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 آلداباقواعد النشر مبجلة كلية 

 اجملمع  يف لفكرية والثقافيةادف اجمللة اىل االسهام يف احلركة ته

لعلعية البحوث والدراسات اشر العربي، وتطويرها وتنعيمها، من خالل ن

مها، وعرض ومراجع الكمب،لصات يف جمال العلوم اإلنسانية، ونشر مسمخ

باحثون الدكموراه( اليت يقدمها الو )املاجسمريالرسائل اجلامعية 

 والدارسون داخل ليبيا وخارجها.

قدمة البحوث والدراسات امل وحترص هيئة حترير اجمللة على أن تكون

 اىل ي، وتوجه عناية الباحثنيللنشر بها ملمزمة بقواعد النشر العلع

 االتي:

و قدمت املقدمة قد سبق نشرها أ ن البحوث والدراساتجيب اال تكو -1

 للنشر يف مكان أخر.

صفحة، ويقدم  25 يشرتط أال يزيد عدد صفحات البحث عن -2

 قيمني وترتك مسافةور (، وعلى نسخمنيCDمطبوعَا قرص ليزري )

خبط يكمب سم( يف هوامش الصفحة األربعة، و2.5)

(Traditional Arabic حبجم ،)للهامش،  10 للعنت، وحجم 14

 .ويكون إدراج اهلوامش إلكرتونيا

لعجلة، وتقبل البحوث اللغة العربية هي اللغة األساسية ل -3

اليا(، إذا أو فرنسية ح اجنليزية)والدراسات املكموبة بلغة أجنبية 

نة لة، على أن تكون مقروكانت تشكل جزءًا من اهمعامات اجمل

اث فق األحبذلك أن ترمبلخصات باللغة العربية، ويسمحسن ك

 جنليزية.باللغة العربية مبلخصات باللغة اإل



ه ينبغي مل تنشر أععاله، فإن إذا كان البحث قدم يف مؤمتر علعي -4

نعقاده  اسم املؤمتر ومكان ااإلشارة يف أسفل صفحة العنوان اىل

 وتارخيه.

لعية دمة للنشر ملراجعات عختض  مجي  الدراسات والبحوث املق -5

لنشر من صحابها باملوافقة على ايبلغ أوحتكيم من ممخصصني، و

حوث غري لة غري ملزمة بإرجاع البويف احلالة الثانية اجملعدمه، 

 املقبولة اىل أصحابها.

لة اال عن الت املقدمة للنشر باجملال تعرب البحوث والدراسات واملقا -6

 ة وأعضاء حتريرها.رأي أصحابها، وال تعكس رأي اجملل

ل على ت املقدمة للعجلة احلصواحيق ألصحاب البحوث والدراس -7

 وههم ودراساتهم.نسخمني من العدد الذي تنشر فيه حب

اجملاالت النات اليت هلا عالقة بال ترى اجمللة مانعا من نشر اإلع -8

يف  نشطة األكاديمية، سواءالعلعية واملؤمترات والندوات واأل

 الداخل أم يف اخلارج.

مبجاالتها  يت ال تمعلقراسات الال تموىل اجمللة نشر البحوث والد -9

 وختصصها.
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    فمماحيةاال              

لم ال حتصى و صل اللهم وساحلعد هلل على نععه اليت ال تعد و

 ليعا كثريا..على سيدنا حمعد واله وصحبه وسلم تس

 وبعد...

ر نظرا ألهعيمه يف تطو البحث العلعي مكانة كبرية حيمل

منها  ععات السيعا املمقدمةاجملمععات وتقدمها، حيث تسعى اجملم

نشاء املراكز البحثية اىل بناء قاعدة معرفية وتععل على ا

 ية الالزمة.انات املادية والبشراملمخصصة، و تسخر هلذا اهلدف اإلمك

ول اىل احلل ومواجهة صفالبحث العلعي هو الطريق للو

معاعية نعية االقمصادية واالجاملشكالت اليت تقف أمام ععليات الم

وفري مم الموصل اليها يمكن توالسياسية، ومن خالل النمائج اليت ي

 ملعيشة. حياة كريمةـ وحتقيق أفضل مسمويات ا

 ية لرفاهية اجملمععاتيعد البحث العلعي الوسيلة األساس

الصعوبات واد احللول للعشكالت يشة وإجيوحتسني مسمويات املع

جمللة، ن اسهم يف اهراء هذه االيت تواجهها، لذا نقدم شكرنا لكل م

لة ببحوث راء هذه اجمليف اه هعةالدعوة لكل الباحثني املساوجندد 

كالت  إجياد احللول للعشعلعية تضيف للععرفة العلعية وتسهم يف

 اليت تعرتض جممععنا.

 هيئة حترير اجمللة
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 -مقدمة :

ينطوي العمل بمؤسسات الخدمة االجتماعية على العديد من المعطيات والظروف المتنوعة 

والمختلفة التي تشكل واقعة وتحدد نمطه ، وتسهم متفاعلة في التأثير إيجابًا أو سلبًا في 

 مساراته وتحديد مستويات فاعليته ، وكفاءاته ، وجودته .

نميز بين تلك المعطيات والظروف من خالل تصنيفها في نمطين  وبصورة عامة يمكن أن

أساسيين ينطوي كل منهما على مجموعة من العوامل والمتغيرات المتجانسة في اتجاهها 

وتأثيرها ، حيث يمكن التمييز بين الظروف والمعطيات التي تؤثر بصورة إيجابية ومثمرة 

اعية ، وبما يسهم في تحقيق أعلى على مختلف مناحي العمل بمؤسسات الخدمة االجتم

معدالت األداء واإلنتاجية ، وتدفع نحو مزيدا من التطور والنمو التنظيمي ، وتحفز العاملين 

 إدارة الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية

 الدكتور محمد عبد هللا الكموشي

الخدمة االجتماعية بكلية اآلداب بجامعة طرابلسقسم 
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على بذل أقصى ما يمكنهم بذله من جهود وتدفعهم للقيام بكل ما يستطيعون إنجازه من 

ظيفي توصيف الو أعمال وأنشطة تحقق األهداف المنشودة حتى خارج دائرة ما يتضمنه ال

ألعمالهم من مهام وواجبات ، وفي سياق جهود تطوعية تعكس مؤشراتها مستويات عالية 

من االنتماء التنظيمي لديهم ، وارتباطهم وتوحدهم بأهداف المؤسسة االجتماعية ، وتمسكهم 

باستمرارية عملهم فيها ، وحرصهم على إنجاز وتحقيق أهدافها بأعلى مستوى ممكن من 

والفاعلية والجودة ، والظروف والمعطيات السلبية التي تمتاز بانعكاساتها السلبية  الكفاءة

وأثارها المدمرة  التي غالبا ماتعرقل العمل واألداء ، وتعيق إنجاز األهداف المخططة 

بالصورة المطلوبة ، وتعكس مؤشراتها العديد من مظاهر التأثير السلبي التي تحد من 

لعمل بمؤسسة الخدمة االجتماعية ، ودورها في خدمة المجتمع ، فاعلية وكفاءة وجودة ا

وتدفع بالعاملين إلى تكوين اتجاهات ومشاعر سلبية نحو المؤسسة ومقومات العمل بها ، 

وتؤدي الى انخفاض روحهم وتنمي لديهم مشاعر االستياء واإلحباط وعدم الرضا ، 

 .المعنوية

ية التي قد تواجه العمل بمؤسسة الخدمة ولعل من بين أهم المعطيات والظروف السلب

االجتماعية ما يتضمنه واقع تلك المؤسسات من مظاهر سلوكية واتجاهات ومواقف غير 

مرغوبة تجد اإلدارة بتلك المؤسسات نفسها مجبرة  للتعامل معها ، ومضطرة التخاذ ما 

ى تالفيها أو عمل عليمكنها من إجراءات وتدابير حيالها سواء فيما يتعلق بالوقاية منها وال

فيما يخص القيام باألعمال واألنشطة التي تستهدف معالجتها والتخفيف من حدة انعكاساتها 

 السلبية على األفراد والعمل والمجتمع ككل.
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إلى أن انتشار مثل تلك المعطيات السلبية إضافة إلى كونه يؤثر سلبيًا  ةوتجدر اإلشار 

ها ووظائفها الموجهة نحو تقديم الخدمات المناسبة على قيام المؤسسة االجتماعية بأدوار 

لى النمو ع، فانه قد يعد سببا في الحد من قدرتها تفيدين أفرادًا وجماعات ومجتمعاتللمس

، ويفضي إلى القضاء على فرصها في االستمرارية والبقاء في والتطور الكلي والنوعي

 .رالخدمة وتحقيق معدالت مرضية من النمو والتطو 

در اإلشارة أيضًا إلى أن تحقيق معدالت مناسبة من نجاح اإلدارة بمؤسسات الخدمة كما تج

االجتماعية في التعامل مع تلك المعطيات السلبية يتحدد بالعديد من العوامل التي من بين 

أهمها مدى انتهاج إدارة مؤسسات الخدمة االجتماعية لألسلوب العلمي في التعامل المهني 

الظروف دراسة وتشخيصا وعالجا، وذلك بافتراض أنه كلما عمدت مع تلك المعطيات و 

اإلدارة بمؤسسات الخدمة االجتماعية  إلى االلتزام بمقومات األسلوب العلمي في التعامل 

مع تلك المعطيات كلما هيئت السبيل إلى تحقيق نجاحات ملموسة وإيجابية في معالجتها 

 والحد من انعكاساتها السلبية.

