورة والتكنولوجية. 
ً
 املعلومات الرقمية، معتمدا

في تطوير املكتبات الرقمية  Creek Hastn and Roy Tennantوأكد كل من كريك هاستن وروي تينانت الباحثان 

بات جامعة كاليفورنيا أن املكتبات الرقمية تتطلب أخصائي مكتبات رقمية، فاملجموعات الرقمية يجب أن  بمكت

عد  
ُ
، وت

ً
 خاصا

ً
تختار وتبني وتنظم وتحفظ لتكون قابلة لإلتاحة، والخدمات الرقمية تتطلب تخطيطا وتنفيذا ودعما

امل البشري الذي يدير ويقوم على استخدام هذه  الحاسبات أداة رئيسية تعتمد عليها املكتبات الرقمية، ولكن الع

األدوات، والذي يقف على بناء وتنمية املجموعات وتقديم وتدعيم الخدمات هو الذي يجمع هذه املنظومة في إطار  

 (Creek Hastn and Roy Tennant .1996.P87متناغم لتكون قابلة للعمل ومحققة ألهدافها. ) 

املجموعات التقليدية املطبوعة إلى جانب املطبوعات الرقمية، إال أن املجموعات    وقد تحتوي املكتبات الرقمية على 

املكتبات   أخصائي  إلي  والتي يصعب  التقليدية،  املكتبات  تختلف عن  يومية  إنجازات ومهام  تتطلب عدة  الرقمية 

بها أخصائي املكتبات    التقليدية إنجازها والقيام بها وتحتاج هذه املهام على قدرات ومهارات عالية يجب أن يتصف 

الرقمية واملتمثلة في تجميع وتنظيم وتحليل واسترجاع املعلومات الرقمية التي تقتنيها املكتبة، ويجب على أخصائي  

 املكتبات واملعلومات أن يكون على دراية بعدة مهام ومنها:

 شبكات املعلومات والحاسبات.  .1

 محركات البحث على شبكة اإلنترنت. .2

 مات الشبكة العنكبوتية العالية. الوصول إلى معلو  .3
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 نشر املعلومات عبر شبكات الحاسبات واملعلومات املختلفة.  .4

 تطبيقات النشر اإللكتروني والنشر املبني على بيئة الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(.  .5

 . Mitadataمعايير امليتاداتا .6

في املكتبات   العمل املكتبي وخاصة  آليات وخصائص  في  تغيرات  إلي  الرقمية أدت  الثورة  التي أحدثها  املتغيرات  إن 

في   التقنية  املهارات  إبداعية، وهي خليط من  إلي كفاءات  الرقمية يحتاج  البيئة  في  املعلومات  الرقمية، وأخصائي 

) نهلة    مات من خالل إنتاجها وتنظيمها وبثها في عصر املعرفة.مجال املعلومات والحاسب اآللي، ومهارات إدارة املعلو 

 (205. ص2012فوزي .

الهاديعلي ن أخصائي املكتبات واملعلومات املستقبلي ليس هو ذلك الشخص  أكما أكد الدكتور محمد فتحي عبد 

املساهم بقوة في بناء    املنهمك في أعمال يومية روتينية سواء في شكلها اليدوي أو حتى اآللي، وإنما هو ذلك الشخص

العالم الرقمي، وهو الوسيط البشري الذي يتعامل بفاعلية وبكفاءة مع املصدر والتجهيزات واملستفيدين في إطار  

إليه. حاجة  في  هم  ملن  واملساعد  واملرشد  املعلم   
ً
أيضا وهو  متناغمة،  عبدالهادي.  منظومة  فتحي  محمد   (

 (13.ص2002

 ووظائف أخصائي املكتبات التقليدية ومهام وظائف املكتبات الرقمية. والجدول التالي يوضح أهم مهام 

 (30.ص2002محمد فتحي عبدالهادي.  ( مهام األخصائي الرقمي واألخصائي التقليدي) 1جدول ) 

 املكتبي الرقمي  املكتبي التقليدي   عناصر االختالف 

 معلومات العمل كخبير  جمع أوعية املعلومات الورقية وبثها الوظائف 

 املكتبة الرقمية  املكتبة التقليدية  بيئة العمل 

 مركب  بسيط  التكوين املعرفي 

 كل مستفيد يتاح له االتصال بالشبكة  محدود نوعا ما  مجتمع القراء 

 في إطار الشبكة  داخل جدران املكتبة  حدود الخدمات 

 متنوع روتيني  طبيعة العمل 
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 رقمية مجموعة  مواد مطبوعة  تاريخ العمل 

اإلبحار في املعلومات تقديم النص واملشورة   إتاحة الوثائق  طبيعة الخدمات 

 نقل املعلومات

 مرتفع  منخفض  مستوى العمل 

 

 أهمية أخصائي املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية:  .8

هو الذي يستخدم الطريقة العلمية، والفكر العلمي في تحليل وحل    Professional Librarianإن األخصائي املؤهل  

 املشكالت املكتبية. 

أي أن أخصائي املكتبات هو العنصر األساس ي في املكتبة كما أسلفنا سابقا، وال يمكن ألي مكتبة أن تؤدي وظيفتها  

لواجهة األمامية للمكتبة،  دون االعتماد على أخصائي مكتبات ومعلومات مؤهل ومدرب، وأخصائي املكتبات هو ا

 لإلفادة  
ً
، وتيسرا

ً
، وبثا

ً
، وتكشيفا

ً
، وتحليال

ً
وهو الذي يعمل على االعتناء بمصادر املعلومات، انتقاء، وجمعا، وضبطا

منها حتى تتحول إلى معرفة تض ئ عقول املستفيدين على اختالف حاجاتهم واهتماماتهم، ويعمل أخصائي املكتبات  

 سلوك املستفيدين فيما يتعلق بالبحث عن املعلومات وتجهيزها، وإنتاجها، وإصدارها. واملعلومات على دراسة  

ويشير حشمت قاسم في كتابه )املكتبة والبحث( إلى أن الخدمات املكتبية هيكل ما يبذله العاملون باملكتبات من  

اإلفادة من مصادر املعلومات    جهد، وكل ما توفره املكتبات من أدوات وإمكانيات من شأنها االرتقاء بمستوى فاعلية 

أينما وجدت، وتشمل هذه الخدمات استقبال القراء والرد على استفساراتهم وإكسابهم املهارات األساسية الالزمة  

 ( 202لتحقيق التعامل الفعال مع موارد املكتبة.) حشمت قاسم . د.ت . ص

املست إرشاد وتوجيه  في  املكتبات واملعلومات  أهمية أخصائي  املكتبة واإلفادة  وتتمثل  إلي كيفية استخدام  فيدين 

 القصوى من مقتنياتها.

ومع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما صاحب هذا التطور، تطور املكتبات ومراكز املعلومات والعاملين  

لذ  جديدة  احتياجات  التكنولوجيا  هذه  أفرزت  و الرقمية  البيئة  في  املكتبات  أخصائي  أهمية  وازدادت  ي  بها 

كفاءة   بأكبر  بدوره  للقيام  املكتبات  ألخصائي  وتحديات  جديدة  مهنية  ممارسات  بروز  إلى  ذلك  وأدى  املستفيدين 

 وفاعلية، وتكونت عدة مهام أصبحت ملقاة على عاتق أخصائي املكتبات والتي من أهمها.

اقتناؤها وحفظها وتنظيمها وإدارتها. .1  اختيار املجموعات الرقمية و
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 فني للمكتبة الرقمية.إعداد مخطط  .2

 وصف محتوى األعمال وخصائص كل منها فيما يعرف بما وراء البيانات )امليتاداتا(. .3

 تخطيط وتنفيذ ودعم الخدمات الرقمية مثل: اإلبحار أملعلوماتي، وتقديم املشورة، وتوصيل املعلومات.  .4

 سهلة التناول عبر الشبكة. Inter faceتصميم واجهة تعامل   .5

 املعايير والسياسات التي تضبط العمل داخل الشبكة الرقمية. صياغة  .6

 تصميم وصيانة ونقل منتجات معلوماتية ذات قيمة مضافة.  .7

 دعم الحماية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية املتشابكة.  .8

 (87.ص2006) محمد ابراهيم حسن.  اتخاذ التدابير لتحقيق أمن املعلومات. .9

افد تلبية احتياجات  وتتجلى أهمية أخصائي املكتب  من أهم رو
ً
ات واملعلومات في قيامه بعدة خدمات لتكون رافدا

 املستفيدين املعلوماتية واملعرفية، والتي تتلخص في اآلتي: 

 تحليل ومعالجة مختلف أنواع مصادر املعلومات.  -

 البحث عن القيمة الرئيسية وراء كل معلومة. -

 ملعلومات ذات القيمة املضافة في الوقت واملكان املناسبين. إتاحة املنتجات املعلوماتية، وكذلك خدمات ا -

 الوصول إلى املستفيد املناسب وإمداده بخدمات معلوماتية تتسم بالخصوصية. -

 دورأخصائي املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية  .9

ي تؤكل إلى أخصائي املكتبة،  نتيجة ظهور البيئة الرقمية في املكتبات ومراكز املعلومات انبثقت العديد من األدوار الت

آخر فقد ظهرت   الحديثة، ومن جانب  الرقمية  البيئة  لتناسب  التقليدية  واملهام  املهارات  الكثير من  حيث طورت 

األدوات   من  الكثير  الرقمية  البيئة  عن  نتج  كما  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  التي  واملهام  املهارات  من  مجموعة 

 ئي املكتبة في القيام بأعماله وتقديم خدماته إلى املستفيدين.  والتجهيزات التي يستند إليها أخصا

أن أهم املهارات الحديثة التي يجب أن يتصف بها أخصائي املكتبات الرقمية تتمثل في  Zhou Qian وترى كيان زهو

 (   Zhou Qian.2005.p8اآلتي:: ) 

 البناء املعرفي املركب:  
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تخصص موضوعي واحد، ولكن يجب أن يغطي مجاالت متنوعة مثل  األخصائي الرقمي ال يجب أن يقتصر على   -أ 

 علم املكتبات، والحاسب اآللي، وعلم االتصاالت وغيرها. 

 معلوماتيا، وقدرات معلوماتية عالية،    مستوى معلوماتي متقدم  - ب
ً
يجب أن يمتلك األخصائي الرقمي حسا

 وأن يكون له تميز شخص ي. 

 ويمثل الحس املعلوماتي ما يلي:

 التجاوب السريع مع املصادر الخارجية.  -

 التميز في الوصول إلى املعلومات املفيدة.  -

 امتالك الوعي الكافي لتقديم خدمات املعلومات بفاعلية.  -

 إدراك قيمة املعلومات وتمثل القدرات املعلوماتية العالية.  -

 القدرة على تنقية املعلومات وتقديمها وتحديد أهميتها. -

 ى املعلومات بأساليب قانونية وشرعية.القدرة على الحصول عل -

 القدرة على معالجة املعلومات وتنظيمها وإدارتها.  -

 القدرة على بث املعلومات للمستفيد املناسب في الوقت املناسب وفي املكان املناسب.  -

 ويمثل التميز الشخص ي ما يلي: 

 اتجاه الشخصية نحو اإلبداع واالبتكار.  -

 امتالك روح الفريق.  -

 عالية من املرونة.  امتالك درجة  -

 امتالك القدرة على التحليل والتوقع. -

وقد أثرت كذلك البيئة الرقمية على نوعية مهارات أخصائي املكتبات، فإلى جانب املهارات التقليدية التي يقدمها  

تقنيات   مهارات  إتقان  الرقمية  املكتبات  أخصائي  على  فيجب  املعرفة  تنظيم  على  القدرة  مثل  املكتبات  أخصائي 

شبكة   على  املعلومات  عن  والبحث  واستخدامها  املحسبة  النظم  توظيف  مثل  الحديثة،  واالتصاالت  املعلومات 

املعلومات وتصميم صفحات الويب، وكذلك على أخصائيي املكتبات أن يكتسبوا مهارات إضافية إلى جانب تلك  
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شاد الببليوغرافي ملصادر املعلومات، وتتمثل  املرتبطة باملعرفة كالتمرس علي عمليتي تنظيم املقتنيات املادية، واإلر 

في   والتمرس  االسترجاع،  بمستويات  واإلحاطة  املعلومات،  استرجاع  نظم  تصميم  على  القدرة  في  املهارات  هذه 

 استخدام أوامر وأساليب االسترجاع. 

 الكفاءات واالدوار الحديثة ألخصائي املكتبات ومراكز املعلومات الرقمية   .5

 تمهيد : 

افرها في أخصائي املكتبات املسئول عن إدارة وإنجاز أعمال املكتبات الرقمية، تتمثل   إن الكفاءات التي يتطلب تو

للمكتب املكونة  فالتجهيزات  الرقمية،  باملكتبات  الخاصة  واملتطلبات  التجهيزات  مهارات في  تتطلب  الرقمية  ات 

 وكفاءات مقابلة ألخصائي املكتبات واملعلومات لتكتمل وظيفة املكتبة الرقمية واالستفادة املرجوة منها.

، الكفاءات امللقاة  2003وفي الطبعة املنقحة منه    1997ولقد حدد تقرير جمعية املكتبات املتخصصة الصادر عام  

املتخصصة   املكتبات  أخصائي  عاتق  رئيسيين: على  قسمين  إلى  والعشرين  الحادي  القرن   Joame)    في 

morshall.2003.p29 ) 

 أوال: كفاءات مهنية 

 أن يكون لديه الخبرة التامة في معرفة محتوى مصادر املعلومات بما يتضمن النقد والتقييم واالختبار.  •

واملجتمعات التي يعمل بها الجمهور  أن يمتلك املعرفة الجيدة برؤوس املوضوعات املتناولة في املؤسسات   •

 الذي يخدمه. 

•  
ً
على إدارة وتطوير خدمات املعلومات بشكل مربح ومتاح للوصول إلي األهداف التي تسعى    أن يكون قادرا

 املنظمة إلى تحقيقها. 

 ملستخدمي املعلومات وخدمات املكتبات.  •
ً
 ومساندا ممتازا

ً
 جيدا

ً
 أن يكون داعما

افق مع احتياجات    أن يكون قادًرا على تحليل  • االحتياجات املعلوماتية وتقديم خدمات املعلومات بما يتو

 جمهور املستفيدين. 

 على استخدام تقنيات املعلومات املختلفة في نشر وتنظيم وبث املعلومات املختلفة.  •
ً
 أن يكون قادرا

علي تطوير منتجات املعلومات بما يسمح باستخدامها من قبل املستفيدي •
ً
ن الفعليين أو  أن يكون قادرا

 املتوقعين من داخل وخارج املنظمة.
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وحلول   • املعلومات  إدارة  من  التطوير  يتيح  بما  املعلومات  استخدام  نتائج  تقييم  على   
ً
قادرا يكون  أن 

 املشاكل املتوقعة. 

 أن يعمل على تغيير خدمات املعلومات املقدمة بما يتالءم مع احتياجات املستفيدين املتغيرة.  •

 للمؤسسة واملجتمع فيما يتعلق  أن يؤثر في اإل  •
ً
دارة العليا للمؤسسات التي يعمل بها، وأن يكون مستشارا

 بقضايا املعلومات. 

: كفاءات شخصية 
ً
 ثانيا

 على التطوير واإلبداع ببراعة.  •
ً
 أن يكون قادرا

 أن يكون لديه رؤية تقدمية، وأن يتابع الجديد والجيد خارج وداخل املكتبة.  •

 بعاد الكلية.أن يكون لديه تصور لأل •

 أن يبحث عن االتحادات واملشاركات التعاونية.  •

 أن يؤمن باالحترام االجتماعي املتبادل مع جمهور املستفيدين.  •

 أن يمتلك مهارات االتصاالت والتعامل مع جمهور املستفيدين.  •

 أن يعمل بشكل أفضل ضمن فريق العمل، ويمتلك روح الفريق.  •

 القيادة اإلدارية. أن يكون لديه القدرة على   •

اقف املفاجئة.  •  أن يخطط ويتعامل مع األمور واملو

 أن يكون مهتما بالتعليم الذاتي والتعليم املستمر لتطوير نفسه ومهاراته. •

 على تكوين العالقات.  •
ً
 أن يمتلك مهارات األعمال التسويقية، وأن يكون قادرا

 أن يدرك قيمة التشارك والتجميع والتضامن املنهي.  •

 على التعامل مع املتغيرات من حوله.أن يكو  •
ً
 وقادرا

ً
 وفعاال

ً
 ن مرنا
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افرها في أخصائي   أما لطفي الزيادى فيري أن الكفاءات األساسية ألخصائي املعلومات في البيئة الرقمية، املفترض تو

 ( 205. ص2005)لطفي الزيادي. املكتبات تنحصر نوعين من الكفاءات 

 رق استعمال الحاسوب والجانب التقني. النوع األول: كفاءة عامة تتصل بط  −

 في دروس التكوين املستمر    النوع الثاني −
ً
كفاءة خاصة تتصل بمجال املكتبة الرقمية وهي تقتض ي تنظيما

 واملنتظمة، ويراعي فيها التطور السريع في املجال الرقمي. 

لبحث والتقييم واملعالجة التوثيقية،  وذكر أن من املوضوعات التي ينبغي أن يتلقاها األخصائي، املفاهيم التقنية، ا

إل األخصائي  يفطن  في  وان  الرقمية  املعلومات  وتوظيف  الرقمية،  املكتبة  لتطوير  واالجتماعية  املعرفية  األبعاد  ى 

 املكتبة. 

 وقد بين ال نكستر بعض املتطلبات الحديثة للعاملين باملكتبات ومنها:

 وكيفية استغاللها. املعرفة التامة بمصادر املعلومات املقرؤة آليا .1

 صياغة استراتيجيات البحث.  .2

 معرفة استخدام تقنيات االتصال. .3

 تحقيق أقص ى قدر من التفاعل في تسهيل طلبات املستفيدين.  .4

تينانت روي  ذكرته  ما   
ً
أيضا هذا  على  املكتبات  Roy Tennantوأكدت  أخصائي  إلي  املوكلة  الكفاءات  أن  من 

الرقمية قد تغيرت كثيرا عن تلك املتعارف عليها في البيئة التقليدية للمكتبة،    واملعلومات القائم على أعمال املكتبات

 (Roy .Tennant.1999  حيث تناولتها في النقاط التالية ) 

 معرفة واإلملام بالتقنيات املستخدمة في تحرير وتكوين الصور الرقمية. ▪

الدوريات،   ومقاالت  الكتب  مثل  )الطبيعية(  للحوار  الرقمية  البدائل  يلتقط  ما  دائما  الرقمية  املكتبات  أخصائي 

افية، فيجب أن يكون ملما بالتطبيقات التقنية املستخدمة في ذلك، ولديه القدرة   واملخطوطات، والصور الفوتوغر

التعامل معها ومواجهة املخاطر وتحديد املنافع الخاصة التعامل مع األشكال املختلفة ألحجام    على  بها، فينبغي 

 . Photoshopوأنماط الصور الرقمية من خالل البرمجيات املستخدمة مثل: برنامج تحرير الصور الفوتوشوب 

 : OCRالتعامل مع تقنية املسح الضوئي للحروف  ▪
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ن الصفحة الرئيسية، ولكن  حيث انه ال يجري مسح ضوئي للصفحات واملواد املطبوعة التي سوف تلتقط كصورة م

 من استخدام تطبيقات التعرف الضوئي للحروف  
ً
يراعى تحريرها وقابليتها النصية، وهذا اإلجراء يتطلب خبرة وتمكنا

 (OCR  ،)Optical CharacterRecognition فأخصائي املكتبة الرقمية يجب أن يمتلك املهارة علي التعامل مع هذه

 فائقة. التطبيقات بجودة عالية ومرونة 

 : Scml, Xml, Htmlلغات صناعة النصوص الفائقة مثل   ▪

الفائق    ما يتطلب أي نوع من أنواع عمل املكتبات الرقمية معرفة جديدة بلغات صناعة النص 
ً
 Markupغالبا

Longuages    مثل لغةHtml    لصفحات الويبXml   لعرض تسجيالت قواعد البيانات، فال تتوقع أن لغات صناعة

 اصة فقط بالوثائق، بل تتعداها إلى معرفة تقنيات الويب املختلفة. النصوص تكون خ

 مهارات الفهرسة وتكوين ما وراء البيانات )امليتاداتا(:  ▪

وراء   ما  فقرات  وتعد   ،
ً
دقيقا  

ً
ووصفا تنظيما  الرقمية،  املواد  وامللموسة،  املطبوعة  املواد  مثل  تماما  تتطلب  وهي 

الرئي العنصر  هي  )امليتاداتا(  على  البيانات  ويجب  الكتب،  صفحات  من  امللتقطة  الرقمية  الصور  وصف  في  س ي 

التي يمكن من خاللها تكوين وتنظيم وتركيب ما وراء   الطرق املختلفة  يفهم ويدرك  الرقمية، أن  املكتبة  أخصائي 

 البيانات )امليتاداتا(. 

 تقنيات الكشف والبحث واالسترجاع في قواعد البيانات:  ▪

 ما يعهد إلى أخصائ
ً
ي املكتبات الرقمية بناء بحث واسترجاع هيكلة قواعد بيانات تحتوى على اللغات الرقمية  غالبا

 ( العنكبوتية  الشبكة  بمصادر  دليل  وتكوين  لتجميع  أو  األفالم...إلخ(  الصوت  ولكي  Resources Web)الصور،   )

رس مرنة وسهلة الوصول،  يقوم بذلك بشكل علمي يجب أن يكون ملما باألدوات الشبكية التي تسانده في توفير فها

 ومدعومة بنظم البحث واالسترجاع، مثل برنامج هيكلة قواعد البيانات العالئقية واملوجهة. 

 تصميم واجهات االستخدام  ▪

في حين أن العديد من اإلبداعات التصميمية قد تدرك بالتلقين والتعلم، إال أن أخصائي املكتبات الرقمية يلعب  

الت عمليات  في   
ً
فعاال  

ً
افيك  دورا الجر مبرمجي ومصممي  مع  إلى جنب   

ً
جنبا االستخدام،  بواجهات  الخاصة  صميم 

 في تقديم االستشارة والعمل جنبا إلى جنب مع املتخصصين لضمان  
ً
ومحللي الواجهات والنظم، مما يجعله خبيرا

 تحقيق األهداف املنشودة. 

 البرمجة 
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، ولكن
ً
يجب أن يعرف طريقه نحو لغات البرمجة املتاحة من    ال يشترط أن يكون أخصائي املكتبات الرقمية مبرمجا

قد تخدم أخصائي    Perlحوله، )لغة أو اثنين أو ثالثة على أقص ى تحديد(، فمعظم لغات البرمجة باألخص لغة برل 

 املكتبات الرقمية كأداة جيدة للقيام بمهامه املختلفة بشكل سهل وسريع. 

 تقنية الويب )اإلنترنت(  ▪

الكامل ملهارات   الرقمية اإلدراك  املكتبات  ينبغي على أخصائي  للمستفيدين  اإللكترونية وإتاحتها  الوثائق  لتسليم 

الويب   تطبيقات  استخدام  النص    Applications webوكفاءات  لغة صناعة  من  ش ئ  كل  معرفة  تعني  قد  والتي 

 . Gateway Interface Common وأكوادها إلى املعرفة ببرامج واجهة البوابة املشتركةHtmlالفائق 

 إدارة املشاريع  ▪

ترجع طبيعة تكوين املكتبات الرقمية إلى شكل املشاريع املتكاملة وبالتبعية يفترض في أخصائي املكتبات الرقمية أن  

فاملديرون   املشاريع،  إطار  في  والعمل  اإلدارة  بمهارات  نفسه  يؤهل  وأن  املشاريع  مع  التعامل  على  القدرة  يمتلك 

ياء يمكنهم التعامل مع كم كبير من الجمهور والبشر املوجودين داخل املؤسسة أو خارجها، فالبد وأن يمتلكوا  األذك

 مهارة تحديد األهداف والتخطيط لتكوينها بما يحقق نجاح املشروع. 

بي التمييز  بمساعدة املستفيدين حتى يستطيعوا  يقوم  أن  عليه  الجديدة  األخصائي مهام وظيفته  يواكب  ن  فلكي 

األنواع املختلفة ملصادر املعلومات، وإدراك االختالفات بينها، والوقوف على الغرض الذي تخدمه كل هذه املصادر،  

وإن طبيعة املكتبات الرقمية تقتض ي وجود أخصائي مكتبات ومعلومات رقمية لتحديد مكان وجود املعلومات ذات  

واالسترجا البحث  بنظام  وربطه  وفعال،  جيد  بشكل  املعلومات  العالقة  مركز  أو  املكتبة  إلدارة  املخصص  ع 

قبل   من  جيد  استخدام  ذات  ويجعلها  الرقمية  املكتبات  إلي  فعالة  قيمة  يضيف  فهو  الرقمية،  ومجموعاته 

 املستفيدين. 

سرينيفاسولو حدد  السهل    Sreenivasuluوقد  الدخول  في  يتمثل  الرقمية  املكتبة  ألخصائي  ديناميكيا  دورا 

إلى  اليسير  املستخلصات    والوصول  ضمنها  من  والتي  اآللي،  الحاسب  تكنولوجيا  على  املبنية  الرقمية  املعلومات 

والكشافات وقواعد بيانات النصوص الكاملة، والتسجيالت الصوتية واملرئية التامة في شكل رقمي، وذلك بغرض  

والباح للمستفيدين،  املناسبة  التوقيتات  في  لتقديمها  املناسبة  املعلومات  عن  ومطوري  البحث  والطالب  ثين، 

 (  Sreenivasulu .2000.p12)  األعمال ومتخذي القرار، وكل من يلجأ إليه رغبة في تلبية احتياجات معلوماتية.

وتري الدكتورة خوله محمد الشويعر أن أخصائي املكتبة اإللكترونيةال تقتصر معارفه علي تخصص معين، وإنما  

عل مثل  متنوعة  مجاالت  ليغطي  يمتد  أن  التقنيات  يجب  وبعض  االتصاالت  وعلم  الحاسب  وعلم  املكتبات  م 

 تأهيال علميا الن عمله في املكتبة يتطلب جهذا عقليا  
ً
الرئيسية، ويفترض بالنسبة ملستواه العلمي أن يكون مؤهال
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أجل   املستمر من  التعليم  مبدأ  إلي  اإللكترونية  املكتبات  في  العاملين  يؤديها، وإخضاع  التي  للوظيفة  اإلملام  عاليا 

 (166. ص2008بتقنيات العصر وخاصة فيما يتعلق بعلم املكتبات واالتصاالت. ) خولة محمد الشويعر. 

 الخالصة  

من خالل ما تناولته هذه الدراسة النظرية ملوضوع دور أخصائي املكتبات واملعلومات في البيئة الرقمية، يتضح ان  

الرقمية الكثير من  ،البيئة  في املسميات  قد فرضت  املكتبات واملعلومات املتمثلة  الي اخصائي  الوظيفية  التغيرات 

الوظيفية املسندة اليه واملهام واملهارات الجديدة التي يجب ان يتقنها في حفظ وبث واسترجاع وإيصال  املعلومات  

في   متمثلة  آليات عمل جديدة  يعتمد علي  املعلومات  أخصائي  ، وكذلك اصبح  املستفيدين  املعدات واالجهزة  الي 

والبرمجيات والتي يجب ان يكون ملما بها لتلبية احتياجات البيئة الرقمية من جانب وتلبية متطلبات املستفيدين  

 من جانب آخر. 

و أصبحت الحاجة ضرورية إلي تغيرالبرامج العلمية واملهنية واملقررات الدراسية وكذلك البرامج التدريبية التي تعمل  

للعم  تأهيله  ومراكز  على  املكتبات  بين  مستمر  االتصال  يكون  أن  يجب  وكذلك   ، الرقمية  البيئة  يناسب  بما  ل 

التطورات   اخر  علي  للتعرف  يستجد  وما  تعلموه  ما  الفجوة  لسد  للمكتبات  العلمية   واالقسام  املعلومات 

 التكنولوجية للمعلومات لرفع مستوي كفاءاتهم املهنية وتنمية مهاراتهم املكتبية. 
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 بآالم أسفل الظهر   تأهيل  املصابني  أثر الربنامج العالجي إلعادة 
 لتحسني بعض الصفات البدنية 

 جامعة غريان     -أ. د.فتحي انطاط معتوق     

 جامعة طرابلس         -د. فتحي علي  البشيني     

 جامعة البويرة          - أ. أكرم بنور     

 مستخلص: 

إن آالم أسفل الظهر هي أكثر الحاالت حدوثا والتي تضعف القدرة الغضروفية لألشخاص املصابين وتؤثر على           

العمليات االجتماعية والسلوكية وتعد آالم أسفل الظهر من أكثر اإلصابات انتشارا بين فئات املجتمع وتسبب أرقا  

ا حياتهم االجتماعية واالقتصادية والصحية.  عنيفا على املرض ى من جميع النواحي الجسدية وينعكس ذلك سلبي

التعرف على مدى فاعلية التمرينات العالجية على إصابات أسفل الظهر. واشتملت أهداف    - 1ومن أهمية الدراسة :  

على   العينة  الظهر. واشتملت  بآالم أسفل  املصابين  تأهيل  العالجي إلعادة  البرنامج  أثر  التعرف  على    40الدراسة 

عملت التمرينات    -2إن إصابات االنزالق الغضروفي كثيرة.    - 1م املنهج التجريبي واالستنتاجات كانت:  مصابا واستخد 

والتوصيات:   املرونة.  زيادة  على  الخاصة  الجراحي.    -1العالجية  التدخل  في  التسرع  بالتمرينات    -2عدم  االهتمام 

 العالجية لتقوية عضالت الظهر.

Abstract 

Lower back pain is the most common type of that people have which reduces the 

 functional ability of those who suffer from it. Lower back pain affects the psychological, 

sociable, behavioural activities. It is one of the most widely spread injuries among all the parts of 

society. It causes discomfort and places a heavy burden on the shoulders of patients. This is 



 مجلة الجامعة 

 

 228صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

reflected negatively on all aspects of patient's sociable, economical and health lives. The 

significance of the study: 1- Identifying the extent of the efficiency therapeutic exercises in lower 

back injuries.  

The aims of the study include identifying the effects of the therapeutic programs of rehabilitating 

lower back patients. The study sample included 40 patients. The experimental approach was used 

and it was concluded that: 1- Herniated disc injuries are common. 2- Certain therapeutic exercises 

increased the flexibility. The recommendations are: 1- Avoiding surgical interference. 2- 

Concentrating on therapeutic exercises to strengthen the muscles of the back.      

 

 

 املقدمة: 

 التي تضعف القدرة الوظيفية لألفراد في أنشطة الحياة    تعتبر آالم أسفل الظهر  هي 
ً
واحدة من أكثر الحاالت حدوثا

 عن صحتهم العامة ونوعية الحياة 
ً
 .  ( randoust K T ،.2015) اليومية ، فضال

ة متعددة األبعاد إن آالم أسفل الظهر تعتبر مسؤولة عن جزء كبير من الطلب على الخدمات الصحية وهو ظاهر 

 . ( S ،2010) تشمل العمليات النفسية واالجتماعية والسلوكية والفسيولوجية املرضية

عاملية   مشكلة  تمثل  فإنها   ، حد سواء  على  واملجتمع  لألفراد  عالية  تكاليف  ذات  معيقة  حالة  ألنها  نظًرا   ، لذلك 

 . ( de Oliveira IO ،2016) واجتماعية اقتصادية 

.،  randoust K T) يريد العديد من املرض ى أيًضا عودة أسرع للقدرات الوظيفية وتقليل األلم ألسباب اقتصادية  و 

2019 ) . 

كما تكمن مشكلة أالم أسفل الظهر في العمود الفقري دائًما ما تكون هي بؤرة اهتمام املمارسين والباحثين ، نظًرا  

لذلك ، وفقا للعديد من الباحثين ،  ( S.N  ،.2004) ألهميتها الطبية والبيولوجية واالجتماعية واالقتصادية العالية  

ما يتعلق بظروف الحياة املتغيرة )القدم التكنولوجي  ، وانخفاض النشاط البدني ، والتغيرات  في العالم الحديث في

. ومن    (Kljuchnik, 1995)٪ من سكان العالم من أالم أسفل الظهر    80إلى    40في نظام ونوعية الغذاء( يعاني من  

لدى   الحاالت  معظم  في  الحظ 
ُ
ت املحيطي  العصبي  الجهاز  تصيب  التي  الفقري  العمود  أمراض  أن  أيًضا  املعروف 

  ،  .عاًما وهي السبب الرئيس ي لإلعاقة املؤقتة  50و    25األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  
ً
الشكاوى األكثر حدوثا

 املعقدة على طول املسار والعالج املطول . 

  ٪. يتجاوزإجمال 84يصإللى    الحياة  مدى   الظهر   أسفل  آالم   انتشار   رت معظم  الدراسات العلمية أنمعدل كما أشا

  مباشرة   غير   التكاليف  ،ثلثيهذه  دوالر   مليار   100األمريكية    املتحدة   الواليات   في   املحلية  للعملة   السنوية  يالتكاليف

 اإلنتاجية.    وانخفاض اناألجور  فقد  بسبب
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وفيأحدثالدراسات العلمية الخاصة بمجال إعادة التأهيل والعالج الطبيعي والطب الرياض ي ،وجدأن أالم أسفل  

هوالسبب  رأنهاملسؤولعن    جميع   في   لإلعاقة  الرئيس ي   الظهر 
ّ
دِّ
ُ
ق     شخص   مليون   58.2أنحاءالعالم. 

ً
سنويا

افيعام  83،وارتفعإلى  1990عاشوامعإعاقةفيعام 
ً
  2010مليون

 ث : مشكلة البح

د  املجتمع،والسيماكبارالسن   ابينفئات انتشار  االصابات  أكثر   من وفي  قالغضر  االنزال  ُيعُّ

وعبئ   وتسببأر 
َ
   قا

ً
كبيرا

َ
   ذلك  وينعكس  والنفسية  الجسدية   النواحي   جميع   من   املرض ى  على   ا

َ
  حياتهم   على   سلبيا

  الفقري   العمود  على   توثر   خاطئة  بحركات  القيام   أو   الحركة  قلة   ،والتيسببها  والصحية  واالقتصادية،   االجتماعية،

  القيام   على   قدرته  وعدم  الفرد  على   سلبي  بشكل   توثر   اآلالم   ،وهذه  اليومية  بالحركات  القيام  عند  شديدة   آالم  مسببة

   في   الغضرو   باالنزالق  االصابة  أن  كما  اليومية،  باألعمال
َ
  ؤدي   قدي  الفقري   العمود  من  القطنية  املنطقة  في   تحديدا

   العمل،وقدتؤدي  ضعففي  ،ينتجعنها  مختلفة  إلىمضاعفات 
ً
 إلى   باإلضافة  أواإلعاقة،  املبكر   العجز   إلى   أحيانا

  األمر   والقدمين،  السفلية  األطراف  في   ،وضعف  املرونة العضلية  بقلة  واملتمثلة  اإلصابة،  عنهذه  الناتجة  األمراض

 .اليومية األعمال  ممارسة على   القدرة وبالتاليعدم ، القدمين أصابع  انفي وخدر  التوازن  إلىفقدان الذييؤدي

  هيأحد التداخالتالغير نافذه شيوعا"و (SMT)أناملعالجة اليدوية للعمود الفقري  Skillgate E, et al (2010)ويوضح

التي تستخدم علي نطاق واسع آلالم الرقبة وأسفل الظهر, بهدف تقليل األلم والعجز في الجهاز العصبي العضلي  

الهيكلي, حيث أنها تتميز بالتركيز علي األنسجة القصيرة واألنسجة الضامة حول العمود الفقري واملفاصل األخرى  

ا . لظهر هي املعالجة اليدوية للعمود الفقري/التحريك اليدوي  وأكثر التقنيات اليدوية التي تم دراستها جيدا آلالم 

البدنية   الوظائف  لزيادة  التقنيات  هذه  من  مزيج  ويستخدم  التوالي.  علي  اإلطالة  وتمرينات  العالجي  والتدليك 

 . ( Skillgate E ،2010) وتقليالأللم

تطرق   هذه  أنمعظم  وجدا  ،فقد  السابقة  الدارسات  من  كثير   على   الباحثين  اطالع  خالل  ومن   تللبرامج   الدراسات 

  البرامج   إلىتأثير   قدتطرقت  الدراسات   من   القليل  وجدأن  ،وقد  الجراحية  العمليات  اجراء  بعد  العالجية  التأهيلية

،فأن   مجاالل   في   العملية   الباحث  الخبرة ل  خال  ،ومن  الجراحي   التدخل  قبل   التأهيلية   العالجية  الطبيعي    عالج 

   جزء  تعتبر   التأهيلية  العالجية  التمارين  استخدام
ً
فيتحسين ومهم  رئيسيا

ً
  وبالت   األلم،  وتخفيف   العضلية،  املرونة ا

  املقترحفي   البرنامج   ةتأثير   الدراسة،لكيتساهمفيمعرف   بهذه   أنيقوم   لذلك يريالباحثين  البدنية،   الحالة   اليتحسين 

  وبالت   إعادة تأهيل املصابين باالنزالق الغضروفي القطني وتحسين بعض الصفات البدنية واملتغيرات الفسيولوجية 

 عند الرياضيين.  البدنية الحالة اليتحسين 

بعض   لتحسين  الغضروفي  باالنزالق  للمصابين  مقترح  تأهيلي  برنامج  استخدام  في  حثين  البا  يتحدد  سبق  ومما 

تغيرات الفسيولوجية كبرامج نضمن منها االستفادة من تلك البرامج التأهيلية فضال عن ذلك  الصفات البدنية وامل

 معرفة األثر املترتب عن استخدام البرنامج التأهيلي كعالج الرياضيين املصابين باالنزالق الغضروفي .

 أهمية الدراسة : 

 تكمن أهمية دراستنا في اآلتي : 
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في الفقرات القطنية وما تحتله   -1 التي تحدث  التمرينات العالجية علـي اإلصابات  التعرف علي مدى فاعلية 

 هذه الفقرات من موقع حساس تـؤثر علـى القـدرة الحركيـة ومحدودية النشاط والحياة بشكل عام . 

 قد تسهم هذه الدراسة في وضع الحلول املناسبة للسيطرة على اآلالم الناتجة من اإلصابة املعيقة للحركة.    -2

للسيطرة على   -3 الطرق و األساليب العالجية  في تحديد أفضل  الباحثين  و  العلماء  الدراسة  قد تساعد هذه 

   املشكالت التي تسببها اصابات االنزالق الغضروفي في املنطقة القطنية.

أما األهمية التطبيقية لدراستنا فتظهر من خال ل محاولة إفادة املهتمين و العاملين في مجـال العـالج الطبيعي وإعادة  

التمارين   أثر  حول  التساؤالت  بعض  على  اإلجابة  في  تساعد  قد  وتوصياتها  فنتائجها   ، الرياض ي   والطب  التأهيل 

وبعض العضالت واألربطة املحيطة بالعمود الفقري ، وبالتالي    العالجيـة قيـد البحث ، على مرونة عضالت الظهر 

في   ( وكذاك تحديد األهداف والوسائل املناسبة والتي تساهم  أو تقليل اآلم أسفل الظهر)املنطقة القطنية  إزالة 

 تطويرهـا للوصول إلى أفضل وأنسب معدالتها من خالل أساليب العالج الهادفة .  

 أهداف الدراسة : 

 لى أثر البرنامج العالجي إلعادة تأهيل املصابين بآالم أسفل الظهر لتحسين بعض الصفات البدنية . التعرف ع

 فروض البحث  : 

تأهيل   إلعادة  املناسب  املقترح  التأهيلي  البرنامج  في  والبعدي  القبلي  القياسين   بين   
ً
احصائيا دالة  فروق  توجد 

 الح القياس البعدي . املصابين باالنزالق الغضروفي باملنطقة القطنية ولص

 باالنزالق الغضروفي تم اختيارهم بالطريقة العمدية   40اشتملت على وطرق اختيارها.العينة
ً
 مصابا

 أستخدماملنهج التجريبي ملالئمتهلطبيعةالبحث. املنهج:  –

 مركز غوط الشعال  –املكان 

 تحديد املتغيرات وكيفية قياسها: –

 تحديد بعض الصفات البدنية للمصابين باالنزالق الغضروفي : 

قام الباحثين بإجراء مسح شامل للمراجع العلمية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الصفات البدنية   

قيد البحث في مكتبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة طرابلس وكلية التربية البدنية بجامعة الزاوية  

وبعد أخد آراء الخبراء في هذا املجال تم التوصل إلى  والدراسات العربية واألجنبية وبعض الجامعات البيالروسية 

 اختبارات لقياس هذه الصفات ،   8صفات بدنية وكذلك  8

 قوة عضالت الظهر

 قوة عضالت البطن  

 مرونة العمود الفقري  

 مرونة الظهر والفخذ 

 املدى الحركي لألمام )درجة( 

 املدى الحركي للخلف )درجة( 
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 )درجة(  املدى الحركي املحوري للقطن يمين

 املدى الحركي املحوري للقطن يسار )درجة( 

وسائل جمع البيانات :استخدم الباحثين وسائل بحثية عدة للوصول إلى البيانات املطلوبة في الدراسة وتمثلت  

 أدوات الدراسة في ما يلي  

 املصادر واملراجع 

 االختبارات واملقاييس  

 الطرق اإلحصائية    

 واملقاييس : االختبارات  

 تحديد بعض املتغيرات الفسيولوجية واالختبارات املناسبة لقياسها:   - 

املتغيرات   موضوع  تناولت  التي  السابقة  والدراسات  العلمية  للمراجع  شامل  مسح  بإجراء  الباحثين  قام 

الفسيولوجية قيد البحث في مكتبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة طرابلس وكلية التربية البدنية  

روسية وبعد أخد آراء الخبراء في هذا املجال  بجامعة الزاوية والدراسات العربية واألجنبية وبعض الجامعات البيال 

اختبارات لقياس هذه املتغيرات ، وقد راعى الباحثين عند اختياره   7متغيرات فسيولوجية وكذلك  7تم التوصل إلى 

 لهذه االختبارات االتي : 

 أن تتفق مع هدف البحث . 

 أن تتفق مع طبيعة إصابة االنزالق الغضروفي . 

افر أدوات القياس .   تو

 مناسبة االختبار للعمر الزمني لعينة البحث . 

 أن تكون قد سبق تطبيقها في دراسة واحدة على األقل وأظهرت نتائجها ودرجات عالية من املعامالت العلمية 

 (يوضح  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لتجانس العينة 1جدول رقم ) 

 االلتواء معامل االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املتغيرات 

 0.783 2.25 21.33 العمر

 1.396 5.55 157.25 الطول 

 0.220- 5.86 68.89 الوزن 

 

( أن عينة البحث في املتغيرات األساسية كانت متجانسة في جميع    1من خالل الجدول رقم )    التحليل :يتضح

االختبارات قيد البحث وبعد ذلك تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين متساويتين أحدهما تجريبية واألخرى  

افؤ بينهما في املتغيرات قيد  ( مصابا باالنزالق الغضروفي وقام الباحثين بإجراء التك   20ضابطة قوام كل منها  )  

 ( يوضح تكافؤ عينة البحث في املتغيرات قيد البحث بعد التقسيم .  2البحث والجدول ) 

 يبين ثبات االختبارات املستخدمة في البحث ( 2جدول رقم ) 
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 مستوى الداللة  معامل االرتباط  االختبار 

 0.000 0.90 اختبار نبض القلب 

 0.000 0.90 اختبار السعة الحيوية 

 0.000 0.75 اختبار كرات الدم البيضاء

 0.000 0.75 اختبار الكالسيوم 

 0.000 0.80 اختبار قوة عضالت الظهر

 0.000 0.80 اختبار قوة عضالت البطن 

 0.000 0.90 اختبار مرونة العمود الفقري 

 0.000 0.90 اختبار مرونة الظهر والفخذ 

 

( وبما أن هذه    0.90  – 0.75(  أن قيم معامل االرتباط املحسوبة تراوحت بين       )    2رقم )  يتضح منخالل  الجدول 

 بين القياسين األول والثاني   70( الجدولية والبالغة )    Rالقيم أعلى من قيمة )  
ً
( مما يدل على أن االرتباط كان قويا

 وهذا يشير إلى ثبات االختبارات قيد البحث . 

تبارات قام الباحثين بالرجوع إلى املراجع العلمية والدراسات السابقة واملرتبطة لتحديد درجة  ولحساب هدف االخ

صدق هذه االختبارات والقياسات حيث سبق تطبيقها في كثير من البحوث العلمية وحصلت على معامالت صدق  

 ( وهذا يدل على صدق االختبارات  0.90 –0.70عالية تراوحت ما بين ) 

 

 (: يمثل االختبارات البدنية املرشحة حسب األفضلية : 3) الجدول رقم 

 اسم االختبار  
 عدد املحكمين 

 ال نعم

عضالت  

 الظهر

انبطاحعلىالبطنواليدينبجانبالجسم  

لعملقوسبالجسم 
ً
 (معرفعالرجلينعاليا

7 1 

باالستنادعلىاليدينممدودةو
ً
منوضعاالنبطاحعلىالبطنرفعالجسمعاليا

 االستنادعلىالركبتين (البقاءفيهذاالوضعلمدةثوانيواالسترخاء
6 2 

  االستلقاءعلىالظهر 

(ثنيالركبتينوالقدمينعلىاألرضثمرفعالجدعإلىأعلىببطءفيخمسعدات 

 ثمالهبوطفيخمسعدات 

5 3 

عضالت  

 البطن 

 2 6 اختبار الجلوس من وضع الرقود.

 1 7 اختبار الجلوس من وضع القرفصاء.
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 املصدر: من إعداد الباحثين 

 ( يمثل اختبارات الصفات البدنية املرشحة واملستخدمة في الدراسة: 4الجدول رقم ) 

 

 املصدر: من إعداد الباحثين. 

 . الوسائل اإلحصائية املستعملة في الدراسة: 

 املتوسط الحسابي: --

 (.101، ص2015هو حاصل جمع مجموعة من القيم مقسوما على عددها، )سلمان عكاب الجنابي، الشاوي، 

 
 االنحراف املعياري:   -

 ويتم حسابه ملعرفة تقارب أو تباعد نتائج املجموعة عن وسطها

مرونة 

 الظهر

منوضعالرقوديقوماملصاببمدإحدىقدميهلألعلىزاويةقائمةمعالجدعمع 

 الحفاظعلىالركبةممدودةبالتبادل . 
03 06 

 00 09 وقوف شد الركبة إلى الصدر . 

 01 08 منوضعالوقوفوتباعدالقدمينلألماموالخلفبقومبميلجسمهلألمام . 

 04 05 الوقوفثمثنيالجدعإلىأسفلمناألمام تبار الخمس وثبات املتتالية.اخ 

املتتالية   الوثبات  م    30اختبار 

منوضعالجلوسعلىحافةالسريرمعوضعإحدىالساقينمفرودةعلىالسر

يرواألخرىخارجهبقومبميلجسمهلألماممحاوالملسأصابعالقدمثميقوم 

 بنفسالتمرينعلىالرجالألخرى. 

02 07 

 االختبارات البدنية 

 الهدف منه  اسم االختبار 

للجدع      اختبار قوة عضالت الظهر والباسطة  املادة  العضالت  قوة  قياس 

 وعضالت الظهر . 

 

) من وضع مد   الجلوس من الرقود  اختبار 

 الرجلين (  

 

ملجموعة   الدينامية  العضلية  القوة  قياس 

 عضالت الظهر والعضالت املثبتة للجدع 

الثني   اختبار مرونة الظهر والفخذ  حركات  في  والفخذ  الظهر  مرونة  قياس 

 لألمام من وضع الجلوس الطويل 
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 اختبار وتني   spss 20تم استخدام برنامج 

 األسس العلمية في وضع البرامج التدريبية :  7-7

املرتبطة،   املراجع والدراسات واألبحاث  قترحة على 
ُ
امل العالجية  التمرينات  برنامج  في تخطيط وإعداد  تم االعتماد 

والتدريب   الطبيعي  والعالج  التأهيل  إعادة  مجال  في  ومختصين  ومدربين  دكاترة  من  الخبراء  آراء  إلى  باإلضافة 

 ، وتمثل الرياض ي

قترحة وفق األسس التالية   -1
ُ
 خطوات بناء وتصميم برنامج التمرينات التأهيلية الخاصة امل

 مراعاة البرنامج للمبادئ العامة في تطبيق البرامج التأهيلية . -2

 مراعاة البرنامج للمبادئ العامة لطبيعة األجهزة واألدوات املستخدمة في البرنامج التأهيلي  .  -3

 التدرج والفروق الفردية واالستمرارية في العالج .  مراعاة مبادئ -4

 مراعاة مبدأ التنوع في استخدام التمرينات .  -5

 مراعاة الجانب الترويحي لخلق روح املنافسة وعدم امللل بين أفراد عينة البحث  -6

 بناء برنامج التمرينات العالجية: -

 وتم االعتماد في ذلك على : 

قترحة التي تهدف إلى تنمية القوة العضلية و اإلطالة واملرونة لعضالت الظهر  تحديد الهدف من هذه التمرينات امل   

والبطن ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة واملراجع واملصادر العلمية  التي تتحدث عن البرامج التأهيلية  

داف الدراسة واإلمكانات  لعالج آالم أسفل الظهر، تم اختيار التمرينات والوضعيات العالجية  التي تتماش ى مع أه

تاحة. 
ُ
 والوسائل امل

قترحة: وُحددت بـ  
ُ
اقع    12جلسة ،خالل    36مدة برنامج التمرينات امل جلسات أسبوعيا ، حيث استغرق    3أسبوع بو

 هذا البرنامج مدة ثالث أشهر.

 وسائل تنفيذ املحتوى: قام الباحثين بتحديد املحتوى: 

 سيتم إخضاعهم لبرنامج التمرينات العالجية  املقترحة.   عدد الالعبين املصابين  الذين

 مكان ووقت التدريب والوسائل البيداغوجية. 

 االختبارات البدينة والفسيولوجية. 

 الزمن الكلي ملختلف الفترات التأهيلية لبرنامج التمرينات املقترحة.

 للمجموعة التجريبية في املتغيرات قيد البحث بين القياسات القبلية والقياسات البعدية Tنتائج اختبار  

 املتغيرات 

 املجموعة التجريبية 

قيمة 

 Tاختبار 

مستوى  

 الداللة 

 القياس البعدي  القياس القبلي 

املتوسط  

 الحسابي

االنحرا 

ف  

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
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املعيار 

 ي

عضالت   قوة 

 الظهر

9.75 6.65 16.50 0.732 -3.908 0.001 

عضالت   قوة 

 البطن 

6.50 2.082 15.56 1.332 -14.197 0.000 

العمود   مرونة 

 الفقري 

4.50 1.291 11.50 1.915 -11.739 0.000 

الظهر   مرونة 

 والفخذ 

3.00 1.414 12.50 1.159 -20.124 0.000 

الحركي   املدى 

 لألمام )درجة( 

45.63 4.928 46.61 5.816 0.498 - 0.622 

الحركي  املدى  

 للخلف )درجة( 

55.47 4.951 58.25 7.527 1.195 - 0.242 

الحركي   املدى 

للقطن   املحوري 

 يمين )درجة( 

30.31 1.473 29.47 2.104 1.267 0.216 

الحركي   املدى 

للقطن   املحوري 

 يسار )درجة( 

31.98 2.194 33.16 2.920 1.251 - 0.221 

   0.05عند مستوى داللة 

للقياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  لعينة الدراسة تم الحصول في    T( اختبار    5يبين الجدول رقم )  

وانحراف    9.75القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في صفة قوة عضالت الظهر  على متوسط  حسابي  

البعدي على متوسط حسابي     6.65معياري   ، أما صفة قوة عضالت    0.732راف معياري  وانح  16.50وفي القياس 

حسابي   متوسط   على  معياري    6.50البطن   حسابي    2.082وانحراف  متوسط  على  البعدي  القياس   11.56وفي 

وفي  1.291وانحراف معياري  4.50، أما صفة مرونة العمود الفقري على متوسط  حسابي   1.332وانحراف معياري 

، أما صفة مرونة الظهر والفخذ على متوسط      1.915وانحراف معياري    11.50القياس البعدي على متوسط حسابي  

،  أما    1.159وانحراف معياري    12.50وفي القياس البعدي على متوسط حسابي    1.414وانحراف معياري    3حسابي  

الضابطة   وفي املجموعة   4.928وانحراف معياري     45.63متغير املدى الحركي لألمام )درجة( على متوسط  حسابي  

على متوسط حسابي     املدى الحركي للخلف )درجة( أما متغير     5.816وانحراف معياري    46.61على متوسط حسابي  
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، أما   7.527وانحراف معياري    58.25وفي املجموعة الضابطة على متوسط حسابي    4.951وانحراف معياري    55.47

وفي املجموعة    1.473وانحراف معياري    30.31حسابي     على متوسط املدى الحركي املحوري للقطن يمين )درجة(  متغير 

حسابي   متوسط  على  معياري    29.47الضابطة  يسار    2.104وانحراف  للقطن  املحوري  الحركي  املدى  متغير  أما   ،

حسابي   متوسط   على  معياري    31.98)درجة(  حسابي    2.194وانحراف  متوسط  الضابطة  املجموعة   33.16وفي 

معياري   حسابي    0.221  2.920وانحراف  متوسط   على  األلم  درجة  متغير  أما  معياري    5.0،  وفي    0.512وانحراف 

 . 0.701وانحراف معياري  5.0املجموعة الضابطة على متوسط حسابي 

 مناقشة الفرضية  : 

البدن الصفات  في  التحسن  نسبة  أن  الباحثين  املقترح  يرى  التأهيلي  البرنامج  تطبيق  إلى  البحث  عينة  لدى  ية 

الوحدة   بداية  في  لالعبين  املناسبة  التهيئة  الباحثين  راعى  ولقد  التأهيل  عملية  في  املساعدة  الوسائل  باستخدام 

ملتاح  التأهيلية والتدرج بالحمل أثناء تنفيذه لتمرينات التقوية العضلية وأن تتم ببطء وفي حدود املدى الحركي ا 

 ملا يتناسب مع كل مرحلة تأهيلية . 
ً
 دون إحساس الالعبين باأللم وفقا

( في أن التمرينات التأهيلية لها دور كبير في تخفيف األلم لعضالت    Warner)2010وهذا يتفق مع ما أشارت إليه وارنر

عمل على زيادة وتحسن  أسفل الظهر حيث أنها تعمل على حدوث تحسن إيجابي في األلياف العضلية التي بدورها ت

 القوة الخارجة من العضلة . 

( فـي أنـه عنـد حـدوث خلـل فـي انقبـاض العضلة فإن الوحدات    2016ويتفق ذلك مع ما أشارت إليـة دراسـة احمـد ) 

ل  الحركية تصبح متعبة وتفقد قدرتها علـى إنتـاج القـوة ولـذلك فـإن مزيـد مـن الوحـدات الحركيـة تشـترك في العم 

يـزداد   العضلي املبذول و يتغير مقدار النشاط الكهربائي ، وعنـد تقويـة األليـاف العضـلية فـإن النشـاط الكهربائي 

 Lares Petersonداخل العضلة معتمدا على سالمتها وكفاءتها وقوة عملها وقـد أشـار الرسبيترسـون، وبيـر ينسـتروم

& Per Renstrom ( 2016    عضــالت ضـعف  أن  تمرينـات  (  أن  كمـا  الظهـر  أسفل  آالم  من  يزيد  والبطن  الظهر 

 االنخفـاض الفعلـي الثابـت لعضـالت الـبطن األماميـة لهـا أفضـل األثر في مقاومة آالم أسفل الظهر . 

( ان الفقرات الخمس الكبيرة املوجـودة فـي املنطقـة القطنيـة تحمـل معظـم تحمـل   2015 ) Brayansويؤكد براينس 

زن الجسم وهى تعمل كمحور لحركـات الجـزء االعلـى مـن الجسـم علـى الجـزء السـفلى وزيـادة وزن الجسـم يمثـل  و 

ضـغطا كبيـرا علــى هــذه املنطقــة ممــا يســبب االحســاس باأللم اســفل الظهــر ويزيــد مــن هــذه االالم ضــعف االربطــة  

 وأن التمرينات التأهيلية لهذه املنطقة يحسن من عملها ويقلل من ظهور االلم.   علــى جــانبي الفقــرات القطنية

( وسـامية عبـد الـرحمن    2004( و هشـام محمـد عبـاس )    2006وهذا ما أكدته نتائج دراسة عزه فؤاد الشوري )   

وفع  2004(  إيجـابي  تـأثير  لهـا  منتظمـة  بصـورة  التأهيليـة  التمرينـات  ممارسة  أن  من  قـوة  (  وزيـادة  تحسـين  علـى  ـال 

عضـالت الـرجلين والظهر والبطن مما يساعد على تقوية عضالت املنطقـة القطنيـة وتخفيـف آالم أسـفل الظهـر،  

كمـا ان زيـادة قـدرة العضـلة علي إنتاج القوة العضلية الثابتة أو املتحركة وسرعة االنقباض العضلي تحدث نتيجة  

إلــى أن اســتخدام بعــض  التمرينات التي تـم م مارسـتها بشـكل مققــن ومتــدرج حيــث أشــارت العديــد مــن الدراســات 
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وســائل العــالج الطبيعــي التــدليك أو املوجــات القصيرة واألشعة تحت الحمراء وغيرها من أساليب العالج الطبيعي  

  في تخفيف آالم أسفل الظهر.  
ً
 مؤثرا

ً
 لها دورا

البرنــامج    وممــا حققهــا  والتــي  القطنيــة  للمنطقــة  العضــلية  للقــوة  املتوازنــة  التنميــة  بــأن  للباحــثين  اتضح  ســبق 

 التأهيلي أدت إلي تخفيف ألم أسفل الظهر. 

ســميث   جولــد  برمفــورث،  دراســة  أكدتــه  مــا  مــع  يتفــق  ممارســة    Bromfort & Gold Smith ) ( 2010وهــذا  أن   )

التمرينات الحركية املتحدة مع أنواع من الوسـائل العالجيـة األخـرى يكـون لهـا تـأثير أفضـل فـي عـالج و حـدوث تحسـن  

 فـي نسبة آالم أسفل الظهر

في إعادة تأهيل املصابين باالن تأثير إيجابي  التأهيلي املقترح له  للبرنامج  لنا أن الفرض االول  زالق  مما سبق يتضح 

 الغضروفي باملنطقة القطنية قد تحقق. 

 االستنتاجات والتوصيات  

 أوال االستنتاجات: 

البحث   عينة  في حدود  املستخدمة  اإلحصائية  املعالجة  إطار  وفي   ، الباحثين  لدى  تجمعت  التي  البيانات  اقع  و من 

أدوا من  املتاحة  واإلمكانيات  املقترح  التأهيلي  البرنامج  إلى   
ً
واستنادا النتائج  وأهدافه  عرض  وبعد  مستخدمة  ت 

 وتفسيرها أمكن للباحثين التوصل إلى االستنتاجات التالية : 

إن إصابة االنزالق الغضروفي كثيرة جدا يتطلب معالجتها ليس بالطرق التقليدية فقط بل باستخدام برامج   -1

 تأهيلية ذات معايير علمية مقننة .

تنمية كل من قوة عضالت الظهر والبطن ومرونة   -2 العالجية على  التمرينات  باستخدام  املقترح  البرنامج  أثر 

 العمود الفقري والفخذ . 

توجد عالقة طردية في تحسن بعض الصفات البدنية وتحسن االنزالق الغضروفي فكلما تحسنت الصفات   -3

 البدنية قيد الدراسة أدى إلى تحسن اإلصابة  

املنطقةالقطنية  كانللتما  -4 ريناألثرفيزيادةإطالةبعضالعضالتومرونةبعضالعضالتاألخرىوتقليالآلالمفي 

 )أسفاللظهر( لدىأفرادعينةالبحث

 بين املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية في جميع الصفات البدنية لصالح    -5
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

 املجموعة التجريبية . 

إ  -6 تأثير  له  املائي  العالج  ذلك  إن  وسبب  الفقري  للعمود  العاملة  واألوثار  واملفاصل  العضالت  على  يجابي 

 تخفيف آالم أسفل الظهر الناتجة عن االنزالق الغضروفي لدى عينة البحث . 

 عملتالتمارينالعالجيةالخاصةعلىزيادةاملرونةاألماميةللعمودالفقريوانخفاضنسبةدرجةاأللم بشكلكبير.  -7

 ثانيا التوصيات : 

 باالستنتاجات في حدود عينة البحث يوص ي الباحثين بما يلي : 
ً
 في ضوء ما أظهرته نتائج البحث واسترشادا
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االسترشاد بالبرنامج التأهيلي قيد البحث بما يحتويه من وسائل مساعدة وتدليك و إطالة عضلية عند عالج   -1

 إصابة االنزالق الغضروفي القطني دون التدخل الجراحي 

 ف املبكر لحاالت الغضروف القطني ملنع تفاقم اإلصابة وخاصة عند الرياضيين . االهتمام بالكش -2

عدم التسرع إلى التدخل الجراحي إال في الحاالت التي تستدعي التدخل الجراحي والتي ال تستجيب للبرامج    -3

 التأهيلية املختلفة . 

للوقاية  -4 إطالة وتدليك  تأهيلية حركية وتمرينات  برامج  باالنزالق    االهتمام بتصميم  التعرض لإلصابة  من 

 الغضروفي وذلك لجميع الرياضيين في مختلف الفئات العمرية .

 االهتمام بتمرينات التقوية لعضالت البطن والضهر و العمود الفقري للوقاية من اإلصابة أو منعها. -5

ادات السليمة  نشر الوعي بين الرياضيين وإرشادهم بأهمية تمرينات الخاصة بتقوية العضالت واتباع الع -6

 للظهر كالنوم السليم والجلوس أو رفع األثقال بطريقة خاطئة أو السفر ملسافات طويلة . 

يوص ي الباحثين بتطبيق البرنامج التأهيلي املقترح في أقسام العالج الطبيعي وإعادة التأهيل ومراكز الطب    -7

 لعمود الفقري مرة أخرى . الرياض ي أو صاالت األندية الرياضية للمحافظة والوقاية من إصابات ا

 .الرياضية الفعاليات  مختلف في  تأهيلية مشابهة وبحوث دراسات إجراء    -8

 املراجع العربية واالجنبية: 

1-  ( تأهيلية باستخدام بعض الوسائل املساعدة  2012إسالم أحمد محمد سيد أحمد.  برنامج تمرينات   .)

 التدخل الجراحي.لتأهيل مصابي االنزالق الغضروفي القطني دون  

(. برنامج لتطوير القدرة العضلية باستخدام التدريب الباليستى لالعبى الكرة الطائرة 2014إلهام عطوة . )  -2

 جلوس. جامعة مدينة السادات كلية التربية الرياضية.

3-  ( خوشنار.  لدى  2010بحري  والحركية  البدنية  القدرات  تطوير  في  وأثرها  املائية  التمرينات  االطفال  (. 

 العراق.   - 1املصابين بالشلل الدماغي في االطراف السفلى. بغداد: دار دجلة ط

4-  ( رشوان.  الكفاءة 2018خالد  مستوى  على  والحراري  الكهربي  للعالج  مصاحب  تأهيلي  برنامج  تأثير   .)

الرياضية   التربية  كلية  بنها  جامعة  ره  ا  دكتو  رسالة  باالنزالق.  املصابين  لدى  الصحة  علوم    -الحركية 

 الرياضية.

 ، دار الفكر العربي.5(. التدليك الرياض ي واصابات املالعب. القاهرة: ط 2016زينب عبد الحميد. )  -5

6-   (  . رياض  للطب 2015أسامة  السعودي  العربي  االتحاد  الرياض:  الطبيعي.  والعالج  الطبيعي  الطب   .)

 الرياض ي. 

7-  ( تمرينات عالجية الم  2014سامية عثمان.  برنامج  تاثير  الثقافة. حلوان:  (.  بهيئة قصور  للعاملين  الظهر 

 رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنات. 
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(. د ا رسة بعنوان " تمرينات استرخائية مصاحبة للتدليك االهت ا ززي واثرها 2019عبد الكريم تحسين. )  -8

  ” للمعاقين حركيا  االكتاف والظهر  قوة ومرونة  بالك  - في تحسين  كلية  جلوس   ، بابل  الطائرة. جامعة  رة 

 التربية الرياضية. 
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 قياس سرعة الصوت باستخدام اهلاتف الذكي 

.1محمد سالم الليدد،  2*أحالم الطاهر بعيج  ،2حنان عبدهللا كردوم، 2نوارة محمد صالح 
 1قسم الفيزياء، األكاديمية الليبية، ليبيا. 2 قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة  

 مستخلص: 

تحتوي الهواتف الذكية علي الكثير من املستشعرات اإللكترونية املدمجة بداخلها، والتي تستطيع قياس بعض        

 الظواهر كالصوت والضوء والحركة وغيرها.

في هذا البحث تم استخدام ميكروفون الهاتف لقياس ارتفاع األصوات ورصدها كموجة إليجاد قيمة السرعة لها،  

 التطبيقات املوجودة علي شاشة الهاتف .  وذلك باالستفادة من بعض

فعند النفخ بالقرب من الطرف املفتوح ألنبوب زجاجي مملوء جزئيا باملاء فإن الصوت الناتج يمكن أن يتضخم تحت  

شروط معينة، ولتفسير هذه الظاهرة قد تم استخدام رنان هيلموهلتز الذي يتكون من قنينة ذات شكل اسطواني  

 فين وهاتف ذكي  وميزان الكتروني. مفتوحة من احدي الطر 

( وإيجاد ترددها،  ومن خالل العالقة الخطية بين مربع التردد  phyphoxحيث تم رصد املوجة باستخدام البرنامج ) 

ومقلوب حجم الفجوة استطعنا قياس سرعة الصوت في الهواء حيث كانت القيم املتحصل عليها من  خالل هذه  

 ( هي  .𝟑𝟑𝟐الدراسة  𝟓 𝒎 𝒔⁄ , 𝟑𝟒𝟐. 𝟑 𝒎 𝒔 , 𝟑𝟒𝟖. 𝟖 𝒎 𝒔⁄⁄  حرارة درجات  عند   )

 (𝟏𝟐℃ , 𝟐𝟎℃ ,        ( علي التوالي  وهي القيم املسجلة في مراجع كتب الفيزياء.℃𝟐𝟓
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Abstract: 

          We propose an easy experiment that allows to determine the speed of sound in the air at different 

temperatures by using smartphone. The concept of using the sensors in mobile phones for physics 

experiments has become a well known option for science teachers. Since these devices are readily 

available to most students and teachers experiments can be set up at little to no costs while generating 

fascination and motivation for the students thanks to the novelty of using their own devices in an 

unusual. 

There are many apps which directly show the frequency spectrum of an audio recording and hence 

provide a numerical value of the peaks to work with. 

For this experiment we use our free app "phyphox" .It is specifically designed for physics experiments in 

science education and a simple method to remotely access and control your experiment from a second 

device. For more information refer to http://phyphox.org . 

Here, we use a specific data analysis tool of the app, called the"Audio Scope" (fig.1) 

 

(Fig.1) 

When blowing near the open end of a glass tube partially filled with water, 
the sound produced can be amplified under certain conditions. To explain 
this phenomenon, the Helmholtz resonator was used, which consists of a 
cylindrical bottle open on one end, a smart phone and an electronic scale. 

Through the linear relationship between the square of the frequency and the 
reciprocal of the gap size, we were able to measure the speed of sound in air, 
where the values obtained through this study were (332.5 m/s, 342.3 m/s, 

http://phyphox.org/
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348.8 m/s) at temperatures (12 ℃ , 20 ℃ , 25 ℃) respectively, which are the 
values recorded in the references of physics books. 

 املقدمة: 

وتخلخالت. تنعكس  ينتقل الصوت في األوساط املادية علي شكل موجات طولية وهي عبارة عن تضاغطات 

الصوتية   املوجات  وتتداخل  االنبوبة  داخل  املاء  سطح  عند  املصدر  من  الصادرة  الطولية  الصوتية  املوجات 

املنعكسة مع املوجات الصوتية الساقطة في حالة حدوث الرنين وتكون مجموعة هذه املوجات ما يسمي باملوجات  

 (1)سطح املاء وبطن بالقرب من فوهة االنبوبة. ( ، مكونة عقدة عند  2املوقوفة كما هو موضح بالشكل) 

 

 
 

 

 (: يوضح املوجة املوقوفة2الشكل) 

العالم )هيرمنهيلموهلتز سنة    في التجاويف  والذي تمت دراسته عن طريق  الهوائية  وهو ما يعرف برنين األعمدة 

)كاشف املوجات( هو عبارة عن أشكال هندسية صلبة مجوفه بحيث يتكرر االهتزاز    (. حيث أن رنان  هيلموهلتز 1850

ثابتة ترددات  هيلموهلتز    (2)بداخلها عند  رنان  استخدام  فيها  تم  والتي  بعضالنتائج  نعرض  هذاالبحث سوف  في   .

 (لرصد املوجة.  Smart phone(، مع الهاتف الذكي ) 3املوضح في الشكل رقم) 

 
وضيحي لرنان هيلموهلتز. (: مخطط ت3الشكل)   
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بما أن املوجات املنتشرة في العمود الهوائي يتم انعكاسها عند نهاية األنبوبة املغلقة، حيث تتكون    

االهتزازات الثابتة نتيجة تداخل املوجات الساقطة واملوجات املنعكسة، حيث الهواء عند النهاية املغلقة يكون  

يتكون بطن موجة عند فوهة األنبوبة مع األخذ في الحسبان ما يسمى   ساكنا. ولكي تحدث عملية الرنين يجب أن

 (. (eبتصحيح الفوهة والذي يرمز له بالرمز 

سرعة   حساب  ثم  ومن  بيانيا  ورسمها  مختلفة  حرارة  درجات  عند  الترددات  إليجاد  الذكي  الهاتف  وباستخدام 

 :( 2)الصوتمن خالل العالقة

LV

Ac
f


=

2  ......................)1 ( 

 حيث :  

 c: سرعة الصوت.

𝑨:مساحة عنق الزجاجة.   = 𝝅(𝑫/𝟐)𝟐 

 D :قطر عنق القنينة. 
/L الطول املكافئ لعنــــق القنينة مع األخذ في الحسبان تصحيح الفوهة حيث : 

[𝑳/ = (𝑳 + 𝟏. 𝟒𝟔𝒂)     ; (𝒂 = 𝑫/𝟐)] 
ومن تم رسم العالقة البيانية بين مربع التردد الرنيني ومقلوب حجم الفجوة التي يحدث فيها الرنين ، نتحصل على  

 عالقة خطية. ومنها نقوم بحساب ميل الخط املستقيم إليجاد سرعة الصوت كما هو موضح في العالقة التالية:  

)46.1(4
slope 

2

2

aL

Ac

+
=


...................(2) 

 (1)حساب نسبة الخطأ في قياس سرعة الصوت من خالل املعادلة التالية:ويمكن 








 
+

+

+
=

A

A

aL

aLc
c

)46.1(

)46.1(

2
            (3  .................) 

,𝒂∆حيث )  ∆𝑳 (هو الخطأ في طول عنق القنينة ونصف قطرها علي التوالي ويساوي )𝟎. 𝟎𝟏𝒄𝒎 والخطأ في ،)

𝑨∆مساحة عنق القنينة هو )  = 𝟐𝑨
∆𝒂

𝒂
 .) 

 (3)ومن املعلوم أيضا أن سرعة الصوت تعتمد على درجة الحرارة من خالل العالقة التالية

C

T
sm

o

c

273
1)/331(c +=       (4 ............) 

 حيث: 



 مجلة الجامعة 

 

 244صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

: (𝟑𝟑𝟏𝒎/𝒔)               .هي سرعة الصوت في الهواء عند درجة حرارة الصفر املئوي 

  :cTهي درجة حرارة الهواء بالدرجة املئوية.  

في هذاالبحث سوف يتم قياس سرعة الصوت بإمكانيات متوفرة في جميع املعامل الفيزيائية،  وتتمثل في   

(  لقد  Smart phoneاسطواني منتظم وبها عنق ، ميزان إلكتروني، هاتف ذكي) قنينة زجاجية بسيطة على شكل   

تم حساب حجم فجوة القنينة وذلك بوضعها فارغة فوق امليزان اإللكتروني،ومن ثم تعبئة القنينة باملاء إلى بداية  

ذلك يتم تعبئة القنينة  عنق القنينة، قراءة امليزان في هذه الحالة تعطي لنا حجم القنينة بالسنتيمتر مكعب، وبعد 

باملاء إلى ارتفاعات مختلفة وفي كل مرة يتم النفخ خالل فوهة القنينة،  وتعديل مستوى ارتفاع املاء في القنينة  

حتى نسمع أول رنين ،ومنها يتم حساب حجم الهواء املوجود في القنينة كل مرة عن طريق طرح املاء املضاف من  

 appصد أول رنين باستخدام مكبر الصوت للهاتف الذكي وبتطبيق البرنامج ) الحجم الكلي للقنينة، حتي يتم ر 

phyphox ( تم رسم الرنين علي هيئة موجة ومنها يمكن حساب التردد الذي تم استخدامه في املعادلة )إليجاد 2)

 (.4سرعة الصوت، كما هو موضح بالشكل ) 

 
 ( app phyphoxنامج         ) (:يوضح أحد الترددات التي تم رصدها بواسطة البر 4الشكل) 

 

 

 

 النتائج واملناقشة: 

 الجدول التالي يبين النتائج التجريبية املتحصل عليها في هذا البحث. 

𝑫 = 𝟐. 𝟖𝟔𝒄𝒎 𝒎ةنينقلل ةغراف

= 𝟏𝟑𝟗. 𝟓𝒈 

𝑽ةوجفال ةغراف

= 𝟐𝟎𝟒. 𝟗𝒄𝒎𝟑  

 

𝑳 = 𝟔. 𝟕𝟓𝒄𝒎 𝒎ةؤلمم قنعلل

= 𝟑𝟒𝟒. 𝟒𝒈 
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 (. 12℃الترددات املتحصل عليها، وحجم الفجوة الهوائية عند درجة حرارة ) (: يوضح 1جدول) 

𝒇 
(𝐇𝐳) 

𝒇𝟐 × 𝟏𝟎𝟑 
(𝑯𝒛𝟐) 

𝑽 
(𝒄𝒎𝟑) 

𝟏 𝑽⁄ × 𝟏𝟎𝟑 
(𝒎−𝟑) 

512 262.1 275.4 14.5 

480 230.4 268.1 13.1 

384 147.5 233.3 9 

341.3 116.5 205.5 7.2 

320 102.4 195.1 6.7 

260 67.6 169.0 5.7 

 

 
 ( ℃𝟏𝟐(: يبين  العالقة البيانية بين كل من مربع التردد مع مقلوب حجم الفجوة عند) 5شكل) 

 (. 20℃(: يوضح الترددات املتحصل عليها، وحجم الفجوة الهوائية عند درجة حرارة ) 2جدول) 

𝒇 
(𝐇𝐳) 

𝒇𝟐 × 𝟏𝟎𝟑 
(𝑯𝒛𝟐) 

𝑽 
(𝒄𝒎𝟑) 

𝟏 𝑽⁄ × 𝟏𝟎𝟑 
(𝒎−𝟑) 

512 262.1 283.8 16.5 

480 230.4 277.7 15 

384 147.5 255.9 11.3 
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341.3 116.5 242.4 9.8 

320 102.4 232.0 8.9 

260 67.6 222.4 8.2 

 

 

 ( ℃𝟐𝟎(: يبين  العالقة البيانية بين كل من مربع التردد مع مقلوب حجم الفجوة عند) 6شكل) 

 (. 25℃وحجم الفجوة الهوائية عند درجة حرارة ) (: يوضح الترددات املتحصل عليها،  3جدول) 

𝟏 𝑽⁄ × 𝟏𝟎𝟑  

(𝒎−𝟑) 

𝑽 

(𝒄𝒎𝟑) 

𝒇𝟐 × 𝟏𝟎𝟑 

(𝑯𝒛𝟐) 

𝒇 

(𝐇𝐳) 

18.5 290.3 262.1 512 

17.2 286.3 230.4 480 

13 267.5 147.5 384 

12.2 262.4 116.5 341.3 

1 71 61 51 41 31 21 11 098

250

200

1 50

1 00

1 \v

f^
2

Scatterplot of f^2 vs 1 \v
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11.3 255.9 102.4 320 

10.5 249.2 67.6 260 

 

 ( ℃𝟐𝟓العالقة البيانية بين كل من مربع التردد مع مقلوب حجم الفجوة عند) (: يبين  7شكل) 

 الحسابات واملناقشة: 

( ،أيضا تم حساب الخطأ في  5,6,7( بعد حساب امليل من األشكال) 2سرعة الصوت تم حسابها من املعادلة رقم ) 

,𝑨)(وبالتعويض عن قيم  كل من  3قياس سرعة الصوت من املعادلة رقم)  𝑳) صل علي سرعة الصوت في  نتح

.𝟑𝟑𝟐)الهواء وكان مقدارها )  𝟓 𝒎 𝒔⁄ , 𝟑𝟒𝟐. 𝟑 𝒎 𝒔 , 𝟑𝟒𝟖. 𝟖 𝒎 𝒔⁄⁄   عند درجات حرارة

 (𝟏𝟐℃ , 𝟐𝟎℃ ,  ( علي الترتيب. ℃𝟐𝟓

.فإذا ما تمعلي سبيل املثال التعويض في   (3)هذه النتيجة املتحصل عليها قريبة جدا من القيماملتعارف عليها

(،  فإننا نتحصل على سرعة صوت  مقدرها  ℃𝟏𝟐( عند درجة حرارة الغرفة) 4املعادلة رقم ) 

𝟑𝟑𝟖. 𝟏𝟗 𝒎 𝒔⁄).) 

 . 
ً
 إن الهدف األساس ي من هذه الورقة هو إعطاء طرق بديلة لقياس قيم فيزيائية وبإمكانيات متوفرة معمليا

 املراجع: 

1 91 81 71 61 51 41 31 21 11 0

250
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1 50

1 00

1 \  v
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Scatterplot of f^2 vs 1 \  v
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 جتارة الرقيق ف غرب افريقيا من القرن السادس 
 عشر ايل القرن التاسع عشر 

.د. مسعود عمر محمد علي 

 كلية اآلداب غريان/ جامعة غريان.    

 

 : مستخلص

افية  الكشوف  بعد  غربها  وخاصة  افريقيا  قارة  شهدت   لقد   سكانه   هو   بهاو   اثمنش يء  في   الرفيق  امتجارة  قي   الجغر

  في  هامة تطورات حدثت عشر  الخامس  القرن  منذ  افريقيا اليغرب  الوربيين   وما عقد   نصف, فم  و  قرون  ثالثة  اطوال

  وليمثل   املنطقة  في   الحياة  شكل  علي   يؤثر   برزل  جديد  عامل   بمثابة  ورواجها  الرقيق  تجارة  كانت  حيث  افريقيا  غرب

  نالي   الجنس ي   من   كبير د  عد  نقل  بعد  السكان   عدد  في   خطير   نقص  الرقيق   تجارة  علي   ترتب  فيها, فقد  سكاني  هدم  عامل

 ودورها   عليها   قضاء  احالل  ثممر   وتوسعها   تطورها  ومراحل  الرقيق   تجارة  الدراسة   هذه  تناولت  الجديد, وقد  العالم

,  الرقيق   تجارة  في   االوربية  لقوي   وال   البرتغاال و   االوله  املبحث  فكان.  افريقيا  علي   الخطيرة  القارة, واثارها  استعمار   في 
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  الرابع   , واملبحثالرقيق  تجارة  في   ودورها  انجلترا  الثالث  , واملبحثالرقيق   تجارة  في   هوالندا  دخول   الثاني  واملبحث

واملبحثالرقيق  تجارة   ظل   في   بشير   لتتناوال   كان   والسادس  الرقيق  تجارة   الغاء  في ا  بريطاني  دور   تناول   الخامس   , 

  املراجع   من  العديد  علي   الدراسة  هذه  اعتمدت  املراجع.  كما  وقائمة  الخاتمة  . واخيراالرق   ملقاومة  الدولية  الجهود

  في  التحرر, ملؤلفهيونس, محمدعبداملنعم, والعبودية  و  االسترقاق بين افريقيا  مثل جنبيةا  ي ر واخ   واملترجمة العربية

اقع  افريقيا   في  االسالم و   العزبموس,  عايدة  ,ملؤلفته  افريقيا   قم  توفي  حورية  ملؤلفته التقليدية,  والديانة  املسيحية وو

واالسالم  ملؤلفه  التنصيريف   والتحدي  جاهد,  البرتغال  املعمر   عمرس  يافريقيا,  لإلستاد   في   بابكور,    افريقيا, 

 ,Lovejoyللمؤرخ  The volume of the slave trade. و زيربو-كي- جوزيف للكاتبالسوداء, افريقيا   جيمسدفي,تاريخ

P.E. و  .The roots of Ghana MethodismللكاتبBartels, F.L و,The History of Sierra LeoneللكاتبFyle. 

C.Mو .The Atlantic Slave TradeوللمؤرخCurtin, P.D.   غيرها.  و 

Résumé : 

Le continent africain, en particulier L'Afrique de l'Ouest, a été témoin après les découvertes 

géographique de l'établissement du commerce de compagnon de ce qu'il a de plus précieux, à 

savoir ses habitants, pendant trois siècles et demi. La forme de vie dans la région et à représenter 

facteur de démolition de population après le transfert d'un grand nombre de sexes vers le 

nouveau monde. Cette étude portait sur la traite négrière et ses étapes de développement et 

d'expansion, puis les étapes de son élimination et de son rôle dans la colonisation du continent, 

et ses effets dangereux sur l'Afrique. Le premier thème était le Portugais, la première puissance 

européenne dans la traite négrière, le deuxième thème était l'entrée de la Hollande dans la traite 

négrière, le troisième thème était l'Angleterre et son rôle dans la traite négrière, le quatrième 

thème traitait de l'évangélisation dans l'ombre de de la traite des esclaves, et le cinquième sujet 

traitait du rôle de la Grande-Bretagne dans l'abolition de la traite des esclaves, et le sixième était 

les efforts de l'international Anti-Salaverry. Enfin, la conclusion et une liste de références. Cette 

étude s'est également appuyée sur de nombreuses références arabes, traduites et autres 

étrangères telles que l'Afrique entre esclavage et libération, par Younis Mohammed Abed Al 

Monaim, et L'esclavage en Afrique, par Aida Al-Azab Mossa, et l'islam en Afrique et la réalité du 

christianisme et religion traditionnelle, par son auteur, Houria Tawfiq Mujahid, et Islam and the 

Christianisation challenge en Afrique écrit par Omar Salem Omar Babkour, Portugal en Afrique, 

par James Duffy Stadium, Histoire de Afrique noir, par Joseph-Ke-Zerbo. Le volume de la traite des 
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esclaves par Lovejoy, P.E., Les racines du méthodisme gainée Par Bartels, F.L, et L'histoire de la 

Sierra Leone, par Fyle. C.M. et the Atlantic Slave Trade, et l'historien Curtin, P.D. et d'autres.  

 املقدمة 

كان نظام الرق نظاما معترفا به منذ العصور القديمة, وكان موجودا في غالبة املجتمعات ولكن حجم الرق اخذ  

افية ووصول ك إبعادا العصور   إناكتشاف العالم الجديد. ورغم   إلي  األوربيينبيرة بعد حركة الكشوف الجغر

احتفظت بنظام الرق بالنسبة للعناصر   أنها  إال , أوربافي   إيمن الرق في بالدها,   اإلنسانالحديثة عملت علي تحرير 

تزويد العالم الجديد   إلي العصور الحديثة   بشكل عام, ولألفارقة بنوع خاص, وهدفت تجارة الرقيق في  أوربيةغير  

املداري, وتعمل في مزارع السادة   أو تتحمل املناخ االستوائي  إنالعاملة, التي يمكنها  األيدي بأعداد كبيرة من 

تزايدت باستمرار وبنسبة تزايد عمل   إعدادها إن  إال كانت هذه التجارة قد بدأت بأعداد بسيطة,  وإذاالبيض. 

ضخمة بالنسبة للقارة   إبعاداهذه التجارة  وأخذتاالستغالل الزراعي ألراض ي العالم الجديد.   علي   األوربيين

تجارة الرقيق سلعة مثل غيرها من السلع األخرى. وكانت عملية تجارة الرقيق تمثل نقل   أصبحت, كما اإلفريقية

استغالل واستعمار للعنصر   أبشع  في  األطلس ي ضخمة من األفارقة خارج حدود بالدهم وقارتهم عبر املحيط  إعداد 

, خاصة بعد  إليهمت حاجتهم قل إن الزراعي, آلي  اإلنتاج يعتمدون عليهم في   األوربيون البشري عبر التاريخ, وظل 

كانت قد شجعتها, وقضت علي هذه التجارة,   إنضد تجارة الرقيق بعد  األوربيةاختراع اآلالت, فوقفت الدول 

يعيشون في العالم الجديد.وقد تناولت هذه   اإلفريقيةالقارة  أبناءنتيجة لتغير احتياجاتها, وتركت ماليين من 

 وأثارهاها وتوسعها ثم مراحل القضاء عليها ودورها في استعمار القارة, الدراسة تجارة الرقيق ومراحل تطور 

دخول   , واملبحث الثانيفي تجارة الرقيق  األوربيةالقوي  أول البرتغال   هو  األول فكان املبحث    .إفريقياالخطيرة علي 

لتبشير في ظل  الرابع تناوال, واملبحث انجلترا ودورها في تجارة الرقيق  , واملبحث الثالثهوالندا في تجارة الرقيق 

الجهود الدولية ملقاومة   والسادس كان  تجارة الرقيق  إلغاءدور بريطانيا في , و املبحث الخامس تناول تجارة الرقيق 

  رالخاتمة وقائمة املراجع.  كما اعتمدت هذه الدراسة علي العديد من املراجع العربية واملترجمة واخ وأخيرا. الرق 

          محمد س. الليد)1(, أحمد س. اعويطيل)2(,  علي م. الحويج)2(  

, ملؤلفه يونس,  بين االسترقاق والتحرر  إفريقيامثل  أجنبية ي ( مركز البحوث النووية2( األكاديمية الليبية, ) 1) 

اقع  إفريقيافي  اإلسالمو  عايدة العزب موس,ملؤلفته  , إفريقياالعبودية في محمد عبداملنعم, و   املسيحية  وو

, ملؤلفه عمر سالم  إفريقيافي  ألتنصيري والتحدي   اإلسالم حورية توفيق مجاهد, و ملؤلفته   والديانة التقليدية,

 The. وزيربو-كي-جوزيفللكاتب السوداء, إفريقيادفي,تاريخ  س لإلستاد جيم, إفريقيا عمر بابكور, البرتغال في 

volume of the slave trade للمؤرخLovejoy, P.E. و .The roots of Ghana Methodism  للكاتبBartels, 
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F.L  و,The History of Sierra LeoneللكاتبFyle. C.M و .The Atlantic Slave Trade و للمؤرخCurtin, P.D.   