فإن انتهاج إدارة مؤسسات الخدمة االجتماعية لألسلوب العلمي في التعامل وكذلك      

مع المشكالت السلوكية لدى العاملين تحت إشرافها يعد مطلبًا أساسيًا من متطلبات 

الممارسة الفعالة للعملية اإلدارية في جميع وظائفها التخطيطية والتنظيمية ولتوجيهها 

دارة تمثل نمطا من فن قيادة وتوجيه أنشطة جماعة من والرقابية ، وذلك بافتراض أن اإل

الناس نحو تحقيق هدف مشترك ،وباعتبارها نشاط متميز للعمل مع الناس بطريقة معينة 

من شأنها تعزيز طاقاتهم ، ومحاولة الربط بينها لتحقيق االستثمار واالستغالل األمثل لما 
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خدمات والقيام بالبرامج التي هو متاح من موارد بغرض إنجاز هدف محدد كتوفير ال

 يحتاجها المجتمع .

وإذا كانت النظم اإلدارية بالدول المتقدمة إداريًا قد حققت تطورات كبيرة وملموسة في      

ممارساتها وتعامالتها مع المعطيات الواقعية التي تعمل في إطارها معتمدة في ذلك على 

ف قاط القوة وتأكيدها ودعمها، واكتشاانتهاج األسلوب العلمي في التعرف على مكامن ون

نظم اإلدارية ، فإن الام باإلجراءات الكفيلة بمعالجتهامواقف الضعف واتخاذ التدابير والقي

في المجتمعات المتخلفة إداريًا تعكس قدرا كبيرا من العجز والفشل الذي تعانيه في التعامل 

 عدة.جميع المستويات واألصالعلمي مع معطيات العمل وظروفه بمختلف المؤسسات وعلى 

وتمثل العالقات التنظيمية التي تنشأ بين العاملين بمؤسسات الخدمة االجتماعية من بين 

المعطيات التي تجد اإلدارة بتلك المؤسسات نفسها مضطرة للتعامل معها بما يؤمن تحقيق 

 .ممكنة في تحقيق األهداف المرغوبةأفضل نجاحات 

ت التنظيمية على جميع أنواع العالقات التي تنشأ بين العاملين وينطوي مفهوم العالقا     

في مؤسسة ما سواء فيما يتعلق بتلك العالقات التي تنشأ بينهم كأفراد أو كجماعات أو 

كأفراد وجماعات، والتي تحدد نمط البيئة االجتماعية التي يعملون في إطارها والتي تؤثر 

اتهم نمط أدائهم ومعدالت إنتاجيتهم ومظاهر سلوكيغير مباشرة في تحديد  بصورة مباشرة او

التنظيمية ، ويمكن اإلشارة إلى أن العالقات التنظيمية داخل مؤسسات الخدمة االجتماعية 

 تنقسم إلى نمطين هما:
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العالقات التنظيمية المجمعة التي تمثل مصدر دعم وتجميع للجهود المبذولة لتحقيق  .أ

ر والتفهم تقديوال والمساندة واالحترامن والدعم المتبادل االهداف المنشودة كعالقات التعاو 

 .والمنافسة الهادفة

يا على تعد بمثابة معوقات تعرقل تؤثر سلب العالقات التنظيمية المفرقة التي غالبا ما .ب

اع القات الصر العمل وتحد من فاعلية الجهود المبذولة لتحقيق األهداف المرغوبة كع

 .والعداوة والخالفات

ى هذا األساس فان اإلدارة بمؤسسات الخدمة االجتماعية مجبرة على التعامل مع وعل   

ا الفردي االيجابي وعلى مستواه جميع أنماط العالقات التنظيمية سواء في نمطها السلبي أو

 .لمية نحو إنجاز األهداف المنشودةأو الجماعي، وتوجيهها وفق األسس الع

ياتها الفردية والجماعية من بين أبرز العالقات وتعد الصراعات التنظيمية في مستو    

التنظيمية المفرقة التي يفترض أن تؤدي إدارة المؤسسات دورًا حيويًا وفاعاًل في التحكم 

ف وإيجاد الحلول المناسبة التي تؤمن الوقاية منها والتخفيوتوجيهها بها والسيطرة عليها 

 .الخدمة االجتماعية والمجتمع ككل اتمن حدة آثارها السلبية على العمل واألداء بمؤسس

ويعمد الباحث في هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل إدارة الصراعات التنظيمية 

 -:خالل تناول القضايا اآلتية بمؤسسات الخدمة االجتماعية، وذلك من

 .ةمفهوم الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي -1

 .ةسات الخدمة االجتماعيأسباب الصراعات التنظيمية بمؤس -2

 .ةمستويات الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي -3
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 .ةإدارة الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي  -4

دمة يمية بمؤسسات الخويرى الباحث أن أهمية دراسة وتحليل إدارة الصراعات التنظ     

تنمية ير التراث المعرفي واإلسهام و تكمن في قيمتها العلمية المتعلقة بتطو االجتماعية 

إضافة  ،علقة بإدارة المؤسسات االجتماعيةالتراكم العلمي حول القضايا والموضوعات المت

إلى ما قد يوفره البحث من معلومات وحقائق قد تسهم في تكوين وتطوير إطارا نظريا 

دانية الحقه مية مييمكن االرتكاز عليه واالنطالق منه في القيام بإجراء دراسات وبحوث عل

وى بمؤسسات الخدمة االجتماعية على المست ةتتناول األبعاد المتعددة للصراعات التنظيمي

 المحلي.

ويحدد الباحث األهداف التي يأمل تحقيقها من خالل دراسته وتحليله إلدارة الصراعات 

 -:يالتنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية فيما يل

 .ةت التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعيالتعرف على مفهوم الصراعا -1

 .ةالتعرف على مستويات الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي -2

 .ةالتعرف على أسباب الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي -3

 .ةإدارة الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي مفهوم ونماذجالتعرف على -4

ث إلى تحقيق تلك األهداف من خالل البحث على قدر كاف من المعلومات ويعمد الباح

 -: تمكنه من اإلجابة على التساؤالت التالية

 ؟ةمفهوم الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي ما -1

 ؟ةما مستويات الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي -2
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 ؟ةدمة االجتماعيما أسباب الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخ -3

 ؟ةإدارة الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي ونماذجمفهوم ما  -4

 -: ظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعيةمفهوم الصراعات التن -1

 ،ن أطراف وجماعات من اجل هدف واحدعرف الصراع بأنه نزاع مباشر ومقصود بي    

 ( 48. ) غيت ، دفصم شرطا ضروريا للتوصل إلى الهوتعتبر هزيمة الخ

وعرف الصراع التنظيمي بالعديد من التعريفات االصطالحية التي حاول من خاللها    

لصراع ا بيان مدلوله وما يتضمنه من معاني، حيث عرفالمهتمين بدراسة وتحليل ت

التنظيمي بأنه نزاع أو خالف يحدث بين األفراد والجماعات في التنظيم على قضايا متعلقة 

مدهون . ) اللخالفات على قضايا شخصيةل المهمات واألهداف التنظيمية أو ابالعمل مث

 ( 509-508والجزراوي :

وعرف الصراع التنظيمي بأنه صورة من صور التفاعل ينتج عنها عدم اتفاق وجهات     

، وبالتالي تحت االنسجام في األنشطة والممارسات عدم النظر أو األهداف أو القيم أو

 ( 353.) إدريس : اليةمن تحقيق أهدافها بفع ةق وتمنع المنظمأثار ضارة تعو 

كما عرف الصراع التنظيمي عملية تتضمن بذل جهد مقصود من قبل شخص ما       

لطمس جهود شخص أخر باللجوء إلي شكل من العوائق التي يترتب عليها بإحباط الشخص 

 ( 297: . ) الطويل يعيقه على تحقيق أهدافه وتعزيز ميوله األخر و
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وكذلك فقد عرف الصراع التنظيمي بأنه الموقف الذي يوجد فيه أهداف ومدركات     

دوث التعارض أو التفاعل ومشاعر غير متوافقة داخل أو بين الجماعات مما يؤدي إلى ح

 .العدواني

 ( 318) سلطان : 

هود ج على انه عمل متعمد يقوم به طرف ما من اجل إفساد يوعرف الصراع التنظيم     

طرف أخر باستعمال شكل من أشكال اإلعاقة التي يمكن أن تؤدي إلى شعوره باإلحباط 

 ( 354.) إدريس : قدرته على تحقيق أهدافه ومصالحه وتسبب في عدم

ات أوبين أوبين الجماع كما عرف الصراع التنظيمي بأنه التفاعل الذي يحدث بين األفراد

 ( 445المفاهيم. )جادالرب :  ، نتاجا لتعارض األهداف أوالتنظيمات

وعرف أيضا بأنه حالة نفسية تنتاب الفرد أو الجماعة أو المنظمة حينما تتعارض     

 األهداف واالتجاهات والميول والدوافع تجاه موضوع محدد أو عدة موضوعات .

 ( 446الرب :  ) جاد 

مؤسسات ة بوفي ضوء هذه التعريفات يمكن للباحث أن يعرف الصراعات التنظيمي    

الخدمة االجتماعية على أنه حالة من عدم االتفاق والنزاعات والخالفات التي قد تحدث 

بين العاملين بمؤسسات الخدمة االجتماعية سواء كأفراد أو كجماعات أو كأفراد وجماعات 

، وتنطوي على بذل أحد األطراف جهدًا مقصودًا لطمس جهود الطرف األخر ، وبهدف 

القيم ، و  عن تحقيق أهدافه ، وبسبب اختالفهم في المراكز ، واألهداف ، إحباطه وإعاقته

وتداخل مهامهم الوظيفة فالصراع التنظيمي حالة متطرفة من المنافسة واشتراكهم في الموارد 
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تتضمن صورة من صور العداء والرغبة  بين األفراد والجماعات والمنظمات والتي عادة ما

صورة من التفاعل التي ينتج عنها عدم اتفاق وجهات النظر في إلحاق الضرر ، فهو يمثل 

عدم االنسجام في األنشطة والممارسات مما يترتب عليه ظهور  القيم او االهداف او او

الصراع ف     أثار ضارة تعوق وتمنع المنظمة االجتماعية من تحقيق أهدافها بفاعلية ، 

متعمد يقوم به طرف ما من بغرض التنظيمي بمؤسسات الخدمة االجتماعية نشاط وعمل 

إفساد جهود طرف أخر باستخدام شكل من أشكال اإلعاقة التي يمكن أن تؤدي شعوره 

 أهدافه ومصالحه . قباإلحباط وعدم قدرته على تحقي

ومن خالل هذا التعريف يمكن تبيان ابرز الحقائق التي يتضمنها مفهوم الصراعات 

 -ة في األتي :التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعي

تمثل الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية  نمطًا من أنماط العالقات  -1

التنظيمية المفرقة ، باعتبارها تنطوي على حالة من الخالف ، والنزاع ، وعدم االتفاق بين 

الوحدات  االجتماعية العاملة بالمؤسسة االجتماعية ، فهي نمط من العالقات التنظيمية 

المرغوبة غالبا وذلك بالرغم مما قد تفضي إليه من نتائج ايجابية ، باعتبارها قد تؤدي  غير

إلى ظهور بعض قدرات العاملين ومواهبهم تبعا لما قد توجده من عصف ذهني لدى 

العاملين يظهر الكثير من األفكار االبتكارية البناءة ، ويدخل تغييرات ايجابية على 

قد تكشف عنه الصراعات التنظيمية  سة ، إضافة إلى ماالخدمات ويحسن موقف المؤس

من قصور ومشاكل في العمل تمكن اإلدارة من التعرف عليها ووضع الحلول لها ، وإعادة 

راد تمثل شيئا أمام انعكاساتها السلبية على األف بناء عالقات العمل ، إال أن هذه النتائج ال



 

 
19 

ه  يمكن تحقيقها بوسائل أخرى غير ككل ، إضافة إلى ان ةوجماعات العمل والمنظم

 الصراعات التنظيمية كالتدريب والتطوير اإلداري والتنمية اإلدارية .

همها ، يمكن تبيان أ ظيمية بمؤسسة الخدمة االجتماعية صورا متعددةللصراعات التن -2

 -يلي : فيما

 .الصراع داخل الفرد .أ

 .الصراع بين فرد وأخر .ب

 .الصراع بين جماعات العمل .ج

 .ين فرد وجماعةالصراع ب .د

 .الصراع بين مؤسسة اجتماعية وأخرى  .ه

للصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية انعكاساتها وأثارها السلبية المتنوعة  -3

قلة الطرف األخر عن في استهداف أحد أطراف الصراع إعاقة وعر  والمتعددة والمتمثلة

فاعلية  رة سلبية على مستويات، مما يؤثر غالبا بصو تحقيق أهدافه، والعمل على إحباطه

، وبالتالي يؤثر وينعكس سلبيا على قيام المؤسسة هوكفاءة وجودة أدائه لمهام عمل

 االجتماعية بوظائفها وفي قدرتها على تنمية وتطوير خدماتها كميًا ونوعيًا ومكانيًا.

في مثلة ، والمتدمة االجتماعية أسبابها ومصادرهاللصراعات التنظيمية بمؤسسات الخ -4

خدمة   بمؤسسات ال التنظيمية، فالصراعات ل والمعطيات التي تسهم في وجودهاالعوام

 لوظيفية،ا، كاالشتراك في المراكز نتاج للعديد من األسباب والظروف االجتماعية ماهي إال
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ومحدودية الموارد ، وقلة اإلمكانيات ، وغموض األدوار الوظيفية ، وتداخل مهام العمل ، 

 م واالدراكات واألهداف .واختالف القي

سلبية الطبيعة الأن للصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية أهدافها ذات  -5

، وذلك باعتبارها تمثل جهدًا إراديًا ومقصودًا يبذله أحد األطراف بهدف في اغلب األحيان

 .حقيق ما يسعى له من أهداف وغاياتإحباط وإعاقة الطرف األخر عن ت

ة أهداف الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية فهي غالبًا ما تبعًا لطبيع -6

، لصراع وعلى المؤسسة والمجتمع ككلتؤدي إلى نتائج وأثار سلبية سواء على طرفي ا

قد ينجم عتها من أثار وانعكاسات ايجابية سواء على األفراد وذلك بغض النظر على ما 

 .أو المنظمة ككل

ؤدي إليه الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية من نظرًا ألهمية ما قد ت -7

انعكاسات وأثار معوقة للعمل واألداء وتحقيق األهداف المنشودة بالصورة المطلوبة فإن 

اهتمام اإلدارة بالتعامل العلمي مع هذا النمط من العالقات التنظيمية ذو قيمة وجدوى 

ء واألدا ناء وتكوين بيئة تنظيمية مناسبة للعملوفائدة كبيرة تتجلى في عمل اإلدارة على ب

 .الذي يحقق األهداف المنشودة

 -:االجتماعية الخدمة بمؤسساتمستويات الصراعات التنظيمية  -2

بالرغم من أن الصراعات التنظيمية تمثل جميعها نمطا من العالقات التنظيمية السلبية    

يان وجودة األداء والعمل في اغلب األح وغير المرغوبة والمؤثرة سلبيا على كفاءة وفاعلية

إال أنها تنطوي على أنواع متعددة ، ومستويات متباينة ، عمل بعض المهتمين على تبيانها 
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وتوضيحها من خالل العديد من المحاوالت العلمية التي عمدت إلى تقسيمها لعدة أنماط 

 -ات هي :، وفي هذا السياق فقد قسمت الصراعات التنظيمية إلى أربع مستوي

 -، ويتخذ مظهران هما :الصراع داخل الفرد -1

ر اصراع الهدف والذي ينشأ حينما يكون الفرد في موقف اختي -أ

 .بين هدفين ايجابيين أو سلبيين

صراع والذي ينشأ حينما يعاني الفرد من مجموعتين من  -ب

 .ت المتعلقة بالدور في الوقت نفسهالضغوطا

ونتاجا  ،م بوجهة نظره ومصلحتهتمسك كل منهالصراع بين األفراد بسبب  -2

لعدم االتفاق على السياسات العامة والخطط وبرامج العمل أو نتاجا 

لمسائل عاطفية كالمشاعر السلبية والكراهية والحقد الناتج عن تضارب 

 المصالح بين األفراد.