 غيرها.  و 

 في تجارة الرقيق  األوربيةالقوي  أول البرتغال 

انتا1441والبرتغال في عام    إفريقيابدأت تجارة الرقيق بين غرب   )   مكونك  م عندما احضر   Antamالفس 

concalvs ) اوربا حيث كانت   إلي لشبونة وكانت هذه بداية عملية تدفق منتظمة من الرقيق    إلي حمولة    أول

 . 1الغربي إفريقيا( املركز الرئيس ي لهذه التجارة علي ساحل Arguinجزيرة ارجوين ) 

اكتشاف     بعد  التجاري    أراض يولكن  الجاذبية  انتقل مركز  الجنوب وصارت منطقة سانجامبا   إلي جديدة 

ازدهار تجارة الرقيق في غينيا العليا   إنبساحل بنيين ومن املحتمل    األمر لرقيق وانتهي  مجاال خصبا لغارات ا 

 .2م1486عام  حتى م وان بنين لم تفتح 1470في عام 

واخذ    إفريقيام( في هذه التجارة عندما احضر عددا من رقيق  1460_1394هنري املالح)   األمير ولقد شارك       

حوالي   بجلب  التجارة  هذه  من  800او  700يشجع  اكتشاف    إفريقياعبدا  بعد  التجارة  هذه  وتوسعت 

 .3تعني التجارة في البشر  اإلفريقيةصارت كلمة التجارة   حتى بأسرهاالقارة  تاألمريكيتين وشمل

الرقيق من مملكة انجوال ولواندا التي تأسست في    أالف الحصول علي    أمكنوخالل القرن السادس عشر    

صارت اكبر ميناء بحري يعمل في هذه املنطقة وصارت مركزا لتجارة مزدهرة   حتىم ثم نمت وتطورت  1578عام  

( مركز تجارة الرقيق في خليج غانا حيث كان الزنوج  Sao Tome. وبعد ذلك صارت جزيرة ساوتومي ) 4في الرقيق

الي ساوتومي ومن    يؤخذون  بنين  وكانت    أخري   أماكنمن  كاترين.  وكيب سانت  بنين  بين  الساحل    أول علي 

من افتتح   أول م وبذا تكون البرتغال 1510من الزنوج قد بيعت في لشبونة لجزر الهند الغربية في عام  إرسالية 

تبدو   كانت  وان  الحديث  العصر  في  الرق  فيه    إنسانيةصفحة  الشك  فمما  الديني,  بالعامل    إن متصلة 

 . 5البرتغاليين هم مؤسسو مدرسة الرق الحديث

  وأصبحوا ,  األول فقد صاروا تجار الرقيق    وأمريكا  إفريقيا  إلي من شق الطريق    أول ونظرا الن البرتغاليين كانوا     

في عام   البرتغاليين  الرقيق. حيث جلب  املطلوبة من  م بعض 1503يمدون املستعمرات االسبانية باألعداد 

)   ة األفارقالرقيق   هيسبانيوال  جزيرة  في  علي  Hispaniola )6للعمل  فرديناند  االسباني  امللك  افق  و .وقد 

البرتغال ثم    إلي   إفريقيا استمرار تدفق العبيد للعمل في املزارع الجديدة, حيث استمر تدفق الرقيق من غرب  

واثني    أالفم ما بين عشرة  1504لشبونة في عام    أسواقوقد وصل عدد الرقيق الذين يباعون في  7امريكا  إلي 
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غرب   من  املصدر  الرقيق  عدد  وارتفع  لفا.  عبر    إفريقياعشرا  التجارة  افتتاح  بعد  ففي    األطلس يبسرعة 

عام    األربع السنوات   حمل  1516  إلي م  1512من  تم  سنويا    700من    أكثر م  من  ال   إلي عبد  واسبانيا  برتغال 

م وقد 1587عام    حتى  اإلفريقيكانت مصدر الرقيق    إنهاسنتياجو وحدها, وازدهرت جزيرة ساوتومي حيث  

السنوات   بعض  في  املصدر  الرقيق  عدد  عام  8عبد  أالفعشرة    إلي وصل    أول   األسبان م شحن  1515.وفي 

حيث حمل  —إفريقيا م كئيب في تاريخ  م وهو عا1518من سكر جزر الهند الغربية وفي عام    أوربا  إلي حمولة  

جزر الهند الغربية, وطوال القرن السادس   إلي   إفريقيامباشرة من غرب    األسري حمولتهم من    أول   األسبان

 . 9عشر ازدادت هذه التجارة بشكل واضح, واستمرت بعد ذاك في السنوات التالية

في        بدا  الذي  التجارة  ي  أواخر وكان نظام  السادس عشر  مر بثالث مراحل مستمرة. فكل مرحلة تعود  القرن 

والتي كانت تحتوي علي    إفريقياغرب    إلي حيث يشحنون السلع    أوربابالنفع علي التجار في املوانئ الكبرى لغرب  

النارية التي كانت تباع لرؤساء القبائل, وكان هؤالء    واألسلحةالقطن والروائح والكحول واملصنوعات املعدنية  

فيما بينهم, ولم يكن ما يمنع بيعهم لألوروبيين,    األفارقة مجرمين يبادلونهم الرؤساء    أو حروب    اسري   إماالرقيق  

الثانية من    األخر وعلي الجانب    األسري انه من السهل شراء مثل هؤالء    األوروبيون وعلي هذا وجد   في املرحلة 

مقابل الحصول علي    ن الو يباعو   باألغامكبلين    األطلس ي يؤخذون عبر    األسري املثلث التجاري حيث كان هؤالء  

الجانب الثالث فيتضمن    وإمارقيق حقيقيين.    إلي املزارع الذين يحولونهم    أصحاب  إلي السكر وغيره من املنتجات  

 وبيعها بأسعار عالية.  أوربا إلي  أمريكاالرقيق في   أنتجهااخذ املنتجات التي  

وكانت وسيلة البرتغاليين في تجارة الرقيق تكوين شركة يكون عمادها احد كبار النبالء والذي يستطيع السفر        

في اسبانيا للحصول علي    األسبانيستطيع االتصال بأحد النبالء    أو املستعمرات االسبانية في العالم الجديد    إلي 

البالط البرتغالي للحصول علي مرسوم باحتكار التجارة في    إلي   أسرع نجح في ذلك    إذا   حتى الرقيق    عقد بتوريد

عن طريق    أو , وكان ينجح في هذا بواسطة دفع مقدم كبير لهذا العقد اإلفريقيمنطقة من املناطق علي الساحل  

 .10الرشوة

  إرسال مهمتهما  وأصبحتم 1617في بنجويال في عام   أخر البرتغاليون حصنا لهم في لواندا وحصنا  أقام ولقد      

البرازيل وفي هذه الحصون يقوم    إلي املحاربين من اجل نقلهم    األمراءالعبيد التي تم  جلبها من الداخل عن طريق  

هذه   بتقسيم  ال    أنواعها   إلي   اإلرسالياتالبرتغاليين  طبقا  السفن    مامتهحجاملختلفة  حملت  وقد  ولوزانهم, 

من    إلفااألمريكيتين ماليين العبيد الذين قدر عددهم بحوالي مليونين وثالثمائة وتسعة وثمانين    إلي البرتغالية  

 . 11من العبيد سنويا  أالفم وهو ما يعادل تسعة 1641م و 1486ميناء انجوال وحدها وذلك في الفترة ما بين 
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الغربية, الذين ذهبوا    إفريقياملرحلة جديدة من تجارة العبيد, كان ضحاياها من    س أستأسيس لواندا,   إنغير 

الجزر  أوال ثم نحو  البرتغال  املباشرة نحو    إما.  األمريكية, نحو  بدأت عام    أمريكاالرحالت  م. عندما  1532فقد 

الهندية  واإلفريقية  األوروبية  اإلمراضفتكت   مكانها    األمريكية—بالشعوب  كافية,    ون اإلفريقيوحل  بأعداد 

كانوا يعيشون في    ألنهم,  اإلمراض والذين كانوا اقل كلفة من العمال البيض, ويتمتعون باملناعة في مواجهة هذه  

خاصة    أمريكا%منهم قد ذهب نحو  80املحيط املداري للعالم القديم, وفي نهاية القرن السادس عشر كان حوالي  

 .12م1540زرعوا قصب السكر, ابتداء من العام  األوروبييننحو البرازيل, حيث 

 ,Curtinعبد في العام, حسب فيليب كورتن)   3800حوالي    إي العبيد كان ال يزال عددهم محدودا نسبيا    إن غير    

P.D  في عبر    إحصاءاته (,  الرقيق  تجارة  العام  األطلس ي عن  في  املنشورة  في  1969,  هي  والتي    أبحاث  األصل م, 

باالرتكاز   في    أساس يبشكل  معاصرة,  نزلوا  اللذين  بالعبيد,  الخاصة  املحفوظات  واستنادا  أمريكاعلي    إلي , 

افية للمستعمرات   م كان عدد  1870م و 1451  األعوام, انه بين  Curtin, وقد قدر  األمريكيةاملعطيات الديمغر

 . 13عبد في القارة االمريكية 9391100العبيد قد بلغ 

  10.8  إلي   9.6من    إنشخصا, سامحة باالعتقاد    11863000  إلي   اإلعداد   لكن الدراسات الالحقة رفعت هذه     

تظل محدودة بشكل عام ألنهبقدر ما يتفحص املؤخرون املصادر, وبقدر    األرقام, وهذه أمريكا إلي مليون وصلوا 

بدا, عبروا  مليون ع  13وربما في النهاية فان حوالي    14ما يدرسون تفرعات  تجارة الرقيق بقدر ما كان العدد يرتفع 

 . ن األميركيتي إلي   إفريقيامن غرب   األطلس ي 

 م1900عام   إلي م 1450من عام  األطلس ينحو  إفريقياجدول تصدير عبيد  

 36700  م1600—م1450

 1868000 م1700—م1601

    6133000 م1800—م1701

     3333000 م1900—م1801

 .Lovejoy, P.E. Transformation in Slavery.Cambridge, 1983. P 19املصدر:
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تجارة العبيد بقيت قليلة خالل القرن السادس عشر, ولكن الرقم ارتفع في    إن في هذا الجدول تظهر    األرقام

 إليم  1790-1780ارتفاعا بلغ في السنوات    األكثر القرن السابع عشر وعرف ذروته في القرن الثامن عسر, والرقم  

حصل في منتصف القرن السابع    أهمية  األكثر ء خالل القرن التاسع عشر. فالتغير  , ثم ترجع ببطإنسان  797000

عبد في العام, وبشكل عام نحو البرازيل. لكن في العام    10000من    أكثر ذلك الوقت, لم يتم تصدير    وحتىعشر  

لواندا  م احتلوا  1641م, وفي العام  1637م, استولي الهولنديون علي هذا البلد, ثم اخذوا )املينا( في العام  1630

غرب    نمدمري في  البرتغاليين  اقع  بأسعار  إفريقيامو العبيد  من  العديد  قدموا  التاريخ,  هذا  من  وابتداء   .

حقول قصب السكر املزروعة حديثا في املستعمرات االنجليزية والفرنسية. وقد جذبت    أصحاب  إلي منخفضة  

االنكليز والفرنسيين الذين توصلوا  التجار  التجارة  البداية من    هذه  في  الهولنديين,  للحلول مكان  شيئا فشيئا 

م ثم في القرن  1672خالل الشركات الحاصلة علي امتياز, كما كان الحال مع )شركة رويال افريقيا( في العام  

في ما بعد كتجار خاصة, املتمركزين بشكل عام في ليفربول وفي نانت وجزر الكاريبي, التي حلت مكانها   الثامن عشر 

للعبيد    شيئا مستعمرة  اكبر  جامايكا,  سان    أنشاهافشيئا  الفرنسية  املستعمرة  وكذلك  البريطانيون 

م مسرحا ألكبر  1791دومنيك)هايتي(, التي في القرن الثامن عشر, استوردت حوالي مليون عبد,وكانت في العام  

باإلجمال وحسب   البشرية.  تاريخ  في  يتجهون نحو  42كورتن فان    أرقامثورة عبيد, ظافرة  العبيد, كانوا  % من 

و من  38الكاريبي  اقل  و البرازيل,  نحو  5%نحو  كانت    15الشمالية,  أمريكا%  املسافة  ارتفعت  أطول الن  وقد   ,

تجار العبيد, املعبر عنها في اصطالحات    وإرباح بشدة في القرن السابع عشر, بقدر ما كانت املسافة تزداد.    األسعار 

املصنع العام السلع  في  قماش  قطعتي  مقابل  يباع  كان  الذي  فالعبد  مدهشة.  بطريقة  ازدادت  لالستيراد,  ة 

 .16م1750يباع مقابل اثنتين وسبعين قطعة في العام  أصبح م, في داهومي, 1674

 دخول هوالندا في تجارة الرقيق 

غرب اوربا والتي    ي األخرى فية  القوي البحر   أغرتقد  ناألميركيتي  الهائلة التي حققتها اسبانيا من   اإلرباحكانت  

اسبانيا   استغالل  تحترم  تعد  املنافسان    نلألميركيتي لم  وهما  وانجلترا,  فرنسا  من  كل  تستطع  ولم  وحدها, 

في   لهما  املحافظة علي موضع قدم  في  الدولتان    أمريكاالوحيدان إلسبانيا  السادس عشر, واكتفت  القرن  في 

االسباني الذي يجلب الفضة من    األسطول عمرات االسبانية وعلي  بعمليات السلب والنهب والسطو علي املست

علي    أو   ناألميركيتي م لم تجد كل من اسبانيا والبرتغال منافسا لهما سواء في  1550عام    وحتى.  ألوربا  أمريكامناجم  

م  م صار ملوك اسبانيا حكاما علي البرتغال ومن ث1580, وفي عام  إفريقياسواحل    أو سواحل املحيط الهندي  

البحار  أصحاب صاروا   م ثار سكان هولندا ضد الحكم  1572. وفي عام  17كل املصالح االستعمارية فيما وراء 
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االسباني واستطاعوا املحافظة علي استقاللهم رغم كل املحاوالت االسبانية إلخضاعهم, وبذات هولندا تجرب  

في   االستعمار,  مجال  في  )   إفريقيا حظها  موري  في  استقروا  ) Moriحيث  (وكرومانتين  Butri(وبوتري 

 (Kormantine  وصار التجار الهولنديون املوزعين الرسمين للتوابل وغيرها من السلع الشرقية في شمال غرب)

الهولنديين    إمامفليب الثاني ملك اسبانيا مواني البرتغال واسبانيا    أغلق.وفي نهاية القرن السادس عشر  18اوربا

الثائ علي  للقضاء  حملته  من  عام  كجزء  وفي  الهولنديين.  في  1610رين  البرتغالية  البحرية  القوي  تحطمت  م 

م اسس الهولنديون شركة الهند الغربية  1621املحيط الهندي وسيطر الهولنديين تماما علي تجارتها. وفي عام  

  إزاحة ز في  . وواصلت الشركة مهمتها في مساعدة الفرنسيين واالنجلينباألميركيتي  أساساالهولندية التي كانت تهتم  

م. ثم تطور  1630اسبانيا فقدت السيادة علي البحار في عام    إن لدرجة    ن األميركيتيالسفن اإلسبانية القادمة من  

م السيطرة علي جزء كبير من هذه  1637بمهاجمة الهولنديين للبرازيل التابعة للبرتغال, واستطاعوا في عام    األمر 

 . 19املستعمرة

( االستيالء علي املراكز التجارية البرتغالية  Maurice Nassauلندي موريس ناسو ) واستطاع القائد الهو         

م  1640, وفي عام  Loaimdaولواندا  Sao Thomeوساوتومي  Goreeو جوري  Arguin, في ارجوين  إفريقيافي غرب  

الهولنديين    إنم  استقل البرتغاليين عن اسبانيا. ومن ثم لم يعد هناك مبرر للهجوم علي ممتلكات البرتغالية, ورغ 

استرد البرتغاليون ساوتومي ولواندا. وفي عام  م  1648انه في عام    إال قد حاولوا املحافظة علي ما استولوا عليه ,  

احتفظت  1654 الهولندية  الغربية  الهند  فان شركة  وبالرغم من ذلك  البرازيل,  تماما من  الهولنديون  م طرد 

القوي األوروبية علي ساحل غينيا,   اقوي  الذهب, وظلت  الحصينة علي ساحل  القالع  بارجوين وجوري وكل 

, وكانت الشركة تجد سوقا لها في املستعمرات االسبانية  األطلس ي رة الرقيق عبر  وصارت اكبر قوة منظمة في تجا

 . 20في امريكا

الكونغو, وكان لشركة الهند الغربية الهولندية دور    إلي   إفريقياوامتد نشاط الهولنديين في ساحل غرب         

, فاحتكرت  إفريقياتها في غرب  كبير في هذا املجال حيث منحتها الحكومة الهولندية سلطة واسعة في مستعمرا

 . 21التجارة في هذه املستعمرات

 Great Fishنهر جريت فش  حتى هذا وقد استطاع الهولنديون مد نشاطهم شرقا     

راينيت   جراف  باسم  عرفت  التي  املنطقة  الكارو  Graaf Reinetواستوطنوا  حافة  علي  مزارعهم  وامتدت 

 . Little Karoo22الصغرى 
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  إليه يقوم البرتغاليون بتزويد الهولنديين بما يحتاجون    إن  أساسوتعاون الهولنديون مع البرتغاليين علي       

في مزارعهم, وظل   للعمل  رقيق  في عام    حتى كذلك    األمر من  اورانج  1784غزت فرنسا هولندا  وليم  م وهروب 

 (William Orange ) األسطول انجلترا, وهناك اتفقت معه انجلترا علي تكوين حكومة في املنفي وان يحتل    إلي  

 .  23االنجليزي منطقة الكيب ليعرقل نشاط الفرنسيين في السيطرة عليها

االسبانية      البحرية  للقوة  لتحطيم هولندا  املياه  وكان  املناطق    أثره  األمريكيةفي  االنجليز علي  علي سيطرة 

في املناطق التي لم يحتلها احد بعد, خاصة بعد قام االنجليز باإلجهاز علي قوة   أو االسبانية في جزر الهند الغربية 

 .  24م1588في عام Armadaاسبانيا البحرية بتحطيم االرمادا 

  إفريقيا القرن السابع عشر, وكان الحصول علي الرقيق من غرب  وصارت تجارة الرقيق عمال مشروعا في     

  إينفسه, حيث يستعبد الشخص الذي يقترف    اإلفريقيدخل املجتمع    إييتم عن طريقتين احدهما داخلية  

قد يبيع نفسه وذريته لسداد دين عليه. والثانية خارجية حيث تتم خارج املجتمع, وفيها يتم الحصول    أو جريمة,  

  إفريقيا, وفي غرب  األوربية وكالء الشركات    إلي في الحروب, وكان هؤالء الرقيق يباعون    األسر ق عن طريق  علي الرقي 

في الزراعة   في  واألمراءفي مزارع امللوك    أو كان بعض الرقيق يعملون كعمال  , وفي يعض الحاالت كانوا يعملون 

 .25كموظفين في البالط امللكي أو الخدمة في الجيوش    أو التجارة 

فنظمت عمليات القنص    إليهم وقد تطورت عملية الحصول علي الرقيق بمض ي بعد ان ازدادت الحاجة      

نحو   فشئيا  شيئا  الرقيق  علي  الحصول  مصادر  انتقلت  وقد  التجارة,  هذه  احتكار  عقود  وعقدت  والشحن 

السابع    يالنشاطالجنوب من سينيغامبيا, من   القرن  وقي حوالي منتصف  انغوال.  الكونغو ومن  الغيني, ومن 

العام   بنين واملوزنبيق. وفي  الذهب وخليج  بيافرا وانغوال واملوزنبيق  1807عشر, كان دور ساحل  م, كان خليج 

 .  26با%, من صادرات العبيد االنكليزية والفرنسية, وكامل التجارة البرتغالية تقري80يقومون بتزويد اكثر من 

في مجالها فقدم االنجليز والفرنسيون,    أخري طائلة فقد دخلت دول    إرباحاونظرا الن هذه التجارة كانت تدر       

تحتكر التجارة    أخذتوبدأوا يقيمون الحصون واملراكز التجارية لصالحهم. وتألفت الشركات البريطانية التي  

 . 27في الرقيق

 انجلترا ودورها في تجارة الرقيق 

نس ي التاريخ ما قام به االنجليز من جهود في تجارة الرقيق منذ القرن السادس عشر, حيث كان القرصان  ال ي 

ارباحا  Sir John Hawkinsاالنجليزي سير جون هوكنز)  تحقق  التي  الرقيق  تجارة  بجدوي  يؤمن  بريطاني  (اول 

دما رس ي في سيراليون ألول مرة في  تفوق ارباح االتجار في الذهب والعاج, وقد بدا مغامراته في خذا املجال عن
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مايو   من  مقابل  1511الثامن  وذلك  الجديد,  العالم  في  لإلسبان  وباعهم  افريقي  ألربعمائة  واسره  جنيه  35م 

االنجليز التجار  من  اخرا  عددا  املضمار  هذا  في  وتبعه  في  28لألفريقي,  اوال  يعمل  البريطانية  الشركات  وكانت   .

أت تتجه الي الرقيق, وكانت اول دفعة من هذا الرقيق قد وصلت الي فرجينيا  ميدان تجارة الذهب, ولكنها بد 

Virginia 29م وبلغ عددهم عشرين الفا فقط 1620في عام . 

.  ن األميركيتيم بدا االنجليز يصدرون الرقيق الي مستعمراتهم ومستعمرات الدول األخرى في  1640ومنذ عام    

الي تجار رقيق حتي    وملا كانت هذه التجارة تدر ارباحا طائلة  عدد الرقيق    إنفقد تحول عدد كبير من االنجليز 

. وزاد هذا العدد  األطلس يعبد نقلهم االنجليز عبر  15000م حوالي  1700الذين حصل عليهم البريطانيون في عام  

فربول  سفينة,تتبع لي  192م, وبلغ عدد السفن البريطانية التي تعمل بنقل الرقيق حوالي  1800في عام  40000الي  

. وكان  النكسرتسفن تخص    4سفينة, باإلضافة الي    23سفينة, وبرستول    58سفينة, وتتبع لندن    107وحدها  

, وكان  اإلفريقيةعبد, وصارت منطقة سيراليون اهم املصادر الرئيسية للرقيق في القارة    5000مع هذه السفن  

وكان املخطوفين,  الرقيق  لحفظ  وحظائر  مخازن  يقيمون  الرقيق  وصل  تجار  قالع  داخل  تقام  الخازن  تلك  ت 

في   حوالي  1791عددها  وحدهم    40م  الهولنديون  يتبع  وكان  واالنجليز    15قلعة.  من    14قلعة,  ولكل  قلعة 

البرتغاليين والدانماركيين اربع قالع. اما الفرنسيون فكان لهم ثالث قالع, حيث كان دخول الدول الجديدة الي  

, اذ قامت هذه الدول مجتمعة بالعمل في الرق الجماعي, واخذت  30ألفريقيينميدان تجارة الرقيق وباال علي ا

بريطانيا مكان القمة في هذه التجارة حيث وصل عدد الرقيق الذين ارسلوا الي املستعمرات البريطانية وحدها  

بين اعوام   ,  1680فيما  الي امل 1786م  الفا. واذا قدرنا ان ما وصل  الي مليونين ومائة وثالثين  ستعمرات كان  م 

نصف ماخرج من افريقيا الدركنا اي خلل تعرضت له افريقيا خالل القرن السابع عشر, حيث قدر ما وصل الي  

 .31املستعمرات األوروبية كلها حوالي اربعين مليون, وهذا يعني ان قارة افريقيا خسرت قرابة ثمانين مليونا

س ي الوسائل الوحشية التي كانت تؤدي في معظم االحيان  واثناء هذه الرحلة في التجارة املثلثة كانت تتبع اق

الي هالك عدد كبير من الرقيق. وليس ادل علي سوء املعاملة التي كان يلقاها الرقيق من جانب االوربيين من  

  30النائب عن والية ماسوشيتي االمريكية في مجلس العموم البريطاني في  ( Horace Maann) تعليق الوراس مان  

م حيث جاء فيه ان االنسان اذا ما اراد ان يصف االفعال التي يخجل منها االشرار فيمكنه القول ان  1848يونيو  

علي   الحصول  اجل  من  تلهث  االم  وكانت  لها,  بنات  االمريكية  مستعمراتها  بينما  االم  كانت  العظمي  بريطانيا 

سائلها للحصول علي اغراضها  الذهب وحتي يمكنها الحصول عليه عقدت اتفاقا مع اللصوصية واملوت,وكانت و 

من هذه تجارة في الرقيقهي القيود والسالسل الحديدية واالسلحة النارية وغيرها الصطياد الجنس البشري,  

الي   وقد جعلت من افريقيا مسرحا لصيدها ومن اهلها فريسة لها ومن مستعمراتها سوقا لها. فقد اندفعت 
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منتصف الليل, واشعلت في القارة االفريقية النيران حتي تتمكن  حيث يسكن السود كالذئب الي حظيرة الغنم في  

من االمساك باهلها وهم يهيمون علي وجوههم من لهيب النيران, وتركت االطفال والشيوخ للهالك اما االقوياء 

من الرجال والنساء فقد ساقتهم فزعين الي الشاطئ مقيدين ومغلفين كالبضائع علي مراكبليس بها ايه تهوية 

تالصقين لدرجة ال تسمح حتي بمرور الهواء بينهم لتبدا رحلتهم عبر املحيط, وقد تفتح لهم فتحات املراكب  وم

اهل   االوغاد من  فيكافئ  الشاطئ,  الي  املراكب  املوتي, حتي تصل  او اخالء  الطعام  يوميا المدادهمببعض  مرة 

 . 32االرض الجديدة اللصوص بشراء ضحاياهم

مارسة هذه التجارة حيث شلت مظاهر الحياة االفريقية و صارت االرض التي نزلها  وظهرت الوحشية في م      

االوربيون احلك بقاع العام ظالما وسوادا وعزلة, ومن الحقائق التاريخية ان االفريقيين انفسهم لطخوا ايديهم  

افر في هذه التجارة. اذ   لم يكن التاجر االوربي  بهذه الدماء, فاشتركوا مع غيرهم من التجار االوربيين بنصيب و

بالقوة   عرفت  التي  االفريقية  القبائل  بعض  وكانت  حياته,  فقدان  من  خوفا  الداخل  في  التوغل  علي  يجرؤ 

والشجاعة معا توفر علي التاجر االوربي كل هذه املخاطر, فيسوقون بني جنسهم باأللوف الي الشواطئ تحت  

تصلة والتجار يشجعون استمرار هذه التجارة التي كانت  لهيب السياط. واستمر الرق والقارة تتعرض لحمالت م

حرب   قبل  ذروتها  الرقيق  في  االنجليز  تجارة  وصلت  حيث  عشر,  الثامن  القرن  اواخر  حتي  طائلة  ارباحا  تدر 

 .  33االستقالل االمريكية. وكانت ليفربول اهم موانيها الي جانب لندن وبرستول والنكستر

 التبشير في ظل تجارة الرقيق 

إفريقيا  أوروبابين    األساس يكان االتصال          جنوب الصحراء قبل القرن التاسع عشر عن طريق تجارة الرقيق    و

, وكان  34بواسطة جنس اخر"  األجناس  ألحدالتي وصفها احد الكتاب بانها " اكبر استغالل اناني مكثف عرفه التاريخ  

قيامهم بالحركة الكشفية في القرن الخامس عشر وكان غرضهم   الذين نزلوا بأفريقيا مع   األوروبيين أول البرتغاليين 

 .  35في البداية يرمي الي التجارة, وسرعان ما اكتشفوا تجارة الرقيق التي يفوق عائدها ايه تجارة اخري 

(, وقد كان يجري تعميد االفارقة ضحايا  36وهناك من اطلق عليه بحق تعبير االستعمار البشري" االستخراب") 

للتجارة او "املثلث الذهبي", الذي    األطلنطيارة قبل شحنهم الي العالم الجديد في ظل ما عرف باسم مثلث  تلك التج

كان    أساسا. والرق  37والعالم الجديد  إفريقيااهم واثمن ضلع فيه, وهو ذلك املمتد بين    اإلفريقي  اإلنسانمثل  

و التجارة, ولكن لم يتخذ املبشرون ورجال الدين  , وكان جزءا عاديا من الحياة  إلغاؤهمؤسسة معترفا بها حتي ثم  

لعدة قرون   التي وصمت    أية املسيحي  الغرب هي  ان تجارته مع  بل  له,  تقليص االم الخاضعين  او  نهائه  خطوة ال 
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  أسطول بصفة العبودية. ثم ان الدول الغربية هي التي مارست الرق علي نطاق واسع, فبريطانيا كان له    األفارقة 

في العام, ولم تكن    إفريقيالف  50نحو    إلي الرق    إلغاءسفينة, ووصل ما نقلته وحدها قبل قرار    192ن  للرق يتكون م

"  كانت تمتلك  The Society for the Propagation of the Gospel"الوحيدة بل ان جمعية نشر املسيحية نفسها  

انها عوضت عند   .وكان 38ن كانت تمتلكهم وتم تحريرهمعم   إسترلينياجنيها  88230الرق بمبلغ    إلغاءالعبيد, بل 

في املستعمرات البرتغالية, كما كانت الكنيسة تحصل الضريبة    إقطاعياتملك البرتغال يمنح الكنيسة ورجالها  

وتمول بهم مشاريعها الدينية, وفي مواني تجارة الرقيق  كان يقام    األسواقعلي شكل رؤوس من الرقيق تبيعهم في  

ال  عرفه  ديني  حفل  يجلس  اغرب  حيث  كبار    األسقف تاريخ,  من  كبير  لفيف  به  ويحيط  الرخام,  من  كرس ي  علي 

ثم   تعميد    األسقف  ايعمد املوظفين,  يسبقها  كان  الرقيق  تصدير  فعملية  الرقيق,  من  التعساء  رعاياه  ببركاته 

الرقيق الكنيسة من تجارة  اكبر رجالها, وهكذا كان موقف  يتولي  39الكنيسة وحضور  الكنيسة  , فقد كان ممثل 

كن الرسالة  لم ت  األساسيةمن الرقيق يتم تعميدها قبل تصديرها.  فمهمتهم    رأستحصيل مبلغ من املال علي كل  

اقع   تعلم    إناحدهم في بحثيه الجامعي املنشور بعد    أكداملتدني, في ظل الرق حيث    اإلفريقياملسيحية بقدر تبرير الو

 .40في جامعة ليدن )ان الرق ال يتنافى مع الحرية الدينية( 

 تجارة الرقيق  إلغاءدور بريطانيا في 

االنجليز ان التاريخ لن يغفر لهم ما اقترفوه من آثام في حق الجنس البشري بممارستهم هذه التجارة في   أدرك لقد  

الجماعات   توماس كالركسون    اإلنسانية البشر, فتكونت بعض  الجماعات  اعضاء هذه  ابرز  الرق, ومن  ملكافحة 

 (Thomas Clarksonالذي سافر الي برستول وليفربول لجمع بيانات عن الرق)  يق, واستطاع ان يجمع العديد من

ونزعات   القدمين  وقيود  اليدين  قيود  من  نماذج  عودته  عند  معه  وحمل  التجارة  هذه  عن    األظافر املعلومات 

علي ظهورهم, وكذلك    أسيادهم  أسماءعند كتابة    أجسادهمالحديد التي كانت تكوي بها    وأسياخوفاتحات الفم  

احد تجار    John Newton.كما نقل جون نيوتن  41تي ال يفرون الي الغاباتالتي كانت تشد اليها رقابهم ح  األطواق 

الي العالم    األطلس يالعبيد الذي صار قسيسا بكنيسة سان ماري بلندن صور عن سفن العبيد اثناء الرحلة عبر  

العاشر)شغل   ليو  البابا  اصدر  حيث  الرقيق,  تجارة  الغاء  الي  الدعوة  في  ملحوظا  دورا  الكنيسة  ولعبت  الجديد, 

م  1542م(, قرارا ضد العبودية. كما اصدر االمبراطور شارل الخامس امرا في عام  1522  -1513منصب البابوية من

في الرقيق واطالق سراح جميع ا في  يقض ي بمنع االتجار  اليزابيت لوما    أمريكالعبيد  اإلسبانية, كما وجهت امللكة 

م الي جزيرة هيسبانيوال, وتحركت قوي اخري تدفعها الشفقة  1562شديدا الي جون هوكنز الذي نقل العبيد في عام  

  . 42م ضد تجارة الرقيق1724قرارا في عام Quakersوالرحمة علي ابناء الجنس البشري, فأصدرت جماعة الويكرز  
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م اسست هذه الجماعة اول جمعية ال لغاء الرق في بريطانيا وقامت بحملة واسعة من اجل القضاء  1783وفي عام 

علي هذه التجارة وخاصة في غرب افريقيا, وكنت هذه الجمعية اول واحدة من نوعها في العالم, وكان ذلك سببا  

فط  امريكا  في  البريطانية  املستعمرات  في  الكويكرز  طوائف  ورفض  لتحرك  عبدا  يمتلك  من  بينهماكل  من  ردت 

 . 43تحريره

وعندما ثارت املستعمرات البريطانية في امريكا ضد الحكومة وحاربت االنجليز وحصلت علي استقاللها في عام       

م وعد البريطانيون اثناء الحرب العبيد هناك بمنحهم الحرية اذا ما تخلوا عن اسيادهم من االمريكيين, وقد  1783

الحرب حيث صاروا احرارا,  هرب   الي لندن بعد  البريطانية ورحل عدد منهم  القوات  الي  عدد كبير منهم وانضموا 

 ولكنهم كانوا فقراء فاضطروا الي االستجداء في الشوارع وصاروا فيما بعد مصدر قلق في املجتمع.

الفئات املنكوبة  في املجتمع تدافع عن تلك  البارزة  ذت هذه الشخصيات تقود  واخ   وتحركت بعض الشخصيات 

تلك   ومن  عليها,  والقضاء  بإلغائها  ويطالبون  التجارة  هذه  بفظاعة  البريطاني  الشعب  ألقناع  ضخمة  حملة 

شارب   جرانفيل  سترونج  Granville Sharpالشخصيات  جوناتان  ويدعي  العبيد  بأحد  التقي   Jonatanالذي 

Strongوقد لقي هذا العبد معاملة قاسية من سيده انتهت    الذي كان عبدا عند احد املحامين في جزيرة بربادوس

عينيه احدي  القضائية  44بفقدان  االوساط  علي  ووزعها  العبد  هذا  معاملة  سوء  عن  نشرة  بطبع  شارب  قام   .

وتضمنت الدعوة الي مساواة العبد في الحقوق والواجبات بمجرد ان تطأ قدماه ارض انجلترا, وفي تلك الفترة ظهر  

العبد جيمس سوميرستالي حيز الوجود ق في صحبة سيده شارل    James Somersetضية  انجلترا  الي  الذي جاء 

ستيوارت, وما ان وصل الي انجلترا حتي هرب من سيده, لكن امكن القبض عليه مكبال باألغالل وارسل الي جزيرة  

في   املحكمة  فقضت  القضاء,  علي  االمر  وعرض  اصدره  1772يونيو    22جامايكا  الذي  بالحكم  اللورد  م  القاض ي 

بانه بمجرد ان تطأ قدم اي عبداي جزء من ارض بريطانيا او ممتلكاتها فانه يصبح حرا,  Lord Mansfieldمانفيليد  

.  45وكان هذا الحكم اول صفعة اصابت تجارة الرقيق والعاملين بها وضاعف من اآلمال املعقودة للقضاء عليها

م جمعية تتكون من  1787ن من نشاطهم, فتألفت في لندن في عام  وبعد هذا الحكم بدا دعاة تحرير الرقيق يكثفو 

اثني عشر عضوا منهم ثمانية من جماعة الكويكرز, واخذت هذه الجمعية تطالب بإلغاء تجارة الرقيق, وتقابل معهم  

فورس   ولبر  البرملان  William Wilberforceوليم  في  عضوا  كان  حيث  البرملان,  في  بلسانهم  بالتحدث  وعد  الذي 

لبريطاني, وكان خطيبا مشهورا, وبدا وليم ولبر فورس يتبني قضية تحرير الرقيق, واستطاع اقناع صديقه وليم بت  ا

William Pitte46بمحاربة هذه التجارة. 
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م لم تقم انجلترا باي اجراء ايجابي ألجل مقاومة هذه التجارة بينما كانت الدنمارك قد سبقتها  1804وحتي عام       

مرسوم في  واصدرت  ملكيا  عام  1792مايو    16ا  جعلت  ولكنها  رعاياها  علي  الرقيق  تجارة  بإبطال  منهاية 1802م 

 .47التجارة

م, ونجح في حمل املجلس علي اصدار  1806واخيرا نجحت الحركة من جديد عندما اثارها لورد جرانفيل عام       

. ولقد  48م1807افق مجلس اللوردات اال في عام  قرار بأنهاء تجارة الرقيق من جميع االراض ي البريطانية, ولكن لم يو 

افق البرملان البريطاني في عام  م علي الغاء تجارة الرقيق, وتحولت مدينة فريتون  1807توجت هذه الجهود عندما و

Freetown  اقبة تجارة الرقيق عبر االطلس ي, وواصل دعاة الغاء تجارة في سيراليون الي قاعدة لألسطول البريطاني ملر

عام  الرقي في  الرق  بإلغاء  النهائي  القرار  صدر  حتي  جهودهم  البريطانية. 1833ق  اإلمبراطورية  اراض ي  جميع  في  م 

واخذت الحكومة البريطانية تسعي جاهدة لتنقيدهذا القرار عن طريق دورياتسفن االسطول البريطاني التي اخذت  

سفن التي تعمل في مكافحة تجارة الرقيق حوالي  تجوب مياه غرب افريقيا ملنع تصدير الرقيق او نقله, واصبح عدد ال 

عشرين سفينة حربية تقل اكثر من الف بحار مهمتهم البحث عن السفن التي تتاجر في الرقيق, وكانت سيراليون هي  

القاعدة البريطانية الوحيدة التي تضم قاعدة لسفن دوريات مكافحة الرق, وانشت بها محكمة ملحاكمة السفن  

.ونجح األسطول البريطاني في القبض علي مئات السفن التي تعمل بهذه  49عليها وهي تحمل الرقيقالتي يتم القبض  

الرقيق تحمل   العبيد, وبالرغم من  هذا فقد استمرت سفن  ان يحرر عشرات االالف من  التجارة, كما استطاع 

لتجارة وتبعتها دول اخري,  م, ورغم هذا استمرت بريطانيا في مكافحتها لهذه ا1830عبد حتي عام    125,000حوالي 

م, وحرمتها فرنسا في  1804م, وحرمتها الواليات املتحدة في عام  1802حيث حرمت الدنمارك تجارة الرقيق في عام  

م, اال ان اصدار هذه القوانين ال يعني القضاء علي تجارة الرقيق, وذلك الن الدول االوروبية لم تكن جادة  1818عام  

 ع التنفيذ. في وضع هذه القوانين موض

م ال عادة تنظيم خريطة اوربا بعد الحروب النابليونية فرصة ملحاربة  1815كان مؤتمر فيينا الذي عقد في عام        

تجارة الرقيق السيما وان السفن التابعة  لدول شمال افريقيا كانت دائمة االغارة غلي سفن الدول االوربية, فاتخذ  

ارة, ومن اجل تنفيذ ذلك عقدت كل من انجلترا وفرنسا اتفاقا بالتعاون في  املؤتمر قرارا بضرورة سحق هذه التج

 .50م1819عدم ادخال الرقيق في ممتلكاتهما, وعلي ان تتوقف هذه التجارة نهائيا في اول يونيو عام 

لهما,وفي ع1817وفي عام         التابعة  بتفتيش السفن  البريطاني  ام  م سمحت اسبانيا والبرتغال لسفن االسطول 

م انضمت فرنسا الي هاتين الدولتين, وقد اتخذت بريطانيا من هذه االعمال ذريعة لفرض سيطرتها البحرية.  1831

بلمرستون   البريطاني  الوزراء  رئيس  هذه    Palmertoneوكان  القضاء علي  تشجيع  في سبيل  اقص ي جهد  بذل  قد 

م لبحث نشاط التجار علي ساحل  1871عام  التجارة, واتخذ خطوة ايجابية في هذا املجال عندما شكل لجنة في  
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غرب افريقيا, ودراسة بنود املعاهدات واالتفاقيات السابقة والبحث عن امكانية االستفادة منها في وضع حد لتجارة  

في املحيط االطلس ي, وكان هذا االجراء خطوة الستبدال املعاهدات   الرقيق, وتم االتفاق علي زيادة سفن الرقابة 

. ولكن هذه الجهود البريطانية لم تحقق اآلمال  51دات اخري تنص علي تحريم تجارة الرقيق نهائياالقائمة بمعاه

  135املعقودة عليها في القضاء علي تجارة الرقيق ذلك الن عدد العبيد املصدرين سنويا من غرب افريقيا بلغ حوالي  

( ان عدد الرقيق الذين اخذوا من افريقيا الي األميركتين  Curtin, P.Dفيليب كورتن) م, ويقدر  1840الف عبد في عام  

تم نقلهم الي اوربا ليصل  املجموع    150,000عبد, ويمكن ان يضاف اليهم    135,000م كان حوالي  1600قبل عام  

الف, واملتوسط السنوي لهذه الفترة التي بلغت  285,000الكلي في القرنيين الخامس عشر والسادس عشر حوالي  

عدد األفارقة الذين رحلوا الي العام  Curtinفيليب كورتنعبد, وفي القرن السابع عشر قدر    1800ا حوالي  عام  150

عبد الي اوربا وجزر االطلس ي, وبهذا يكون املتوسط    25,000عبدا, ويمكن ان يضاف اليهم    1.280.000الجديد حوالي  

ليب كورتن عرضا سريعا للرقيق املصدريين الي  عبد سنويا, كما قدم في  13,000السنوي للقرن السابع عشر حوالي 

 . 52اوربا واألميركتين علي النحو التالي:

 

 

عدداملصدرينالي   

جزر   و  اوربا 

 االطلس ي 

املصدرين   عدد 

 الي امريكا

املتوسط  

 السنوي 

 م1500حتي عام 

–م1501من

 م 1600

- م1601من  

 م 1700

      33,500    

      116,400 

25,100 

 

  --- 

            --- 

 -------------------

- 

 

         --- 

125,000 

      1,280,000  

      6,265,000 

      1,628,000 

 

 ------------------ 

   9,297,000 

 

          670 

         2400 

        13,000 

57,000 

        27,000 

 

 ---------------- 
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  - م1701من  

 م 1801

 م1810بعد عام 

 االجمالي 

175,000 

 

 

 

افقة الدول االوربية عليها اال ان تجارة الرقيق   توضح هذه االرقام انه بالرغم منصدور قرارات محاربة الرق ومو

استمرت حتي في القرن التاسع عشر وهو قرن مكافحة هذه التجارة, وخاصة وان قرارات الحظر قد طبقت علي  

جمعياتمن تقف  لم  هذا  ومع  األميركتين,  الي  استمرت  ولكنها  استمرار  اوربا  امام  االيدي  مكتوفة  الرق  اهضة 

جهوده في سبيل القضاء عليها نهائيا,  William Wilberforceوليم ولبر فورس  ممارسة االتجار في الرقيق وواصل  

الذي تقدماليالبرملان باقتراح تعويض  Thomas Buxtonواختار خليفة له من الشباب يدعي توماس بكستون  

م,  1833يوليو    27عن الغاء الرق, ونجحت هذه الجهود في اصدار قانون الرق في    املالك في جزر الهند الغربية

ونص علي ان تدفع الحكومة البريطانية عشرين مليونا من الجنيهات في سبيل الغاء الرق تعويضا ال صحاب  

.  53الغربيةالف من الرقيق من جزر الهند    800م كان قد تم تحرير  1834يوليو    31العبيد في الجزر الغربية وفي  

 Wilberforce.كل هذا كان تتويجا لجهود 

 الجهود الدولية ملقاومة الرق: 

في الوقت الذي كانت بريطانيا توالي جهودها ملقاومة الرق مع الدول االوربية, قامت بضغط مماثل علي الزعماء  

عن اجزاء من بالدهم    معاهدة صداقة وسالم تنازل تنازل الزعماء بمقتضاها  150االفارقة وعقدت معهم حوالي  

لبريطانيا وتعهدوا فيها باالمتناع عن االتجار في الرقيق. وكان هذا في مقابل بعض الهدايا من األقمشة والطباق 

والخمور. وليس معني عقد هذه املعاهدات ان الزعماء االفارقة لم يقوموا بعمل ايجابي من وحي انفسهم ومن  

هذه  علي  للقضاء  عليهم  املسئولية  اقع  الرقيق,    و تجارة  ملقاومة  االفريقية  الجهود  بعض  فهناك  التجارة. 