الصراع بين المجموعات كاألقسام والوحدات اإلدارية والمستويات اإلدارية  -3

 .فيذيةن الوظائف االستشارية والتنوالصراع بي واإلشراقيةطى العليا والوس

الصراع بين المنظمات ذات المهام المتماثلة بغرض المنافسة وتحقيق  -4

 ( 55 – 54التفوق. ) مريزيق : 

 -كما قسمت الصراعات التنظيمية إلى :

الصراع داخل الفرد والذي قد يحدث نتاجًا لتعدد المهام والواجبات  -1

ألهداف التي يرغب في تحقيقها، مما قد يؤدي إلى تشابك واألدوار وا
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واختالط األمور عليه فال يعد بمقدوره تكوين فكرة أو رأي حاسم لحل 

المشكلة فيكون بذلك جوهر الصراع وجود العديد من البدائل التي لكل 

 ا، وهذا ما قد يجعل الفرد العامل محل ممنها إيجابياتها وسلبياتها

، ولعل من بين أشكال هذا الصراع حجام واإلقباليعرف بصراعات اإل

 -ما يلي :

تناقض األهداف اإليجابية الناتج عن توفر بدلين أو أكثر أمام الفرد ليفاضل بينهما  .أ

 .ن وظيفتين كالهما ذات مزايا جيدةكما في حالة االختيار بي

ار بين تيختناقض األهداف السلبية التي ينبغي تجنبها حيث يكون الفرد مضطرًا لال .ب

، كما في حالة حاجة الفرد لمبلغ مالي فيكون أمامه فرصة أمرين غير مرغوب فيهما

المبلغ  دلالقتراض من المصرف مقابل فائدة أو االستدانة من أحد األصدقاء مقابل تسدي

 .كاماًل خالل فترة قصيرة

تناقض تحقيق هدف إيجابي أو العزوف عن تحقيقه لنتائجه السلبية كأن تعرض على  .ج

ي صراع عليا مما قد يوقعه فالفرد وظيفة أعلى لكنها تتعارض مع استكماله لدراسته ال

 .داخلي

الصراع  ،ع بين األفراد العاملين بالمؤسسة، ومن بين أبرز أمثلتهالصرا  -2

قسام رؤساء األ، أو الصراع بين لذي قد ينشأ بين المدير ومرؤوسيها

ن ، أو الصراع بيمشرفوالوحدات اإلدارية، أو الصراع بين العامل وال

 عامل وعامل أخر.
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، ومن أهم أنماطه الصراع التي قد يحدث صراع بين جماعات العملال -3

بين العاملين في قسم أو وحدة إدارية مع العاملين في قسم أو وحدة 

، حيث يشكل كل منهما فريقًا يسعى كل منهما إلى إدارية أخرى 

 الصراع مع الفريق األخر.

لشديدة المنافسة اويأخذ هذا المستوى من الصراع صورة ت الصراع بين المنظما -4
اء المنظمة واستمراريتها ، أما لجدب الموارد واإلمكانيات الالزمة لبقبين المنظمات

. الخدمة أو بهدف االنفراد بتقديم ،رض تحقيق عوائد أفضل عن منافستها، أو بغوتطورها
 ( 258)القريوتي : 

 

 -:مؤسسات الخدمة االجتماعيةظيمية بأسباب الصراعات التن-3
م في هتنشأ الصراعات التنظيمية نتاجا للعديد من العوامل والمتغيرات المتفاعلة التي تس

، ولقد عمد بعض كتاب اإلدارة إلى تقسيم األسباب المؤدية ظهوره وتحديد مداه واتجاهه

 -:التنظيمية وتصنيفها في نمطين هماإلى الصراعات 

 ثلة في:األسباب الشخصية المتم .أ

المعاملة غير العادلة من قبل اإلدارة للعاملين والتمييز السلبي بينهم والتحيز لطرف  -1

 على حساب االخرين

 الوظيفية.النزاع على السلطة والسيطرة والمراكز  -2

 واالنضباط.وجود أنماط من العاملين يتصفون بعدم التعاون  -3

 بيتهم.راهية سوء العالقات الشخصية بين العاملين وانتشار مشاعر الك -4

 وتداخلها.تعرض أهداف ومصالح العاملين  -5
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 االختالف في االنتماء الجغرافي والثقافي بين العاملين. -6

 االختالف في الدين بين العاملين. -7

 األسباب التنظيمية المتمثلة في: .ب

في وغياب التوصيف الوظي العاملين،وصالحيات  تعدم وجود تحديد واضح لمسؤوليا -1

 واألعمال.للوظائف 

 وأدوارهم.داخل اختصاصات ومسؤوليات الموظفين ومهامهم ت -2

 العمل.عدم االتفاق على إجراءات وطرق  -3

 الرسمية.عدم تقيد العاملين بخطوط السلطة  -4

 القرارات.اشتراك أكثر من شخص في إنجاز العمل أو اتخاذ  -5

 بينها.تعارض أهداف اإلدارات واألقسام والوحدات اإلدارية وغياب التنسيق  -6

 العمل.تفاق على أهداف عدم اال -7

 للعاملين.عدم تفويض السلطة الكافية  -8

 ( 510)المدهون والجزراوي : األشراف.أتساع نطاق  -9

 -كما صنفت األسباب المؤدية إلى الصراع التنظيمي إلى :

 -أسباب تنظيمية تتضمن مايلي : -1

ين مما لغياب المؤسسية في العمل، وعدم وجود تحديد لألدوار والمهام لكل فرد من العام -أ

يؤدي إلى وجود جدالً كبيراً حول صالحيات بعض األفراد ومدى أحقيتهم في اتخاذ القرارات 
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رسمية على سير  وخاصة في المراحل األولى لنشأة المؤسسة حيث يطغي طابع الال

 العمل.

محدودية موارد المؤسسة والتشارك بين عديد من األطراف في اقتسامها ، حيث تؤثر قلة  -ب

ى إنجاز األهداف المطلوبة تحقيقها مما يؤدي إلى تزاحم األطراف وتنافسها الموارد عل

بغية الحصول على النصيب األكبر من الموارد واإلمكانيات كما هو الحال فيما يتعلق 

 بتوزيع الميزانيات المالية.

اختالف معايير تقييم األداء والمكافآت، كما هو الحال حيث يعتمد تقييم األداء على  -ج

 ر تختلف من وحدة إدارية ألخرى مما يؤدي معايي

إلى اختالف أسلوب المكافأة والجزاء مما قد يثير االحتقان وسط الهيكل التنظيمي 

للمؤسسة ويجعل البعض يبحث عن نقاط الضعف في الوحدات اإلدارية األخرى ويتعمد 

 االختالف معها .

ات اإلدارية رور بكافة المستويتعدد المستويات اإلدارية وتشويه نمط االتصاالت بسبب الم -د

مما يؤدي إلى إخفاء بعض المعلومات والقضايا التي تكون سببًا في نشوء الخالفات 

 والنزاعات بين تلك المستويات.

 -أسباب شخصية يندرج ضمنها مايلي : -2

وجود شخصيات متفردة ال ترغب في التعاون مع اآلخرين، وال تعد العمل الجماعي أما  -أ

 رة أو للرغبة في عدم االنخراط في مشاكل هو في غنى عنها.لكسب رضا اإلدا
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عدم رضا البعض عن العمل ككل لعدم مالئمته لمؤهالتهم أو مستواهم الثقافي  -ب

واالجتماعي بما يقلل اهتمامهم بالعمل والمنظمة وال يثيرهم النجاح أو الفشل وال يتفاعلون 

 ال أخرى.مع األحداث من حولهم ويبحثون عن فرص لاللتحاق بأعم

اختالف المستويات التعليمية والثقافية واالجتماعية بين العاملين بالمنظمة واختالف  -ج

 ( 252اهتماماتهم.) القريوتي :

 -وكذلك فقد قسمت أسباب الصراع إلى :

األسباب الشخصية التي ترجع إلى خصائص شخصية الفرد وانفعاالته ومركزه الوظيفي  .أ

 والتي منها:

 شعور بالضغينة نتاج لتميز الغير عنه ببعض الصفات والمزايا.اإلحساس بالحقد وال -1

 لألمور.سوء إدراك الفرد لظروفه ودوافعه، وسوء تفسيره  -2

 سوء االتصاالت بين الفرد واآلخرين. -3

 العالقات الشخصية غير الطيبة مع اآلخرين. -4

 للفرد.الخصائص والصفات الشخصية  -5

تي لظروف والمعطيات في المنظمة والاألسباب التنظيمية التي تعود إلى وجود بعض ا .ب

 تؤدي إلى خلق حالة الصراع ومنها:

 بالندرة.المنافسة في الحصول على موارد وإمكانيات تتصف  -1

 غموض وعدم وضوح المسئوليات. -2
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اعتماد اإلدارات واألقسام والوحدات اإلدارية على بعضها البعض في انجاز بعض  -3

 المهام واألعمال.

 ات والحوافز.نظام المرتبات والتعويض -4

 رغبة الوحدات في التميز عن غيرها. -5

ومن خالل هذا العرض لبعض تصنيفات الصراع التنظيمي يمكن للباحث أن يجعل العوامل 

المؤدية للصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية من خالل تقسيمها إلى نوعين 

 -من األسباب هما :

ة خصي للعاملين ، وخصائصهم العقلياألسباب الشخصية المتعلقة بالتكوين الش .أ

واالجتماعية والعضوية والنفسية ، وسمات شخصياتهم ، والتي من بين أهمها اختالف 

العاملين بالمؤسسات االجتماعية وتفردهم عن بعضهم البعض في انتمائهم االجتماعية 

 مستعداداتهاوعاداتهم وتقاليدهم واتجاهاتهم وقيمهم ومبادئهم وثقافتهم وأهدافهم وميولهم و 

ومهاراتهم وقدراتهم مما قد يعمل على حدوث الخالفات والنزاعات بينهم خاصة إن لم تدرك 

إدارة المؤسسة االجتماعية تلك الحقيقة وتتعامل مع العاملين وفقًا لمبدأ الفروق الفردية 

الذي ينطوي على حقيقة أن العاملين كأفراد يتميزون عن بعضهم البعض في خصائصهم 

هم الشخصية إلى درجة قد تصل حد التناقض الذي قد يقضي إلي حدوث خالفات وسمات

 ونزعات وصراعات بينهم.

األسباب التنظيمية المتعلقة بالبناء التنظيمي لمؤسسة الخدمة االجتماعية ، والتي من  .ب

أبرزها سوء التنظيم اإلداري للمؤسسة االجتماعية كالتداخل في االختصاصات والمهام 
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وعدم وضوح حدود السلطات والمسئوليات وعدم تحديد إجراءات وطرق  والصالحيات

محددة ألداء األعمال وعدم التقسيم الدقيق لألعمال وتداخل األهداف وتعارضها وعدم 

التحديد الدقيق  لنطاق اإلشراف والتمكن وأتساع مداه وعدم العدالة في توزيع الموارد 

 العاملين وتهميشها لبعض العاملين أو الوحدات واإلمكانيات وتحيز اإلدارة في تعاملها مع

اإلدارية والتي يمكن أن تقضي إلى حدوث نزعات وخالفات وصراعات بين األفراد أو 

 جماعات العمل أو بين كالهما.

وبناًء على هذا يمكن للباحث اإلشارة إلى عدد من الحقائق المتعلقة بمسببات الصراع 

لتي من بين أبرزها وأهمها أن العوامل واألسباب التنظيمي بالمؤسسات االجتماعية وا

المؤدية للصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية متعددة ومختلفة ويمكن 

تصنيفها منهجيًا إلى نوعين أساسيين هما العوامل الشخصية والعوامل التنظيمية ، كما أن 

ة دمة االجتماعية متداخلالعوامل واألسباب المؤدية للصراعات التنظيمية بمؤسسات الخ

ومترابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض بصورة يصعب معها الفصل بينها من الناحية 

العلمية وإنما يتم الفصل بينهما نظريًا بغرض زيادة الفهم والتوضيح والتحليل فقط ، إذ أنها 

لبعض امن الناحية الواقعية التطبيقية تتفاعل مع بعضها البعض وتتأثر وتؤثر في بعضها 

بصورة قد يكون فيها أي سبب منها نتاج وسبب لعامل أو عدة عوامل أخرى في الوقت 

ذاته ، كما أن للصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية مؤشراتها ومظاهرها 

السلوكية الظاهرة التي يمكن إلدارة تلك المؤسسات أن تكشفها وتعمل من خاللها على 



 

 
29 

ه ا وانتهاج األسلوب اإلداري األمثل لمعالجتها والحد من انعكاساتتشخيصها وتحديد مسبباته

 السلبية .

إدارة الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة  ونماذجمفهوم  -6

 -االجتماعية :

تتطلب إدارة الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية من القائمين بممارسة     

 م بالعديد من األعمال واألنشطة التي من شأنها إيجادالعملية اإلدارية بتلك المؤسسات القيا

الحلول المناسبة لتلك الصراعات بغرض الحد من انعكاساتها السلبية وبما يؤمن توجيه 

 المنشودة.مساراتها نحو تحقيق األهداف 

ويقصد بإدارة الصراعات التنظيمية النشاط الذي تقوم به اإلدارة بهدف الوصول    

مية إلى مستوى مرغوب فيه والمحافظة عليه داخل الحدود المستهدفة بالصراعات التنظي

 (483:  بر جاد ال) بها.لزيادة فاعلية وكفاءة المنظمة في تحقيق أهدافها وأهداف العاملين 

فان مفهوم إدارة الصراعات التنظيمية بمؤسسات الخدمة االجتماعية يشير إلى  يوبالتال   

اإلدارة من اجل التعرف على طبيعة الصراعات التنظيمية  األعمال واألنشطة التي تمارسها

وأسبابها والتعامل معها وضبطها وتوجيهها بما يخدم تنمية وتطوير كفاءة وجودة وفاعلية 

   االجتماعية.األداء التنظيمي بالمؤسسة 

وتمر إدارة الصراعات التنظيمية بالمؤسسات المختلفة بالعديد المراحل التي تتضمن     

ام بالعديد من األنشطة واألعمال المهنية التي تعد بمثابة خطوات متتالية إلدارتها القي

 -والمتمثلة في : وتوجيهها،وضبطها 
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ويتم ذلك من خالل االسترشاد بمجموعة من المظاهر  -: اكتشاف الصراع التنظيمية -1

قنعة موالمؤشرات كارتفاع معدالت التغيب عن العمل بين العاملين ألسباب وهمية وغير 

، وزيادة معدل الخالفات والنزاعات والمشادات بين العاملين بالمؤسسة في صورتها الفردية 

والجماعية ، واتخاذ العاملين لمواقف سلبية تجاه قضايا المؤسسة المتعددة ، وعزوفهم على 

التفاعل اإليجابي معها، وارتفاع مظاهر االختالف في وجهات النظر ، وسيادة روح 

 ين العاملين بالمؤسسة.المعارضة ب

وبمكن إلدارة مؤسسات الخدمة االجتماعية أن تجمع قدرا كافيا من البيانات      

والمعلومات حول كافة أبعاد الصراعات التنظيمية باالعتماد على إجراء البحوث والدراسات 

 ىالعلمية وبما يمكنها من الحصول على قاعدة بيانية ومعلوماتية تسهل عليها التعرف عل

 المناسب.وتمكنها من التشخيص العلمي  الجوانب،تلك الصراعات من جميع 

وذلك من خالل التعرف على مصادرها وعواملها  -: تشخيص الصراعات التنظيمية-2

وأسبابه الحقيقية وتحديدها بصورة دقيقة ، وتحديد أطرافها ومظاهرها ومالها من انعكاسات 

الخطوة طرح مجموعة من التساؤالت ذات  عليها من أثار ، وتتضمن هذه بترت وما

 -االرتباط بالصراعات التنظيمية مثل :

 الصراع؟ما هي القضية أو القضايا الحقيقية محل  -

 ؟من هم أطراف الصراع -

 ؟ير المعلنة الكامنة وراء الصراعما هي األسباب الظاهرة وغ -

 رتها ؟مدى خطو  ما اآلثار المترتبة على الصراع على جميع أطراف الصراع وما -
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وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة  -: عالج الصراعات التنظيمية-3

بإيجاد الحلول المناسبة لتلك الصراعات ، وبما يمكن من القضاء عليها والتخفيف من 

 حدتها من خالل األتي:

 تحسين بيئة العمل وظروفه. -1

م، من ه على كل طرف منهوضع إطار عام للتفاهم بين أطراف الصراع، وتوضيح آثار  -2

 خالل المحاور اآلتية:

محور أن الصراع يؤدي إلى آثار سلبية على جميع األطراف المشتركة فيه مما يقتضي  .أ

من اإلدارة انتهاج أسلوب اإلقناع من أجل الوصول إلى قناعة مشتركة بين جميع األطراف 

لجوء إلى هذه الحالة البأن الصراع القائم يؤثر عليهم بصورة سلبية ويمكن لإلدارة في 

 تطبيق القوانين والقرارات والقواعد اإلدارية لحل الصراع.

محور أن الصراع له آثار سلبية على بعض األطراف وآثار إيجابية على األطراف  .ب

األخرى، حيث يخلق ذلك حالة من التنافس بين األطراف المتصارعة في إطار من عدم 

ء سب لنفسه، ويمكن لإلدارة في هذه الحالة اللجو التعاون بغية استئثار كل طرف بالمكا

إلى استخدام القوة لعالج الصراع، حيث تلجأ اإلدارة لقمع الصراع عن طريق تهديد أطرافه 

 باستخدام العقاب وتوقيع الجزاءات عليهم.

في حالة ما يكون للصراع انعكاسات إيجابية على جميع األطراف ويحقق لها مكاسب،  .ج

هذه الحالة أن تلجأ ألسلوب المساومة في حل الصراع بحيث يتفق   ويمكن لإلدارة في
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أطراف الصراع على تبادل المنافع والمكاسب ويوافق كل طرف على تقديم شْي في سبيل 

 أخر. شيءالحصول على 

سعي إدارة المؤسسة إلى تدعيم فاعلية العملية االتصالية بين العاملين كأفراد وجماعات  .د

 ب وجهات النظر بينهم ويخفف من حدة الصراعات التنظيمية.وبما يساعد على تقري

لجوء إدارة المؤسسة لجهة أو طرف محايد ليعمل كوسيط مقبول لدى أطراف الصراع  .ه

 ( 457- 454وحل ما بينهم من خالفات ونزاعات. ) ابوالخير وآخرون : 

 -يلي:ة فيما نظيميإدارة الصراعات الت استخدامها في لإلدارةالتي يمكن  نماذجالوتتمثل أهم 

 ( 462- 485) جادالرب : 

ويتضمن هذا النموذج انسحاب المدير من  -: تجنب وتفادي الصراع نموذج-أوال 

 هو عليه ، وعدم االهتمام به ، ورفض حسمه . موقف الصراع ، وتركه على ما

 -ويكون هذا النموذج صالحا في حاالت محددة يتمثل أبرزها في :

 صراع ثانويا أو روتينيا أو متكررا.حينما يكون موضوع ال -1

 إذا كان موقف الصراع غير جدير باهتمام المدير -2

 تتوفر للمدير المعلومات والحقائق الكافية التخاذ قرار حول الصراع . حينما ال -3

 .على حل الصراع دون تدخل اإلدارة حينما يكون لدى األطراف المتصارعة القدرة -4

ول السياسات واالستراتيجيات التي تضعها حينما يكون الخالف وعدم االتفاق ح -5

 اإلدارة العليا ويقاومها األفراد.
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ضع و  تكون اإلدارة قادرة على إقناع العاملين باألسباب التي من اجلها تم حينما ال -6

 .سياسة ما أو إجراء تغيير ما

 -يلي : ويؤخذ على هذا النموذج ما

سمم  ارة تقبل بالصراع وتقد يعطي هذا النموذج انطباع لدى العاملين بان اإلد -1

 به مما يؤدي إلى زيادة الصراعات التنظيمية وتكاثرها .