( التابعة للكونغو خطابا Bakongoم عندما كتب امللك املشهور لدولة باكونجو) 1526وبدأتتلك الجهود في عام  

 .54( يشكو اليه بان تجارة الرقيق قد سببت اضرارا كثيرة لدولتهAfonsoيحتج فيه الي ملك البرتغال )افوتس 

    ( اجاجا  امللك  ارسل  الغربي  افريقيا  ساحل  علي  داهومي  اداره  Agajaوفي  مدينة  علي  لالستيالء  (جيشا 

 (Ardrah  عام في  يخبرها  1724(  البريطانية  الحكومة  الي  خطابا  وارسل  الرقيق  تجارة  علي  القضاء  بقصد  م 
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دت علي دولته من جراء تجارة  برغبته في ايقاف تصدير الرجال والنساء من شعبه, وشرح لهم االضرار التي عا

 الرقيق. 

م عندما زار االمامة في فوتا تورو في شمال السنغال, حيث كتب  1789ومثال اخر اورده رحالة سويدي في عام  

هذا الرحالة بان االمامة في فوتو تورو اصدرت قانونا ينص علي عدم اخذ اي رقيق منفوتو تورو للبيع في الخارج,  

نسية ارغام االمام علي انهاء العمل بهذا القانون, ولكنه رفض هذا باإلضافة الي عدة  ولقد حاولت السفن الفر 

محاوالت اخري في منطقةبنين ولكنها باءت بالفشل ولعل السبب في ذلك يرجع الي ان تجارة الرقيق كانت جزءا  

ذلك للعمل في املناطق  اساسيا من النظام التجاري لغرب افريقيا حتي السنوات االولي من القرن التاسع عشر, و 

 . 55االستوائية االمريكية

وفي اوائل السبعينات من القرن التاسع عشر بدأت حكومة الواليات املتحدة تبذل جهودا جادة للقضاء علي     

م حتي كانت تجارة الرقيق عبر االطلس ي قد انتهت وشهد النصف الثاني من  1865هذه التجارة, ولم يأت عام  

هودا دولية اخري للقضاء التام علي هذه التجارة في الجنس البشري, حيث قامتبريطانيا  القرن التاسع عشر ج

بعقد بعض املعاهدات مع الدول من اجل القضاء علي الرق, ومن ابرز تلك املعاهدات هذه املعاهدة مع سلطان  

واغالق كل االسواق  م, ونصت علي منع تصدير العبيد في ممتلكات سلطان زنجبار  1870زنجبار في الخامس يونيو  

الرقيق في  بالتعامل  تقوم  التي  الدول  56في مملكته  بقية  مع  بريطانيا جهودها  الدولي واصلت  املستوي  .وعلي 

األخرى علي ان تتضمن كافة اللقاءات الدولية ما يفيد الغاء الرق وتحريم االتجار فيه. جاء ذلك في مؤتمر برلين  

التاسع1884/1885لعام   املادة  نصت  حيث  ملبادي  م  طبقا  الرقيق  تجارة  الن  نظرا   (( املؤتمر  نصوص  من  ة 

القانون الدولي الذي تعترف به القوي املوقعة علي مرسوم املؤتمر, ونظرا الن عمليات نقل الرقيق برا وبحرا  

ممنوعة. لذا فان القوي التي لها حقوق سيادة او نفوذ في املناطق التي تكون حوض الكونغو, تعلن ان هذه  

طق لن تستخدم كسوق للرقيق وتلتزم كافة القوي باتخاذ كافة الوسائل لوضع حد لهذه التجارة, ومعاقبة  املنا

 .57كل املشتغلين بها

م لبحث مسألة الرقيق االفريقي نالحظ ان معظم مواد  1890وفي مؤتمر بروكسل الذي عقد في الثاني من يوليو     

ق. وتنظيم عمليات القضاء عليها, وقد افاض املؤتمر كثيرا في  هذا املؤتمر تدور حول القضاء علي تجارة الرقي

النقاط والبنود التي تتعلق بالقضاء علي هذه التجارة. فقد نصت املادة الثالثة علي ان تتعهد القوي التي تمارس  

التي  السيادة او الحماية علي مناطق في افريقيا ان تعمل علي القضاء عليها بأي وسيلة فعالة, ومن حق القوي  

القوي مسئولة   اقعة تحت سيادتها, وتظل هذه  الو املناطق  كل  في  براءة  الي شركات ذات  تفوض مسئولياتها 
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البنود .كما نصت املادة الخامسة علي ان تتعهد الدول املوقعة علي مرسوم  58بشكل مباشر عن تنفيذ هذه 

بوضع  الخاصة  التشريعات  تصدر  وان  به  الواردة  القوانين  بتطبيق  الذين    املؤتمر  االشخاص  علي  عقوبات 

نتيجة توقف او   الرقيق املحررين  ان  السادسة علي  املادة   بالعنف. ونصت  الرقيق  القبض علي  في  يشتركون 

مناطقهم   الي  من جديد  الظروف  اذا سمحت  من جديد  يعودون  القارة سوف  الرقيقداخل  افل  قو مصادرة 

طلب من الدول املوقعة علي هذا الرسوم حمايته, فعليها  . وجاءفي املادة السابعة ان اي عبد هارب ي59االصلية  

ان تلبي طلبه. وان تستقبله داخل املعسكرات  او املحطات التي انشئت لهذا الغرض علي ظهر السفن الحكومية  

املادة   ونصت  والبحيرات.  االنهار  في  تعمل  تباشر    18التي  ان  يجب  االتفاق  هذا  علي  الوقعة  الدول  ان  علي 

 .60نحو حماية الرقيق املحررين, وان تكفل لهم سبل الحياة الكريمةمسئولياتها 

م 1816وبدأت الدول االوربية ابتداء من القرن التاسع عشر تضع مبادئ تحريم الرق موضع التنفيذ, ففي عام    

الي   املحررين  الرقيق  نقل  مسئولية  عاتقها  علي  اخذت  تأسيسها  ومنذ  االمريكية  االستعمار  تأسست جمعية 

الدافع الحقيقي هو ان كثيرا من الرقيق نالوا    ليبيريا, ولم يكن الدافع الي ترحيل هؤالء الرقيق انسانيا وانما كان

حريتهم بسبب موت اسيادهم في الواليات املتحدة اوائل القرن التاسع عشر, وكان مالك الرقيق يكرهون ان  

يجدوا في ارضيهم رقيقا يتجولون وهم احرار من كل سلطان, فيجبرون بني جنسهم من الرقيق علي التطلع الي  

م قررت الحكومة األمريكية اعطاء 1819.وفي عام  61ق مع مصالح اصحاب املزارع الكبيرةالحرية وهو ش يء ال يتف 

البحرية األمريكية حق تفتيش السفن في البحار بحثا عن الرقيق وان تطلق سراحهم وتعيدهم الي افريقيا مرة  

 اخري. 

مدي صالحية شواطئ    ونسقت جمعية االستعمار األمريكية جهودها مع الحكومة, وارسلت بعثة الستكشاف    

عام   من  سنوات  اربع  استمرت  التي  األمريكية  الحرب  لكن  البريطانية,  سيراليون  مثال  علي  الي    1861ليبيريا 

م حددت تحرير الرقيق بسبب ارتباط الجنوبيين بالرقيق وتجارته.ولكن رغم ذلك فقد استطاع اعضاء  1865

الرقيق املحرر الي هذه املنطقة, واخذت ليبيريا تستقبل  البعثة شراء قطعة ارض في ليبيريا واخذت السفن تجلب  

القرن   منتصف  حتي  الناشئة  الدولة  هذه  شئون  بإدارة  االستعمار  جمعية  وقامت  املحررين,  الرقيق  جموع 

م انسحبت الجمعية من هذه املهمة, واصبحت ليبيريا جمهورية زنجية مستقلة.  1847التاسع عشر ففي عام  

م انضمت اليها والية ماريالند في اقص ي مقاطعات ليبيريا  1857ت اول رئيس لها. وفي  وصار جوزيف جنكر روبير 

 م اعترفت الواليات املتحدة بها رسميا. 1860جنوبا, وفي عام 
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اما الرقيق املحررين في بريطانيا ومستعمراتها فقد انشئت لهم اول مستوطنة افريقية في سيراليون وهي ترتبط    

م, وذلك بان عددا  1772ق في بريطانيا حيث ترتب علي حكم القاض ي مانفيلد في عام  ارتباط وثيقا بقصة الر 

كبيرا من الخدم الزنوج تجاوز اربعة عشر الف هاموا علي وجوهم في طرقات وشوارع لندن دون عمل, مما ترتب  

سارع  عليه بطالة وجوع ومرض, وبذلك ظهرت مشكلة تحتاج الي حل, وهنا احس جرانفل شارب بمسئولية, ف 

م وعرفت هذه اللجنة باسم لجنة  1786باالنضمام الي لجنة تكونت بعد ذلك من رجال االعمال في لندن عام  

السود. التبرعات    Committeefor Relieving the Black poorThe اغاثة  لجمع  الصحف  في  نداء  ونشرت 

م تقدم دكتور  1786. وفي عام 62لتحسين احوال السود ونجم عن هذا جمع مبلغ ثمانمائة جنيه في شهور قالئل

بمشروع  إلقامة مستوطنة في شبه جزيرة سيراليون إليواء الزنوج في بريطانيا, Henry Smeatmonهنري سيمان  

افقت عليه, وتكفلت بدفع   اقتنعت لجنة السود بهذا االقتراح وعرضته علي وزارة الخزانة البريطانية, والتي و و

الي   الرقيق  لنقل  الالزمة  والشوارع  االموال  الطرقات  من  املتسولين  العبيد  كل  جمع  تم  وبالفعل  سيراليون. 

م,  1787احدي جزر كناري في العاشر من مايو    Teneriffeوامكن شحن سفينتين. وقد وصلت القافلة الي تناريف  

.وفي  63عند مصب سيراليون BayFrenchman'sوبعد اسبوع قضته هناك واصلت سيرها الي خليج فرنشمانز

جورج 1790عام   سان  خليج  رابطة  باسم  عرفت  شركة  تأسيس  في  وزمالؤه  شارب  جرانفل  نجح   .The Stم 

George's Bay Association  عام وفي  افريقيا,  غرب  ساحل  مع  املشروعة  التجارة  وتنشيط  تشجيع  بهدف 

وعرض    م زاد عدد مؤسس ي الجمعية حتي بلغوا مائة عضوا وطالبوا البرملان بإصدار قرار تأسيس الشركة,1791

م وحلت محل  1791املشروع علي مجلس العموم, وصدر القانون بتأسيس شركة سيراليون في السادس من يونيو  

مارس    19فبراير الي    28م حملت السفن املهاجرين تباعا في الفترة من  1792من يناير    15الشركة السابقة, وفي  

حوالي  1792 املهاجرين  جملة  وبلغت  ال  1131م,  اثناء  ومات  تباشر  64رجال  56رحلة  فردا  الشركة  .واستمرت 

م ال قناع الحكومة بتولي امور سيراليون  1802عملها, ولكن بسبب الخسائر الفادحة بدأت املحاوالت في عام  

الحكومة   الي  املستوطنة  ادارة  بنقل  اللجنة  الشركة واوصت هذه  في خسائر  للتحقيق  برملانية  لجنة  وارسلت 

البرملان بالفعل علي صر  افق  م صدر  1807ف املبالغ الالزمة إلقامة املزيد من التحصينات وفي اوائل عام  وو

قانون بتحويل املستوطنة الي مستعمرة للتاج البريطاني, وحلتشركة سيراليون. وتم بالفعل النقل الرسمي في  

بريطانية   م, وانزل علم الشركة ورفع مكانه العلم البريطاني, وهكذا صارت سيراليون مستعمرة1808اول يناير  

وانتهت قصة الرق داخل بريطانيا بعد صدور قرار الغاء هذه التجارة في املمتلكات  البريطانية فيما وراء البحار.  

 .65م1833وصار امتالك العبيد محرما في اي جزء من املمتلكات  البريطانية في عام 

 الخاتمة 
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قي افية  الجغر الكشوف  بعد  غربها  افريقيا وخاصة  قارة  وهو  لقد شهدت  بها  ش يء  اثمن  في  الرفيق  تجارة  ام 

سكانها طوال ثالثة قرون ونصف, فمع قدوم االوربيين الي غرب افريقيا منذ القرن الخامس عشر حدثت تطورات  

هامة في غرب افريقيا حيث كانت تجارة الرقيق ورواجها بمثابة عامل جديد برز ليؤثر علي شكل الحياة في املنطقة  

ي فيها, فقد ترتب علي تجارة الرقيق نقص خطير في عدد السكان بعد نقل عدد كبير من  وليمثل عامل هدم سكان

الجنسين الي العالم الجديد. وبرغم ان البداية التي افتتحت بها البرتغال صفحة الرق في العصر الحديث تبدو  

قةالوثنيون عن اجوائهم  في مظهرها انسانية متصلةبالدافع الديني اذ ادعت البرتغال ان هدفها هو ابعاد األفار 

فالشك في ان هذا ال ينفي ان  -االفريقية لتلقينهم مبادئ املسيحية ثم ليعودوا الي بالدهم ليكونوا رسال لنشرها

الساحل   اصبح  حتي  االمر  تطور  فقد  الحديث,  العصر  في  مساوئه  بكل  الرق  مدرسة  البرتغاليين هم مؤسسو 

ة احتاجها الغرب لتعمير العالم الجديد. وحتي نهاية القرن السادس  الغربي ألفريقيا موردا هاما لأليدي العامل

عشر كانت البرتغال هي التي تحتكر تجارة الرقيق وتقوم بتمويل امالكها واالمالك االسبانية وغيرها بحاجتها من  

م تستطع  الرقيق االفريقي حيث كان في لشبونة سوق كبيرة للرقيق تمد العالم الجديد بحاجته منهم, ومع ذلك ل

الهولنديون   فدخل  للرقيق  املتزايدة  األخرى  االوروبية  الدول  طلبات  تسد  ان  البرتغال  بذلتها   التي  الجهود 

الطلبات   ليسدوا  البرتغال  جانب  الي  امليدان  هذا  االوربيين  من  وغيرهم  واإلنجليزوالدانمارك  والفرنسيين 

– والدخان في امريكا, وقد بلغت ارباح هذه التجارة  املتزايدة للرقيق الالزمين للعمل في مزارع القطن والسكر  

الرقيق الوحدة برحلة    - تجارة  في جولة  تقوم  البريطانية  الرقيق  كانت سفن  , فتنقل  مثلثيه حدا خياليا فمثال 

بها املحيط    أدميةحيث تستبدلها بشحنات    إفريقياالفائض من املصنوعات االنجليزية لغرب     األطلنطي تعبر 

في مناطق  الخام والتبغ وغيرها من    فتفرغها  بالسكر والقطن  لبريطانيا محملة  بالتالي  ثم تعود  بأمريكا  العمل 

املحاصيل, وفي كل مرحلة من هذه املراحل تحقق ارباحا طائلة.وبعدها صدرت القوانين إللغاء الرق وبداية  

كان املقدمة الطبيعية الستعمار    إفريقياالرق من    إلغاءاالستعمار الكامل ألجزاء القارة بما فيها سكانها. اي ان  

والسيطرة علي كل مواردها وثرواتها,وبهذا نستطيع القول ان تجارة الرقيق كانت وباال علي سكان القارة   إفريقيا

غرب    اإلفريقية وسكان  عامة  اقتصادية   إفريقيابصفة  مشكالت  من  القارة  تعانيه  ما  وان  خاصة,  بصفة 

في    األفارقةهذه التجارة في الجنس البشري التي مست حياة    إلي   األول قام  ترجع في امل   إنماواجتماعية وسياسية  

وعادت بفوائد ضخمة علي    األمريكية كل منحي من مناحي الحياة, ولقد ساهمت هذه التجارة في ازدهار القارة  

  األيدي ا من  , فصدرت اثمن واغلي مواردهاإلفريقيةتجار اوربا في الوقت الذي ادت الي انهيار وتدمير املجتمعات  

املجتمعات   لألوربيين علي حساب  الضخمة  الثروات  املزيد من  في    اإلفريقيةالبشرية والتي حققت  تعاني  التي 

 الوقت الحاضر من مشكالت التخلف والفقر.
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 منذ أواخر العصر الموي  الثورات التي قامت ف إقليمي برقة وطرابلس

 م( 799  ،هـ 183م حىت  740  / هـ123وحىت نهاية العصر العباسي )  

 د: سعد رحومة املبروك شميسة

 التربية / الزنتان كلية 

 

 مستخلص: 

وتعد قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع بإسهاب من أهم األسباب التي دعت الباحث الختيار هذا  

ا من هذا الهاجس, يحاول هذا البحث ترميم إحدى الثغرات في الدراسات التاريخية متوخًيا من  
ً
املوضوع, وانطالق

بحاجة ماسة إلى االستقصاء والبحث من وجهة نظر    , ألنهاأسباب هذه الثوراتذلك تقديم مساهمة متواضعة لفهم  

 املؤرخين والتربويين والبحاث. 

وتأسيًسا    , الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس خالل مدة البحثتكمن أهمية البحث في إلقاء الضوء على     

  قة البحث؟ وما نتائجها؟ على ما تقدم تنطلق الدراسة من تساؤالت أساسية مؤداها: ملاذا قامت الثورات في منط 

 ؟.  ما مدى مساهمة دراستها في تقدم البحث التاريخي وأخيًرا 

 ألن هذا البحث يقوم على دراسة ومعرفة األحوال واألحداث التي جرت في املاض ي، وأن التاريخ علم يبحث     
ً
ونظرا

دها وتحليلها, من هنا فإن  عن الحقيقة من خالل جمع املادة العلمية من مصادرها وتفحصها والتحقق منها ونق

 عن املناهج العلمية األخرى التي قد يتبعها الباحث لتقديم  
ً
املنهج املتبع في هذا البحث هو املنهج التاريخي، فضال

 ـ املنهج االستردادي.  4ـ املنهج املقارن.   3 املنهج السردي.ـ   2ـ املنهج الوصفي التحليلي:   1 -املعلومة املفيدة وهي:

Abstract: 

The existent documents lack studies that thoroughly deal with issues mentioned above. For this 

reason, the researcher chose this topic. So, this study investigates the problems related to 

revolutions and how to deal with them. 

The method used in this research is the narrative approach based on analysing and clarifying the 

texts and presenting and comparing the opinions of historians and researchers to reach the 

historical truth by drawing specific conclusions.  

Based on this concern, this research attempts to fill one of the gaps in historical studies, aimingat 

making a modest contribution to understanding the causes of these revolutions because they are 
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in dire need of investigation and research from the point of view of historians, educators and 

researchers. 

Thus, the importance of this research lies on attempting to shed lights on the revolutions that 

took place in the provinces of Cyrenaica and Tripolitania during the aforementioned period. The 

study begins with the following basic questions: 

Why did revolutions take place in Cyrenaica and Tripolitania areas? What were their results? 

Finally, how much would the study of these events contribute to the advancement of historical 

research?  

In order for the research to provide sufficient background on the field of study, the researcher 

tries to limit the research sources to the following: 

1. The use of previous studies that dealt with the revolutions in the Islamic Maghreb in general 

and the region of Cyrenaica and Tripolitania in particular focusing on the most important causes 

and consequences of instabilities. 

2. Utilizing the historical sources and references that dealt with the research period. 

Since this research is based on studying and knowing the conditions and events that took place 

in the past, and that history is a science that seeks the truth by collecting scientific material from 

its sources, examining, verifying, criticizing and analyzing it, the approach used in this research is 

the historical approach, besides some other methods that a researcher may followto provide 

useful information. These methods include: 

1- Analytical descriptive approach. 2- The Comparative Approach. 3- The Re-constructionist 

Approach. 

 :املقدمة

 في العصر اإلسالمي حيث كان العراق يسمى بالبصرة    1كانت ليبيا تعرف ببرقة وطرابلس   
ً
على غرار ما كان شائعا

 . 2وفي الجزيرة العربية نجد والحجاز والعسير..الخ ،والكوفة وبغداد

من وضع االستعمار الروماني في    ،واالسمان أويا )طرابلس( و سيرينايكا )برقة( بدورهما أسمان إقليميان قديمان    

وإن كان األخير قد اشتق من اسم مدينة بركة )برقة( ال من اسم اإلقليم سيرينايكا. ولم    ،في الثانيةاألولى واإلغريقي  

م  1911تأخذ ليبيا هذه التسمية السياسية املوحدة بصفة نهائية وشاملة إال مع االستعمار اإليطالي الحديث عام  

 .3حيث دعاها ليبيا اإليطالية 



 مجلة الجامعة 

 

 276صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

   وإذا كان شريط برقة وطرابلس هو     
ً
افيا  النواة التاريخية  ، نواة ليبيا جغر

ً
فمنهما نشأ الوطن السياس ي    ،فإنه أيضا

فقد كانت منطقة برقة    ،الليبي في القديم ومنهما توسع بالتدريج نحو الجنوب حتى اكتسب رقعته السياسية الحالية

 لتنظيمات سياسية مبكرة
ً
أو اتحادات قبلية  ،وطرابلس موطنا البحر  ثم ملستعمرات من  ، قبلية  متصلة أو    ،وراء 

 , وقد اشتهرا هذان اإلقليمان بالثورة منذ القدم على من حاول أن يضطهدهما. 4مستقلة أو تابعة ،متقطعة

 ما يتم بالقوة من اجل التطلع إلى األفضل     
ً
 هي الخروج عن الوضع الراهن وعادة

ً
 سياسيا

ً
ومن هنا فالثورة مصطلحا

وم بها فئة أو جماعة ما هدفها التغيير يتم من خاللها انتقال السلطة من الطبقة  كما أنها تعد ظاهرة اجتماعية تق

 الحاكمة إلى طبقة الثورة, وهذا ما استشفيناه من املصادر واملراجع التاريخية.  

وبما أن التاريخ مرآة األمم يعكس ماضيها, ويترجم حاضرها, وتستلهم من خالله مستقبلها, لذا كان من األهمية     

في حاضرهم   لهم   
ً
 وهاديا

ً
نبراسا , بحيث يكون 

ً
 صحيحا

ً
نقال إلى األجيال  به, والحفاظ عليه, ونقله  بمكان االهتمام 

ا, إذ به قوام األمم, تحيى بوجوده وتموت بانعدامه, فالتاريخ هو  ومستقبلهم, فالشعوب التي ال تاريخ لها ال وجود له

 هي القوة التنظيمية في  
ً
 وتشريعا

ً
 وأخالقا

ً
مجمل الخبرة اإلنسانية في الحضارة والثقافة واملدينة, فالحضارة سياسة

  
ً
 وصناعة

ً
 هي قوة التاريخ اإلبداعية, واملدينة زراعة

ً
 وفنا

ً
 وأدبا

ً
 هي القوة املادية السلعية  التاريخ, والثقافة علما

ً
وعمارة

اقع أن ولع اإلنسان بمعرفة ما حدث في الزمن املاض ي قد ارتبط بالتطلع ال إلى ما حدث فحسب,   في التاريخ, والو

وإنما ملاذا حدث وكيف حدث؟ ففكرة التاريخ عند أية جماعة إنسانية ليست في حقيقة أمرها النقدية سوى شكل  

 بتطور املعرفة البشرية  من أشكال فهم هذه املجمو 
ً
عة لهويتها الذاتية, كما أن تطور املعرفة التاريخية قد ظل متصال

.
ً
 واملعرفة العلمية خاصة

ً
 عامة

منذ أواخر العصر األموي وحتى نهاية العصر    الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلسلذا تطرق هذا البحث إلى     

الفالعباس ي  من  لالقتراب  محاولة  في  الدول  ,  قيام  في  تتحكم  التي  السنن  وإبراز  التاريخية  للقضايا  الفلسفي  هم 

تحديد  هذه الثورات وأسباب قيامها؟ لوالحضارات, والعوامل التي تؤدي إلى سقوطها وانهيارها, لذا جاء التركيز على  

ينة في حركة التاريخ,  املسار التاريخي بشموليته, بما يعني عرض األسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور أنماط مع 

 واكتشاف القوانين املتحكمة في ذلك, ومن ثم إمكانية التنبؤ بسير املستقبل البشري. 

السياسية,      التغيرات  أبعاد  من  مهم  ملمح  على  الضوء  يلقي  سوف  أنه  موضوعنا,  في  القوة  موطن  يكمن 

عاملين, هما: غياب العدل, ومحاولة تسلط    واالجتماعية, والثقافية, وذلك أن الثورات تنجم في كثير من األحوال عن 

 في خروج األهالي 
ً
 بارزا

ً
صناع القرار على رقاب األهالي واملقدرات من دون أي وجه حق, واللذان بدورهما يلعبان دورا

 عن هذه السلطات, وهو ما سوف نلمسه بوضوح من خالل تتبعنا لهذه الدراسة. 

ال    البحوث  إلى  أن يضيف  البحث  في  يحاول هذا  فالبحوث   ,
ً
 وجديدا

ً
 جديا

ً
واجتهادا أخرى,  قّيمة  تاريخية دراسة 

 للجدل  
ً
 مثارا

ً
 الرتباطها بحاضر البشرية ومستقبلها, كما أنها ستظل دائما

ً
ميدان التاريخ لم تتوقف ولن تتوقف, نظرا
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البحث سي هذا  فإن  لذا  للمتغيرات,   
ً
ومرتعا والوقائع  لألحداث   

ً
الحياة مسرحا مادامت  الضوء على  والخالف  لقي 

 . اإلشكاالت املتعلقة بقيام الثورات وكيفية معالجتها

وتعد قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع بإسهاب من أهم األسباب التي دعت الباحث الختيار هذا     

ا, وعرض آراء  املوضوع, أما املنهج املتبع في هذا البحث فهو املنهج السردي القائم على تحليل النصوص وتوضيحه

                                         املؤرخين والباحثين ومقارنتها للصول إلى الحقيقة التاريخية باستخالص نتائج محددة.                                               

الت    الدراسات  في  الثغرات  البحث ترميم إحدى  الهاجس, يحاول هذا   من هذا 
ً
 من ذلك  وانطالقا

ً
اريخية متوخيا

لفهم    
ً
إسهاما الثورات تقديم  هذه  املؤرخين  أسباب  نظر  وجهة  من  والبحث  االستقصاء  إلى  ماسة  بحاجة  ألنها   ,

 والسياسيين والتربويين والبحاث. 

    , الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس خالل مدة البحثتكمن أهمية البحث في إلقاء الضوء على     
ً
وتأسيسا

 على ما تقدم تنطلق الدراسة من تساؤالت أساسية مؤداها:

    ملاذا تقام الثورات؟ وما نتائجها؟
ً
ومن خالل اإلجابة عن  ؟  ما مدى إسهام دراستها في تقدم البحث التاريخي وأخيرا

التساؤالت   إن  العديد من هذه  القول  اهتموا  يمكن  األوائل والوالة على حد سواء  بنشر اإلسالم واألمن  الخلفاء 

  ، أيام الخليفة عمر بن الخطاب    ابتداًء بفتح برقة على يد القائد العسكري عمرو بن العاص  ،بهذين اإلقليمين

فصولحوا على   ،بقوله "وأسلم أكثر من بها وقد وصف ياقوت الحموي إسالم أهل برقة على يد عمرو بن العاص  

 إلى أن اإلسالم واألمن قد  كما وصف اليعقوبي إ  ،5العشر ونصف العشر 
ً
سالم أهل ودان وهي من أعمال برقة مشيرا

العاص   بن  يد عمرو  أهلها على  بين  الفهري الذي تركه عمرو بن    ،6هي األخرى   انتشرا  نافع  بن  كما نجح عقبة 

التي بلغت   على البالد الصحراوية بإقليم برقة في نشر اإلسالم واألمن بالعديد من مناطقها خالل إقامته  العاص  

وفشا    ،ويذكر ياقوت الحموي بأنه قد "أسلم على يديه )يعني عقبة بن نافع( خلق كثير  ،7حوالي ربع قرن من الزمان 

 .8فيهم دين هللا حتى اتصل ببالد السودان" 

 ساعدوه على فتح   
ً
كانت نتيجة ذلك أن اتخذ عقبة بن نافع الفهري من أهل برقة الذين دخلوا في اإلسالم جندا

 .9العديد من مناطق املغرب اإلسالمي

 في سبيل نشر اإلسالم واألمن بين أهالي برقة   
ً
 كبيرة

ً
وقد وصف ابن ثغري    ،ثم بذل عبد هللا بن أبي السرح جهودا

أ ابن  جهود  وجبلهابردي  سهلها  "افتتح  بقوله:  تلك  السرح  واإلسالم،بي  الطاعة  على  وحسن    ،.....فاجتمعوا 

 .  10إسالمهم" 
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في العمل على نشر اإلسالم    كما كان لصحابة رسول هللا      ن صحبوا الجيوش لفتح برقة وطرابلس دورهم  مَّ مِّ

أبي عباد الديلي فيذكر املالكي أحد هؤالء الصحابة وهو ر   ،واألمن والعدل بين األهالي  فيقول: "كانت له    ،بيعة بن 

 .11وكانت له بها آثار ومقامات" ،وشهد غزوها ،ودخل مع عبد هللا بن سعد برقة ،صحبة لرسول هللا  

ثم توجه    ،الذي كرَّس كل جهده لنشر اإلسالم والعدل واألمن في إقليمي برقة وطرابلس   ،ثم يأتي دور رويفع بن ثابت   

    ،12إلى جربة فافتتحها وترك بها حامية لتعليم الناس اإلسالم 
ً
 باإلضافة إلى كونه واليا

ً
 جليال

ً
كان رويفع بن ثابت عاملا

ا  ،إذ تتلمذ على يديه كثير من طالب العلم من أهلها  ، على برقة مَّ  إيجابية في تثبيت دعائم اإلسالم ونشر    مِّ
ً
ترك آثارا

وهو واٍل عليها…..وقبره ببرقة    ، فيقول عنه الدباغ : "توفي رويفع بن ثابت ببرقة  ،األمن والطمأنينة بين أهالي البالد

 .  13وروي عنه ابن شريح"  ،ويزيد بن عبد هللا البرقي  ،….وروي عنه شيبان بن أمية القتباني

لسياسة التي اتبعها املسلمون األوائل في إقليمي برقة وطرابلس, والقائمة على املساواة بين األهالي  كانت نتيجة ا  

 في هدوء تام شملهما
ً
وتولي األمر بعده يزيد بن عبد امللك قام   ، إال أنه بعدما توفي الخليفة عمر بن عبد العزيز  ،سببا

الذي لم يسر على سياسة    ،م720  /هـ102د بن مسلم عام  وعين بدله مولى الحجاج بن يوسف يزي  ،بعزل أبي املهاجر

ن أسلم من أهلها مثلما كانت تؤخذ منهم   مَّ سابقيه فعند وصوله إلى إقليمي برقة وطرابلس أراد أن يأخذ الجزية مِّ

ا أدي إلى احتجاج األهالي عليه وقتله في السنة نفسها  ،وهم كفار مَّ  . 14مِّ

بن عبد هللا املرادي الذي أراد أن يخمس أهالي برقة وطرابلس رغم إسالمهم,    ثم زادت األوضاع سوًءا أيام عمر    

 أواخر أيامها  ،15وزعم إنهما فيء للمسلمين 
ً
أن إقليمي برقة وطرابلس    ،كما اعتبر بعض والة الدولة األموية وخاصة

   ،دار حرب حتى بعد اعتناق أهلهما اإلسالم
ً
 وليس حق  ،وذلك بحجة أن إسالمهم كان ظاهريا

ً
للحصول على مزيد    ،يقيا

 . 16والتنصل من دفع مزيد من األعطيات للجند املوالي   ،من املال

هدف هذا البحث  لذا ي  ،قد يكون ذلك من أقوى األسباب التي دفعت األهالي إلى القيام بالثورات في برقة وطرابلس   

طاء صورة واضحة على اختالف  عإل   ،البحثإلى توضيح الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس خالل مدة  

  ، نظرة الفاتحين املسلمين األوائل لهذه املناطق واهتمامهم بنشر العدل واملساواة وبتحرير اإلنسان من العبودية

ا أرهق   مَّ ن تولى هذه املناطق أيام الخالفة األموية والعباسية, والذين نظروا إليها على إنها دار حرب مِّ مَّ عن نظرة مِّ

وأجبرهم على القيام بهذه الثورات هذا باإلضافة إلى    ، يها بدفع أموال طائلة تفوق طاقتهم في كثير من األحيانأهال

توضيح أن الظلم واالضطهاد من أهم األسباب   ،العديد من األهداف املوضوعية األخرى التي منها على سبيل املثال

 الدافعة لقيام الثورات. 

 ضوع بحثه ليوفر خلفية كافية عن ميدان دراسته من خالل املصادر التالية: وقد حاول الباحث أن يحصر مو    

إقليمي برقة وطرابلس   .1 املغرب اإلسالمي عامة و في  الثورات  تناولت  التي  السابقة  بالدراسات  االستعانة 

 مع التركيز على أهم أسبابها ونتائجها.
ً
 خاصة
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 فترة البحث.االستفادة من املصادر واملراجع التاريخية التي تناولت   .2

افر من مادة تاريخيةو  فقد ركز البحث على النقاط التالية:  في ضوء ما تو

 ــ الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس  
ً
 العصر األموي.  أواخر أوال

 ــ ثورة ميسرة املطغري:  

 ــ ثورة أبي أيوب الفزاري: 

 املرادي: ــ ثورة الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس 

 ــ ثورة إسماعيل بن زياد: 

 ــ ثورة عبد األعلى بن السمح: 

 ــ الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس في العصر العباس ي: 
ً
 ثانيا

 ثورة أبي الخطاب: ــ 

 ثورة أبي حاتم امللزوزي: ــ 

 ثورة عبد هللا الجارود: ــ 

 ــ الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس  
ً
 العصر األموي.  أواخر أوال

 ــ ثورة ميسرة املطغري:  

أدى تغير سياسة الوالة األمويين مع األهالي في إقليمي برقة وطرابلس إلى أن أخذ األهالي يتحينون الفرصة للقيام      

أمية بني  الروم  ،بالثورات ضد عمال  إلى بالد  أبي عبيدة  بن  لهم ضد    ،إذ استغلوا خروج حبيب  بأول ثورة  وقاموا 

وخرجوا على طاعة عامل األمويين بطنجة عبد هللا بن الحباب,    ،م بقيادة ميسرة املطغري 740/هـ123األمويين سنة  

 . 17األمر الذي شجع األهالي على القيام بالعديد من الثورات في مناطق متعددة من بالد املغرب اإلسالمي

   ،دمشق عاصمة الخالفة األموية  وعند وصول أخبار ثورة ميسرة إلى    
ً
 شديدا

ً
  ، غضب هشام بن عبد امللك غضبا

م لينتقم من الثائرين  740  /هـ123ولالنتقام من الثائرين استدعى عامله على بالد املغرب عبد هللا بن الحباب سنة  

 أوله عندهم وأخره عندي"  ،ضد والته
ً
 .18ويفهم ذلك من قوله: "وهللا ..... ألبعثنَّ لهم جيشا
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ا لهذا الغرض بقيادة كلثوم بن عياض   
ً
 قوامه اثنا عشر ألف

ً
وكتب إلى جميع والته في طريق هذا    ، وبالفعل جهز جيشا

معه بالخروج  الثورة  ،الجيش  للقضاء على  الجيش  هذا  ملساعدة  كبيرة  أعداد  على    ، فخرجت  بشر  بن  بلج  فجعل 

,  واستطاع القضاء على الثائرين في كل من    ،مقدمة هذا الجيش
ً
وعند وصوله  برقة وطرابلس ثم واصل تقدمه غربا

وخرج إلخماد    ، وعلى الحرب مسلمة بن سوادة القرش ي  ،إلى القيروان استخلف عليها عبد الرحمن بن عقبة الغفاري 

 ضد الثائرين الذين يقودهم ميسرة املدغري في طنجة
ً
ولكنه لم يقدر عليهم فاستنجد    ،باقي الثورات فخاض حربا

ولكنه ما كاد يصل إلى مدينة قابس    ،صفوان بن أبي مالك فهب صفوان لنجدته  19وبوالي طرابلس   ،لسبوالي األند

حتى وصلته األخبار بانتصار الثائرين على كلثوم وقتله في موقعة بقدورة فرجع صفوان بجيشه إلى    ، لنصرة كلثوم

 .20طرابلس 

 ثورة عكاشه أيوب الفزاري: 

وعلى الرغم من قضاء األمويين على ثورة ميسرة إال أن الثورة في إقليمي برقة وطرابلس لم تخمد إذ سرعان ما     

وللحصول على دعم األهالي لهذه الثورة أرسل رسول    ،روج على صفوان من جديدنهض عكاشة بن أيوب الفزاري للخ

إلى سبرت أخاه  وأرسل  الثورة,  إلى  يدعوهم  برقة  إلى   )صبراته( إلى  لالنضمام  ويحثهم  األمويين  على  األهالي  ليؤلب 

ر حنظلة ابن صفوان  وملا بلغ خبر مقتل كلثوم بن عياض إلى الشام أمر هشام بن عبد امللك واليه على مص   ،الثورة

وبالفعل استطاع حنظلة االنتصار   ،بالتوجه إلى برقة وطرابلس للقضاء على الثورات بها  ،م741  /هـ124الكلبي سنة  

على الثورات في برقة وطرابلس ثم توجه إلى إفريقية, وفي هذه األثناء جدد عكاشة ثورة أبيه أيوب الفزاري بطرابلس  

  ، لى األندلس ثم أرسل عبد الرحمن بن عقبة الغفاري إلى عكاشة بن أيوب النفزاري وبرقة فبعث حنظلة أبا الخطار ع

تل عدد كبير من أصحابه
ُ
فانضم إليه عدد    ،وأخذ يدعوا األهالي للقيام بالثورة  ،إال أنه لم ييأس  ، فانهزم عكاشة وق

 .21كبير استطاع بهم االنتصار على عبد الرحمن فقتله هو وكثير من أصحابه 

وأراد أن    ،فأمر بحفر خندق حول مدينة القيروان  ،ا علم حنظلة بذلك خاف على نفسه من هذه الثورات وعندم   

استمرار   دون  ليحول  عكاشة  إليه  يستميل  بأن  الدبلوماس ي  العامل  باستعمال  العسكرية  إستراتيجيته  من  يغير 

املدد من دمشق  ،22الحلفين ضده  أنه فعل ذلك حتى يصله  باغث    ،ويبدو  العديد من  وبالفعل  في  ونازله  عكاشة 

 إلى بعض نواحي إفريقية
ً
اقع ففر عكاشة هاربا  واتوا به إلى حنظلة فقتله  ،املو

ً
وكتب   ،23فأخذه قوم من أهلها أسيرا

 . 24إلى هشام بن عبد امللك يعلمه بهذا النصر

    
ً
خلفت سياسة األمويين في إقليمي برقة وطرابلس وخاصة في والية ابن الحبحاب حتى نهاية العصر األموي تقريبا

افضة للظلم الذي    نتج من قيام الثورات الر
ً
الكثير من اآلثار السلبية على هذين اإلقليمين إذ أصابهما أذى شديدا

ألمويين بمحاولة ردع هذه الثورات وإرجاع البالد لسيطرتهم, إال  وقيام ا  ،مارسه عمال األمويين للمناطق التابعة لهم

 أنها فتحت الباب على مصراعيه ملبادئ ومذاهب قد تكون خارجة عن مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف.  
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 : 25ثورة الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس املرادي* 

يزيد سنة      بن  الوليد  األموي  الخليفة  وفاة  الدولة    ،م743  /هـ126شجعت  عن  االنفصال  إلى  الطامحين  بعض 

لتحقيق أهدافهم  ،األموية انتهت وأن الفرصة قد حانت  بن    ، فظنوا أن الخالفة األموية قد  الرحمن  فأعلن عبد 

لخليفة األموي هشام بن عبد امللك للقضاء  حبيب, وهو أحد القادة البارزين في جيش كلثوم بن عوض الذي أرسله ا

على الثورات التي اندلعت ضد األمويين في إقليمي برقة وطرابلس التي كانت تهدف إلى انفصال بالد املغرب اإلسالمي  

وكتب إليه أن يخلي    ، وأراد أن يجعلها لنفسه فأعلن الثورة على والي إفريقية حنظلة بن صفوان  ،عن الدولة األموية

    ، وأبلغ صاحب بيت املال بأن يوقف الدفع له  ،ة في مدة ال تتجاوز ثالثة أيامإفريقي
ً
ويبدو أن حنظلة كان شخصا

 فامتنع عن القتال؛ ألنه كان يكره قتال املسلمين 
ً
وخرج مع مجموعة من أصحابه إلى الشام في جماد اآلخرة    ،26متدينا

القيروان وأر   ،م744  /هـ127سنة   الرحمن بن حبيب  أن يضفي صبغة شرعية على حكمه فاعترف  فدخل عبد  اد 

 .27وأظهر له الطاعة وكاتبه فأرسل إليه مروان بوالية إفريقية واألندلس  ، بخالفة مروان بن محمد

فاجتمع أهاليهما الختيار  ،شجعت هذه األحداث أهالي برقة وطرابلس على القيام بالثورة واالنفصال عن إفريقية   

إال أن هذه اإلجراءات لم ترض عبد    ، قائد لهم بعدما وقع اختيارهم على عبد هللا بن مسعود التجيبي لعلمه وتقواه

وذلك بإرسال أخيه إلياس بن    ،اع برقة وطرابلس لحكمهفأراد القضاء على هذه الثورة وإرج  ،الرحمن بن حبيب

 عليهما 
ً
وعندما قدم إلياس إلى طرابلس أراد أن يرهب الثائرين حتى ال يعودوا إلى الثورة وذلك بأن    ،28حبيب واليا

  ، إال أن نتيجة هذه التصرفات لم تؤت ثمارها كما خطط لها مسعود   ،29أخذ مسعود التجيبي وضرب عنقه أمامهم 

األمر الذي    ،30وثارت ثائرتهم للخروج على سلطانهم   ،دت إلى زيادة نقمة الثائرين ضده وضد أخيه عبد الرحمن بل أ

النقمة ضده زيادة  الرحمن من  بأن عزل أخوه    ،أخاف عبد  أهالي برقة وطرابلس  إليه  أن يستميل  فأراد بدهائه 

ا فعله أخوهإلياس وولى عليهما حميد بن عبد هللا العكي ليظهر لألهالي عدم ر  . إال أن ذلك لم يرض الثائرين  31ضائه عمَّ

تليد   للثار من مقتل قائدهم فثاروا من جديد بقيادة زعيمين لهم هما: عبد الجبار بن قيس املرادي, والحارث بن 

وضربوا عليه الحصار إلى أن ساءت حالته ووقع الوباء بمعسكره فاضطر إلى    ،حميد بن عبد هللا  ضد  32الحضرمي 

ة الثوار على أن يخرج هو وجيشه بأمان. ورغم هذا االتفاق إال أن الثوار الذين كانوا يطالبون بدم زعيمهم  مفاوض

عبد هللا بن مسعود لم تهدأ لهم ثائرة حتى ثاروا لقائدهم بقتلهم أحد أصحاب حميد بن عبد هللا يدعى نصير بن راشد  

 .  33األنصاري 

ع     على   
ً
 سيئا

ً
وقعا األخبار  بن حبيب أحدثت هذه  الرحمن  بن    ،بد  يزيد  عليهم  الثائرين عين  ثورات  وللقضاء على 

صفوان املعافري كما وجه مجاهد بن مسلم الهواري إلى هوارة ليستميلهم إليه وليمنعهم من االنضمام إلى الثائرين  

عبد الجبار فلحق    إال أن الثائرين بهوارة قاموا بطرده بعد عدة أشهر بعدما فشل في إقناعهم من مناصرة ثورة  ،ضده

 .  34بيزيد بن صفوان, وهكذا فشل ابن حبيب في بث الفرقة بين الثائرين
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  ، وبعد فشل الطرق الدبلوماسية التي اتبعها عبد الرحمن للقضاء على هذه الثورة لجأ إلى استخدام القوة والعنف    

برقة   إلى  بالخروج  مسلمة  بن  ومجاهد  صفوان,  بن  ويزيد  مفرق,  بن  محمد  بقيادة  الجيوش  من  العديد  فأرسل 

, وانهزمت جيوش عبد الرحمن بن  فتصدى لهم الثائرون, وحققوا    طرابلس واملناطق املتحالفة معهما
ً
 كبيرا

ً
نصرا

 . 35ة شر هزيمةحبيب إذ قتل يزيد بن صفوان, ومحمد بن مفرق, وانهزم مجاهد بن مسلم

ورغم الهزائم املتالحقة التي منيت بها جيوش عبد الرحمن بن حبيب إال أن ذلك لم يحبط من عزيمته في القضاء     

 بقيادة عمر بن عثمان وأمره بعد أن استكمل تجهيزه بالتوجه للقضاء على  
ً
 جديدا

ً
على هذه الثورات إذ جمع جيشا

وأجبره الثوار على التقهقر والهروب بمن بقي من قواته    ،حقته حتى هذه املرةولكن الهزيمة ال   ،الثوار فالتقي الجيشان

ولإلفالت من مطاردة الثوار له اتجه عمر بن عثمان إلى الصحراء بعد أن أصيب بالعديد من    ،36* حتى وصل دغوغا

 .37الجروح 

ن الثائرين والذي انتهي بقتل كل  وعلى الرغم من النجاح الذي حققته هذه الثورة إال أن الخالف سرعان ما دب بي    

األمر الذي اختلفت فيه املصادر واملراجع التي تناولت هذا املوضوع فابن عبد الحكم أرجع ذلك    ،38منهما لصاحبه

أما محمد علي دبوز فقد رجع سبب قتلهما إلى عبد الرحمن بن حبيب إذ يرى بأن عبد الرحمن بن    ،للخالف بينهما

حبيب استطاع أن يوقع بهما, ويفهم ذلك من قوله" أن عبد الرحمن دس عليهما من يقتلهما فلما كانا ذات يوم 

 وقتلو   ،تقدم إليهما جماعة زعموا أنهم من ذوي الحاجات  ،وحدهما في دار الحكمة
ً
  ، هما وأدخلوا في كل منهما سيفا

. وكانت مدة إمامتهما 39وجعلوا مقبضه إلى جهة اآلخر ليوهم الناس أنهما تنازعا فتقاتال فقتل كل منهما صاحبه" 

 .40ثالث سنوات 

قتل  ألنه من غير املعقول أن يصدق بأن يأتي أناس غرباء ويقوموا ب   ،إال إننا هنا نرجح الرأي القائل بالخالف بينهما     

 أن املنطقة في حالة حرب ومجابهة
ً
وقد أشار صاحب الجواهر املنتقاة إلى أنه    ،قائدين دون أن يعلم أحد بهم وخاصة

 .41وهذا دليل على أنهما كان على خالف  ، كان بينهما خالف بقوله لم يعرف املحق منهم من املبطل

 ثورة إسماعيل بن زياد: 

 لهم  بعد مقتل قائدي الثورة السابقة اجتم   
ً
 جديدا

ً
ع األهالي حول شخص يدعى إسماعيل بن زياد واختاروه قائدا

 حتى وصل مدينة    ،42م749  /هـ132سنة  
ً
في ثورته والخروج عن األمويين غربا أتباعه بدأ  وبعد أن عظم شأنه وكثر 

وللقضاء عليه وعلى ثورته أرسل إليه ابن عمه شعيب بن عثمان    ،قابس األمر الذي لم يقبله عبد الرحمن بن حبيب

 
ً
 كثيرا

ً
  ، وهرب الباقون   ،من أصحابه  على رأس جيش كبير استطاع االنتصار على جيش إسماعيل وقتله وأسر عددا

 لالنتقام من الثوار فضرب أعناق األسرى  
ً
وعندما وصلت أنباء هذا النصر إلى عبد الرحمن بن حبيب نهض مسرعا

. وبعدما استعاد عبد  43واستعمل عليهم عمر بن سويد املرادي وأمره أن يقوم بتوزيع الغنائم على الجند   ،وصلبهم

 . 45وانتقل الناس إليهما من كل مكان ،44وطرابلس بدأ في تحصينهما من خطر الثائرينالرحمن بن حبيب برقة 
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 ثورة عبد األعلى بن السمح: 

ثار األهالي على عمر بن سويد املرادي الذي عينه عبدالرحمن بن حبيب عليهم بقيادة عبد    ،م757  /هـ140في سنة     

  ، يد املرادي وخيره بين البقاء في أمان أو الخروج من البالد الذي تمكن من القبض على عمر بن سو   ، األعلى بن السمح

 .  46بعد أن أخذ منه مفاتيح بيت املال  فاختار الخروج وسافر إلى املشرق 

 الثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس في العصر العباس ي: 

  ، بعدما تم القضاء على كل أمراء بني أمية إال من نجا بنفسه  ،قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة األموية   

شجعت هذه األحداث والة بالد املغرب    ,وكانت برقة وطرابلس وباقي مناطق بالد املغرب املالذ اآلمن لهؤالء الفارين 

ا  ،وعدم تقديم الوالء والطاعة لها  ، بإفريقية بمحاولة االنفصال عن الدولة الجديدة لخليفة  األمر الذي أغضب 

السفاح العباس  أبا  الجديد  املغرب ومحاولة    ، العباس ي  ببالد  بن حبيب  الرحمن  نفوذ عبد  على  القضاء  أراد  لذا 

إلى دولته أبي عون عبد امللك بن يزيد  ،إرجاع هذا اإلقليم اإلسالمي  إلى إفريقية بقيادة   
ً
وعامر بن    ،فأرسل جيشا

وقبل توجه هذه    ،ساندة الجيوش املتوجهة إلى بالد املغربكما أمر والي مصر بإرسال أسطول بحري مل  ،إسماعيل

العباسيين الدعاة  العديد من  العباس ي  الخليفة  أرسل  املغرب  بالد  إلى  في بالد   ، الجيوش  العباسية  الدعوة  لنشر 

املغرب لتسهيل مهمة هذه الجيوش في السيطرة على بالد املغرب وانضمامها إلى الدولة العباسية. وبالفعل وصل  

 ينشرون الدعوة بين األهالي ا
ً
إال أن وفاة الخليفة   ،لدعاة برقة وسرت باألراض ي الليبية ومكثوا بها أحد عشرة شهرا

إذ تم استدعاء    ،حالت دون تحقيق هذه املهمة  ،م753  /هـ136العباس ي أبو العباس السفاح في ذي الحجة سنة  

ومن ثم يتم التفكير في    ،يت األمور في خالفته الجديدةربما حتى يتمكن الخليفة الجديد من تثب  ،47الجيوش والدعاة

 القضاء على الثورات التي تحاول االنفصال عن هذه الدولة. 

يأمره أن   ، نظم أمور دولته ثم كتب إلى عبد الرحمن ابن حبيب ، أبو جعفر املنصور  ،وبعد أن تولى الخليفة الجديد    

عبد الرحمن بن حبيب أدرك تصميم العباسيين بضم بالد املغرب    ويبدو أن   ،يقدم الوالء والطاعة للدولة العباسية

وحتى ال يفقد مكانته كوالي لبالد املغرب أجاب ابن حبيب دعوة العباسيين. فأقره أبو جعفر    ، واألندلس إلى دولتهم

 . 48فة العباس ي فلبسها ابن حبيب وأعلن الدعاء على املنابر للخلي  ،املنصور على والية إفريقية وبعث له بالخلع السود

افق بين ابن حبيب والدولة       التو إلى الخليفة الجديد إال أن  الهدايا  ولكسب ود العباسيين له أرسل ابن حبيب 

 إذ غضب الخليفة العباس ي من أسلوب ابن الحبيب عندما كتب له رسالة يقول فيها "إن  
ً
العباسية لم يدم طويال

ألني ما ليس قبلي" فرد عليه الخليفة أبو جعفر املنصور  وقد انقطع السبي منها فال تس  ،إفريقية اليوم إسالمية كلها

 "إني ظننت أن هذا الخائن يدعو إلى  
ً
ا أثار غضب ابن حبيب فجمع الناس, وخطب فيهم قائال مَّ برسالة يتوعده فيها مِّ

ن  وإني اآلن قد خلعته كما خلعت نعلي هذا" وقذفه م   ،الحق حتى تبين لي خالف ما بايعته عليه من إقامة العدل

 .49رجله ثم دعا بخلع السواد 
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  ، إلياس وعبد الوارث الخالف الذي حدث بين أخوهم والخليفة العباس ي  :استغل إخوة عبد الرحمن بن حبيب      

وكان سبب هذا التآمر كما رآه أخواه أنه كان يبعث أخاه إلياس إلى كل ثائر يخرج عليه وكان الياس    ،فتآمرا عليه

 من عمه إلياس  ينتصر على كل خصوم أخيه إال 
ً
 .50أن أخاه كان ينسب كل هذه االنتصارات إلى ابنه حبيب بدال

 منه غير أن إلياس لم يستقر في       
ً
ولهذا تأمر عليه أخواه واستطاعا القضاء عليه, وتولى أخوه الياس الحكم بدال

في حين هرب  إلياس  الحكم من عمه  وانتزع  يثأر ألبيه  أن  استطاع حبيب  إذ   
ً
قبيلة    الحكم طويال إلى  الوارث  عمه 

لقتال   الجعد   أبي  بن  امللك  بقيادة عبد   
ً
إليه جيشا الورفجومي فأرسل  مناصرة زعيمهم عاصم  ورفجومة وطلب 

وبذلك ملكت ورفجومة   ،م757 /هـ140حبيب بن عبد الرحمن. وبالفعل استطاع قتل حبيب بن عبد الرحمن سنة 

ا  ، إفريقية حتى  والتعسف  بالظلم  أهلها  عاملوا  ظلم  و  من   
ً
هربا لهم  املجاورة  املناطق  إلى  الفرار  إلى  ضطرهم 

 .51ورفجومة

 ثورة أبي الخطاب: 

بإفريقية   التي حلت  الفوض ى  وطرابلس  برقة  أهالي  في    ، استغل  الثوار  بدأ  إذ  بالثورة,  بالقيام  يخططون  وأخذوا 

وكان هذا االجتماع بمكان    ، بارطرابلس يجتمعون في الخفاء الختيار قائٍد جديد لهم بعد مقتل الحارث وعبد الج

له صياد غربي طرابلس أرادوا قسمتها  ، يقال  لهم مشتركة  أرض  أمر  في  يجتمعون  أنهم  يظهرون  إن    ، وكانوا  وقيل 

قبيلتهم  أبناء  بين  التي حدثت  االجتماعية  في بعض املشاكل  للنظر  كان  األمر    ،اجتماعهم هذا  اقع  و في  كانوا  بينما 

وبعد العديد من االجتماعات توصلوا إلى تحديد يوم معلوم يتم فيه اختيار    ،52ين يجتمعون للخروج عن العباسي 

 على القوة اتفقوا على أن يأتي كل واحد منهم بأكثر جماعة    ،قائدهم الجديد
ً
وحتى يكون اجتماعهم املقبل مستندا

وعلى الرغم من أن بعض املصادر ذكرت بأن أبا الخطاب خرج معهم ولم يكن    ،من رجال عشيرته وأتباعه بسالحهم

خطاب وقال له ابسط يدك لنبايعك على  تقدم رجل منهم ألبي ال   ،وعند وصولهم إلى مكان االجتماع  ،يعلم ما يريدونه

  ، وأثار الصالحين من عباده فقال لهم أبو الخطاب استغفلتموني   أن تقودنا وتحكم بيننا بكتاب هللا وسنة نبيه  

 إنها تتعلق بالثورة  53وما حسبت إن لهذا األمر كان خروجي معكم 
ً
. إال إننا هنا نستبعد صحة هذه الرواية وخاصة

  ، فلو فرضنا تصديق هذه الرواية  ،وأن هذا االجتماع سبقه العديد من االجتماعات والتنسيق  ،واختيار قائد لهم

االجتماع   هذا  إلى  جاءوا  أنهم   
ً
وخاصة موقفهم  يكون  فكيف  املهمة  لهذه  الخطاب  أبي  قبول  عدم  افترضنا  و

طلب السلطة لنفسه هدفه  إال أنه ربما أريد من ذلك أن يتم إظهار أبي الخطاب على أنه عالم دين ال ي  ،بأسلحتهم

 وإنما فرضت عليه من قبل هؤالء األهالي.  ،وأنه زاهد بالسلطة وغير راغب فيها ،تعليم األهالي أمور دينهم

, وبعد أن  54م757  /هـ140وكان ذلك في شهر املحرم سنة    ،وقبل انتهاء االجتماع بسط أبو الخطاب يده للمبايعة   

تجهيز   من  الخطاب  أبو  بمدينة  تمكن  فبدأ  العباسيين,  من  وطرابلس  برقة  إقليمي  الستعادة  يخطط  بدأ  قواته 

جعفر   أبي  الثاني  العباس ي  الخليفة  قبل  من  عليها  وليَّ  الذي  القرش ي  عثمان  بن  عمرو  واليها  كان  التي  طرابلس 
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لك يتم فيها حمل  فقام بوضع خطة لذ ،فتم التنسيق مع أهالي طرابلس ملساعدته في نجاح هذه املهمة  ،1* املنصور 

على أن تتوجه    ،ويحمل كل جمل عدد من الرجال بسالحهم ،الرجال مع السالح في جواليق تربط أفواهها من أسفل

افل يظن إنها تحمل بضاعة على أن يكون ثوار طرابلس على    ،هذه الجمال إلى طرابلس فكل من سيرى هذه القو

افل   .55استعداد تام لحماية هذه القو

وطرد    ،جحت هذه الخطة وتمكن أبو الخطاب من االستيالء على طرابلس بعدما التف األهالي حولهوبالفعل ن    

ثم توجه    ، وولي عليها رحيمة عبد هللا  ،56الوالي العباس ي عمرو بن عثمان القرش ي بعدما أخذت منه مفاتيح بيت املال 

 منهم هو عمر  
ً
 حيث التحم معه ثوار برقة ونجحوا في طرد عامل العباسيين على برقة وعينوا عليها قائدا

ً
الثوار شرقا

 . 57بن يمكتن 

وأوكل ذلك ملحمد بن األشعث بعد   ،لم يرض العباسيون بهذه الثورة فصمم أبو جعفر املنصور على القضاء عليها   

أبي الخطابوأمره    ،أن أعطاه والية مصر  بقيادة عبد العزيز    ،بالقضاء على ثورة 
ً
فجهز محمد بن األشعث جيشا

وصلت أخبار    ،وكلفه بحرب أبي الخطاب والقضاء على ثورته  ، الذي يتصف بالشجاعة والخبرة العسكرية  ،البجلي 

  ب  ،فاستعد ملالقاة هذا الجيش  ،عزم الدولة العباسية بالقضاء على هذه الثورة إلى أبي الخطاب
ً
أن وجه إليه جيشا

والتقي الجيشان في برقة ودارت معركة كبرى بين الطرفين سقط فيها قتلى كثيرون    ،بقيادة مالك ابن سحران الهواري 

  ،ودارت الدائرة على جيش عبد العزيز البجلي  ، من الجانبين
ً
 .58فرجع إلى ابن األشعث مهزوما

وأن القضاء    ،األشعث بأن ثورة أبي الخطاب ال يستهان بهابعد هزيمة جيش عبد العزيز البجلي أدرك محمد بن      

 آخر أكبر من سابقه وتقدره    ،عليه ال يتم إال بحشد كل ما يستطيع من الجنود البواسل والقادة املحنكين
ً
فجهز جيشا

وأمره بالخروج للقضاء على    ،60واختار لقيادته أبي األحوص العجلي   ،59بعض املصادر بأنه يزيد على ستة أالف مقاتل 

 فرجع جيش    ،م760  /هـ143ثورة أبي الخطاب في سنة  
ً
إال أن أبا الخطاب استطاع االنتصار على هذا الجيش أيضا

 .61ابن األشعث إلى مصر 

العباسية      الدولة  خطاب  أبي  انتصارات  على    ،أقلقت  وتصميمه  املنصور  جعفر  أبي  الخليفة  من حرص  وزادت 

 على ضياع النفوذ العباس ي في بالد املغرب  ،الثورة  القضاء على هذه
ً
  كله في حال انفصال برقة وطرابلس،   وذلك خوفا

 من مصر
ً
ليتفرغ نهائًيا للقضاء على الثورات    ،فولى عامله على مصر محمد بن األشعث الخزاعي على إفريقية بدال

وطرابلس برقة  إقليمي  في  اندلعت  أ   ،التي  حوالي  عدته  ضخم  بجيش  ثمانية  وزوده  يقودهم  مقاتل  ألف  ربعون 

 من خيرة قادته 
ً
بعد أن حدد لهم الخليفة العباس ي أبو جعفر املنصور قيادة الجيش بالترتيب األول    62وعشرون قائدا

ثم الذي يليه في حالة وفاته على أن يتولى أمرهم  األغلب بن سالم بن عقال التميمي ثم املخارق بن غفار الطائي, ومن  

بن هالل الفارس ي, وهكذا وأمرهم بالتوجه للقضاء على هذه الثورة, وبالسمع والطاعة إلى محمد بن    بعده املحارب 
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 عليها وهو محمد بن معاوية    ،63األشعث الخزاعي 
ً
 جديدا

ً
وبعد وصول هذا الجيش إلى مصر عين ابن األشعث واليا

 .64وتوجه مع الجيش إلى برقة 

إال أن األمور لم تكن في صالحه هذه    ، إليه حشد قواته وتهيأ ملالقاتهم  وملا علم أبو الخطاب بخروج هذه الجيوش    

املرة إذ حدث نزاع بينه وبين بعض الثوار إذ اتهموه بقتل رجل منهم فتخلى عنه جماعة منهم عند خروجه ملالقاة 

 . 65جيش العباسيين 

فضل ابن األشعث في هذه املرة أن ال يواجه أبا الخطاب مباشرة حتى يحصل على معلومات كافية عن هذا الجيش       

 على هذه الثورة
ً
فكلف جواسيسه في املناطق التي كانت خاضعة لسيطرة أبي الخطاب    ،تمكنه من القضاء نهائيا

بالخالف بين أبي    األشعث من جواسيسه  فلما علم ابن  ،66للحصول على أي معلومات تخص جيش أبي الخطاب 

 ملالقاتهم, ولم يعلم به أبو الخطاب حتى وصله الجيش  الخطاب وجماعته،
ً
  ، أراد أن يستثمر ذلك الخالف فكر راجعا

فدارت الدائرة    ،هـ144والتقي الجيشان في شهر ربيع األول سنة    ، وعندها بدأ أبو الخطاب في تحشيد قواته ملواجهتهم

وبعد أن استولى   ،ى أبي الخطاب وتمكن أبن األشعث من قتله واحتز رأسه وأرسله إلى الخليفة املنصور هذه املرة عل

 هو املخارق بن غفار الطائي
ً
 صارما

ً
 عسكريا

ً
الذي    ،ابن األشعث على برقة وطرابلس نظم أمورهما وعين عليهما واليا

 . 68نع تجدد الثورات وقام بضبط األمن بهما مل ،67هـ 151استمرت واليته لهما حتى سنة  

 ثورة أبي حاتم امللزوزي: 

فعين    ،69إذ عينه أبو جعفر املنصور عليها  ،م768  /هـ151آلت والية إفريقية إلى عمرو بن حفص بن قبيصة سنة     

ولتحصين مدينة القيروان بدأ والي إفريقية الجديد في بناء سور مدينة    ،70الجنيد بن بشار األسدي على طرابلس 

للقيروان  طبنة ألنه األول  الدفاعي  الخط  ببالد    ،اعتبرها  العباسية  للدولة  املناوئين  التحصينات  أقلقت هذه  لذا 

حاتم   ، املغرب أبا  يدعى   
ً
جديدا  

ً
قائدا عليهم  وولوا  طرابلس  أهالي  في    ،71فاجتمع  العباسيين  على  الثورة  فأعلن 

 .72طرابلس 

الثائرين        إلى  ا 
ً
العباسيين الجنيد بن بشار األسدي جيش أرسل والي طرابلس من قبل  الثورة  وللقضاء على هذه 

ولكنهم رفضوا ذلك وردوا    ،وطلب منهم تقديم الوالء والطاعة ألبي جعفر املنصور   ،73بقيادة أبا حازم بن سليمان 

فدارت معركة بينهما    ، انوا يعنون بذلك أبا جعفر املنصور وك   74عليه بقولهم: "عليك لعنة هللا وعلى أبي كافر معك" 

فأمده بالعديد من الفرسان بقيادة   ،فأرسل الجنيد إلى عمرو بن حفص طالًبا النجدة  ،انتهت بهزيمة العباسيين 

املهلبي  يزيد  بن  خالد    ،75خالد  فانهزم  حاتم  أبي  جيش  مع  الجنيد  وجيش  يزيد  بن  خالد  جيش  الجيشان  والتقي 

إلى مدينة قابس  ، والجنيد أبو حاتم بها  ،وانسحبا  وبذلك أصبحت املنطقة املمتدة من طرابلس إلى    ،فحاصرهم 

 .76قابس تحت سيطرة أبي حاتم 
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 آخر للقضاء على ثورة أبي حاتم   
ً
  ، فالتقي الجيشان في قابس  ،ليمان بن عباد املهلبيبقيادة س  ،جهز ابن حفص جيشا

 إلى القيروان
ً
أقام بها عدة أشهر    ، في حين توجه أبو حاتم إلى طرابلس  ،وكان النصر ألبي حاتم فعاد سليمان مهزوما و

 .77نظم أمورها وعين العمال على نواحيها 

 بقيادة يزيد, وأمر والي     
ً
لم يرض الخليفة العباس ي أبو جعفر املنصور بما قام به الثائرون, وللقضاء عليهم جهز جيشا

املناطق   إلى  العباس ي  النفوذ  وإلعادة  حفص  ابن  مقتل  من  الثأر  ألخذ  والسالح  والخيل  باألموال  بتجهيزه  مصر 

وانتصر يزيد على الثائرين وقتل زعيمهم أبا    ،م771  /هـ155نة  التقى الجيشان في شهر ربيع األول من س  ،78الثائرة

 من جيشه
ً
 كثيرا

ً
   ،حاتم وعددا

ً
وبعدما انتهي من    ،79ثم أخذ في تعقب الثائرين حتى تمكن من القضاء عليهم جميعا

   .80تنظيم األمور عين العالء بن سعيد بن مروان املهلبي على طرابلس ثم ارتحل إلى القيروان 

  ، بقيادة يزيد بن حاتم   ،استطاع العباسيون القضاء على الثورات التي حدثت في إقليمي برقة وطرابلس  وبالفعل    

عام   انتهيت  التي  إلفريقية  حاتم  بن  يزيد  والية  طوال  ساكنة  بهما  األحوال  أمر    ،81م786  /هـ170واستمرت  وتولى 

فترة واليته على إفريقية بالهدوء وعدم قيام    وتميزت  ،م790  /هـ174إفريقية أخوه روح بن حاتم الذي استمر بها حتى  

  ، وبعد وفاة روح بن حاتم تولى إفريقية نصر بن حبيب املهلبي   ،الثورات فعين العالء بن سعيد على والية طرابلس

وولى عليها النصر بن    ، بعد أن استمرت واليته لها أكثر من عشر سنوات  ، فقام بعزل العالء بن سعيد عن طرابلس

يحيى    ،2* عين هارون الرشيد  ،م793  /هـ177وفي سنة    ،ثم تعاقب على إفريقية العديد من الوالة  ،82سدوس املرادي 

 على طرابلس 
ً
 .83بن موس ى عامال

 ثورة عبد هللا الجارود: 

وتزعم الثورة هذه املرة رجل    ،جديد إلى تجدد الثورات في برقة وطرابلس  أدت سوء معاملة الوالة العباسيين من     

الجارود ربه  بن عبد  عبد هللا  األنباري   ،يدعى  بعبدوية  إلى    ،84ويعرف  بهم  توجه  قواته  تجميع  من  تمكن  أن  وبعد 

يحيى بن موس ى الذي واله هارون   واستطاع االنتصار على واليها من قبل العباسيين   ، م794/هـ178طرابلس في سنة  

طرابلس على   
ً
عامال القيروان  ، الرشيد  إلى  الجارود  توجه  عليها  االستيالء  وقتل    ، وبعد  عليها  االستيالء  واستطاع 

في عام   الرشيد  تنظيم    ،85م793  /هـ177الفضل بن روح الذي واله هو اآلخر هارون  القيروان عين على  وبعد  أمور 

يوليه   أن  رفض  إذ  الرشيد  هارون  العباس ي  الخليفة  الذي رفضه  األمر  موس ى  بن  يحيى  السابق  عاملها  طرابلس 

  ، وعندما وصل برقة  ،وأمره بالتوجه إلى طرابلس   ،وولى مكانه هرثمة بن أعين أحد كبار قادة هارون الرشيد  ،الجارود

  ، ليقنع ابن الجادور بالخروج منها من دون إراقة دماء املسلمين  ،ن موس ىأرسل رسول إلى القيروان وهو يقطين ب

الثورات للقضاء على هذه  ملساندته  لالستعداد  يحثه  من  موس ى  بن  يحيى  والي طرابلس  إلى  والي    ،وبعث  كان  وملا 
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وربما  ،لى ثورتهلذا توجه إليه في القيروان إلخباره بعزم العباسيين بالقضاء ع ،طرابلس معين من قبل ابن الجارود

وعند وصوله القيروان دفع البن الجارود    ،علم والي طرابلس بعزم الخليفة العباس ي على تنحيته عن والية طرابلس 

ومعه الثائرون فإن    ،بكتاب الرشيد فقال له ابن الجارود: "أنا على السمع والطاعة وقد قرب مني العالء بن سعيد

الثائرون فملكوها   القيروان وثب  أمير املؤمنين تركت  إلى العالء فإن ظفر بي    ،فأكون قد ضيعت بالد  ولكن اخرج 

وكان يقصد ابن    ،86وإن ظفرت به انتظرت قدوم هرثمة فأسلم إليه البالد وأسير إلى أمير املؤمنين"  ، فشأنكم والثغور 

 منه لذا التجأ  ويبدو من كالمه ليحيى بن موس ى أنه لم    ،الجارود أنه إن ظفر بالعالء منع هرثمة عن البالد
ً
يكن واثقا

إلى الحيلة حتى ال ينقل كالمه إلى الخليفة العباس ي بأنه ضدهم فإن دارت عليه الدائرة ووقع في أيدي العباسين يقال  

 . 87بأنه لم يرفض طلب العباسين بتسليم البالد إليهم 

وحتى يضمن يحيى ابن موس ى بقاءه في   ،كما يبدو أن يحيى بن موس ى فهم ذلك على أنها خدعة من ابن الجارود   

الحيلة هو اآلخر إلى  لجأ  الجارود  ،منصبه  ابن  يفرق جيش  أن  الجارود  ،وأراد  ابن  أصدقاء  بأحد  ابن    ،فخال  وهو 

ود اكتشف ذلك فقتل صاحبه ابن الفارس ي أما  إال أن ابن الجار   ،وحثه على إفساد جيش ابن الجارود  ،الفارس ي

 ،م795/هـ179ثم قدم هرثمة بن أعين إلى القيروان في ربيع اآلخر من سنة    ،88يحيى بن موس ى فقد رجع إلى طرابلس 

  ، وعندما نظم هرثمة أمور القيروان وأعاد الهدوء بها  ، بعدما خرج منها ابن الجارود لقتال جيش العالء بن سعيد

  عين سفيان بن 
ً
 .89على طرابلس فأعاد بناء سورها من ناحية البحر املضاء واليا

وبعد مرور سنتين ونصف من إمارة هرثمة على بالد املغرب طلب من الخليفة العباس ي الرشيد أن يعفيه من هذه     

عليها لم    على الرغم من أن املصادر التي تمكنا من االطالع  ،وربما يكون سبب ذلك عدم استقرار املنطقة  ، الوالية

 .  90فأعفاه وولى عليها محمد بن مقاتل العكي  ،تشر خالل هذه املدة إلى قيام الثورات

 التوصيات: 

 إقامة املؤتمرات والندوات ملتابعة كل ما هو جديد في كافة العلوم. .1

 ونتائجها. .2
ً
 القيام بأبحاث تاريخية توضح أسباب الثورات عامة

عمل وندوات وأيام دراسية توضح أهمية املؤسسات القضائية  تنظيم تظاهرات ثقافية على شكل ورش   .3

ا يمنع الشغب والتمرد مَّ  . الفاعلة ودورها في إرساء العدالة بين املواطنين مِّ

 نشر هذه األعمال لتعميم الفائدة وتوثيق هذه األنشطة.  .4

ل على الرفع  استثمار الندوات واملؤتمرات العلمية في طرح موضوعات حساسة وحاسمة تهم املجتمع وتعم  .5

 من املستوى العلمي بين أبنائه. 
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الصعوبات   .6 كل  تذليل  ومحاولة   ,
ً
ودوليا  

ً
محليا املضمار  هذا  في  الباحثين  بين جهود  التنسيق  على  العمل 

 واملشاكل التي تواجههم. 

 الخاتمة والنتائج: 

العصر األموي وحتى نهاية   منذ أواخر   أراد هذا البحث أن يحيط بالثورات التي قامت في إقليمي برقة وطرابلس        

 ( العباس ي  إلقاء بعض  م( 799  ،هـ183م حتى  740  /هـ123العصر  الباحث من  تمكن  توفر من مراجع  ما  , وبفضل 

 الضوء على هذا املوضوع إلزاحة الستار عن أي غموض والتباس, وقد خلص إلى العديد من النتائج منها: 

"ولو  .1 تعالى  لقوله  مصداقا  التاريخ  سنة  الثورات  وبيع  إن  لهدمت صوامع  ببعض  بعضهم  الناس  دفع  ال 

 ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز" 
ً
وقوله تعالى:    91وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثيرا

 .92"ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضٍل على العاملين" 

 إن التاريخ علم ال يقل أهمية عن باقي العلوم.  .2

 . الشعوب التي ال تاريخ لها ال وجود لها, إذ به قوام األمم, تحيى بوجوده وتموت بانعدامه .3

 الرتباطها بحاضر البشرية ومستقبلهاالبحوث في ميدان التاريخ لم تتوقف و  .4
ً
 . لن تتوقف؛ نظرا

 ارتباط الثورات بالعدل فإن عم العدل بين الناس اختفت الثورات والتمرد والعكس صحيح.  .5

هدف   .6 كان  عندما  اإلسالم  في  والدخول  اإلسالم  للفتح  املؤيدة  األقاليم  أوائل  من  وطرابلس  برقة  كانت 

 ناس.الفاتحين نشر اإلسالم والعدل بين ال 

كانت برقة وطرابلس كذلك من أوائل األقاليم التي ثارت ضد من حاول أن يضطهدهما بعدما تخلى والة   .7

هذه األقاليم عن العدل واملساواة بين األهالي إال أنهما لم يفكرا في الخروج من الدين اإلسالمي واعتبروا أن  

 الوالة هم من انحرف عن اإلسالم الصحيح. 

القبضة   .8 من  الرغم  في  على  الثورة  أن  إال  والعباسية  األموية  الدولة  والة  اتبعها  التي  الصارمة  الحديدية 

 إقليمي برقة وطرابلس لم تسكن. 

 الهوامش 

افية ليبيا  .70ص  ،1970 ،اإلسكندرية  ،شرف عبد العزيز طريح: جغر
افيا السياسية ،جمال حمدان: إفريقيا الجديدة 1  .65ص ،1966،دراسة في الجغر
 . 39ص ،شرف عبد العزيز طريح: مرجع سابق 1
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 .19ص ،1964القاهرة,   ، حمدان جمال: املدن العربية 1
 .389ص ،م1968هـ / 1388، طرابلس ليبيا، 1, ط1الزاوي الطاهر أحمد: معجم البلدان الليبية، ج 1
وهب    1 بن  يعقوب  أبي  بن  )أحمد  سنة  اليعقوبي  نحو  ت  األخباري،  واضح  بابن  املعروف  تاريخ  284الكاتب   :) هـ 

 . 6 ـ 5, ص1358أجزء في مجلد، مطبعة الغري، النجف   3اليعقوبي، 
هـ(: 630ابن االثير )أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، ت  1

 .230ص م،1983, 4عربي اللبناني، بيروت ط، دار الكتاب ال3الكامل في التاريخ، ج
زغلول سعد عبد الحميد: تاريخ املغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر واملغرب من الفتح العربي حتى قيام دول   1

سالم السيد عبد العزيز: املغرب  . 134ص ،م1964األغالبة والرستميين واألدارسة، دار املعارف، اإلسكندرية، 

 . 152ص ،م1966, الدار القومية للطباعة والنشر،  2سالمي، جالكبير، العصر اال 
 . 390ص ،1مرجع سابق, ج ،الزاوي الطاهر أحمد 1
هـ (: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, القاهرة,  874ابن ثغري بردي )جمال الدين أبو املحاسن يوسف. ت    1

 . 22 ،21ص م،1963
إفريقية  453عبدهللا. ت بعد سنة  املالكي )أبو بكر عبدهللا بن أبي    1 هـ(: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و

وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم واوصافهم, الجزء االول من الفتح العربي إلى اخر سنة  

 .80ص ،م1951هـ. قام على نشره د. حسين مؤنس. مكتبة النهضة العربية. الطبعة االولى. القاهرة 300
 .52 ،51ص ،1ج ، املصدر نفسه 1
هـ (: معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان.  696الدباغ )أبو زيد، عبد الرحمن بن محمد األنصاري األسيدي. ت    1

التنوخي, ج ناجي  بن  القاسم بن عيس ى  أبو  أبو الفضل  إبراهيم شبوخ. نشر  1أكمله وعلق عليه  : تصحيح وتعليق 

 . 42ص  ،1968مكتبة الخانجي. مصر 
،  4هـ(: اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، ج1291ابن ابي الضياف )أحمد بن أبي الضياف. ت  1

 .87ص م ،1963تونس 
 .123ص ،م1954، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1السالوي: االستقصا ألخبار دول املغرب األقص ى، ج 1
 .182ص  ،3ج  ،ابن األثير: مصدر سابق 1
,  1ابن عذارى املراكش ي )أبو عبدهللا محمد. نهاية القرن السابع الهجري(: البيان املغرب في أخبار املغرب, ج 1

عبد الرزاق محمود إسماعيل: أثر الخوارج في الحياة السياسية في بالد  . 52ص  ،م1950مكتبة صادر, بيروت 

 .13ص ،م1970لرابع الهجري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، املغرب حتى منتصف القرن ا
 .54ـ52ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1
هـ(: فتوح مصر واملغرب, القسم التاريخي, تحقيق عبد املنعم  257ابن عبد الحكم )عبد الرحمن بن عبد هللا. ت    1

 .145ص ،م1961عامر, طبع ونشر لجنة البيان العربي, القاهرة 
 . 147 ،146ص ،عبد الحكم: نفس املصدر ابن   1
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 .147ص ،ابن عبد الحكم: نفس املصدر  1
 .147ص ،ابن عبد الحكم: نفس املصدر  1
 .148ص ،ابن عبد الحكم: نفس املصدر  1
 .59ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1
هـ (: االزهار الرياضية 1359الباروني )سليمان بن الشيخ عبدهللا. ت  * هما ابنا خالة أي إن أمهاتهم أخوات. انظر    1

 . 33ص  م ،1987, تحقيق محمد علي الصليبي, سلطنة عمان 2في ائمة وملوك االباضية, ج
 .148ص  ،ابن عبد الحكم: مصدر سابق 1
 .129ص ،الرقيق القيرواني: مصدر سابق 1
 . 410ص ،1963 ،1ج ،دار إحياء الكتب العربية ،املغرب الكبير  دبوز محمد علي: 1
 .148ص  ،ابن عبد الحكم: مصدر سابق 1
 .121ص ،م1973 ،الطبعة األولى  ،رفعت فوزي: الخالفة والخوارج في املغرب العربي 1
 .148ص  ،ابن عبد الحكم: مصدر سابق 1
هـ(: طبقات  333القيرواني )أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم. ت  . الرقيق  148ص  ،ابن عبد الحكم: نفس املصدر  1

. 128ص  ،م1968علماء إفريقية وتونس, تقديم وتحقيق علي الشابي، ونعيم حسن الدار التونسية للنشر, تونس  

ت   بن محمد.  الرحمن  )عبد  خلدون  املبتد 808ابن  وديوان  العبر  ومن  هـ(:  والبربر  والعجم  العرب  أيام  في  والخبر  أ 

السالوي: االستقصا  .  223ص  ،م1968, دار الكتاب اللبناني. بيروت,  3, ط6عاصرهم من ذوي السلطان األكبر, ج

 . 105ص ،م1954، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1ألخبار دول املغرب األقص ى، ج
 .148ص  ،ابن عبد الحكم: مصدر سابق 1
 . 148ص ،كم: نفس املصدر ابن عبد الح 1
 . 149 ،148ص ،ابن عبد الحكم: نفس املصدر  1
انظر    1 بأربعة وعشرين ميال.  الغرب  ناحية  تاورغا من  تبعد عن  بن  * دغوغا:   )أبوالقاسم عبيدهللا  ابن خرداذبة 

 .86ص م،1889هـ / 1309هـ(: املسالك واملمالك، ليدن 300عبدهللا. ت حوالي 
 .149ص  ،ابن عبد الحكم: مصدر سابق 1
 149ص ،ابن عبد الحكم: نفس املصدر  1

 .138ص ،ابن عبد الحكم: نفس املصدر  1
 . 415 ،414ص ،2ج  ، مرجع سابق دبوز محمد علي: 1
هـ(: الجواهر املنتقاة في اتمام ما اخل به كتاب الطبقات. مخطوط في دار  697البرادي )ابوالقاسم بن إبراهيم. ت    1

،  3ح. عن الدكتور محمد عيس ى الحريري: الدولة الرستمية باملغرب اإلسالمي ط8456املصرية بالقاهرة. رقم    الكتب

 .87الورقة م،1987الكويت 
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 .223ص ،6مج  ،ابن خلدون: مصدر سابق 1
 .149ص  ،ابن عبد الحكم: مصدر سابق 1
. ابن  230ص  ، 6مج  ،. ابن خلدون: مصدر سابق10ص م1908بيروت,    ، 1ج  ، األنصاري أحمد النائب: املنهل العذب  1

 . 140ص  ، عبد الحكم: مصدر سابق
 .63ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1
 .   46ص ،م1970هـ / 1390الزاوي الطاهر أحمد: والة طرابلس، بيروت،  1
هـ(: الوالة وكتاب القضاة. مهذب ومصحح بقلم رفن كست, مطبعة  350يوسف. ت  الكندي )أبو عمر محمد بن    1

 .103ص ،م1908األباء البسوعيين, بيروت, 
 .67ص،1ج ، . ابن عذارى: مصدر سابق134 ،133ص ،الرقيق القيرواني: مصدر سابق 1
 .134ص ،الرقيق القيرواني: مصدر سابق 1
 .67ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1
 . 180 ،179ص ،6مج  ،خلدون: مصدر سابقابن   1

هـ(: كتاب السير"وهو في ذكر الرجال من العلماء األباضية".  928الشماخي )أبو العباس أحمد بن عبد الواحد. ت    1

 . 6ورقة  ح،8295ـ  10982مخطوط دار الكتاب املصرية بالقاهرة تحت رقم 
طبقات  مذهب األباضية في املغرب، جامعة الدول العربية ـ    هـ(، السيرة وأخبار األمة في إنتشار 471الورجالني: ) ت    1

 . 10ورقة  ،األباضية
 . 309ص  ،. زغلول سعد عبدالحميد: مرجع سابق210 ـ 209, ص3ج  ، دبوز محمد علي: مرجع سابق 1
األباضية".  هـ(: كتاب السير"وهو في ذكر الرجال من العلماء  928الشماخي )أبو العباس أحمد بن عبد الواحد. ت    1

 . 7ورقة  ح،8295ـ  10982مخطوط دار الكتاب املصرية بالقاهرة تحت رقم 
 . 141ص ،ابن الرقيق القيرواني: مصدر سابق 1
 . 47ص ،: والة طرابلسالزاوي الطاهر أحمد 1
 .9 ،8ص ،3ج  ، دبوز محمد علي: مرجع سابق 1
 .645ص ،م1967، 2هـ(: تاريخ خليفة بن خياط، ج240خليفة بن خياط، )ت  1
(: املغرب في ذكر بالد إفريقية واملغرب وهذا جزء من أجزاء  487البكري )أبو عبيد عبدهللا بن عبد العزيز، ت 1

. السالوي:  71ص  ،1ج ، . ابن عذارى: مصدر سابق7ص م،1965الكتاب املعروف باملسالك واملمالك، باريس, 

 .114ص ،1ج ، مصدر سابق
النويري )شهاب الدين أحمد بن عبد  . 218ص  ،4ج ، . ابن األثير: مصدر سابق109ص ، الكندي: مصدر سابق 1

تحقيق د. حسين نصار، مراجعة د. عبد العزيز األهواني، ط   24هـ(: نهاية اإلرب في فنون األدب، ج733الوهاب، ت 

 . 19ص ,م، الهيئة املصرية للكتاب 1983
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 .72ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1
, تحقيق د. حسين  2هـ(: الحلة السيراء، ج658أبو عبدهللا، محمد بن عبدهللا بن أبي القضاعي، ت  ابن االبار )  1

 .19ص ،22ج ،. النويري: مصدر سابق 256ص  م،1963، القاهرة, 1مؤنس، ط
 .109ص ، الكندي: مصدر سابق 1
  ، 4مج  ،. ابن خلدون: مصدر سابق281ص  ،4ج،  . ابن األثير: مصدر سابق72ص  ،1ج  ،ابن عذارى: مصدر سابق  1

 .411ص
 .71: مصدر سابق, صابن االبارانظر  1
 .115ص  ،1ج ، السالوي: مصدر سابق 1
سنة    1 نحو  ت  األخباري،  واضح  بابن  املعروف  الكاتب  وهب  بن  يعقوب  أبي  بن  )أحمد  تاريخ  284اليعقوبي  هـ(: 

النجف,  , مطبعة ا3اليعقوبي، ج ابن عذارى: مصدر سابق119ص  ،1358لغري،  النويري: مصدر  72ص   ،1ج  ،.   .