هذا النموذج غير صالح إال في التعامل قصير األجل مع الصراعات  -2

 .التنظيمية

قد يؤدي هذا النموذج إلى تكوين معتقد لدى العاملين بان اإلدارة تهمل شئونهم  -3

 تهتم بهم وبمشكالتهم . وال

ويتضمن هذا النموذج لجوء   -: ذج استخدم القوة لحسم الصراعنمو  –ثانيا 

المدير إلى استخدام القوة والهيمنة والسيطرة في حسم وتصفية الصراع والقضاء 

علية ، ويترتب على هذا النموذج تحقيق مكاسب ألحد طرفي الصراع وخسارة 

نقل  وا للطرف األخر ، وقد يترتب على استخدام اإلدارة لهذا النموذج إقصاء

بعض األفراد المسببين للصراع إلى أماكن أخرى داخل المنظمة أو استبعادهم 

 كلية عن المنظمة .

 -: يما يلفيوتتمثل أهم الحاالت التي يمكن فيها استخدام هذا النموذج 

د ويحتاج إلى تدابير وتصرفات وردو  ومفاجئا،حينما يكون الصراع طارئا  -1

 وحاسمة.فعل سريعة 
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لقرارات وأفعال وتصرفات أقرتها إدارة المنظمة ولها  لصراع نتاجااحينما يكون  -2

 تأثير على فاعلية وكفاءة المنظمة على المدى الطويل.

في  يراطاألوتوقحينما تسود الصراعات في المنظمة التي تنتهج إدارتها النمط  -3

 .العمل

حينما تفشل أطراف الصراع في حل وتسوية النزاعات بينها بالرغم من ترك  -4

 لذلك.إلدارة لها الحرية والوقت الكافي ا

 -ويندرج ضمن ابرز المساوئ المترتبة على استخدام هذا النموذج مايلي :

في جميع حاالت الصراع إلى فقدان اإلدارة  جقد يؤدي استخدام هذا النموذ -1

 التنظيمية.للتقدير من جانب العاملين والجماعات 

 دارة على اساليب قاسية كالتقييميترتب على استخدام هذا النموذج اعتماد اإل -2

زاءات والفصل وتوقيع الج نذار،واإلالسلبي لألداء والتهديد وتوجيه اللوم والتوبيخ 

 اإلدارة.واإلبعاد وغيرها من األساليب السلبية في 

يؤدي التوسع في استخدام هذا النموذج إلى زيادة الضغوطات والتوترات التي  -3

 سلبيا على سلوكياتهم وأدائهم .يتعرض لها العاملين مما ينعكس 

قد يترتب على استخدام هذا النموذج زيادة العداء والمقاومة والعناد والخصام  -4

 ورؤسائهم. نفيما بين او بين المرؤوسي
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قد يترتب على انتهاج هذا النموذج زيادة حجم التكتالت وتوحد األفراد  -5

االة اإلهمال والالمبدارة وقيامهم ببعض األعمال التخريبية و والجماعات ضد اإل

 العمل.في 

ويعمل المدير من خالل هذا النموذج  -نموذج تسوية الصراعات : –ثالثا 

ع الل تشجيع أطراف الصرا بين وجهات النظر المتعارضة من خ إلى التقريب

على التحاور والتفاوض وتقديم التنازالت التي تفضي إلى حل الصراع وإيجاد 

 تسوية مرضية له .

ألساليب التي يمكن لإلدارة انتهاجها حين استخدام هذا النموذج ومن ابرز ا

 -مايلي :

تهدئة الصراع والتقليل حجم النزاعات والخالفات بين إطراف الصراع من خالل  -1

 عة.المتصار حثهم على التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة جميع األطراف 

األطراف يجاد حلول وسط للصراع والموائمة والتقريب بين احتياجات إ -2

وتشجيعها على تقديم بعض التنازالت للوصول التفاق عام ينهي  المتصارعة،

 الصراع،

التعاون والمشاركة في إيجاد حلول مناسبة للصراعات وذلك من خالل دفع  -3

وتحفيز األطراف المتصارعة إلى الحوار والتعرف على أسباب الصراع والبحث 

 وإنهائه.على آليات مناسبة لحله 

 -دام نموذج تسوية الصراع صالحا وفعاال في الحاالت التالية :ويعد استخ
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ا حيت يساعد استخدام هذ ،األفرادحاالت الصراع التي تزداد فيها انفعاالت  -1

 ها.لموذج على التقليل من حدة تلك االنفعاالت والتوترات المصاحبة الن

طراف حينما يكون المطلوب التنسيق الفوري والسريع إلحداث التعاون بين األ -2

المتصارعة تفاديا للتمزق والعداء خاصة في الموضوعات الهامة في المدى 

 القصير.

 ى األخر  حينما يكون من غير الممكن تحقيق مكاسب لطرف ما دون األطراف -3

 المتصارعة.

ازالت ديم تنحينما يكون لدى األطراف المتصارعة قدر من المرونة يسمح بتق -4

 ع.الصرا هي حالة للوصول التفاق عام ين

 للصراع.حينما يؤدي االتفاق إلى حلول أفضل  -5

حينما تتوفر الرغبة واالستعداد لدي األطراف المتصارعة للتعاون على إيجاد  -6

 الصراع.حل لحالة 

 العمل.حينما تنتهج إدارة المنظمة النمط الديمقراطي في  -7

ويتطلب نجاح اإلدارة في استخدام هذا النموذج في إدارة الصراعات التنظيمية 

 -وفر الظروف والمعطيات اآلتية :ت

توفر االستعداد والرغبة الحقيقية والصادقة لدي األطراف المتصارعة للتعاون   -1

 الصراع.والعمل المشترك لحل 

 الصراع.توفر المهارة والقدرة على التفاوض االيجابي لدى أطراف  -2
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 اع.الصر توفر الوقت الكافي للتفاوض والعمل التعاوني المشترك لحل  -3

 ريعة.سصلح هذا النموذج في الحاالت الطارئة والعاجلة والتي تتطلب حلول ي ال -4

يصلح هذا النموذج في المنظمات المغلقة أو التي تنتهج نمط اإلدارة  ال -5

 األوتوقراطية.

يحتاج استخدام هذا النموذج إلى توفر الواقعية والموضوعية خاصة حينما تكون  -6

 والصراع.اإلدارة طرفا في النزاع 

 -جع :المرا

تابت عبدالرحمن إدريس ،اإلعالن والعالقات العامة ، مكتبة عين شمس ،  -1

 القاهرة ، مصر ، د ت ن .

سيد محمد جادالرب ، السلوك التنظيمي ، مطبعة العشري ، القاهرة ، مصر ،  -2

 م. 2005

كمال حمدي ابوالخير ، العلوم السلوكية : المبادئ والتطبيق ، منشورات -3

 معة عين شمس ، القاهرة ، صر ، د ت ن .كلية التجارة ، جا

محمد القريوتي ، السلوك التنظيمي: دراسة السلوك اإلنساني الفردي -4

 م.2000، عمان ، األردن ،  المختلفة ، دار الشروق والجماعي في المنظمات 

محمد سعيد سلطان ، السلوك اإلنساني في المنظمات ، دار الجامعة -5

 م .2002القاهرة ، مصر ،الجديدة للنشر والتوزيع ، 

 م . 1995محمد عاطف غبت ، قاموس علم االجتماع ، اإلسكندرية ،-6
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موسى توفيق المدهون ، إبراهيم محمد الجزراوي ، تحليل السلوك التنظيمي -7

بية عمان ت الطالسيكولوجيا واداريا للعاملين والجمهور ، المركز العربي للخدما

 األردن ، د ت ن .