عباس إحسان: تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي  .  255ص  ، 6مج  ، . ابن خلدون: مصدر سابق75  ،74ص  ، 24ج  ،سابق

 .48ص ،م1967, 1حتى مطلع القرن التاسع عشر، نشر دار ليبيا، بنغازي، ط
 . 75ص ،1ج ،. ابن عذارى: مصدر سابق31ص  ،5ج  ،سابقابن األثير: مصدر   1
 . 32ص ،5ج ،.  ابن األثير: مصدر سابق 193ص ،4مج  ،ابن خلدون: مصدر سابق 1
 . 58ص ،3ج،.  محمد علي دبوز: مرجع سابق117ص  ،1ج ، السالوي: مصدر سابق 1
سابق  1 مصدر  األثير:  سابق 32ص  ، 5ج  ، ابن  النويري: مصدر  سابق 20ص  ،22ج  ،.  خلدون: مصدر  ابن    ،4مج  ،. 

 .412ص
 .20ص  ،22ج ، النويري: مصدر سابق 1
الكتب املصرية    1 في دار  الهجري(: طبقات األباضية. مخطوط  السابع  القرن  في  العباس أحمد. ت  )أبو  الدرجيني 

 .17 ،16ورقة  تاريخ تيمور،  72612ح، 1256بالقاهرة، رقم 
 . 32ص ،5ج ،. ابن األثير: مصدر سابق413ص ،4ابن خلدون: مصدر سابق مج 1
 .322ص ،زغلول سعد عبد الحميد: مرجع سابق. 117ص  ,1، جالسالوي: مصدر سابق 1
 .58ص ،3ج  ، دبوز محمد علي: مرجع سابق 1
هـ(: تاريخ الرسل  310كثير. ت  الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن . 33ص  ،5ج  ،ابن األثير: مصدر سابق 1

 . 44ص م,1966, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, دار املعارف, مصر, 8وامللوك, ج
 .86ص ،24النويري: مصدر سابق, ج. 79ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1
 .  162ص ،الرقيق القيرواني: مصدر سابق 1
 . 79ص ،1ج ،. ابن عذارى: مصدر سابق40ص  ،5ج  ،ابن األثير: مصدر سابق 1
 .173ص ،الرقيق القيرواني: مصدر سابق 1
 .85ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1
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  ، . ابن عذارى: مصدر سابق194ص  ،4مج  ،. ابن خلدون: مصدر سابق95  ـ  94ص  ،5ج  ،ابن األثير: مصدر سابق  1

 .     85ص ،1ج
البرغوثي عبد اللطيف محمود:  .  123ص  ،م1962محمود حسن سليمان: ليبيا بين املاض ي والحاضر، القاهرة،    1

 .152ص ،م1973تاريخ ليبيا اإلسالمي، منشورات الجامعة الليبية، بيروت، 
 .96 ،95ص  ،5ج  ،ابن األثير: مصدر سابق 1
 .88ص ، 1ج ،ابن عذارى: مصدر سابق 1

 . 201ص ،ابن الرقيق القيرواني: مصدر سابق 1
 .417ص  ،4مج ،. ابن خلدون: مصدر سابق9ص ،البكري: مصدر سابق  1
 . 418ص ،4مج ،. ابن خلدون: مصدر سابق121ص  ،1ج ، السالوي: مصدر سابق 1
 .40سورة الحج: آية  1
 .148سورة البقرة: آية  1

 املصادر واملراجع: 

 ـ املخطوطات: 
ً
 أوال

اخل به كتاب الطبقات. مخطوط  هـ(: الجواهر املنتقاة في اتمام ما  697البرادي )ابوالقاسم بن إبراهيم. ت   .1

ح. عن الدكتور محمد عيس ى الحريري: الدولة الرستمية باملغرب اإلسالمي  8456في دار الكتب املصرية بالقاهرة. رقم  

 .87الورقة م،1987، الكويت 3ط

  الدرجيني )أبو العباس أحمد. ت في القرن السابع الهجري(: طبقات األباضية. مخطوط في دار الكتب املصرية  .2

 .17 ،16ورقة  تاريخ تيمور،  72612ح، 1256بالقاهرة، رقم 

ت   .3 الواحد.  عبد  بن  أحمد  العباس  )أبو  العلماء  928الشماخي  من  الرجال  ذكر  في  السير"وهو  كتاب  هـ(: 

 . 6ورقة  ح،8295ـ  10982األباضية". مخطوط دار الكتاب املصرية بالقاهرة تحت رقم  

الوا .4 عبد  بن  أحمد  العباس  )أبو  ت  الشماخي  العلماء  928حد.  من  الرجال  ذكر  في  السير"وهو  كتاب  هـ(: 

 . 7ورقة  ح،8295ـ  10982األباضية". مخطوط دار الكتاب املصرية بالقاهرة تحت رقم  

ـ  471الورجالني: ) ت   .5 هـ(، السيرة وأخبار األمة في إنتشار مذهب األباضية في املغرب، جامعة الدول العربية 

 .10ورقة  ،طبقات األباضية

 ـ املصادر: ث
ً
 انيا

هـ(: اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد  1291ابن ابي الضياف )أحمد بن أبي الضياف. ت  .1

 . م1963، تونس 4األمان، ج
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, تحقيق د.  2هـ(: الحلة السيراء، ج658ابن االبار )أبو عبدهللا، محمد بن عبدهللا بن أبي القضاعي، ت   .2

 . م1963، القاهرة, 1حسين مؤنس، ط

هـ(: 630ابن االثير )أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، ت .3

 .م1983, 4، دار الكتاب العربي اللبناني، بيروت ط3الكامل في التاريخ، ج

أبو املحاسن يوسف. ت   .4 في ملوك مصر والقاهر 874ابن ثغري بردي )جمال الدين  الزاهرة  النجوم   :) ة,  هـ 

 .م1963القاهرة, 

 . م1889هـ /  1309هـ(: املسالك واملمالك، ليدن  300ابن خرداذبة )أبوالقاسم عبيدهللا بن عبدهللا. ت حوالي   .5

هـ(: العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر  808ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد. ت   .6

 .  م1968, دار الكتاب اللبناني. بيروت, 3, ط6ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر, ج

هـ(: فتوح مصر واملغرب, القسم التاريخي, تحقيق عبد  257ابن عبد الحكم )عبد الرحمن بن عبد هللا. ت   .7

 .م1961املنعم عامر, طبع ونشر لجنة البيان العربي, القاهرة 

,  1الهجري(: البيان املغرب في أخبار املغرب, جابن عذارى املراكش ي )أبو عبدهللا محمد. نهاية القرن السابع  .8

 .  م1950مكتبة صادر, بيروت 

, تحقيق  2هـ (: االزهار الرياضية في ائمة وملوك االباضية, ج1359الباروني )سليمان بن الشيخ عبدهللا. ت   .9

 .م1987محمد علي الصليبي, سلطنة عمان 

املغرب في ذكر بالد إفريقية واملغرب وهذا جزء من  (: 487البكري )أبو عبيد عبدهللا بن عبد العزيز، ت .10

 .  م1965أجزاء الكتاب املعروف باملسالك واملمالك، باريس, 

ت   .11 األسيدي.  األنصاري  محمد  بن  الرحمن  عبد  زيد،  )أبو  أهل  696الدباغ  معرفة  في  اإليمان  معالم   :) هـ 

: تصحيح وتعليق إبراهيم شبوخ.  1التنوخي, ج  القيروان. أكمله وعلق عليه أبو الفضل أبو القاسم بن عيس ى بن ناجي 

 . 1968نشر مكتبة الخانجي. مصر 

هـ(: طبقات علماء إفريقية وتونس, تقديم  333القيرواني )أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم. ت  الرقيق   .12

 . م1968وتحقيق علي الشابي، ونعيم حسن الدار التونسية للنشر, تونس 

 .م1954، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1املغرب األقص ى، ج السالوي: االستقصا ألخبار دول  .13

, تحقيق محمد أبي  8هـ(: تاريخ الرسل وامللوك, ج310الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير. ت  .14

 .م1966الفضل إبراهيم, دار املعارف, مصر, 

بن يوسف. ت   .15 )أبو عمر محمد  القضاة. مهذب350الكندي  الوالة وكتاب  بقلم رفن كست,    هـ(:  ومصحح 

 . م1908مطبعة األباء البسوعيين, بيروت, 
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سنة   .16 بعد  ت  عبدهللا.  أبي  بن  عبدهللا  بكر  )أبو  القيروان  453املالكي  علماء  طبقات  في  النفوس  رياض  هـ(: 

إفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم واوصافهم, الجزء االول من الفتح العربي إلى   و

 .م1951هـ. قام على نشره د. حسين مؤنس. مكتبة النهضة العربية. الطبعة االولى. القاهرة 300ر سنة اخ

تحقيق د.   24هـ(: نهاية اإلرب في فنون األدب، ج733النويري )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ت  .17

 . م، الهيئة املصرية للكتاب1983حسين نصار، مراجعة د. عبد العزيز األهواني، ط 

هـ (: تاريخ  284اليعقوبي )أحمد بن أبي يعقوب بن وهب الكاتب املعروف بابن واضح األخباري، ت نحو سنة   .18

 .هـ1358أجزء في مجلد، مطبعة الغري، النجف   3اليعقوبي، 

هـ(: تاريخ 284اليعقوبي )أحمد بن أبي يعقوب بن وهب الكاتب املعروف بابن واضح األخباري، ت نحو سنة   .19

 .  هـ1358مطبعة الغري، النجف, , 3اليعقوبي، ج

 ـ املراجع: 
ً
 ثالثا

 .  م1908بيروت,  ،1ج  ،األنصاري أحمد النائب: املنهل العذب .1

 .م1973البرغوثي عبد اللطيف محمود: تاريخ ليبيا اإلسالمي، منشورات الجامعة الليبية، بيروت،   .2

افيا السياسية ،جمال حمدان: إفريقيا الجديدة .3  .1966،دراسة في الجغر

 .1964القاهرة,   ،حمدان جمال: املدن العربية .4

 .م1967، 2هـ(: تاريخ خليفة بن خياط، ج240خليفة بن خياط، )ت   .5

 . 1963  ،1ج ،دار إحياء الكتب العربية ، املغرب الكبير دبوز محمد علي:  .6

 م.1973 ،الطبعة األولى  ،رفعت فوزي: الخالفة والخوارج في املغرب العربي .7

 .م1968هـ / 1388، طرابلس ليبيا، 1, ط1الطاهر أحمد: معجم البلدان الليبية، جالزاوي  .8

 .  م1970هـ / 1390الزاوي الطاهر أحمد: والة طرابلس، بيروت،  .9

زغلول سعد عبد الحميد: تاريخ املغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر واملغرب من الفتح العربي حتى قيام   .10

 .م1964والرستميين واألدارسة، دار املعارف، اإلسكندرية، دول األغالبة 

 .م1966, الدار القومية للطباعة والنشر، 2سالم السيد عبد العزيز: املغرب الكبير، العصر االسالمي، ج   .11

افية ليبيا .12  م.1970 ،اإلسكندرية  ،شرف عبد العزيز طريح: جغر

,  1لقرن التاسع عشر، نشر دار ليبيا، بنغازي، طعباس إحسان: تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع ا .13

 . م1967

 . م1962محمود حسن سليمان: ليبيا بين املاض ي والحاضر، القاهرة،    .14

 ـ الرسائل العلمية: 
ً
 رابعا

عبد الرزاق محمود إسماعيل: أثر الخوارج في الحياة السياسية في بالد املغرب حتى منتصف القرن الرابع  

 الهجري، رسالة دك 
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 Rosmarinius"للتأثري التثبيطي ملستخلصات أوراق نبات إكليل اجلبل  أوليةدراسة 

officinalis"  لى البكترييا العنقودية الذهبية والعصيات القولونيةع 
 

1وداد املالل  ,1فداء عموش ,1عائشة عمر, 

 1هدى الشريف ,1فاطمة ابوزملة  ,   2عادل مسعود جامع 

 2، كلية العلوم, جامعة الزنتان1كلية التقنية الطبية, يفرن 

 
 مستخلص: 

لنبات             املختلفة  املستخلصات  فعالية  مدى  الختبار  الدراسة  هذه  الجبل  أجريت  على  R.officnalisإكليل 

القولونية  العصيات  والبكتيريا    S.aureusنوعين من البكتيريا, املكورات العنقودية الذهبية املوجبة لصبغة جرام  

لصبغة جرام   و  E.coliالسالبة  امليثيلي  الكحولي  و  اإليثيلي  والكحولي  املائي  املستخلص  على  الحصول  تم  حيث 

 .ملجم/ ملم (  20،50،100،200و بتراكيز مختلفة )   كلوريد امليثيلين و الكلوروفورم و وثنائي إيثيل إيثر  

تباينت النتائج املتحصل عليها في هذه الدراسة باختالف املذيبات و التراكيز املستخدمة ونوع البكتيريا، حيث  

أظهرت النتائج فعالية كل من املستخلصات التالية، مستخلص الكحول اإليثيلي والكحول امليثيلي و الكلوروفورم  

الذهبية  وثنائي   العنقودية  املكورات  باتجاه  الجبل  إكليل  ألوراق  امليثيلين  وكلوريد  إيثر  كذلك  S.aureusإيثيل   .

لوحظ بأن الفعالية التثبيطية تزداد بزيادة تركيز املستخلص املستخدم، سجل مستخلص كلوريد امليثيلين أعلى  

تثبيطية على   العنقودية    يابكتير منطقة  تثبيطي  S.aureusاملكورات  بقطر  األخرى  املستخلصات  باقي  مع  مقارنة 

باقي اغلب املستخلصات ألوراق إكليل الجبل,(P<0.05عند مستوى  وبفارق معنوي    ملم18 ويليه في  ( مقارنة مع 

كان للمستخلص املائي فعالية تثبيطية اتجاه    ومن ناحية أخرى .ملم17الفاعلية مستخلص الكحول اإليثيلي بقطر

العنقود الذهبية  املكورات  تركيز  S.aureusية  لم تظهر املستخلصات  7ملجم/ملم وبقطر    200عند  ملم، في حين 

العنقودية الذهبية   املكورات  اتجاه  تثبيطي  تأثير  أي  تركيز  القولونية    أظهرت   . S.aureusاملائية األقل  العصيات 

E.сoli   الكلوروفورم وكلوريد    مقاومة ضد اغلب املستخلصات املستخدمة في هذه الدراسة باستثناء مستخلص

مقارنة مع باقي (  (P<0.05عند مستوى  معنوي    هرا قدرة تثبيطية وبفروقظامليثيلين ألوراق إكليل الجبل الذين أ

العصيات  ضد    ملجم/ملم  200عند التركيزملم على التوالي    9و    ملم11القطر التثبيطي  املستخلصات،حيث كان 

 . E.coliالقولونية 

لديها فاعلية تثبيطية    R.officnalisخلصـــــــت هذه الدراســـــــة إلى أن املســـــــتخلصـــــــات املختلفة ألوراق إكليل الجبل     

 مســـــــــتخلص  
ً
على  املكورات العنقودية و  الكلوروفورم    مســـــــــتخلصكلوريد امليثيلين يليه ضـــــــــد البكتريا خصـــــــــوصـــــــــا
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امليكروبيـــة غير معروفــة ولهـــذا نحتـــاج إلى املزيــد من  ال تزال آليـــةعمـــل  هــذه املضــــــــــــــادات  العصــــــــــــيـــات القولونيـــة، و 

 .الدراساتاملستقبلية

 الكلمات املفتاحية : مستخلصات أوراق إكليل الجبل، املذيبات العضوية, املكورات العنقودية ، العصيات القولونية. 

Abstract 

  Random samples of Rosemary leaves were collected from Al Jabal Al Ghrbi, Libya, dried, 

grinded and prepared in various extracts in order to investigate its antimicrobial actions 

against pathogenic Staphylococcus aurous  and Escherichia coli. Extraction process 

applied on dried and grinded leaves were carried out utilizing different dissolvents including 

distilled water, ethyl alcohol, methyl alcohol, chloroform, methylene chloride and di-

ethylene ether with extract concentrations of (20, 50, 100 and 200 mg/ml). The initial 

outcome of Antimicrobial Susceptibility Testing reveals a different inhibitory activity of leaf 

extracts depended on the type of chemical dissolvent, extract concentration and bacteria 

species. Obtained results revealed an inhibitory activity observed by all extracts, directly 

increased by extract ascending concentration. Highly effectiveness against S. aureus 

found by extract concentration of 200 mg/ml dissolved in methylene chloride and ethyl 

alcohol with inhibitory zone of 18 mm and 17 mm in diameter respectively (P> 0.05). While 

the 200 mg/ml concentration of aqueous extract shows a minimal inhibitory activity of 7 

mm in diameter inhibitory zone. Anti bacterial effectiveness against E. coli of 200 mg/ml 

extract concentration dissolved in chloroform and methylene chloride with a inhibitory zone 

of 10 mm and 08 mm in diameter respectively (P> 0.05) were observed. While, no inhibitory 

zone of aqueous extract against E. coli was demonstrated . 

 Present study concluded that different extracts of Rosemary leaves have inhibitory action 

against Staphylococcus aureus and Escherichia coli, with high incidence of extracts 

dissolved in methylene chloride and chloroform. Antimicrobial proportion and mechanism 

of action are still unknown and further prospective studies are warranted. 

 

 Introductionاملقدمة 
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التي   الفعالة  الطبية واملواد  للعقاقير  الرئيس ي  الزراعي والصناعي وتعد املصدر  في اإلنتاج  النباتات مكانة مهمة  تحتل 

في كثير من  1تدخل في تحضير األدوية ] النباتات الطبية والعطرية  [. وقد أشارت منظمة الصحة العاملية  التقارير أن 

 [.2يمكن أن تكون أفضل مصدر للعقاقير وللمبيدات الحشرية ]

 من مواد  كيميائية مختلفة كالبروتينات و الكربوهيدرات والفيتامينات األمالح املعدنية التي     
ً
تتركب النباتات أساسا

، ولكن هذه املواد الفعالة تتأثر بعوا
ً
[.  3مل عديدة منها طبيعة التربة واملناخ وطريقة الجمع والحفظ]تؤدي  دورا طبيا

تحتوي النباتات الطبية  على الكثير من املواد الفعالة  التي تعمل مع بعضها بشكل متوازن لعالج الحاالت املرضية وهذا  

التي تتركها الك التأثيرات الجانبية  في املركبات الدوائية املصنعة, أضف إلى ذلك  ثير من املركبات الدوائية  ماال نجده 

النباتات الطبية منتشرة ومتوفرة بشكل كبيرأو يمكن   تأثيرها عاجال أم أجال، كما إن  املصنعة معمليا والتي قد يظهر 

[. وقد سجلت بعض الدراسات بان للمستخلصات املائية والكحولية لنباتي الثوم والحنظل  4زراعتها بتكاليف بسيطة ]

مض كمواد  حيوية  وهما  فعالية  للخميرة  نوعي  نمو  تثبيط  في  للفطريات   Candida و  Candidaalbicansادة 

tropicalis[5 .] 

إكليل الجبل أو حصا البان من النباتات الطبية والعطرية وهو نبات عشبي معمر دائم الخضرة من الفصيلة الشفوية     

الزهرية   القمم  الطب  في  منه  املستعمل  الجزء  مترين،  حوالي  إلى  ارتفاعه  يصل  اللون  زرقاء  أو  نيلية  صغيرة  أزهاره 

عطره أرخص العطور ثمنا ورائحته أكثر إنعاشا وكان يرمز به قديما  واألوراق، نبات ذو رائحة شذية مفضلة منذ القدم و 

 [.6لألمانة واإلخالص، ويدخل زيته  في صناعة العطور ومستحضرات التجميل والصابون املعطر]

تضاف أوراق إكليل الجبل  إلى املأكوالت فتحسن من طعمها ورائحتها ولذلك يعد من التوابل الفاتحة للشهية, وتعمل    

[. تساعد املواد املضادة لألكسدة به على حفظ اللحوم  7ه الطيارة كمضادات للبكتيريا والفطريات والفيروسات]زيوت

[، ومن بين هذه املواد املضادة للتأكسد يوجد حمض الرزماريك  8من التعفن حيث يضاف إليها ملنع التأكسد والتلف]

ولين. يوص ي باستخدام إكليل الجبل في عالج الزهايمر، شديد الفعالية ويحتوي كذلك على مركبات تفكيك االسيتيل ك 

ويساعد في عالج املفاصل و مفيد للقلب  ويستعمل زيت إكليل الجبل بتدليك فروة الرأس للحفاظ على صحة الشعر  

[. كما يستخدم مستحلب نبات اإلكليل لتنظيف بشرة الوجه، ومعالجة العيون املصابة بالرمد الربيعي، وفي 9وملعانه ]

[. لوحظ بأن  10معالجة مرض الروماتيزم العام في املفاصل، وتقوية املعدة واملساعدة على الهضم، واحتقان املرارة]

 يؤدي إلى زيادة تكاثر الخاليا اللمفاوية وزيادة    90إلى    30إعطاء مستخلص إكليل الجبل لألرانب وملدة تتراوح من  
ً
يوما

 على املناعة ] IgM  وكذلك يرفع من مستوى   2-تركيز االنترليوكين
ً
 [.11مما يؤثر ايجابيا

يحوي مستخلص النبات على عدد من املكونات الفعالة مثل الجاليكوسيدات و القلويدات و الفالفونات و الكومارين     

و التانينات و الراتنجات و الصابونيات, باإلضافة إلى مركبات أخرى حيث يحتوي زيته الطيار على البورينول و الكامفين  

 [.12والكافور و السينول، كما يحتوي على حمض الروزمارينيك وثنائي التربينات و الروزميرسين]

وهي بكتيريا موجبة لصبغة جرام    S.aureusاألجناس البكتيريا املستخدمة في هذه الدراسة، بكتيريا العنقودية الذهبية    

ركة وتمتاز بامتالكها للمحفظة التي تعتبر من أهم  ذات خاليا كروية الشكل مرتبة بشكل عناقيد غير منتظمة وغير متح

عوامل املقاومة للبلعمة وعلى الرغم من االستعمال الواسع لألدوية واملضادات الحيوية إال أن هنالك زيادة وانتشار  
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وهي عصيات سالبة لصبغة جرام    E.coli[، والجنس اآلخر هو البكتيريا االشيريشية  13ملحوظين لألخماج العنقودية]

معوية   خارجية  تنتج سموم  وهي  نسبيا  لها قصير  الجيل  إن عمر  النمو حيث  الحجم وسريعة  األبواغ صغيرة  عديمة 

[. لذلك يستهدف  14وسموم داخلية تسبب التهاب املعدة واألمعاء واإلسهال والتهاب األذن الوسطى وتقرحات جلدية]

كلوريد  و الكحول امليثيلي، والكلوروفورم وثنائي إيثيل إيثر  املستخلص املائي والكحول اإليثيلي و هذا البحث دراسة تأثير  

مقارنة مدى الفعالية  و E.coli و العصيات القولونية  S.aureus على البكتيريا العنقودية  ألوراق إكليل الجبل    امليثيلين

 التثبيطية لتراكيز املختلفة ملستخلصات على نمو البكتريا. 

  Methods &Materialsاملواد وطرق العمل

 Collection of Plant Sampleجمع العينة النباتية

اقعة في الجبل الغربي في الشمال الغربي  من مدينة يفرن    2018جمعت أوراق نبات إكليل الجبل خالل شهر مارس   الو

نسبية  ملم, و رطوبة    168. حيث تتمتع بمناخ جبلي, وبمعدل سقوط أمطار سنوي  (07N and 12°58E°32)من ليبيا  

تم غسل أوراق نبات اإلكليل وتنظيفها من املواد العالقة بها، و تركت  .0م  21.4ومعدل درجة حرارة خالل السنة    45%

بمطحنة   طحنت  ثم  للتهوية،  جاف  محيط  وضمن  الشمس  عن   
ً
بعيدا الغرفة  حرارة  درجة  في  لتجف  األوراق  هذه 

 لحين تحضير املستخلصات. كهربائية، ووضعت في قنينة زجاجية معقمة ومحكمة اإلغالق  

 تحضير املستخلصات ألوراق نبات إكليل الجبل 

ماء مقطر  مل  500 مل وأضيف إليه   1000جرام من مسحوق أوراق إكليل الجبل ووضعها في دورق سعته 50تم وزن     

ساعة في    24لغرض الحصول على املستخلص املائي، وضع الدورق على محرك مغناطيس ي، وترك ليمتزج جيدا ملدة  

درجة حرارة الغرفة، بعدها رشح املزيج من خالل طبقات الشاش للتخلص من الشوائب وبقايا األلياف، وبعد الترشيح  

دقائق للتخلص من األجزاء الغير ذائبة، ثم رشح املزيج    10دورة/ دقيقة ملدة    300وضع في جهاز الطرد املركزي بسرعة  

، ثم وضع املحلول الرائق في أطباق بتري زجاجية معقمة، و ترك  (   Whatman, No. 1)  باستخدام  أوراق الترشيح نوع

ساعة، ثم جمعت  املادة الجافة ووزنت بامليزان اإللكتروني وحفظت في    24ملدة  0م  40في فرن التجفيف عند درجة حرارة  

[ االستعمال  لحين  االي  .[15الثالجة  للكحول  الكحولية   املستخلصات  تحضير  تم  الطريقة  امليثيلي  وبنفس  و  ثيلي 

 ثنائي إيثيل إيثر ومستخلص كلوريد امليثيلين.  ومستخلص الكلوروفورم ومستخلص 

جرام من مسحوق كل مستخلص على حدة،    2( لكل مستخلص، أخذ  Stock Solutionلغرض تحضير املحلول الخزين )  

مل، استخدم هذا املحلول كمصدر لعمل  ملجم/    200مل من املاء املقطر فأصبح لدينا محلول خزين بتركيز10أذيب في و 

ملجم/ مل(. وتم حساب النسبة املئوية لكل مستخلص على حدة حسب طريقة الباالني   200،  100،  50،  20التراكيز) 

 [ في تقدير النسبة املئوية. 16]

 . 100النسبة املئوية للمستخلص = )وزن املادة الجافة ÷ وزن املسحوق النباتي( ×

 Sample of Bacteriaعينة البكتيريا  
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أجريت الدراسة على نوعين من البكتيريا تم الحصول عليهما من معمل األحياء الدقيقة بكلية التقنية الطبية بيفرن    

، وقد تم تأكيد تشخيص  E.coliواألخرى سالبة لصبغة جرام  وهي   S.aureusإحداهما موجبة لصبغة جرام  وهي 

 ت املزرعية و الشكلية و الفحوصات الكيموحيوية.البكتيريا املعزولة من خالل مالحظة الصفا 

       Sensitive testاختبار حساسية البكتيريا

(، ثم عملت حفر في األطباق الزرعية باستخدام  (Muller Hinton Agarزرعت البكتيريا على وسط مولر هنتون أجار   

ميكروليتر من املستخلصات   20بعد تعقيمها وعبئت هذه الحفر بواسطة ماصة بمقدار Derham Tubeأنبوب درهام  

كذلك تم عمل حفرة رابعة  في  وقد تم عمل ثالثة مكرارات لكل مستخلصاملختلفة املستخدمة  في هذه الدراسة، 

األطباق في الحاضنة في    هذه، ثم وضعت  من املاء املقطر املعقم في الحفرة ميكروليتر  20بوضع  الطبق للسيطرة وذلك 

 ساعة، بعدها تم قراءة النتائج من خالل قياس قطر منطقة التثبيط. 24ملدة oم   37درجة حرارة  

 Statisticalالتحليل اإلحصائي 

(, وتم تحديد معنوية الفروق عند  Paired Samples T test)   tتم تحليل البيانات املتحصل عليها باستخدام اختبار     

 . SPSS (Version 15)(.حيث تم استخدام البرنامج  لتحليل اإلحصائي الجاهز للبيانات (P<0.05مستوى معنوية 

  Discussion & Resultsاملناقشة النتائج و 

بينت النتائج املتحصل عليها بأن أعلى نسبة مئوية للمادة الجافة لنبات إكليل الجبل في هذه الدراسة  كانت ملستخلص    

الكحول امليثيلي ثم املستخلص املائي و الكحول اإليثيلي، ومستخلص كلوريد امليثيلين، و ثنائي إيثيل ايثر و الكلوروفورم  

 . على التوالي % ( %4.16،%4.76، %5، %7،%9، 14.1) 

 S.aureusاملكورات العنقودية  يا: يوضح تأثير محلول مستخلصات ألوراق نبات اإلكليل على بكتير 1جدول 

    

 املستخلص 

 

 التركيز 

املستخلص  

 املائي

A 

الكحول  

 االيتيلي 

B 

الكحول  

 امليثيلي 

B C 

 الكلورفورم 

DB 

ثنائي 

 إيثيل إيثر 

B EDC 

كلوريد  

 امليثيلين 

FB 

ملجم/  20

 ملم

 ملم12 ملم 9 ملم9 ملم 10 ملم11 0

ملجم 50

 ملم/

 ملم 14 ملم 10 ملم 12 ملم11 ملم 14 0

ملجم  100

 ملم/

 ملم 15 ملم 11 ملم 12 ملم 12 ملم 15 0

ملجم  200

 ملم/

 ملم18 ملم 13 ملم 13 ملم 12 ملم 17 ملم 7

 ,بينمختلف املستخلصات املستخدمة. (P<0.05)*اختالف األحرف يشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى   
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 .م فروق معنویةھ ة ال یوجد بینھ**األعمدة المصحوبة بأحرف متشاب  

(، أن البكتيريا املوجبة  1أظهرت نتائج هذه الدراسة وبعد حساب متوسط املكررات الثالثة كما مبين في الجدول رقم) 

لمستخلصات التالية، الكحول اإليثيلي و الكحول امليثيلي  ل كانت حساسة    S.aureusلصبغة جرام املكورات العنقودية   

و الكلوروفورم و ثنائي إيثيل إيثر وكلوريد امليثيلين ولجميع التراكيز املستخدمة في الدراسة، بينما املستخلص املائي لم  

دمة في هذه الدراسة  عند مختلف التراكيز املستخ  S.aureusاملكورات العنقودية   يظهر أي تأثير تثبيطي بتجاه بكتيريا  

تركيز100،  50،  20 أن   إال  املائيملجم /مل   200ملجم/مل،  تثبيط بقطرظا   ملستخلص  بكتيريا  على     ملم7هر منطقة 

 (. 1املكورات العنقودية كما هو مبين في الجدول رقم) 

تثبيطية    منطقة  أعلى  سجل  امليثيلين  كلوريد  مستخلص  بأن  عليها  املتحصل  النتائج  خالل  من  بكتير يتضح    يا على 

عند مستوى  وبفارق معنوي    ملم18مقارنة مع باقي املستخلصات األخرى بقطر تثبيطي  S.aureusاملكورات العنقودية  

P<0.05) ,ويليه في الفاعلية مستخلص الكحول اإليثيلي بقطر   ( مقارنة مع باقي اغلب املستخلصات ألوراق إكليل الجبل

إيثير، والكلوروفورم والكحول امليثيلي قيم متقاربة وهي على  17ملم إيثيل  ، بينما سجلت كل من املستخلصات ثنائي 

كيز  ، حيث لوحظ كذلك بأن  لزيادة التر S.aureusتجاه بكتيريا  ملجم /مل   200عند التركيز    ملم12ملم،13،  ملم13التوالي  

 (.1أثر في زيادة التأثير التثبيطي على نمو البكتيريا العنقودية, جدول رقم ) 

 E.coli.االشريشا القولونية   يا: يوضح تأثير مستخلصات أوراق نبات اإلكليل على بكتير 2جدول 

 املستخلص    

 

 التركيز 

املستخل 

 ص املائي 

A 

الكحو

ل  

 االيتيلي 

A 

الكحول  

 امليثيلي 

A 

 الكلورفورم 

FD 

ثنائي إيثيل  

 إيثر 

A 

كلوريد  

 امليثيلين 

FD 

 ملم 6 0 ملم 5 0 0 0 ملجم/ ملم  20

 ملم 6 0 ملم 6 0 0 0 ملجم /ملم50

ملجم  100

 ملم/

 ملم 7 0 ملم 8 0 0 0

ملجم  200

 ملم/

 ملم 8 0 ملم 10 0 0 0

 (.P<0.05*األعمدة التي تحوي نفس الحرف ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى )    

مقاومة عالية ألغلب املستخلصات، املائي والكحول اإليثيلي والكحول امليثيلي و ثنائي إيثيل إيثر  E.coliأظهرت بكتيريا  

تثبيطية وبفارق   لهما فعالية  الكلوروفورم وكلوريد امليثيلين كان  أن مستخلص  في حين  الدراسة,  في هذه  املستخدمة 

  في هذا البحث   ولكل التراكيز املستخدمة E.coliالعصيات القولونية    ( تجاه نمو بكتيريا(P<0.05عند مستوى  معنوي  

 (.2موضح في الجدول رقم) هو كما 
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تشير البيانات املتحصل عليها في هذه الدراسةبأن اغلب املستخلصات ألوراق إكليل الجبل وتركيزاتها املختلفة، كان لها 

بكتيريا على  تثبيطية  على  S.aureus العنقودية  فعالية  املستخلصات  هذه  أثر  مع  القولونية  مقارنة  العصيات 

E.coli ( رقم  و 2,1جدول  اكليل  (,  لنبات  املستخلصات  فعالية  بينت  التي  الدراسات  العديد من  مع  تتفق  النتائج  هذه 

[ وجود تأثير لبعض املستخلصات  17]الجبل ضد البكتيريا املوجبة لصبغة جرام. حيث أظهرت دراسة سالمة وآخرون 

ــــــــا  خصو  صا علي البكتيريا املوجبة لصبغة جرام حيث أعطى املستــخلص امليثانولي لنبات اإلكليــل فعالية ضد بكتــيريـــ

S.aureus    بينما لم يكن له أي تأثير مثبط على نمو أي من البكتيريا السالبة لصبغة  ملم 14كانت املنطقة التثبيطيةو ،

[ التي أوضحت التأثير التثبيطي للمستخلص  18افق أيضا مع دراسة عبد وآخرون ]كما تتو E.coliجرام والتي من بينها  

 20في حين أن أقل تركيز وهوملم  10ملجم /مل بقطر 200عند التركيز  S.aureusاملائي لنبات إكليل الجبل ضد بكتيريا  

إبراهيم دراسة  مع  الدراسة  هذه  في  نتائجنا  افق  وتتو تثبيطي،  تأثير  أي  يسجل  لم  بأن  19]  ملجم/مل  بينت  والتي   ]

اعلي ضد   فعالية  له  امليثانولي  بكتيريا    متدنية وفعاليته    S.aureusاملستخلص  مستخلص    E.coliضد  أبدى  بينما   ،

. كما أن للمستخلص االيثانولي لنبات اإلكليل  E.coliبدرجة اقل في  و   S.aureusالكلوروفورم فعالية عالية ضد بكتيريا  

و بينت العديد من الدراسات على أن مستخلصات نباتات أخرى مثل مستخلص  S.aureus[20  .]تأثير مثبط ضد بكتيريا  

الكلوروفورم لنبات الحرمل له فاعلية تثبيطية للبكتيريا املوجبة لصبغة جرام أعلى من فعاليته التثبيطية للبكتيريا  

. [21]ر علي فعالية البكتيريا املوجبة  و أن مستخلص امليثانولي للحرمل أظهر نفس التأثي[.  21،22السالبة لصبغة جرام ]

[، أن مستخلص نبات اإلكليل يحوي على العديد من املكونات الفعالة مثل,  18أوضحت نتائج دراسة عبد و آخرون  ]

الجليكوسيدات،  و القلويدات، و الكومارين، و التانينات، و الراتنجات و الصابونيات. و أن هذه املركبات لها فعالية  

وكذلك لها القدرة على تحطيم    .[23]للخليةDNAثير على الحامض النووي  قاتلة لألحياء املجهرية وذلك لقدرتها على التأ

الغشاء البالزمي للخلية البكتيرية وتحطيم ما يحويه من بروتينات ودهون، أو قد تتداخل مع سلسلة التفاعالت األيضية  

في  الواضح  األثر  له  كان  املستخلص  نوع  اختالف  أن   
ً
ايضا ويتضح  الحي،  الكائن  لنمو  وكمية    الضرورية  أنواع  تباين 

للجراثيم   بالنسبة  الجرثومي  النمو  تثبيط  في  املستخلصات  قابلية  على  بالتالي  أثرت  املعزولة والتي  الفعالة  املركبات 

 [. 19قيدالدراسة]

لديها فاعلية تثبيطية عالية ضد  R. officnalisاملختلفة ألوراق إكليل الجبل    خلصت هذه الدراسة بأن املستخلصات

خ مستخلص  البكتريا   
ً
يليه  صوصا امليثيلين  العصيات  الكلوروفورممستخلص  كلوريد  و  العنقودية  املكورات  على  

العصيات    ,القولونية مع  مقارنة  جرام  لصبغة  موجبة  العنقودية  املكورات  على  اكبر  بشكل  واضح  التأثير  هذا  وكان 

الخصائص   ملعرفة  التطبيقية  العلمية  الدراسات  من  املزيد  بأجراء  نوص ي  وبهذا  جرام،  لصبغة  السالبة  القولونية 

في عالج اإلصابات البكتريا سوءا على اإلنسان  العالجية والدوائية لنبات إكليل الجبل, حتى يمكن استخدامه بشكل امن  

 أو الحيوان. 
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 مفهوم السقوط احلر وعدم الشعور بالوزن 
 محمد س. الليد)1(, أحمد س. اعويطيل)2(,  علي م. الحويج)2( 

( مركز البحوث النووية2( األكاديمية الليبية, ) 1)   

                                                         املستخلص :                                                                                                                   

فضاء داخل مركبة الفضاء العاملية,  إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة إيجاد تفسير مقنع ملا يحدث لرواد ال         

والذي نقصده هو الشعور بفقدان الوزن  أي البقاء معلق في الفضاء داخل املركبة, وعالقة ذلك بمفهوم السقوط  

الحديث, مع االستدالل   الحر. حيث بدأنا بتناول مفهوم السقوط الحر في سياق متسلسل منذ القدم إلى العصر  

حية. أما مفهوم الشعور بفقدان الوزن أثناء السقوط الحر فقد تم تناوله في  مسارين,  بالعديد من األمثلة التوضي

املسار األول هو تخيل مركبتين األولى تسير في خط مستقيم بسرعة منتظمة, املركبة الثانية تسير في مسار دائري حول  

الحركة الخطية ملركبة الفضاء   األرض بسرعة منتظمة, حيث  توصلنا إل نتيجة تصف لنا استمرارية االنحراف عن 

التي  تكون في حركة دائرية حول األرض . هذه النتيجة  تدعم  الحقيقة السائدة وهي أن املركبة الفضائية التي تدور  

حول األرض تكون في حالة سقوط حر مستمر في اتجاه األرض, ومن تم فإن رواد الفضاء بداخلها يكونو في حالة  

اقعية عن حركة مركبة الفضاء العاملية,  مثل   انعدام الوزن. أما املس ار الثاني , فهو مبني على استعمال معلومات و

عن سطح األرض الزمن الذي تستغرقه لعمل دورة كاملة    𝒌𝒎 𝟒𝟎𝟎  املدار التي تدور فيه املركبة حول األرض وهو 

.𝟖  وجدت تساوي . حيث تم حساب عجلة الجاذبية عند هذا االرتفاع   𝒎𝒊𝒏 𝟗𝟐حول األرض وهو 𝟕𝟖𝟖𝒎/2s    .

.𝟖تم حساب عجلة الطرد املركزي  حيث وجدت تساوي  بعد ذلك    𝟕𝟐𝟓𝐦/2s    .  أي أن قيمة عجلة الجاذبية داخل

املركبة الفضائية تساوي تقريبا عجلة الطرد املركزي. أي أن قوة الجاذبية تساوي قوة الطرد املركزي. وبذلك نعتقد  

أن هذا احد التفسيرات التي يمكن استخدامها لتفسير عملية السقوط الحر داخل املركبة الفضائية, أو ما يعرف  

                                                       بفقدان الوزن.       

Abstract   : 

 The aim of this study is to give an acceptable explanation to the behavior of the astronauts inside 

International Scientific Space Station (ISSS), we mean by that feeling of weightless, staying 

hanging freely inside the space station, and it's relation with free falling bodies . Where we  started 

this study by presenting the concept of free falling bodies in a sequence way since old days 

(Greek), up to the recent years , and using several examples to demonstrate this concept. In the 

case of  feeling of weightless and it's relation with free falling bodies , we fallowed two different  
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roots to explain this phenomena . In the first  root, we imagined two spaceships one of them 

moves in straight path with uniform velocity, while the second spaceship orbiting in a cicular path 

around the Earth with uniform velocity. In the later case, we  concluded that the spaceship orbiting 

the Earth is in a continuous deviation from rectilinear motion ,  this deviation is equal to height 

fallen by freely falling body in terms of time . In the second root is based on some information 

about (ISSS), such as the distance at which the spaceship orbiting the Earth (𝟒𝟎𝟎𝒌𝒎),  and the 

time for one revolution (𝟗𝟐 𝒎𝒊𝒏), to calculate the gravity inside the spaceship (𝟖. 𝟕𝟖𝟖 𝒎/

𝒔𝟐), then we calculated the centripetal acceleration (𝟖. 𝟕𝟐𝟓𝒎/𝒔𝟐  ), this means that  inside the 

spaceship , the gravitation force equals the centripetal force  . We think this result can be used to 

explain the weightless inside (ISSS), or what usually refer to as free falling bodies.      