حمن الطويل ، اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي ، دار وائل هاني عبدالر -8

 م.1999للطباعة والنشر ، عمان األردن ، 

هشام مريزيق ، دراسات في اإلدارة التربوية ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، -9

 م. 2008عمان األردن ، 
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 :الدراسةستخلص م
 ،الدراسة بالطريقة العشوائية ةاختيار عين تم لقدكتبة استخدام المكتبة ،لما  

المعلومات والبيانات علي  لحصولل استبانه بإعداد ثالباح قام وإلتمام الدراسة
إضافة من خالل المامه الكامل بما تعانيه المكتبة ومن خالل  الخاصة بالدراسة ،

ي عانتما لمسة الباحث من الطالب وأعضاء هيئة التدريس من صعوبات ومشاكل 
 الوصفي المنهج الدراسة هذه في ثالباح ماستخد،  منها المكتبة  كل هذا وغيره

وقسمت الدراسة الى وطالبة  طالب 100٠الدراسة عينة أفراد عدد التحليلي وبلغ
الفصل األول ) التمهيدي (  تناول تحديد المشكلة الدراسة وأهمية  - أربعة فصول 

 المفاهيم الواردة في الدراسة ومنهجية التي الدراسة واألهداف وتساؤالت الدراسة ثم
في الدراسة  وحدود الدراسة وأخيرا األدوات التي استخدمها في الباحث اتبعها 

 هاتنشأو ني تناول المكتبات الجامعية البيانات والفصل الثاعلي الدراسة للحصول 
ي و وأهدافها ووظائفها ومجموعاتها وتنظيمها والق وتطورها ومفهومها وأهميتها

راسة المكتبة موضوع الدالعاملة بها ، والفصل الثالث تناول  نبذة مختصرة عن 
وتناول الفصل الرابع الدراسة التحليلية والفصل الخامس النتائج لكلية واألقسام با

 . والتوصيات 

كلية اآلداب الصعوبات التي تواجه الطالب في استخدام مكتبة 
 السواني

 د المبروك محمد معيتيق

 جامعة طرابلس / كلية اآلداب / السواني
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 : المقدمـــــــة 
 بالمفهوم العلمي الحديث هي إحدى المؤسسات الثقافية أن المكتبة الجامعية،    

هميته وال يقل هذا الدور في أ • مجال التعليم العالي التي تودي دورًا علميًا هامًا في

تقوم به أية مؤسسة علمية أخرى داخل  وضرورته عن أي دور آخر يمكن أن

وعلمية  ثقافية وتثقيفية وتربوية المحيط الجامعي، فالمكتبة الجامعية هي مؤسسة

ذه والباحثين المنتسبين إلى ه األساتذةتعمل على خدمة مجتمع معين من الطلبة و 

التي يحتاجونها في دراستهم  ، وذلك بتزويدهم بالمعلوماتالكلية  الجامعة أو

مها األخرى بعد تنظي وأبحاثهم، من الكتب والدوريات والمراجع وأوعية المعلومات

إنها جزء • مطلوبةال فها تسهياًل للوصول إلى المعلومةيوتصنيفها وفهرستها وتكش

 ويمكننا • االتابعة له أساسي ال يتجزأ وال يمكن االستغناء عنه من المؤسسة العلمية

فبينما يعمل  •تحيز القول بأن الجامعة هي أستاذ وطالب ومكتبة دون مبالغة أو

لعلم، ا األستاذ على نشر العلم والمعرفة يقف الطالب في محراب الجامعة يتلقى

• هماية على توفير مصادر العلم والمعرفة لكلوتقف المكتبة من ورائهما تعمل جاهد

لمثلث ا" أن المكتبة الجامعية تحتل بحق مركزًا عضويًا رئيسًا في نتنينومن هنا 

 ومن هنا فقد أصبحت االتجاهات• الجامعي" وفي أداء الرسالة العلمية الجامعية

تى حتؤكد على ضرورة تعميم المكتبات الجامعية  المعاصرة في التعليم الجامعي

 الكليات والمعاهد واألقسام   على مستوى 
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لعبت المكتبات الجامعية دورًا تنمويًا رائدًا بمجتمعها المحلي عن طريق تقديم    

الدعم البشري والمادي للمساهمة في حل بعض المشكالت المرتبطة بمحو األمية 

من  يأو األمية الحاسوبية، أو تلك المرتبطة بتطوير البحث العلم ةاأللف بائي

خالل توفير إمكانية الدخول على قواعد البيانات وتقديم الدعم الالزم للتدريب على 

اإلبحار بتلك القواعد وكيفية الوصول للمعلومات المطلوبة ، وكيفية إدراج 

 ةلمتشابكااالستشهاد المرجعية لما يتم اقتباسه من مصادر المعلومات المتاحة ببيئة 

ن تأهياًل عاليًا، حتى تتمكن من تقديم خدماتها تخصص المؤهليو اإللكترونية ، 

ام ، لروادها من الطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بكفاءة واقتدار

لمحاولة تحديد كافة األوجه التي يمكن من خاللها التعرف علي  باالطالع

 ءالصعوبات التي تواجه رواد في استخدام المكتبة موضوع الدراسة وتسليط الضو 

عليها وتقديم بعض الحلول للتغلب عليها ،ولرغبة الباحث  في الحصول على أكثر 

(  نسخة علي طالب الجامعة  70قدر من المعلومات ،لقد وزع االستبيان عدد ) 

( استبيان فقط تمت اإلجابة عليه من قبل الطلبة   50ولم يتم االستالم اال  عدد ) 

المكتبة  من الطالب صعوبات التي تواجه وطالبات وتحاول هذه الدراسة تغطية ال

الل خبرة هذا ومن خوتسليط الضوء عليها وتقديم بعض الحلول للتغلب عليها  و 

الباحث واحتكاكه المباشر مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين 

ثم  ساسيةأمعلومات  أوالوتكون االستبيان من  .بالمكتبة قاما بدراسة هذه المشكلة

( محاور  4( فقرة موزعة علي أربعة )  38)  األخرى ان عدد فقرات االستبيان ك
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( فقرات  9صعوبات تتعلق بالمكان والتجهيزات الخاصة )  األول: المحور 

( فقرة ، والمحور  12والمحور الثاني : صعوبات تتعلق بمحتويات المكتبة وهو ) 

( فقرات ، والمحور الرابع  9) واإلدارة وهو  الثالث صعوبات تتعلق بنظام اإلعارة

 :( فقرات  8تياد المكتبة والمطالعة وهو ) ر صعوبات تتعلق با

 تحديد مشكلة الدراسة :

على  الحصول أثناءتتمثل مشكلة الدراسة الصعوبات التي تواجه الطالب      
خدمات التي تقدمها المكتبة من حيث اإلعارة وخدمات الاالستفادة من  المعلومات و

لومات والخدمة المرجعية .للباحتين والطالب على حد سواء حيت أن الخدمات المع
  -الموجودة أالن بالمكتبة ال تفي باحتياجات الباحثين وذلك األسباب التالية :

ـــــــ ال يوجد بالمكتبة العناصر المؤهلة القادرة على تنظيم الكتب وتسيير العمل 
نه ال يوجد بالمكتبة اى عنصر متخصص المكتبي داخل المكتبة وهذا راجع الى ا

 في مجال المكتبات والمعلومات بالرغم من المطالبات المستمرة في هذا الشأن .

ــــــ قلة المراجع الحديثة التي تخدم الباحتين والدارسين .وهذا راجع الى عدم وجود 
 خطة مدروسة لعملية التزويد .

م بالمكتبة وعدم مواكبة التطور الهائل للنظعدم استخدام لتكنولوجيا المعلومات ــــــــ 
 .في تقديم خدماتها بكافة أدارتها المعلومات

يادي والذي يتضمن تطوير ان تقوم بدورها الر ونظرا لهذا يجب علي المكتبة 
 فاء بمتطلبات المستفيدين منها من الطالب وأعضاءيالفنية واإلدارية و االخدماتها 

 هيئة التدريس وغيرهم ..
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تقدم الباحث هذه الدراسة لتبين الصعوبات التي تواجه الطالب ) الطلبة  فعليه
 والطالبات ( في استخدام المكتبة  وكيفية تحسين هذه الخدمات 

 :أهمية الدراسة 1/2

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تبحث فيه والمتعلق بالصعوبات  
  -: ي في األتوتتمثل  لومات في الحصول علي المع كتبةالتي تواجه رواد الم

تسهم هذه الدراسة في بيان وتوضيح أهداف المكتبات الجامعية ووظائفها ومدى  -1
 تطبيقها بالمكتبة محل الدراسة 

 بحاثاأللدعم تلقي الدراسة الضوء علي الصعوبات التي تواجه رواد المكتبة  -2
صورة  ضل أف والدراسات المالئمة للتغلب علي هذه الصعوبات وجعل المكتبة  في

. 
المشاكل و  التعرف علي الصعوبات ءضو تقدم الدراسة بعض الحلول المناسبة في  -3

 .التدريس في الحصول على المعلوماتالتي يعاني منها الطالب وأعضاء هيئة 
ات في كافة أنواع المكتب قد تفتح الدراسة آفاق جديدة تتناول موضوع الدراسة -4

 . االخري 
  -أهداف  الدراسة : 3/  1

  بالكلية .التعرف علي واقع المكتبة  -1
دور المكتبة في نشر الوعي الثقافي والتربوي من خالل تحقيق أهدافها  معرفة  -2

 ووظائفها.
معرفة نوعية النظم التي تستخدمها المكتبة في تنظيم محتويات المكتبة ؟ وهل هي  -3

 .النظمنظم جاهزة ؟ وما نوع هذه 
حيث المكان والمحتويات  لمكتبة مناالكشف عن الصعوبات التي تواجه رواد  -4

 اإلعارة.والتجهيزات والنظم واللوائح المتعلقة بنظام 
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تقديم بعض التوصيات التي من شأنها االرتقاء بالمكتبة وتطويرها وفق معايير  -5
محددة باإلضافة إلي وضع اإلرشادات والتوجهات لكيفية االستفادة االيجابية من 

 المكتبة.