             

. مقدمة: 1  

ضوع مفهوم السقوط الحر وارتباطه بعدم الشعور بالوزن تم تناوله من قبل العديد من العلماء منذ القدم,  إن  مو   

تسيير  322-384)   أرسطو  في  البشرية  نجاح  بعد  وخاصة  الحديث  العصر  في  العلماء  انتباه  يجذب  والزال  ق.م(,  

املركبات الفضائية حول األرض. من املعروف أن ارسسطو تحدث على سقوط األجسام واستنتج من خالل مالحظاته  

سنة عندما    إلفين إلى ما يقرب من  من الجسم الخفيف, استمر هذا املفهوم الخاطئ    أسرع يسقط    الثقيلأن الجسم  

م(, حيث برهن جاليليو أن الجسم الثقيل والجسم الخفيف  1642-1564صحح العالم جاليليو هذا املفهوم سنة) 

 .[1]حالة الفراغ       تأثير الهواء على الجسمين كما هو الحال في  ألغينابنفس السرعة إذا ما   يسقط 

سقوط   أشهرهالتوضيح هذه الحقيقة والتي من   اإليضاحسائل  من ناحية تعليمية تم تصميم العديد من و  

الريشة والكرة املعدنية داخل أنبوبة مفرغة من الهواء , ولتأكيد هذه الحقيقة, فإن رجل الفضاء أرمسترنق عند  

( استعمل الريشة واملطرقة لتوضيح هذه الحقيقة. أما التفسير البسيط  16/7/1969هبوطه عل سطح القمر) 

عند سقوط الجسمين بالقرب من سطح األرض, وبما أن سرعة    ثابتيقة, هو إن مقدار الجاذبية يكون لهذه الحق

يكون متساوي لكليهما.              األرض الجسمين بدأت من السكون فإن زمن الوصول إلى   

ن الثاني  أما مفهوم عدم الشعور بالوزن أو ما يعرف بفقدان الوزن يمكن توضيحه نظريا باستخدام القانو     

اقف على امليزان, وهو ما   لنيوتن ومن أكثر األمثلة التعليمية لتوضيح ذلك هو تخيل حركة املصعد والشخص الو
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يشعر به الشخص في حالة السقوط الحر للمصعد . أما املثال الذي اليحاتج إلى مخاطرة لتوضيح فقدان الوزن  

ث نشاهد خروج املاء من الثقب عندما يكون الكوب  هو السقوط الحر لكوب مملؤ باملاء وبه ثقب في أسفله حي

, أما عندما الكوب يكون في حالة سقوط حر فإن املاء ال 
ً
يخرج من الثقب مما يبرهن  على أن املاء ال يضغط    ساكنا

( و شكل  1على الجدار أي بمعنى أخر إن املاء داخل الكوب فقد وزنه كما موضح في شكل ) 

 (2                                                                    )                            

 

                                                

( صورة  توضح خروج املاء من الثقب املوجود اسفل الكوب في حالة السكون  1شكل )         
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( صورة توضح عدم خروج املاء من الثقب عندما يكون الكوب في حالة السقوط الحر.2شكل )    

( عندما  قفز من املنطاد وهو على  1961عنه من قبل  الطيار األمريكي جون ) إن عدم الشعور بالوزن قد تم التعبير  

, حيث ذكر بأنه اثناء سقوطه شعر بنفسه أنه معلق في الهواء أي ال وزن له أما اللحظة التي نظر    𝒌𝒎 𝟑𝟏ارتفاع  

الوزن  عندما قفز فيلكس  فيها إلى املنطاد وهو يبتعد عنه تأكد من سقوطه نحو األرض. وقد تكرر نفس الشعور بعدم  

, حيث سرعة سقوطه تعدت سرعة الصوت وهو أول إنسان سرعته تكسر حاجز   𝒌𝒎 𝟑𝟗( من ارتفاع  2012عام ) 

في هذه  الدراسة سوف نتناول موضوع عدم الشعور بالوزن أو فقدان الوزن بش ئ من التفصيل وارتباطه   الصوت.

 أثناء وجودهم في املركبة الفضائية. بالسقوط الحر وهو مايحدث لرواد الفضاء 

.النظرية:2  

في هذا الجزء سوف نتناول املفهوم النظري لسقوط الحر وفقدان الوزن والعالقة بينهما.    

السقوط الحر لألجسام  2.1  

 يمكن استخدام القانون الثاني لنيوتن لتفسير السقوط الحر في الفراغ, حيث منطوق هذا القانون هو أن    

.[2] القوى  الخارجية املؤثرة على الجسم تساوي حاصل ضرب الكتلة في العجلة  مجموع   

                                                    ∑ 𝑭 = 𝒎𝒂-----------------------------------------------------(1) 
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ما , بحيث يمكن   عندما يكون الجسم في حالة سقوط حر في الفراغ وتحت تأثير مجال الجاذبية لكوكب  

𝒎𝒈 افتراض مقدار الجاذبية غير متغير فإن الجسم يكون تحت تأثير قوة الجاذبية فقط والتي تساوي     

(. في العادة يتم افتراض إن الكتلة تابتة, وإن الجسم يتحرك بسرعة أقل من سرعة  3كما هو موضح في شكل ) 

( تأخد الصورة التالية 1الضوء, ومن تم فإن املعادلة )   

    𝒎𝒈 = 𝒎𝒂---------------------------------------------------(2) 

وبذلك نتحصل على    

                                              𝒈 = 𝒂 -------------------------------------------------------(3)       

 

( يوضح السقوط الحر في جاذبية منتظمة 3شكل )   

,وإن الجسم بدأ الحركة من السكون  فإن   (𝒛) وإذا ما اعتبرنا السقوط في اتجاه املحور    

        𝒂𝒁 = 𝒈    ------------------------------------------------(4) 

   𝒛 =
𝟏

𝟐
𝒈𝒕𝟐 ------------------------------------------------(5) 
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حركة دائرية منتظمة   2.2  

ما  نستوعب  يستطيعوا    لكي  وكيف  العاملية,  الفضاء  محطة  في  وجودهم  أثناء  الفضاء  لرواد  يحدث    إن الذي 

,    ن يسبحو  تم   الدائرية املنتظمة, ومن  الحركة  إلى مراجعة موضوع  الوزن, نحتاج  بانعدام  بداخلها أي شعورهم 

أما التفسير الثاني وهو اجتهادي الشخص ي     [3]سوف  نعطي تفسرين لهذه الظاهرة األول حسب ما جاء في املرجع   

 قد  وفقت في ذلك.  أكون أرجو أن 

تين فضائيتين األولى تتحرك  بسرعة منتظمة في الفضاء وفي خط مستقيم, أما  التفسير األول مبني على تخيل مركب

(، فإن املسافة التي تقطعها  4الثانية تتحرك في مسار دائري وبسرعة منتظمة حول األرض كما هو موضح في شكل ) 

 ي تساو   𝒗بالنسبة إلى املركبة األولى التي تتحرك في خط مستقيم وبسرعة منتظمة  𝒕زمن قدره   في 

       𝒅 = 𝒗𝒕     --------------------------------------------------(6) 

 ( 1( يوضح املركبة ) 4شكل) 

( تسير في مسار دائري حول األرض وبسرعة منتظمة  2تسير في الفضاء بسرعة منتظمة في خط مستقيم , املركبة ) 

 حول األرض. 

استخدام حساب  وبوبسرعة منتظمة    األرض حول    𝒓وفي حالة املركبة الثانية والتي تسير في مسار دائري نصف قطره   

 على العالقة التالية  تتحصل [2]املثلثات وبعض العالقات الرياضية حسب املرجع 
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             𝑴𝑵 =
𝟏

𝟐
𝒈𝒕𝟐   --------------------------------------------------(7) 

 ( معادلة  ) 6وبمقارنة  ومعادلة   , الحر  السقوط  تمثل  التي  استمرارية  7(  لنا  والتي تصف  الحركة    االنحراف(  عن 

الخطية ملركبة الفضاء التي  تكون في حركة دائرية حول األرض. نصل إلى النتيجة  التي تدعم  الحقيقة السائدة وهي  

تم فإن رواد   اتجاه األرض, ومن  في  في حالة سقوط حر مستمر  التي تدور حول األرض تكون  الفضائية  املركبة  أن 

 ن. في حالة انعدام الوز   يكوونالفضاء بداخلها 

استعمال   على  مبني  فهو  الفضائية,  املركبة  داخل  الفضاء  رواد  لدى  الوزن  انعدام  لظاهرة  الثاني  التفسير  أما 

وهو    األرض  حول  املركبة  فيه  تدور  التي  املدار  مثل   العاملية,   الفضاء  مركبة  حركة  عن  اقعية  و معلومات 

𝟒𝟎𝟎  𝒌𝒎  كام لعمل دورة  تستغرقه  الذي  الزمن  األرض  األرض وهو  عن سطح      .𝒎𝒊𝒏 𝟗𝟐لة حول 
ً
أوال نبدأ 

 بحساب مقدار الجاذبية عند مدار املركبة الفضائية وذلك باستخدام قانون نيوتن للجاذبية 

  𝑭 = 𝑮 
𝒎  𝑴

(𝑹+𝒓)𝟐
---------------------------------------(8)     

، ونصف قطر االرض    𝑮 = 𝟔. 𝟔𝟕𝟒 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑵𝒎𝟐 /𝒌𝒈𝟐 حيث ثابت الجاذبية     

𝒓 = 𝟒𝟎𝟎 𝒌𝒎  وموقع املركبة الفضائية التي تدور فيه حول األرض  ،𝑹 =  𝟔𝟑𝟑𝟒. 𝟒 𝒌𝒎  

هي كتلة الجسم السابح داخل املركبة     𝒎  𝟓, أما. 𝟗𝟕𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟒𝒌𝒈 تساوي    𝑴  كتلة األرض  

 واألن لحساب مقدار الجاذبية داخل املركبة الفضائية  

  𝑭 = 𝑮 
𝒎  𝑴

(𝑹+𝒓)𝟐
= 𝒎𝒈--------------------------------------(9) 

( عن الثوابت نتحصل على  9هو مقدار الجاذبية داخل املركبة الفضائية, وبالتعويض في معادلة )   𝒈  حيث 

, واآلن نحاول فهم عملية السباحة داخل املركبة الفضائية.   𝒈 = 𝟖. 𝟕𝟖𝟖𝒎/𝒔𝟐   قيمة  الجاذبية هي 

 قوة الطرد املركزي  تعطى باملعادلة األتيه  

                       𝑭 = 𝒎𝒂 =
𝒎𝒗𝟐

(𝑹+𝒓)
 ------------------------------------------(10) 
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 حيث يتم حساب السرعة املنتظمة التي تتحرك بها املركبة الفضائية

     𝒗 = 𝟐(𝟑. 𝟏𝟒)
(𝑹+𝒓)

𝑻
= 𝟕. 𝟔𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟑𝒎/𝒔--------------(11) 

ومن تم فإن عجلة الطرد املركزي هي ،    

  𝒂 =  
𝒗𝟐

(𝑹+𝒓)
=  𝟖. 𝟕𝟐𝟓 𝒎/𝒔𝟐  -----------------------------(12) 

نالحظ من هذه الحسابات البسيطة أن قيمة عجلة الجاذبية داخل املركبة الفضائية تساوي تقريبا عجلة الطرد  

يمكن   التي  التفسيرات  احد  هذا  أن  نعتقد  وبذلك  املركزي.  الطرد  قوة  تساوي  الجاذبية  قوة  أن  أي  املركزي. 

نعمم هذا املفهوم يمكن حساب السرعة    استخدامها لتفسير عملية السقوط الحر داخل املركبة الفضائية. ولكي

عند أي ارتفاع لكي تتساوى قوة الجاذبية وقوة الطرد املركزي ,    املنتظمة  التي يجب أن تسير بها املركبة الفضائية 

 (, فإن السرعة تعطى من املعادلة التالية 10(, ومعادلة ) 9ومن تم تحدث عملية فقدان الوزن ,  من خالل معادلة ) 

𝑽 = √
𝑮 𝑴

𝑹+𝒓
   --------------------------------------------------(13) 

الذي تطير فيه املركبة   االرتفاع   وباختيار ,    𝑮, 𝑴 , 𝑹  وبالتعويض في املعادلة السابقة بالثوابت املعروفة  

   السرعة يجب أن تكون   إن, نجد   𝒌𝒎 𝟒𝟎𝟎الفضائية كما هو في الحالة االفتراضية السابقة يساوي  

  .
ً
.𝟕, وهي بالتقريب السرعة التي تم حسابها سابقا 𝟔𝟗𝟑 × 𝟏𝟎𝟑𝒎/𝒔 
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مراجعة سياسات التنفيذ االفرتاضية للتحكم املتفائل ف التزامن: الفوائد اآلنية  
 للكتابة قبل التحقق من صحتها

 د.خالد فرج    د . أبوبكر الصادق       الفيض د.كمال سليمان     د.ناصر ابوراوي 

 

 

 : مستخلص

 

مرحلة             قبل  الكتابة  مرحلة  تحدث  حيث  التزامن  في  املتفائل  للتحكم  طريقة  البحث  هذا  في  نقدم 

 من    RWVالتحقق )
ً
(. يمتد عملنا إلى البحث السابق في قواعد البيانات في الوقت الفعلي التي  RVWبدال

أظ القرص.  إلى  للوصول  العامة  النفقات  لتقليل  االفتراض ي  التنفيذ  التنفيذ  تستخدم  أن  العمل  هر هذا 

اإلنتاجية   في  وتحسينات  النهائية  املواعيد  انتهاء  قبل  إكمالها  يتم  التي  املعامالت  بزيادة  سمح  االفتراض ي 

أن   الكتابة والتحقق من الصحة، يمكن  اإلجمالية. ومع ذلك، نوضح أنه فقط من خالل عكس مرحلتي 

 يصل التنفيذ االفتراض ي إلى كامل إمكاناته. 
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Revisiting Virtual Execution Policies for Optimistic Concurrency 

Control: The Real-Time Benefits of Writing Before Validating  

1Kamal Solaiman, 2Naser Alfed, 3Khaled Farj, 4Abubkr Abdelsadiq 

Faculty of Science {1,2,3Gharyan University, 4Elmergib University} 
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Abstract: 
    In this paper we present an approach to optimistic concurrency 

control where the write phase occurs before the validation phase 

(RWV instead of RVW). Our work extends earlier research into real-

time databases that utilized virtual execution to lower disk access 

overheads. Such work demonstrated that virtual execution allowed an 

increase in transactions completing before deadlines expired and 

improvements in overall throughput. However, we demonstrate that 

only with the reversal of the write and validation phases can virtual 

execution reach its full potential.  

Keywords: concurrency control, transactions, real-time databases 

1 Introduction 
   Concurrency control (CC) is the primary mechanism for coordinating 

simultaneous access to shared data. Transactional systems rely on high 

performance CC protocols to achieve significant throughput while maintaining 

correctness (the serializability property [13]). Optimistic concurrency control 

(OCC) protocols offer an alternative to pessimistic based locking whereby 

executing transactions validate with each other to determine if a conflict has 

occurred. A conflict results from two or more transactions accessing the same 

data object in such a manner that infringes system correctness. The mechanisms 

in which these conflicts are detected and handled belong to a well-established 

research area.  

The real-time requirements for transactional systems introduce additional 

considerations for the design of an OCC protocol. The primary performance 

mailto:%7bkamal.solaiman
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concern for such real-time systems is that of timeliness: transactions commit 

before they reach their deadline. Additionally, the scheduling of transactions 

focuses on priority concerns rather than fairness. As such, systems under high 

contention will invariably struggle to allow transactions to complete before their 

deadline. A protocol design should allow as many transactions to meet their 

deadline as possible while maintaining correctness. This often comes at the cost 

of other performance criteria such as throughput or response time. The concept 

of virtual execution(sometimes termed rerun) transactions [6] directly appeals 

to the criteria imposed by deadline requirements for real-time transactional 

systems. Using a virtual execution technique, a transaction that is deemed to 

conflict is allowed to continue the read phase until completion at which point it 

is rerun. The reasoning for this is to allow the transaction to bring the required 

data into local memory from the database. The result is when the transaction 

rolls back and executes again it does so without expensive latencies induced by 

disk access (virtual execution policies only benefit those transactions that do 

not deviate in their red and write set when re-executed). 

The research concerned with integrating virtual execution exploitation into 

OCC was carried out in the early 90s [5, 6, 11, 12]. As the technique was, in 

essence, simple and straightforward to achieve there has been no improvement 

in virtual execution approaches since this early work. However, our previous 

work on real-time embedded database access for resource-constrained devices 

[14] theorized that rerun policies would benefit if the validation phase occurred 

after the write phase: making writes visible earlier to other transactions and 

validating on reruns that are effectively much quicker without disk access. 

We describe a virtual execution based OCCthat utilizes a read-write-validate 

phase ordering to address the real-time requirements of databases. We argue 

that, while still maintaining overall system correctness, such an ordering 

provides significant performance improvements. We present results to show 

that we can improve throughput while satisfying more real-time transaction 

deadlines. Where we only theorized about this approach briefly in [14],then it 

wasapplied in ubiquities database manner in [21,22]. we present convincing 

results in this paper that confirm such theories in centralized database context.  

2 Background and Related Work 
  Our work on multi-core video game development on resource-constrained 

devices required a transactional solution that limited disk access (saving battery 
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life). In addition, due to the real-time nature of our application domain we 

required transactions to complete within a specified deadline. As we were not 

concerned with distributed database deployment or replication schemes we 

focused our literature review in real-time performance of centralized databases.  

We describe related work in a manner that reflects our engineering approach to 

deriving a solution. This description includes advancements made regarding the 

validation process (forward and backward validationschemes) and the 

introduction of virtual execution (rerunning aborted transaction using in-

memory values) to improve overall system performance. We then identify the 

contribution our protocol makes as a new departure from existing techniques.  

2.1 Optimistic Concurrency Control 

   Kung and Robinson [1] proposed the optimistic concurrency control approach 

using a three-phased transaction execution consisting of a read, validation and 

write phase. During the read phase, transactions access data without restriction 

and make their own local copy of this data. Any writes are made to the 

transaction’s local copy of the data. The validation phase ensures that the 

changes a transaction has made locally can be satisfied globally. In principle, 

other executing transactions are considered to determine if the write requests a 

transaction has made locally can be satisfied without invalidating the 

correctness of the overall read-write schedule. If the write requests are valid 

then the transaction enters the write phase and the local changes are committed 

to the persistent store. Otherwise, the transaction must abort and restart. A 

transaction with no writes does not need to enter the write phase but must still 

validate to ensure the consistency of the read values. 

2.2 Forward and Backward Validation 

   With regards to the validation phase, Härder proposed two schemes: 

Backward Oriented Optimistic Concurrency Control (BOCC) and Forward 

Oriented Optimistic Concurrency Control (FOCC) [2]. In BOCC the 

intersection between the read set of a validating transaction is compared with 

the write sets of all currently executed transactions that have finished the read 

phase before the validating transaction. In FOCC the intersection between the 

write set of the validating transaction and the read sets of the currently executing 

transactions that have yet to finish the read phase are compared.  
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Using BOCC, the validating transaction has to be aborted. FOCC provides a 

degree of flexibility in that a number of resolution policies are possible: 

• Delay the validating transaction and restart the validation phase at a later 

time. 

• Abort all conflicting transactions and allow the validating transaction to 

commit. 

• Onlyabort validating transactions.  

FOCC has found popularity with researchers due to this flexibility in resolution 

policy [7, 10, 16]. For example, to satisfy real-time requirements, conflicts 

could be resolved based on a transaction’s priority or deadline. 

2.3 Virtual Execution 

   Virtual execution [6] allows transactions that are known to be in conflict to 

continue execution and complete the read phase with the goal of pre-fetching 

data for a subsequent rerun. By using the property of access invariance, 

significant performance gains can be made by allowing the transaction to rerun 

using the pre-fetched data; there is no disk I/O overhead typically required for 

the transaction during rerun. However, the issue of consistency arises for a 

transaction that operates using pre-fetched data. It may be that some of the pre-

fetched data has since been modified. This will resultin the rerun transaction 

operating with inconsistent data. Techniques such as snapshot isolation or 

versioning mechanisms have been suggested to overcome this problem [6].  

Further work into virtual execution has shown performance improvements for 

high data contention environments using different strategies for rerun 

transactions[5], [11], [12]. Hybrid schemes make use of a traditional optimistic 

protocol for first run transactions and revert to a locking protocol for any rerun 

transactions whileothers makeuse of an optimistic protocol for both first run and 

rerun transactions. This later approach performs better if transactions are 

allowed to reach the end of their read phase before being aborted. Schemes that 

use a locking protocol for rerun transactions are shown to be feasible as the first 

run of the transaction can provide information on the required locks for rerun. 

This works under the assumption that the same data is accessed during rerun. 

Further to this, [15] presents a forward validation approach using rerun policy 

for conflicting transactions. However, it is not clear whether there are 

performance improvements from this approach, as the work does not clearly 

display the results.  
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2.4 Contribution 

   Our initial solution was to combine a FOCC validation scheme with a virtual 

execution approach. In [14] we made a couple of observations about such a 

solution when considering real-time requirements: (1) Transactions that enter 

rerun execute quicker than those in their initial run (as there is no disk access); 

(2) The validation phase presents a degree of non-determinism with respect to 

how long it will take )i.e., we can’t predict how many transactions need to be 

validated).  

As reruns execute with no disklatencythey can be achieved multiple times with 

minimal hindrance to satisfying transaction deadlines. Therefore, it would be 

better to keep transactions in rerun until we can deterministically say when 

transactions leave rerun they will complete and satisfy their deadline 

requirements, irrelevant of the delay imposed by the validation step. This would 

prioritizererun transactions without the concern for non-deterministic latency in 

the validation phase.  

Our assumptions regarding the structuring of a virtual execution enabled 

OCCbrought about the conclusion that the write phase could be moved to occur 

before the validation phase. When transactions are in a rerun state we can offset 

their validation until after the write phase of a transaction. Our initial thoughts 

on the benefits of this approach may be summarized as follows:Writes may 

become visible to transactions in the read phase earlier, affording more 

likelihood of reading up to date data directly from disk; Overall blocking may 

be reduced as in the original OCC protocols transactions in the read phase will 

need to be blocked as a transaction commits changes to the database (to prevent 

out of date reads from the database).Such blocking would not be required, as 

out of date reads will be caught by the later validation step. 

3 Protocol 
  We now describe our concurrency control protocol in detail and present 

pseudo code to describe the algorithm’s execution.  

3.1 Justifying Read-Write-Validate 

  Our protocol fundamentally changes the order of the traditional transactional 

phases as introduced in [1]. The write phase now follows the read phase with 

the validation phase now occurring after the write phase, as seen in figure 1. 

Both the write and validation phases are collectively considered a single critical 
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section, only allowing one transaction to be executing in either of these phases 

(adopted widely and described originally in [1]).  

 

 

 

Fig. 1. The three transactional phases 

 

  We use a forward validation strategy [2] in combination with a No Sacrifice 

policy [4] that guarantees a transaction entering the critical section will commit. 

This requires that transactions conflicting with the validating transaction must 

be aborted. We choose to employ a rerun policy so that transactions in their 

initial run will continue to the end of the read phase before being rerun. 

In using a critical section around the write and validation phases, the ordering 

becomes trivial as we can guarantee system correctness (a serial schedule) in 

either scheme. However, without using forward validation coupled with a No 

Sacrifice policy, it would in fact be more costly to employ a RWV ordering. 

Without these mechanisms, if a validating transaction is aborted, it would be 

expensive to undo the changes made during the write phase. This would also 

result in an increased number of conflicts due to any transactions that have 

accessed the same data having to be aborted or rerun. Only with the addition of 

a rerun policy do we see performance improvements from a RWV ordering (as 

presented in the results section). 

Real-timecentralized transactional databases need to handle transactions with 

timing constraints in the form of deadlines. Upon arrival, a transaction must be 

processed in a timely fashion to ensure that the changes made during the read 

phase are successfully committed to the database before a deadline is reached. 

Factors such as system contention have a direct impact on satisfying 

transactional deadlines. Such factors occur during validation. Therefore, we 

acknowledge that in the traditional OCC phase ordering the validation step 

introduces a degree of non-determinism with regards to how long writes will 

take to become visible in the database (delaying entering write phase). The 

validation phase is required to ensure system correctness with regards to 

transactions that are still executingrather than providing a direct benefit to the 

validating transaction itself. If the write phase is brought before the validation 

phase then we remove the non-deterministic timing constraints of the validation 

phase allowing the transaction to commit sooner. Consistency is still maintained 

Read phase Write phase Validation 

phase 
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in a virtual execution environment as the validation phase will detect 

transactions that are in conflict during rerun stages.  

By altering the phase ordering we also remove a degree of blocking present in 

the original read-validate-write ordering (RVW). Under RVW a transaction 

executing in the read phase will eventually have to be blocked to allow a 

transaction in the critical section to complete. Transactions partially through 

their read phasethatdo not conflict with the validating transaction allowed to 

continue execution may potentially enter a conflicted state. This will arise if a 

future value is read by a transaction in the read phase that is shared with the 

write set of a committing transaction. There will be ambiguity as to which value 

would have been read (the one written by the committing transaction or the old 

value). In essence, this undetected conflicted transaction will read inconsistent 

data that the validating transaction will have modified during the write phase. 

As a result, all concurrently running transactions must be blocked to allow the 

validating transaction to commit. Any newly arriving transactions will also be 

blocked from entering the read phase during this time.  

By employing a read-write-validate (RWV) ordering, we no longer have to 

block any transaction from progressing (we do not consider the transactions 

waiting to enter the critical section as being blocked). Having completed the 

write phase, a validating transaction will only need to validate against 

transactions that were active while the validating transaction was writing. These 

active transactions may have read data that has now been updated. Any newly 

arriving transactions (those arriving while a transaction is validating) cannot 

conflict with the validating transaction, as the data they read will have already 

been updated.  

3.2 Protocol Description 

  A transaction that reaches the end of the read phases enters a pre-commit set 

(PCS). One member of PCS may be chosen to enter the write phase by the 

scheduler. We employ an earliest deadline policy [3] to give priority to 

transactions that are closest to expiration to enter the write phase. 

Transactions that are either executing in the read phase or are members of PCS 

may be aborted and rerun if they are determined to be in conflict with a 

validating transaction. We guarantee the validating transaction to commit and 

so we must rerun any other transactions that are found to conflict. A transaction 

that is in its initial run (is not rerun) will complete the read phase, regardless of 
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being in conflict, and enter PCS. In allowing conflicted transactions to complete 

the read phase we improve performance [5] by only accessing the persistent 

data store once per read operation. A transaction that is rerun will now have a 

local copy of all the required data for it to attempt execution again. 

We employ a forward oriented validation scheme in which, during the 

validation phase of Ti,checks if there is an intersection between the write set 

WS(Ti) with any read set RS(Tj) for all running transactions. This includes 

transactions executing in the read phase and members of PCS.If an intersection 

(i.e., a conflict) is found then we use the following resolution strategy: 

• If the conflicting transaction Tj is in the initial run then it is allowed to proceed 

with the read phase and is marked for rerun.The conflicting transaction will 

enter PCS upon completing the read phase but will not be eligible to enter the 

write phase. At this point, Tjwill be updated with the values from other 

transactions that it has conflicted with and will be rerun. 

• If Tj is in rerun then it will be aborted. At this point, RS(Tj) will be updated 

with WS(Ti) so that it can be rerun again with the updated read set.  

Arriving transactions may start the read phase at any time. We ensure correct 

execution as follows: 

• If a transaction enters the read phase while another transaction is in the write 

phase there may be the possibility of reading inconsistent data. This will be 

detected when the transaction in the critical section finishes the write phase 

and enters the validation phase.  

• If a transaction enters the read phase while another transaction is in the 

validation phase then any reads will be made against the updated values from 

the persistent store (as validation occurs after write). Any transactions 

entering the read phase at this point will not need to be validated against the 

currently validating transaction.  

In the event of a complete failure then, on restart, all transactions that have not 

committed begin again and read from the database directly (as if they were in 

the initial run). Any validation that was occurring before the failure will be lost. 

However, the transaction that is validating will have already written the updates 

to the database and will be available on restart. 
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3.3 Pseudo-code 

    We present pseudo-code illustrating the validation phase for a transactionTi. 

We use the following conventions: 

• Active Transactions (AC) – This is the set of all currently running 

transactions. This includes transactions executing in the read phase and those 

waiting to enter the commit phase.  

• Conflicted Set (CS) – Given CS(Tj), this contains the updated read values 

from validating transactions that Tj has been found to conflict with. Each item 

(Ok) in CS(Tj) is cached until RS(Tj)can be updated with these updated values. 

We choose to cache these values rather than directly update the read set of Tj 

so as to make it clear that the calculations (writes) would not be automatically 

updated if we choseto update RS(Tj) directly. RS(Tj) can be updated when Tj 

has finished theinitial run or, if it is in rerun, when it is aborted. Upon 

updating, CS(Tj) is discarded. We assume that a transaction executing in the 

read phase will read the required data and perform any required computation. 

Similarly, a transaction in the commit phase will update any values that were 

written to during its read phase. The scheduler will handle rerunning 

transactions that have been marked for rerun along with the process of 

updating the read sets for conflicting transactions.  

The pseudo-code for the validation phase is presented as follows: 

 

validate(Ti) 

 for each Tj in AC do 

 if ((WS(Ti( ∩ RS)Tj(( ≠ {}( then 

 for each Ok in (WS(Ti( ∩ RS)Tj)) do 

 update Okin CS(Tj); 

 end for  if Tj in initial run then 

 mark Tj for rerun; 

 else 

 update Tj with CS(Tj), rerunTj; 

 end if 

 end if 

 end for 

discard WS(Ti); 
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4 Simulation and Results 

   We now describe the simulation model created to demonstrate our protocol. 

We provide a brief overview of the structure of the model along with the 

parameters used. We then discuss the results by comparing the performance 

with other related protocols. Primarily, we wanted to recreate the simulation 

benchmarking from the earlier papers that demonstrated the performance 

benefits of virtual execution and compare our results with results from these 

original papers. 

 

4.1 Simulation Environment 

   We produced a simulation model that matches closely the accepted designs 

seen in the literature [7, 8]. We have introduced a couple of modifications to 

this design to accommodate the rerun of transactions and the format of our later 

validation protocol. Our model investigates different performance 

characteristics of our protocol versus a forward validation approach with and 

without virtual execution. We present a range of results highlighting the 

performance benefits of later validation using a virtual execution policy.  

Our queuing model consists of a single-site database system operating with a 

shared-memory multiprocessor. We model four disks and two CPUs with a 

queue per disc and a shared queue for the two CPUs. The parameters for our 

simulation can be seen in table 1. These parameters were taken from [7, 8] as 

we wish to compare our protocol with others using a similar simulation 

environment setup. The transaction size remains the same for every transaction 

generated and we make the assumption that the write set is a subset of the read 

set.  

Table 1. Simulation Parameters 

Parameter Value 

Pages in database 1000 

Transaction size 8-page read set, 4-page write 

set  

Disk access 35 milliseconds 

CPU access 10 milliseconds 

Disk access probability (first 

run) 

0.5 

Disk access probability 

(rerun) 

0 
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Minimum slack factor 2 

Maximum slack factor 8 

Validation cost (per 

transaction) 

1 millisecond 

Transaction update cost 1 millisecond 

 

  Disk and CPU access reflects the time taken to perform each task. Each time 

the transaction performs a read, a 35 millisecond cost is incurred to access the 

disk and a further 10 millisecond cost for processing the page. Each write costs 

10 milliseconds with the assumption that a 35 millisecond cost has occurred to 

read the page beforehand. When the transaction enters the commit phase, a 35 

millisecond cost per write is incurred. We use a disk access probability to reflect 

a page being present inside the database buffer. If the page is in memory then 

the transaction does not incur the 35 millisecond cost normally required to read 

from disk. For rerun transactions the disk access probability is zero as we 

guarantee the page will be present in memory (the transaction will have already 

pre-fetched the required pages during the first run or will have had the updated 

page provided by another transaction). The validation cost is computed based 

on the number of transactions the validating transaction has to validate against 

using a unit cost of one millisecond. 

Deadline assignment, as given in [9], is controlled by the minimum and 

maximum slack factor parameters that provide a lower and upper bound for a 

transaction’s slack time. The following formula, also from [9], is used when 

calculating a transaction’s deadline: 

Deadline = AT + uniform(Minimum Slack, Maximum Slack) *  ET 

In the formula AT and ET denote the arrival time and execution time 

respectively. As deadlines must be calculated prior to execution, ET is an 

estimated value based of the transaction size, disk access and CPU access. 

For each experiment, the simulation was performed using the same parameters 

for 10 different random number seeds. Each run consisted of 1000 transactions. 

To allow the system to stabilize, the results gathered during the first few seconds 

were discarded. Our graphs present the mean values for the performance metrics 

we analysed across experiments.  



 مجلة الجامعة 

 

 327صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

4.2 Simulation Results 

  In figures 2, 3, 4 and 5 we show the graphs presenting the average response 

time, throughput, number of late transaction and number of restarted or rerun 

transactions. In each graph we present results for three different protocols. The 

first protocol, LV (Rerun), is the protocol uses the RWV phases together with a 

virtual execution policy. The second protocol, FV (Rerun), is forward validation 

using the traditional RVW phases and making use of a virtual execution policy. 

The third protocol, FV (No Rerun), is the same as the second protocol but does 

not use a virtual execution policy. In the latter protocol, transactions that are 

found to be conflicted will be restarted and will have to start the read phase from 

disk.  

 

Fig. 2. Throughput (commits / second) 

   Figure 2 shows the throughput for an increasing rate of transactions. We 

measure throughput as the number of committed transactions, with the commit 

occurring at the end of the write phase for both phase orderings. We can see 

that,regardless of the phase ordering, rerun provides an increase in throughput. 

All protocols share a common progression; a point is reached where contention 

is too high and the throughput starts to degrade. The number of transactions 

missing their deadline, as seen in figure 5, is also impacting on the throughput 

as these transactions are being aborted (disregarded) and will never commit. As 

the rate increases, the number of late transactions increases as the throughput 

falls. We can see that the later validation protocol sustains a higher level of 

throughput compared to the other approaches (beyond ten transactions per 

second).  

Figure 3 shows the average response time measured in milliseconds for an 

increasing rate of transactions.The response time reported is only for 

transactions that successfully commit (we ignore those disregarded transactions 
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missioned their deadlines). As the rate increases transaction response time 

increases due to high contention. We see that between 10 and 20 transactions 

per second the LV (Rerun) approach has a lower response time compared to the 

FV (Rerun) approach. This indicates that in our approach the cost of the 

validation phase does not impact on the transaction’s commit time. This goes to 

explain why we see a divergence between the two protocols around this rate of 

transactions. After 20 transactions, the average response time is similar for both 

protocols. The response time stabilizes around 4500 milliseconds due to the 

deadline assignment. Only transactions that have a sufficiently large enough 

deadline assigned will be able to successfully commit. The two virtual 

execution based approaches now have the same average response time. 

Regardless of the benefits of our protocol, at this level of contention, 

transactions are expiring during the initial run in the read phase.  

 

Fig. 3. Average response time 

 Figure 4 shows the number of restarts present for an increasing rate of 

transactions. There are two important observations to note with this graph.  

Firstly, it would be expected that as the rate of transactions (contention) 

increases that reruns would also increase. However, for each protocol, we can 

clearly see that after a certain rate the number of reruns gradually starts to fall, 

up until there appears to be almost no transactions being rerun. This can be 

explained with reference to figure 5; the percentage of transactions that have 

missed their deadline are disregarded meaning there is an upper limit to how 

many times a transaction can rerun. We can see that, for each protocol, as the 

rate increases, the percentage of transactions that miss the deadline also 

increases. Each protocol, at its peak, has a high percentage (around 80%) of 

transactions missing their deadline. With a high level of system contention 

transactions are experiencing longer delays in accessing both the hard disk and 
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the CPU. This will result in the transaction being more likely to miss the 

deadline during the initial run and never entering rerun. This explains the rise 

and fall we are seeing in figure 4 for the number of reruns. 

 

Fig. 4. Restarts / Reruns 

   

  Secondly, we can see that our LV protocol results in larger numbers of 

transactions being rerun over the FV (Rerun) protocol. This is not of great 

concern as we consider reruns to be an inexpensive process when considering 

the alternative of a transaction having to read from disk in the event of a restart. 

The performance benefits would have been greater had there also been a 

reduction in the number of rerun transactions for the LV protocol compared to 

FV (Rerun). The reason that we have a greater number of rerun transactions can 

be explained as follows. Under the FV protocol, a transaction must eventually 

be blocked to allow a validating transaction to complete validation and enter the 

write phase. Under our protocol, we do not block any transaction when another 

transaction is in the critical section. As a result, in our protocol a transaction is 

more likely to become conflicted and have to be rerun. Under FV, a transaction 

is blocked and so it cannot progress from a non-conflicted state to a conflicted 

state at this point and ultimately not make any progress. As a result, there are 

fewer transactions that are required to be rerun (probably due to deadline 

violation and their removal from the system). This seems to back-up our 

suggestion that reducing blocking in the read phase has an impact on improving 

throughput. 
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Fig. 5. Percentage of late transactions 

4.3 Findings 

   In the context of earlier work we demonstrate that the reversal of the 

validation and write phases do make a significant impact on the overall 

performance of virtual execution based OCC approaches. Our initial 

assumption that the write phase would promote more up-to-date reads may not 

be wholly significant nor accurate in increasing performance as our approach 

actually increases the number of reruns. However, this may be because 

transactions are afforded greater opportunity to rerun before their deadline is 

missed. One important conclusion we can draw is that the reduction in blocking 

in the read phase gained from validation/write reversal is significant in 

improving performance. This is demonstrated in all the graphs. 

5 Conclusion 
   In the earlier work [14][21,22] we realized that the utilization of virtual 

execution in optimistic concurrency control allows the write phase to be 

accomplished before the validation phase. This simple reversal does not inhibit 

correctness and our original idea was that such a change might bring 

performance benefits, particularly for real-time systems. This paper brings such 

work to fruition by presenting a full description of our approach with validate 

and write phases reversed (read-write-validate) together with a demonstration 

of its performance using an appropriate simulation (as used by earlier works in 

this area). We benchmark our results against the original virtual execution 

model and an optimistic approach that does not utilize virtual execution. We 

proof thatour approach significantly improved throughput and timeliness 
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(transactions achieving deadlines) of the overall system when compared to these 

other two approaches.  

As our focus is primarily on centralizeddatabases we do not consider issues 

related to distribution in our solution. However, with the advancement of 

database caching techniques over the past 20 years, particular in n-tier 

environments (e.g., [17]),and their integration across service/cloud middleware 

[18] virtual execution still plays a part. As such, our reevaluation and updating 

of earlier virtual execution work could be applied in more modern architectures. 

We have demonstrated that sometimes relatively simple, yet significant, 

changes can be made to classic works to dramatically improve their 

performance. 

Our future work will concentrate on the exploration of our virtual execution 

model in distributed transactional solutions for n-tier architectures. We expect 

to develop our previous work in fault-tolerant transactions for component 

architectures [19, 20] towards real-time requirements with the findings 

described within this paper. 
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 وسط ليبيا   نطقةالظهار خام احلديد مبلوف -كارهونني استخدام حتسني

. د/محمود سالم الضبع 

 غريان  ية العلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل

 مستخلص: 

الهروج األسود باستخدام صورة  تم تفسير العمر الزمني والتوزيع الجغرافي للوحدات الصخرية النارية بمنطقة         

القمر االصطناعي. الصورة املستخدمة عبارة عن صورة قمر اصطناعي الندسات متعددة الطيف تتكون من سبعة  

(. هذه الصورة الطيفية كانت  Thematic Mapper (TM7)طبقات التقطت بواسطة املاسحة الضوئية املكانية ) 

–Karhunenعلى تسهيل قراءة صور األقمار االصطناعية. تحويل ) معالجة ومفسرة بواسطة تقنية قياسية تعمل 

Loève  الصخرية الوحدات  بين  التباين  قيمة  زيادة  علي  تعمل  التي  األساسية  املركبات  صور  إلنتاج  استخدم   )

ة  املتباينة في التركيب والعمر الجيولوجي. ولزيادة التباين ولكي يصبح التفسير أكثر سهولة تم تخصيص لون لكل صور 

(. باإلضافة الي ذلك، استعمل نظام تفسير  RGBمن صور املركبات األساسية باالستفادة من نظام األلوان الكاذبة ) 

( والذي يعمل على توضيح بعض املعالم في الصورة حسب غرض الدراسة.  image ratioصور األقمار االصطناعي ) 

 ( تحويل  اKarhunen–Loèveأخيرا،  اإلحصائية  التحسينات  أحد  الصورة  (  في  التباين  زيادة  علي  يعمل  لذي 

 باالستفادة من الترابط املوجود أصال في صورة األقمار االصطناعية متعددة الطيف. 
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Role of Karhunen–Loève transform in distincting  

followed ancient lava flow and exploring mineral composite in 

the Central of Libya. 

Mahmood Salem Dhabaa 

Geology department, Faculty of science, GharyanUnversity 

Abstract: 

The igneous rock unit of Al-Haruj Al-Aswad were interpreted using 

satellite image. The satellite image of Land sat bands from one tosevenhas 

captured by the Thematic Mapper (TM7) scanner. These imageswere processed 

and interpreted with following standard technique. Karhunen–Loèvetransform 

were employed to produce principalcomponent images. Then, they were 

paintedby using RGB color system to produce false color images from principal 

component images and ratio images. The resulted images were interpreted in 

the matter of geology of the area.Theprincipalcomponent transformation is 

helpful in mapping different lava flow phases in the area. This transform have 

used the correlation between the corresponding pixels in images of different 

bands. Six lava flow phases was interpreted depends on their color and shade in 

the processed satellite images. 

Location of the study area: 
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The study area represents by Al-Haruj Al-AswadMountainthat which located in 

the central part of Libya, built up by volcanic activity and basalt flow. The study 

area bounded by longitude from 16 30' to 18 00' and latitude from 27° to 28°. 

Introduction: 

Al-Haruj Al-Aswad lava field is mostly a Pleistocene-Holocene geologic 

feature in the SW part of Sirt basin. Neither downward movement nor faulting 

of this large strip of lava field is confined to Pleistocene-Holocene time when 

subsidence and final down-faulting of the Sirt basin took place. Two major 

faults located east and south of Al-Haruj sheet striking NE and NW and were 

have no direct relationship to igneous activity. The lava field and its associated 

volcanoes are thus considered to have been resulted from a rather continuous 

release of pressure in the main central feeder, probably facilitated by its large 

size and the general distensive as a system of active intrusion located at the 

intersection of major tensional lines and extends laterally along them[3],[15]. 

HistoricalGeology: 

The exposed litho-stratigraphic rock units in sheet Al-Haruj Al-Aswad area are 

divided into six major phases of lava flows and volcanic cones.  

Lava flows (Upper Miocene to Pliocene): it is thought here that lava flows of 

the present study were not erupted at the same time, but were produced by 

episodic eruption from a large deep reservoir. The constructional surfaces of the 

lava flows make conspicuous topographic features readily observed on aerial 
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photographs and in the field. The topographic forms of the old lava flows are 

highly modified while the recent lava flows are usually very well preserved. 

The lava flows of the Jabal Al-Haruj Al-Aswad sheet have been classified into 

six major phases. The great size of the area covered by flows, the quiet character 

of the eruptions and the absence of pyroclastic materials make Al-Haruj Al-

Aswad a typical example of the plateau basalt type of effusion. The criteria used 

for classification are: 

1- Tonal variation. 

2- Drainage pattern and density. 

3- Degree of weathering. 

4- Accessibility. 

5- Sequence of superposition[3],[15]. 

Methodology: 

The methodology adopted in this study to reinforce the litho-contact with using 

the digital enhancement methods.The principal component transformationhas 

made to separate between the various spectrum from various electromagnetic 

energy wavelength and frequency.Three images of Landsat satellite TM7 

covered the area was transformed from BIL format to reasonable format for the 

image processing software.Three bands were combined using RGB color 

system to produce the false color composite (FCC) images[8],[11] . The false 

color composite imageshaveundergone Hotelling transformation. This kernel 

using correlation between pixels to produce images have high contrast. High 

contrast image displayed any contact that discrete among different lave flow in 

chemical content or in time of flow. The separation between lava flows may 

cause by time of flowing or changing in the material of the lava itself. Three 

principle component images were produced and displayed in the figure (1)[7], 

[10]. Principal component-analysis were carried out with using MathCAD 

software. This program was usedto improve and develop own enhancement way 

by the author. Firstly, it creates vectors have high correlation. Because these 

vectors are very large amount, the procedures have divided them to make the 

transformation easier[9].Thevectors that have the same dimensions were 
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produced from corresponding pixels in three band images[2]. These vectors 

have combined to create new matrix. The next step was calculating covariance 

matrix that used to estimate the eigenvalue and eigenvector figure (3)[1], [6]. 

The proposed from eigenvector was to building transform matrix orKarhunen–

Loève that employ for enhancing the original data.The resulted images were 

combined with each other to produced FCC image as shown in figure (2)[12]. 

Ratio images have made from calculating digital value in the certain band with 

corresponding digital value in other band. The ratio images have produced by 

dividing digital values of band5 on the digital values of band4. The new ratio 

image that generate from equation band5/band4 was useful for 

mappingabundant of the minerals group. The classified colored image that 

create from band5/band7 as a first layer, band5/band4 as a second layer and 

band3/band1 as a third layer helps to distinct the various litho-units[4],[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig (1) Three PC-images used to produce FCC image principle component. 
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Figure (2): False color image has made form merging principal component images 

Figure (3-a): Distribution model of digital value when represented on Cartesian coordinate. 
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Discussion and conclusion: 

The resulted image can prove two things.Firstly,the discrimination between the 

lithology in the igneous rock is possible from the principal component images. 

Theseparation between the lava flow phases in the study area were possible by 

using the interpretation of the false color images.These images may combined 

by various ways. Every way has used to different purpose. In additional, ithas 

employed to determine distribution of mineral composition with image ratio. 

This outcome concluded after image ratio (band5/band4) as shown as figure (4) 

and other image ratios were created. Then, they undergone through 

unsupervised classification by using ERDAS software program. This identifies 

different classes that rich and poor with percentages of different minerals as 

explained in figure (5)[13],[14]. 

This techniqueis proposed that developas shown in this this study. It can be a 

useful toolto mapping thelitho-units and determine rocks that contain 

percentage or portions of minerals. 

Figure (3-b): Some eigenvectors have used to build the transform matrix. 
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Figure (4): image ratio produced from dividing band 5 on band4 that show boundaries of 

litho-units and mineral composite 
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Figure (5): The percentages of iron content in the litho-units have classified 

from the abundant to rarely 
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 أجنبية   كلغة  الفرنسية  تعلم  ف  اخلطأ دور: والتعلم الخطاء اللغوية 

 الخطاء اللغوية  تقليل  حنو
. فاضل امحمد 

 كلية اآلداب / قسم اللغة الفرنسية 

 
 مستخلص: 

هل يمكن تعلم لغة أجنبية ، وهنا نتحدث عن اللغة الفرنسية تحديدا ، هل يمكن تعلمها دون الوقوع في 

أخطاء لغوية بمختلف أنواعها وأشكالها ؟ ما أسباب األخطاء التي تحدث أثناء عملية تعلم هذه اللغة ؟ ما هي األساليب  

التي يجب أن يتبعها املعلم من أجل معالجة  التعبير عن الذات    واالستراتيجيات  ، فإن  أخطاء املتعلمين؟ كما نعلم 

التعبير عن حاجاته   اللغة األم ليس أمرا سهال على اإلطالق. من املعلوم أن الطالب بمقدوره  شفهيا بلغة أخرى غير 

باللغة   يتحدث  أن  يحاول  حينما  كثيرة  مشاكل  مواجهة  في  نفسه  يجد  قد  انه  حين  في  ويسر  سهولة  بكل  األم  بلغته 

معالجة  ال وكيفية  التدريس  استراتيجيات  بعض  عن  نبذة  عرض  إلى  البحث  هذا  يهدف   ، السياق  هذا  في  فرنسية. 

األخطاء اللغوية وذلك بهدف معرفة أسبابها من جهة ومن جهة أخرى ما هو املوقف الذي يجب على املعلم واملتعلم  

 اتخاذه تجاه األخطاء التي تحدث  أثناء تعلم اللغة الفرنسية. 
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Université de Gharyan 

Faculté des Lettres / Département de français 

Erreurs et apprentissage: le rôle de l'erreur à l'enseignement du FLE 

Vers une diminution des erreurs 
Fadel AMHAMED 

Résumé 

L’apprentissage d’une langue étrangère (LE), dans notre cas le français, peut-il 

se faire sans erreur ? quelles sont les raisons des erreurs produites durant le processus 

de l’apprentissage de la langue cible ? Quelle sont les techniques et les stratégies que 

l'enseignant peut adopter afin de remédier les erreurs de ses apprenants ? Comme on 

le sait, s’exprimer dans une autre langue que sa langue maternelle, n’est pas une tâche 

facile pour l’apprenant. Bien qu’il sache déjà le faire dans sa langue maternelle, il se voit 

souvent confronté à de gros problèmes. Dans cette contexte, cette recherche vise à 

faire le point sur la pédagogie et le traitement d’erreurs en production orale en vue d’y 

remédier. Autrement dit, cette recherche vise d'une part à aborder les théories et les 

stratégies dans le but d'en connaître les sources, et de l'autre part, l'attitude que 

l'enseignant et l'apprenant doivent adopter vis à vis les erreurs de la production orale 

commises en class de FLE. 

L'importance de la recherche 

Les erreurs dans la production orale des apprenants en classe du FLE doivent 

être développées et valorisées en tant que  moyen de communication utile dans le 

contexte scolaire et extra scolaire. Etant donné que l'oral pour un apprenant d'une 
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langue étrangère est un moyen d'exposition de son imagination, il peut être 

également un bon support de perception et d'apprentissage, les apprenants se 

souviennent mieux d'une idée ou une notion qu'ils ont entendue. 

Les didacticiens et les linguistes affirment que les erreurs produites 

permettent l'entrainement à formuler et à réfléchir, puisque la connaissance est 

mieux structurée lorsqu'elle est exprimée oralement. Ainsi, l'apprenant a le droit à 

l'erreur en tant qu'outil d'enseignement, puisque l’erreur à l'oral permet à l'apprenant 

de reformuler sa parole jusqu'à ce que l'idée soit juste et la notion soit exprimée d'une 

manière correcte. Rémy Porquier souligne que «l'erreur est non seulement inévitable 

mais normale et nécessaire, constituant un indice et un moyen d'apprentissage. On 

n'apprend pas sans faire d'erreurs et les erreurs servent à apprendre» (Rémy Porquier 

et Uli Frauenfelder, 1980, p.36). 

  Ainsi, les erreurs à l'orale en classe sont indispensable dans la construction du 

savoir, c'est par les activités que les enseignants peuvent vérifier et évaluer la 

compréhension des apprenants. Nous pensons qu'étudier les erreurs des étudiants, 

connaître leurs sources et revoir les méthodes pédagogiques pour les corriger est l'un 

des sujets importants pour les professeurs des langues étrangères. 

 أهمية البحث 

واملحاولة   بالتجربة  تزخر  التي  التعلم  رحلة  في  كخطوة ضرورية  املتعلمين  أخطاء  قبول  علينا 

والخطأ وكذلك جمع التناقضات أحيانا. لهذا السبب من املهم أعطاء األولوية لألنشطة اللغوية من  

بهدف   الحديث  ومهارة  الكتابة  مهارة  املتعلمين  حيث  معارف  استغالل  عبر  الجماعي  النشاط  تعزيز 

 وخبراتهم السابقة واستثمارها بشكل مناسب وفعال.

لوضع أخطاء املتعلمين في خدمة العملية التعليمية، يجب أن ُينظر إليها على أنها أدوات يمكن  

الطالب   اتبعها  التي  االستراتيجيات  فهم  نحو  عبرها  واالنطالق  على  استغاللها  مساعدتهم  وبالتالي 

تجاوزها وتصحيحها بالشكل الصحيح. إضافة إلى ذلك,  تتطلب عملية معالجة األخطاء اللغوية للطالب  
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انتهاج   الطالب على  النفس وتشجيع  ببناء وسائل ضبط  املستمر  االهتمام  مع  التسامح   كبير من  قدر 

بقدراتهم الذهنية. على املعلم واملتعلم على  التصحيح الذاتي  لخلق روح املبادرة لديهم وزرع بذور الثقة  

حد سواء إدراك أن األخطاء التي تصادفهم أثناء العملية التعليمية ما هي إال مرحلة البد من عبورها  

 للوصول إلى الغاية النهائية أال وهي اكتساب املهارات في ظروف تعليمية مناسبة ومريحة. 

ضرورية لبناء املعرفة ، فمن خالل األنشطة يمكن   وبالتالي ، فإن األخطاء الشفوية في الفصل

للمدرسين فحص وتقييم فهم املتعلمين. نعتقد أن دراسة أخطاء الطالب ومعرفة مصادرها ومراجعة  

 أساليب التدريس لتصحيحها من املوضوعات املهمة ملعلمي اللغات األجنبية.

Problématique de recherche 

Enseignant de français au lycée au début de mon parcours professionnel, puis 

inspecteur de français à l'enseignement secondaire et plus récemment professeur de 

français au département de français à la Faculté des lettres, je réfléchis toujours au 

problème des erreurs produites par les apprenants de la langue française. Ce problème 

a suscité un certain nombre de questions : Qu'est-ce qu'une erreur ? Quelle place peut-

elle avoir dans l'apprentissage? Comment les étudiants perçoivent-ils leurs erreurs? 

L'erreur ne peut-elle pas être bénéfique? Doit-on corriger toutes les erreurs et comment 

les rendre plus efficaces? Quelles stratégies adopter pour que les étudiants progressent 

dans l'apprentissage de la langue française? Et quels sont les avantages de l'évaluation 

formative et sommative? A partir de ce contexte, nous aborderons ces questions à 

travers cette recherche en vue d'utiliser l'erreur comme un outil d'apprentissage plutôt 

qu'une production à corriger à tout prix. 

 إشكالية البحث 

ليم أوال كمعلم للغة الفرنسية ثم موجها تربويا للتعليم  منذ أن بدأت مسيرتي الوظيفية في مجال التع

الطلبة   أخطاء  مشكلة  ما شغلتني  كثيرا  اآلداب,  بكلية  الفرنسية  اللغة  بقسم  أستاذ  ومؤخرا  الثانوي 

 اللغوية ملتعلمي اللغة الفرنسية. 

أن يمكن  مكانة  أي  ذاته؟  حد  في  الخطأ  هو  ما  األسئلة:  من  عدًدا  املشكلة  هذه  عندي  تحتلها   أثارت 

األخطاء في العملية التعليمية؟ كيف يمكن للطلبة أن يدركوا أخطائهم ؟ هل يمكن االستفادة من أخطاء  
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الطلبة؟ هل يجب تصحيح جميع األخطاء وكيف يمكن جعلها أكثر فاعلية؟ ما هي االستراتيجيات التي  

هي فوائد التقويم التكويني؟  يجب اعتمادها لتمكين الطلبة من املض ي قدما في العملية التعليمية؟ وما  

ا في خدمة متعلمي اللغة األجنبية ، يجب أن ُينظر إليه على أنه أداة تدريب 
ً
وعليه ، لكي نضع الخطأ حق

 من كونه خطاء علينا تصحيحه فقط. 
ً
 بدال

Introduction 

''Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais". C'est ce qu'il a cité Théodore de 

Banville qui est considéré dès son vivant comme l’un des plus éminents poètes de son 

époque. Ainsi, apprendre, c’est toujours prendre le risque de se tromper.  Cet article 

traite donc de la question de l’erreur dans l’enseignement/apprentissage des langues 

étrangères. Il tente d’apporter un regard sur les théories afin de mieux appréhender le 

mécanisme de l’erreur. Certains concepts relatifs au traitement de l’erreur ont été 

introduit comme outils pédagogiques dans le but de favoriser la compréhension de 

concepts théoriques, il n’en demeure pas moins que le but ultime est de revenir à la 

pratique pour l’améliorer,  

Etant donné que la pédagogie de l’erreur est une partie importante du processus 

d’apprentissage, l’enseignant doit travailler avec ses étudiants de manière constructive 

pour comprendre leurs erreurs. Mais, dans les systèmes scolaires, les erreurs sont plus 

souvent punies que perçues comme une opportunité d’apprendre. « On apprend avec 

ses erreurs et non simplement contre elles et c’est avec elles en les faisant et en les 

pensant qu’on se donne le moyen de les éviter. » [REUTER, Y., 2013  p :56]. 

Dans cette recherche, nous présenterons dans un premier temps la définition de 

l'erreurs par rapport à la faute  et dans un deuxième temps, quelques théories 

concernant les erreurs des apprenants et les obstacles que ceux-ci rencontrent au cours 

du processus de l'apprentissage. En dernier lieu, quelques stratégies pour pousser les 

étudiants à prendre des risques, suivies des types d'évaluation et de recommandations. 

1. Définitions 
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1.1. Erreur ou faute ? 

Ces deux termes sont souvent confondus puisqu’ils font référence au sentiment 

d’être trompé. Le  mot erreur selon la version en ligne du Larousse :  

- Acte de se tromper, d'adopter ou d'exposer une opinion non conforme à la vérité, de 

tenir pour vrai ce qui est faux. Commettre une erreur. 

- État d'un esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai : Persister dans l'erreur. 

- Chose fausse, erronée par rapport à la vérité, à une norme, à une règle : Une erreur 

d'addition. 

En ce qui concerne le mot faute et toujours d'après le Larousse en ligne signifie :  

- Manquement à une règle, aux devoirs qui découlent d'un contrat de travail ou d'une 

activité réglementée : Une faute professionnelle grave. 

- Manquement à un règlement, à une règle de jeu : Faute de service au tennis. 

- Manière d'agir qui manifeste un manque d'habileté, de prudence : Mon emportement 

m'a fait commettre quelques fautes. 

- Manquement à une norme, à un principe, à une procédure : Faute de frappe. Faute de 

français. 

- Manquement à la règle morale, à une prescription religieuse : Faute avouée est à 

moitié pardonnée. 

Il existe donc une différence subtile : la faute est un manquement à une règle 

(morale, scientifique, artistique...), à une norme, alors qu'une erreur est une méprise, 

une action inconsidérée, voire regrettable, un défaut de jugement ou d'appréciation. 

Selon certains linguistes, c’est la conscience de la méprise qui fait la distinction entre 

les deux termes : ils considèrent que les fautes sont liées à la performance puisque on 

attire notre attention sur elles et on a la possibilité de faire soi-même la correction 

parce qu'on connaît les règles. En revanche, les erreurs sont liées à la compétence : on 

les fait de façon inconsciente et involontaire, faute de connaissance suffisante de la 
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règle. Pour confirmer cette distinction, nous nous référons à H. Besse et R. Porquier: la 

distinction désormais répandue entre erreur et faute renvoie approximativement à 

celle établie par la théorie chomskyenne entre compétence et performance. L’erreur 

relèverait de la compétence, la faute de la performance. Un apprenant ne peut donc 

corriger ses erreurs, représentative de sa grammaire intériorisée, mais il peut en 

principe corriger ses fautes, imputables à des lapsus, à la fatigue ou à diverses causes 

psychologiques (cité par Rouhollah Rahmatian, 1999, p: 152) 

Globalement, on pourrait dire que la distinction repose sur une idée de 

responsabilité. Ainsi, elle reste moralement connotée dans l'inconscient collectif. 

Autrement dit, nous sommes responsables de nos fautes, en ce que nous sommes 

censés connaître les règles, les lois qui prévalent. Contrairement à l’erreur qui est le 

plus souvent commise de façon involontaire, par inattention, par maladresse, par oubli, 

ou même par ignorance. 

Dans l'environnement scolaires, l'erreur a souvent été assimilée à une faute, à 

un dysfonctionnement qu’il faut cacher ou sanctionner. En effet l’erreur doit être 

traitée comme étant une étape inévitable dans tout processus d’apprentissage. L’erreur 

scolaire et son statut apparaissent par conséquent comme un bon indicateur du modèle 

d’apprentissage mis en place par l’enseignant dans la classe. Voici quelques théories 

concernant les erreurs scolaires. 

1.2. 1. Le modèle transmissif 

Dans ce modèle, on part du postulat que l'étudiant ne sait rien : il a aucun savoir 

ou connaissances antérieures. C’est donc l’enseignant qui lui transmet son savoir. 

L’acte d’apprendre apparait ainsi comme un « tapis roulant de connaissances 

progressant au rythme d’un système d’engrenages bien huilés, et permettant l’ancrage 

du savoir en mémoire, sans détour ni retour » [ASTOLFI, J. P., 2011:1]. Dans ce cas, les 

acquisitions des étudiants sont linéaires : voir et faire entrainent des acquisitions sur 
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lesquelles l’enseignant peut s’appuyer pour aller plus loin, en vue d'enseigner 

progressivement de nouvelles notions. Dans cette logique, l'étudiant écoute et 

reproduit le modèle enseigné et l’enseignant évalue et valide son production orale ou 

écrite. 

Ainsi, les erreurs scolaires n’ont donc pas leur place dans ce modèle : elles 

apparaissent comme des fautes dont la responsabilité est portée par l'étudiant soit par 

manque d’intérêt, de motivation ou même d’intelligence. En conséquence, les erreurs 

scolaires  sont systématiquement chassées par crainte d’imprégnation, par crainte que 

le faux soit retenu à la place du vrai. 

1.2.2. Le modèle béhavioriste (conditionnement) 

Ce modèle emprunté est fondé sur le conditionnement opérant. Etant donné 

qu'il est toujours possible de faire apprendre quelque chose, il suffit de décomposer une 

difficulté en autant d’étapes élémentaires que nécessaire. La réussite de toutes ces 

étapes garantit l’acquisition du savoir. Ainsi, le savoir n’est plus transmis 

magistralement par l’enseignant aux étudiants, il planifie son enseignement et, suivant 

sa difficulté, il décompose le savoir en « micro-savoirs », puis il propose à ses étudiants 

des activités au cours desquelles ils sont guidés progressivement pour réussir. Dans 

cette logique, chaque acquisition partielle est récompensée, renforcée positivement et 

les erreurs scolaires sont évitées car la programmation précise et prévue pour les 

contourner. Si les erreurs surviennent, elles ne sont plus considérées comme des fautes 

dont l’étudiants est responsable mais plutôt comme un dysfonctionnement ou un raté 

: la difficulté a été mal découpée, la marche était trop haute pour l' étudiant. Par 

conséquent, l’enseignant doit revoir sa planification ou même proposer de nouvelles 

étapes intermédiaires. 
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D'ailleurs, même si l’erreur est traitée de manière différente par rapport au 

modèle transmissif (évitée plutôt que sanctionnée), on voit bien que son statut reste 

négatif. L’erreur est ainsi déniée. 

1.2.3. Le modèle constructiviste 

Récemment, l’erreur scolaire prend un nouveau statut avec le fort 

développement des modèles constructivistes. Suivant ces modèles, l'étudiant n’est 

plus une ‘tête vide’, son esprit n'est pas vierge, et il n'est plus un récepteur passif d'un 

savoir transmis par l'enseignant. En effet, il construit des représentations personnelles 

(conceptions) qu’il est nécessaire de prendre en compte puisqu'elles constituent des 

obstacles à l'élaboration de nouvelles connaissances.  

D'après le modèle constructiviste, l'acquisition des connaissances ne se résume 

pas simplement à la mémorisation d'informations fournies par l’enseignant (ou les 

livres, les médias, etc.). Ces informations sont filtrées, interprétées, mises en relation 

(ou compétition) avec les connaissances préalables de l'étudiant. D'ailleurs, il  construit 

des conceptions qui peuvent faire obstacle à l’apprentissage. 

Dans La formation de l’esprit scientifique, Gaston Bachelard a souligné qu’« on 

connait contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal 

faites, en surmontant ce qui dans l’esprit fait obstacle » [BACHELARD, G. 1980:36]. Il a 

montré que nombre de conceptions scientifiques se sont construites contre l'évidence 

: les lois  élémentaires de Galilée et Newton par exemple, restent difficiles à 

comprendre parce qu'elles s'opposent au bon sens commun. 

Ainsi, même si le but visé est l’acquisition d’un savoir et par conséquent 

production orale  sans erreurs, celles-ci ne sont plus déniées. L'erreur apparait pourtant 

comme un passage inévitable du processus d’apprentissage. Le didacticien Guy 

Brousseau a indiqué que: « l’erreur est l’effet d’une connaissance antérieure qui avait 

son intérêt, ses succès, mais qui maintenant, se révèle fausse ou simplement 
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inadaptée…Aussi bien dans le fonctionnement du maître que dans celui de l’élève, 

l’erreur est constructive du sens de la connaissance acquise »[BROUSSEAU, G. 

1998:97]. L’erreur a donc un statut beaucoup plus positif : elle a un sens, elle est 

considérée comme un symptôme, celui des obstacles auxquels est confrontée la pensée 

des étudiants. Bref, elle est au cœur du processus d’apprentissage et le signe des 

progrès conceptuels à viser. 

Pour les constructivistes, il s’agit donc comme l'indique BROUSSEAU, G., [1998] 

de « décortiquer la logique de l’erreur » des étudiants afin de s’en servir pour améliorer 

les apprentissages. Cette analyse permet d’identifier les obstacles que la pensée des 

étudiants rencontre pour résoudre les diverses tâches intellectuelles demandées. Et 

même si certaines erreurs n’ont pas de logique, pas de sens, ce que Jean Piaget appelait 

le « n’importe quisme », il ne faut pas pour autant renoncer à toutes les étudier au risque 

de laisser passer celles qui justement ont un sens. 

2. Les obstacles 

Ainsi sous l’influence de la pensée de Gaston Bachelard, on admet aujourd’hui 

que l’erreur, si son origine est analysée et si l'étudiant en prend conscience, peut 

devenir un outil didactique pour l’enseignant. Elle est bienvenue dans une pédagogie 

que l'on pourrait appeler « pédagogie de l’erreur » pour tous les avantages qu’elle 

présente. Etre attentif aux erreurs des apprenants suppose une démarche pédagogique 

particulière dans laquelle est établi un contrat explicite entre l’enseignant et 

l'apprenant.  

Du côté de l’enseignant, l’erreur doit être dégagée de toute dimension morale, 

ne plus être ressentie comme une agression et une faute, il doit accepter que ses 

étudiants se trompent car cela fait partie du processus d’apprentissage. De son côté, 

l'étudiant doit savoir qu’à certains moments clairement définis, il n’encourt pas de 

réactions négatives de la part du maitre en cas d’erreur : moments de recherche et de 
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tâtonnement. Au contraire, sa réponse sera prise en compte, qu’elle soit juste ou pas, et 

confrontée, mise en commun avec celle du reste de la classe pour en tirer des principes 

ou même des règles. Cela signifie que l'enseignant doit mettre en place une pratique de 

classe qui encourage chacun à proposer, imaginer, créer et utiliser ses connaissances. 

En résumé, afin de pouvoir analyser au mieux les productions des apprenants, il 

convient de connaitre l’origine de leurs erreurs pour comprendre quels sont les 

obstacles auxquels ces derniers sont confrontés. Guy Brousseau (1998:63) indique qu' 

« Il y a obstacle lorsque les conceptions nouvelles à former contredisent les conceptions 

antérieures bien assises de l’apprenant ». Astolfi, (2011) pensent que les erreurs des 

étudiants sont liées aux différents obstacles que les étudiants rencontrent pendant 

leurs apprentissage. Il les classe en quatre obstacles: obstacles psychogénétiques, 

obstacles épistémologiques, obstacles de connaissance initiale et obstacles 

didactiques. Au cours de cette étude, nous présenterons uniquement les obstacles 

didactiques puisque ils sont le plus fréquents dans l'environnement éducatif. 

En premier lieu, les obstacles didactiques sont liés aux situations 

d’enseignement entre l’enseignant et les apprenants. On les retrouve aux trois axes du 

triangle pédagogique de Jean Houssaye : axe “maître-savoir”, axe “maître- élève” ou axe 

“élève- savoir”. Commençons par celui qui est lié à la “transposition didactique” c’est à 

dire au passage du “savoir savant” au “savoir enseigné ”. On le retrouve donc dans l’axe 

maître-savoir. Afin de rendre certains savoirs intelligibles, l’enseignant a besoin de faire 

des choix et de les simplifier. Mais cette réduction peut dénaturer les connaissances, 

elles deviennent incomplètes voire fausses.  

On voit bien ici deux effets pervers notables du contrat didactique. Tout d’abord 

, l'étudiant pense qu’un problème posé a une seule réponse et que toutes les données 

doivent être utilisées pour y parvenir. Dans ce cas, aucune indication supplémentaire 

n’est nécessaire et enfin, l'étudiant doit faire appel aux connaissances enseignées pour 
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trouver la solution. Le deuxième tient au fait que l'étudiant, devant un exercice, se dit 

que le professeur l’4aurait averti s’il y avait un écueil. Le maître protège ainsi ses 

étudiants en évacuant ce qui semble difficile ou hors de portée. Il convient donc, de se 

demander face à certaines réponses d'étudiants s’ils ont répondu à la consigne ou s’ils 

ont répondu à leur enseignant. 

Pour terminer, Gérard Perrot examinait les obstacles liés à la maitrise 

insuffisante des outils méthodologiques par l'apprenant. On se situe là dans l’axe élève-

savoir. Par exemple, les erreurs peuvent avoir été commises par un « savoir-faire 

approximatif » comme lorsque l'apprenant maitrise mal les marques du pluriel ; il 

applique au verbe ce qu’il sait pour le nom : « ils sont plusieurs je mets un s à la fin : ils 

parles ».  

3. Quelques stratégies pour pousser les étudiants à prendre des risques. 

Les erreurs, comme nous l'avons vu, ne peuvent être évitées; S'il n'y avait pas 

d'erreurs, il n'y aurait pas d'apprentissage. Bien entendu, nous pouvons, en tant 

qu'enseignants reconsidérer l'erreur et se servir de celle-ci, pour viser une progression. 

En effet, un professeur peut encourager les étudiants à prendre des risques, mais 

doit tout d'abord instaurer un climat de confiance avec eux. Notons que le Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues, (CECRL) insiste sur un point " 

L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies 

par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un 

ensemble de compétences générales et, notamment une compétence a communiquer 

langagièrement." (CECRL, 2001 :15). Ainsi, ceux à qui on enseigne les langues avec la 

perspective actionnelle ne sont plus seulement des étudiants mais des individus, des  

acteurs sociaux  et à ce titre on les reconnait dans leur individualité, ce n'est plus 

simplement un groupe classe, on a une vision nouvelle de l'étudiant comme un être 

social doué de sentiments. Pour que les étudiants aient ce sentiment de 
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reconnaissance, il est très important que l'enseignant adopte une posture bienveillante 

à leur égard. La bienveillance est définie dans le Trésor de la Langue Française en ligne 

(TLFI) comme une " Disposition généreuse à l'égard de l'humanité " et comme une " 

Qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. " La bienveillance dans la 

salle de classe, c'est aussi veiller à ce que les étudiants ne subissent pas le cours mais le 

vivent, de leur plein gré, c'est les 'intéresser et les rendre actifs, les pousser à se 

dépasser, à prendre des risques et les récompenser pour cela. Pour faire preuve de 

bienveillance je pense donc qu'il est nécessaire de mettre en place différentes 

stratégies pour notamment pousser les étudiants à prendre des risques, à ne pas rester 

dans la sécurité des acquis car la perspective actionnelle met l'accent sur l'acte de 

communication. Nous présentons ci-dessous quatre stratégies différentes qui sont des 

démonstrations d'une certaine bienveillance et portent leurs fruits sur la progression 

des apprentissages des étudiants d'après le Cadre Européen Commun de Référence. 

3.1. Première stratégie: le jeu. 

Le jeu a de nombreux avantages à promouvoir les étudiants dans leurs 

apprentissages car il leur permet de réutiliser des structures, lexique, grammaire etc. 

De plus, vu en classe de manière ludique. D'ailleurs, les activités ludiques permettent 

en quelque sorte de sortir du cadre strict imposé par l'école, les étudiants sont par 

conséquent plus détendus, plus enthousiastes, et n'ont plus l'impression d'être passifs 

devant le professeur et son enseignement. Par exemple, travailler avec des équipes de 

trois ou quatre étudiants par table sous les consignes du professeur: Chaque groupe est 

muni d'une ardoise et d'un marqueur puis leur demander des tâches précis qui créent 

chez eux l'enthousiasme et l'esprit de compétition tout en renforcer leur confiance et 

avoir le plaisir du jeu. D'ailleurs, L'avantage avec ce type d'activité provoque une 

émulation entre les étudiants, ils mettent toute leur volonté dans ce type de travail qui 

permet de mettre tout le monde en activité sans qu'ils aient l'impression de travailler. 
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Ainsi, ils pratiquent la langue à travers de la compréhension (le dessin), et de 

l'expression (lors de la correction), mieux, ils s'intéressent à la langue car l'enjeu de 

l'activité les attire. 

 3.2. Deuxième stratégie : donner du sens aux activités dans la classe. 

Il semble évident que tout travail à faire doit avoir du sens. "Mais ca sert a quoi 

ce qu'on fait ? " C'est ce qu'on entend souvent dans la classe. Ainsi, le professeur doit 

toujours annoncer aux étudiants en début de séquence ce qu'ils seront capable de faire 

à la fin de celle-ci. Ainsi, les étudiants seront donc conscients qu'ils auront progressé 

dans leur pratique de la langue, qu'il y aura une évolution ce qui a un aspect motivant. 

D'ailleurs, si l'apprenant est conscient qu'il sera en quelque sorte  meilleur  dans la 

discipline, il peut en retirer une certaine fierté, pourquoi d'ailleurs ne pas lui rappeler 

que le jour où ils iront en France ou dans un autre pays francophone, ils auront de quoi 

être fière de pouvoir se présenter, demander l'heure, et donc en somme, de pouvoir 

communiquer. 

3.3. Troisième stratégie : varier.  

Il est évident que varier les activités participe à donner aux apprenant de la 

langue étrangère l'envie de s'intéresser, créer l'enthousiasme d'aller en cours ainsi que 

d'éviter le sentiment de lassitude. Par exemple, au lieu d'introduire les adverbes par un 

support en papier, il est possible de les introduire en introduisant une vidéo de type 

dessin animé ce qui ajoute un côté ludique et amusant à l'étude de ce point 

linguistique. Les étudiants peuvent être captivés par la vidéo et auront ainsi assez vite 

retenu les adverbes de lieux qui y étaient énoncés. 

3.4. Quatrième stratégie : récompenser. 

Il est évident que le système de points par exemple, motive beaucoup les 

étudiants qui se voient vraiment récompenser de leur effort. Il les félicite d'ailleurs 

généreusement à chaque fois qu'il en met, ce qui participe au renforcement de l'estime 
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de soi de l'étudiant. Il est très rare qu'un étudiant ne participe pas au moins une fois en 

classe grâce à ce système. Le professeur doit répartir la parole équitablement entre les 

étudiants et interroger ceux qui éventuellement n'ont pas parlé, et de leur donner des 

points. La prise de risque est très favorisée, et la pratique de l'oral augmente plus. Un 

autre  système peut être utilisé par le professeur est ce qu'on appelle « la feuille 

d'investissement »; c'est une feuille donnée à chaque fin de trimestre aux étudiants afin 

qu'ils puissent auto-évaluer leur participation, leur comportement mais aussi leur prise 

de risque. Ce dernier élément montre à quel point l'erreur fait bien parti des 

apprentissages et qu'il est important de prendre le risque de faire des erreurs toujours 

car cela représente une preuve du travail de l' étudiant. Par ailleurs, notons que cela 

permet à l'apprenant de se rendre compte par lui-même dans quel domaine il doit 

fournir des efforts pour gagner des points et que cela évite d'accuser le professeur 

d'injustice en cas de mauvaises notes puisqu'ils se sont confrontés eux même à leur 

propre évaluation. Le travail du professeur est ainsi de pousser les étudiants en ce sens, 

de les motiver et de les intéresser. 

L'erreur acquiert donc de plus en plus un statut revalorisé, positif. Il ne s'agit pas 

de sanctionner l'erreur, mais de la traiter et de la considérer comme étant une preuve 

d'investissement de l'étudiant dans les apprentissages.  

4. Les types d'évaluation: 

4.1. L’évaluation formative  

Depuis quelques années les chercheurs se penchent de plus en plus sur les 

bienfaits de ce que l'on appelle l'évaluation formative. Tout d'abord, il convient de 

définir ce que c'est l'évaluation formative :  "l’évaluation formative est un processus 

d'évaluation continue pour assurer la progression de chaque individu dans une 

démarche d’apprentissage, avec l’intention de modifier la situation d’apprentissage, ou 
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le rythme de cette progression, pour apporter des améliorations ou des collectifs 

appropries " ( Scallon, G., 1988:155 ).  

Cette définition est intéressante en ce qu'elle positionne l'évaluation formative par 

rapport à chaque individu, c'est à dire qu'elle ne conçoit pas la classe, le groupe, comme 

entité mais l'étudiant, l'être humain qui compose ce groupe dans son individualité. La 

notion de formative traduit donc la volonté d'aider les étudiants à apprendre et à 

progresser, pour ce faire, il y a une nécessaire dédramatisation de l'erreur, car cette 

évaluation fonctionne comme un outil pédagogique. Par ailleurs, le professeur, lorsqu'il 

met en place ce type d'évaluation, doit prendre en compte les spécificités, difficultés, 

facilités de chaque apprenant afin d'adapter au mieux son enseignement aux 

particularités de chacun. Il s'agit ainsi non pas seulement de montrer les faiblesses mais 

également les points forts de chaque apprenant, pour que ce dernier sache exactement 

les points sur lesquels il devra fournir plus de travail, sans se décourager puisqu'il aura 

également conscience de ce qu'il est déjà capable de faire. L’évaluation formative a 

pour fonction ainsi, de favoriser la progression des apprentissages et de renseigner 

l’étudiant et l’enseignant sur les acquis ou les éléments à améliorer. Elle vise des 

apprentissages précis et relève d’une ou de plusieurs interventions de nature 

pédagogique. En plus, elle vise à faire état des progrès des étudiants et à leur permettre 

de comprendre la nature de leurs erreurs et des difficultés rencontrées. Elle peut être 

animée par l’enseignant, mais peut aussi se réaliser sous forme d’autoévaluation ou de 

rétroaction par les pairs. Il est à noter qu' aucun point, note ou pourcentage n’y est 

associé. Voici quelques exemples d’activité d’évaluation formative que nous pouvons 

proposer aux étudiants : 

a- Résumer les éléments essentiels qu’ils retiennent d’un cours de façon individuelle. 

b- Répondre à des questions de type vrai ou faux ou choix multiples afin de vérifier leur 

compréhension d’une notion enseignée. 



 مجلة الجامعة 

 

 358صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

c- Expliquer à ses collègues ce qu’il a compris du contenu présenté. 

d- Réaliser une carte conceptuelle des notions importantes vues au cours. 

e- Répondre à un questionnaire après avoir lu un chapitre de livre. 

f- Remettre une partie d’un travail de session afin d’obtenir de la rétroaction 

qualitative sur le travail réalisé. 

Retenons que les activités d’évaluation formative que nous choisissons doivent 

être en relation directe avec nos évaluations sommatives, pour que ce soit cohérent 

d'une part et à afin d'encourager les étudiants à compléter ces activités de l'autre part. 

Il est à noter qu' avant de procéder à une évaluation sommative, nous devons 

avoir offert à nos étudiants l’occasion de démontrer leurs apprentissages dans un 

contexte formatif tout en leur permettant de faire des erreurs, de les repérer et de 

s’ajuster en vue de l’évaluation sommative. 

4.2. L’évaluation sommative 

L’évaluation sommative ou certificative a pour fonction l’attestation ou la 

reconnaissance des apprentissages. Elle survient au terme d’un processus 

d’enseignement et sert à sanctionner ou à certifier le degré de maîtrise des 

apprentissages des étudiants. Elle est sous la responsabilité de l’enseignant et doit être 

réalisée de façon juste et équitable en reflétant les acquis des étudiants. 

Comment choisir convenablement entre le travail de session, l’examen de mi-

parcours, les questions à choix multiples, la dissertation? Pour élaborer une activité 

d’évaluation sommative, nous devons d’abord cerner les objectifs que nous souhaitons 

évaluer et spécifier quel niveau de performance nous attendons de la part de nos 

étudiants. Nous devons ensuite réfléchir à la meilleure activité d'évaluation pour 

permettre aux étudiants de démontrer leur niveau des acquis. Sachons que chaque 

méthode comporte ses avantages et ses inconvénients et permet de mesurer des 

objectifs de niveaux de complexité différents.  



 مجلة الجامعة 

 

 359صفحة  )  2021 -ديسمبر  (و العشرون   العدد التاني  -السنة العاشرة  
 
 
 

5. Recommandations 

Nous citons ci-dessous quelques principes qui peuvent favoriser les 

apprentissages, dans une perspective de "co-construction" des savoirs. 

- Les erreurs des apprenants ne doivent plus être perçues comme négatives, mais plutôt 

comme faisant partie du processus d’apprentissage et un moyen qui favorisent la 

progression de l'apprentissage. 

- L'enseignant doit donner aux apprenants l'occasion de se corriger. 

- L'enseignant peut proposer la correction des erreurs que les apprenants ne 

parviennent pas à  les corriger mais toujours comme  le dernier ressort. 

- Il est évident que l'erreur peut être un drame pour les apprenants et qu'ils ont donc 

peur de se tromper, le rôle de l'enseignant consiste par conséquent à les encourager à 

s'exprimer dans la langue cible. 

- La stratégie mises en place doivent établir une relation de confiance dans une 

atmosphère de coopération. Cela suppose que l’enseignant  interdise et s’interdise tout 

propos humiliant et toute vexation à la suite d’une erreur.  

-   Favoriser la stratégie de décloisonnement qui permet à l'enseignant de susciter 

l'attention aux différentes activités (prononciation, orthographe, syntaxe, etc.) 

pendant le cours lui-même. 

- L’écoute et la correction des autres ont des effets réciproques. D'ailleurs, pratiquer 

dans la classe incite les apprenants à co-corriger et à s’auto-corriger. Par exemple, 

analyser la pertinence ou le degré d'adéquation des propos d’un camarade nécessite de 

réfléchir au préalable à la réponse correcte. En réalité, toute situation au sein de ces 

classes donne lieu à une évaluation globale de l’apprenant, qui passe par l’oral comme 

par l’écrit. Ainsi, nous évitons que l’écoute, la participation ou les problèmes de 

l’apprentissage échappent en quelque sorte, à toute évaluation. En même, le processus 

de correction semble à la fois permanent et en perpétuel devenir. 
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- La dimension dialogique est en effet primordiale et essentielle. L’auto-correction est 

le fruit d’une communication, d’un échange, et non pas simplement d’un acte correctif 

où seul serait audible, la voix de l’enseignant. Ainsi, l'acquisition de l’autonomie et la 

responsabilisation doivent être placé au centre du processus. De plus, guider les 

apprenants vers l’autonomie et l’esprit critique constitue un objectif à long terme qui 

dépasse tout savoir et savoir-faire disciplinaire. 

- Les pratiques correctives doivent être, comme nous l’avons vu, dialogiques et 

ouvertes, afin de placer l’apprenant dans une situation où il se considère comme un 

acteur dynamique, et responsable de ses actes. 

Les procédés ci-dessus suscite donc la curiosité et la vigilance dans un système 

ouvert, où l’apprenant est l’élément dynamique de l’ensemble et non pas un élément 

passif attendant de la part de l’enseignant, uniquement un apport d'informations. 
 

 التوصيات 

نقدم فيما يلي بعض املبادئ التي يمكن أن تشجع املتعلمين للغة الفرنسية وذلك من خالل املنظور   

 املشترك للمعرفة. 

يجب أال ُينظر إلى أخطاء املتعلم على أنها سلبية ، بل هي جزء من عملية التعلم ووسيلة تعزز التعلم   -

 وتدفعه نحو التقدم. 

 يجب على املعلم إعطاء املتعلمين الفرصة لتصحيح أخطائهم بأنفسهم أوال.  -

 حل أخير فقط.يمكن للمدرس أن يقترح تصحيح األخطاء التي يفشل املتعلمون في تصحيحها ولكن ك  -

للمتعلمين وبالتالي يتولد لديهم شعور بالخوف من    - من الواضح أن الخطأ يمكن أن يكون مأساة 

 ارتكاب األخطاء، فإن دور املعلم هو تشجيعهم على التعبير عن أنفسهم باللغة األجنبية.

التعاون. وبهذا على  يجب أن توضع إستراتيجية لبناء عالقة ثقة بين األستاذ والطلبة  في جو من    -

املعلم أن يمنع ويمتنع عن أي مالحظات قد تكون مهينة أو مزعجة كرد فعل الرتكاب أخطاء لغوية من  

 قبل الطالب. 

-    ، )النطق  املختلفة  األنشطة  إلى  االنتباه  بجذب  للمعلم  تسمح  التي  التفكيك  إستراتيجية  تعزيز 

 الدرس نفسه. والهجاء ، والنحو ، وما إلى ذلك( أثناء  
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االستماع وتصحيح أخطاء اآلخرين لهما آثار متبادلة بين الطلبة. حيث تشجع النقاشات والحوارات    -

تحليل  يتطلب   ، املثال  على سبيل  الذاتي.  التصحيح  على  الطلبة  وتساعد  الدراس ي  الفصل  داخل 

 في اإلجابة الصحي
ً
اقع ، فإن أي  أهمية أو درجة مالئمة ما يقوله احد الطلبة التفكير أوال حة. في الو

موقف داخل هذه الفصول الدراسية يؤدي إلى تقييم شامل للمتعلم ، والذي يحدث شفهًيا وكتابًيا.  

بالعملية  املتعلقة  املشكالت  بعض  وكذلك  املشاركة  و  االستماع  مهارات  ستكون   ، الطريقة  بهذه 

 في تطور دائم.التعليمية خاضعة للتقييم. وبهذا، ستبدو عملية التصحيح مستمرة و 

البعد الحواري أساس ي وضروري ويندرج تحت استراتيجيات التعلم. إن التصحيح الذاتي هو نتيجة 

فقط   املعلم  صوت  يكون  حيث  تصحيحي  إجراء  مجرد  وليس  الفصل  داخل  املستمر  التواصل 

على   الطلبة  حث  يجب   ، وعليه  فقط.  املعلومات  تلقي  وضع  في  الطلبة  يكون  بينما  مسموًعا 

تقاللية وتنمية روح املبادرة ليكونا ضمن استراتيجياتهم في تلقي العلم. إذا, من املهم جدا أن يتم  االس

ا طويل األجل يتجاوز أي معرفة ودراية  
ً
توجيه املتعلمين نحو االستقاللية والتفكير النقدي ليكونا هدف

 تخصصية.

وضع املتعلم في موقف يرى  يجب أن تكون العمليات التصحيحية حوارية ومنفتحة وذلك من أجل    -

 ديناميكًيا مسئوال عن نشاطاته اللغوية داخل الفصل الدراس ي. 
ً

 نفسه من خالله فاعال

هو   املتعلم  يكون  حيث   ، الطلبة  لدي  واليقظة  الفضول  أعاله  املذكورة  االستراتيجيات  هذه  تثير 

 العنصر النشط وليس عنصًرا سلبًيا ينتظر ما يزوده به املعلم من معلومات. 

Conclusion 

Dans ce travail de recherche, nous avons essayé de mettre en relief la dimension 

utilitaire de l’erreur. Pour ce faire, nous avons essayé tout d’abord de présenter un 

rapide panorama des différents courants d’études relatives à l’erreur. Nous avons 

évoqué certaines théories et stratégies souvent divergentes. 

Ainsi, nous avons pu observer que la recherche scientifique nous a conduit à un 

réel outil formatif qui permettraient à l’erreur de s’inscrire dans le processus 

d’apprentissage de la L2. Ce faisant, l'erreur deviendrait également un outil pour 

l'apprenant à travers le processus d'émission/vérification des hypothèses qui aurait 

lieu avant l'évaluation sommative. D'ailleurs, évaluation formative constituerait alors 
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une étape intermédiaire qui fournirait aux apprenants des outils en vu de les aidant à 

développer leur autonomie. En plus, laisser l’espace et le temps nécessaires à 

l’apprenant pour mettre ses hypothèses à l’épreuve, c’est considérer que cet apprenant 

est acteur de ses apprentissages. Ainsi, l'enseignant, à son coté n'étant qu' un 

facilitateur d’apprentissage.  
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