 -ة:تساؤالت الدراس 4/  1

تسعى الدراسة إلى تحقيق أهدافها المرسومة من خالل اإلجابة على العديد من 
التساؤالت والتي تكون أجابتها في النهاية حصيلة جيدة من المعلومات تعطي 

 العوائق المختلفة التي تعترضه وصورة واضحة عن األوضاع الحالية للمكتبة 
مختلفة  على عدة محاور األسئلة اشتملتوالخطط المستقبلية لموضوع الدراسة و قد 

 -للدراسة ومن ابرز األسئلة التي ستحاول اإلجابة عنها ما يلي:

  الدراسة؟موضوع هل ينطبق مفهوم المكتبة الجامعية علي المكتبة  -1
 المكتبة ؟هو الوضع الحالي ما  -2
هل توجد نظم تستخدمها المكتبة في تنظيم محتويات المكتبة ؟ وهل هي نظم  -3

 . نوع هذه النظم جاهزة ؟ وما
هل هناك صعوبات تواجه الطالب متعلقة بالمكان والتجهيزات وهل تراعي في  -4

 االختيار أصحاب اإلصابات والمعوقين.؟
 هل هناك صعوبات تواجه الطالب متعلقة بمحتويات المكتبة ؟ -5
هل هناك صعوبات تواجه الطالب متعلقة بالقوانين واللوائح تنظم العمل اإلداري  -6

 لمكتبة من حيث اإلدارة واإلعارة بالمكتبة  ؟والفني با
 هل هناك صعوبات تواجه الطالب متعلقة بارتياد او الدخول للمكتبة  ؟ -7
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 للدراسة.المفاهيم والمصطلحات األساسية 5/  1

  -المكتبة الجامعية: -1

أو مجموعة من المكتبات التي تمول وتدار من  تلك المكتبة)هي              
لجامعة وذلك لتقديم المعلومات والخدمات لمجتمع هده الجامعات من قبل إدارة ا

 (1970)ابراهيم ، يوسف، رسينداقبل الطلبة وال

 ة سواءالجامعيالصعوبات: هي المشكالت والعقبات التي تواجه رواد المكتبة -2
ون ، وتحول دبالقوي العاملة كانت خاصة بالمستفيد أو بالمكتبة نفسها أو 

 هذه المكتبة في تأديتها دورها األمثل. االستفادة من 
( "كل ما يعيق أو يعرقل تحقيق هدف معين أو يتطلب 1970تعريف إ)إبراهيم ،  .1

 (2000)بدر ،احمد،اجتيازه مزيدا من الجهود العقلية والجسدية 
 -هذه الدراسة فهو : ألغراضأما التعريف اإلجرائي 

هم هم على انجاز واجباتهم وتكيفكل ما يعيق أو يعرقل الطلبة ويحد من قدرات    
وتظهر على نحو اســــــــــــــتجابات الطلبة لعبارات األداة التي  وخارجها بالكلية في 

 . الباحث وضعها

 حدود الدراسة : 6/  1

 -تتمثل حدود الدراسة في الجوانب التالي :

 -الحدود المكانية : -1

 كلية اآلداب / السواني .تطبق هذه الدراسة على مكتبة 

 -ود الزمنية :الحد -2

 . 2016\2015التغطية الزمنية لهذه  مند العام  الجامعي  
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 : منهجيه الدراسة 7/  1
تعتمد هده الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أفضل الطرق المتاحة 

على تساؤالتها فهو يهدف  بالدرجة األولى  اإلجابةحقيق أهداف هذه الدراسة و لت
ألشياء واألحداث من خالل مالحظتها وجمع المعلومات إلى وصف الظواهر وا

والحقائق وتحديد الظروف الخاصة بها ، وتحليلها وتفسيرها والتعبير عنها بإحدى 
 الطرق للوصول إلي أفضل النتائج وتعميمها .

 -أدوات جمع البيانات : 8/  1

وف بل ستعتمد الدراسة على أسلوب واحد أو أداة لجمع البيانات والمعلومات ال 
 يتم أتباع طرق عدة من أهمها :ـ

 : ـ الدراسة االستطالعية1

 إشرافهو من خالل خبرة الباحث واحتكاكه المباشر بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
من الناحية الفنية من خالل إعطاء الدروس العملية لطلبة قسم المكتبات 

ه الطالب لما يعاني والمعلومات بالكلية .هدا يعطى الدراسة عن قرب وبسبق معرفة
 انيه المكتبة من مشاكل وصعوبات وعضو هيئة التدريس وما تع

 :االستبيان -2

يمثل االستبيان أداة البحث الرئيسية في هذه الدراسة و قد ثم اختيار االستبيان 
  -المختلط الذي سيتم اإلجابة عليه من قبل :

                                                                                                                                                                                                                                             .المقابلة الشخصية   . الطالبة.المستفيدون ) الرواد  (

سلوب كأداة لجميع البيانات و المعلومات المطلوبة وتم ثم استخدام هدا األ
 .مقابلة كل من أمين المكتبة وبعض العاملين الستفاء بعض المعلومات 
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 -إنشاء المكتبات الجامعية وتطورها : 2/1

 تعد المكتبة أكاديمية من أقدم أنواع المكتبات ظهورا في التاريخ ،أمثال مكتبة    
 رها ولقد زاد االهتمام بهذا النوع من المكتبات عبرومكتبات أثينا وغي ،نينوى 

 العصور واألزمان وقد وجه اإلسالم جل عنايته واهتمامه إلى طلب العلم ،مما ترك
 انطباعا عميقا لدى أوائل المسلمين في حب العلم والمعرفة حيث ظهر االهتمام

 شديد بالقراءةلبالكتاب وازدهرت المكتبات تبعا التزايد أعداد الكتب وشغف الناس ا
لى إ اإلمبراطورية اإلسالمية وقاموا بترتيبها ،وجمع المصادر المتيسرة لها وترجمتها

 -العربية :

ومن المكتبات الجامعية الشهيرة : مكتبة بيت الحكمة التي أسسها هارون     
ببغداد ،كما أسس مكتبا للترجمة ،وقد تعهدها المأمون برعايته فقد قام  الرشيد

لمكتبة التي أسسها والده الرشيد فلقد قام باكتناز سجالت أيام الجاهلية ا بتوسيع
وقد حدد ) جيلفاند (  ثالث مراحل أساسية التطور المكتبات وهذه  عند العرب

 المراحل هي :

 -مراحل التخزين : -أ
حدودة م وفيما كانت المكتبات مجرد مخازن تتراكم فيها الكتب لفترات غير

 على هذه لمكتبات في هذه المرحلة في المحافظةوانحصرت وظيفة أمناء ا
 .مجموعات األعلى استخدامها

 -مراحل التنظيم والخدمة : -ب
واسطة ب المعايير التي تحكم هذه المرحلة هي اكبر استخدام ممكن المواد المكتبة

اكبر عدد من الناس ،ومن اجل االستخدام تعد الفهارس والببليوغرافيات فضال عن 
 .وصلت مكتبات عديدة لهذه المرحلة لإلعارة ،وقدتصميم نظم جيدة 
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 االهتمام بالوظائف التعليمية : -ج

والمقصود هنا خلق نوع معين من التعليم االيجابي الذي تقوم به المكتبة لروادها 
 .ومستخدميها بحيث تحقق اكبر إفادة ممكنة من مقتنياتها وخدماتها "

 university libraryمفهوم المكتبة الجامعية 2/2

 تعرف بأنها ) المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تقوم الجامعات بإنشائها وتمويلها
بعرض تقديم الخدمات المكتبة والمعلوماتية الحديثة للمجتمع للجامعي بما يتالءم 

 لار ويمول من قبأهداف الجامعة ذاتها ،وهي النظام المكتبي الذي يؤسس ويد مع
الجامعة لتلبية الحاجات المعلوماتية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكليات 

)بدر ، احمد لمنهج الدراسي والبحث العلمي (  األكاديمية وحاجات ا واألقسام
،2000) 

 اهمية المكتبات الجامعية : 2/3

 تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلبة وأعضاء هيئه التدريس . -1
 يع النشر العلمي )بحوث ودراسات وكتب وغيرها (.تشج -2

 المساهمة في البناء الفكري للمجتمع . -3
 حماية التراث والفكر اإلنساني والحفاظ عليه وإتاحته لالستعمال . -4
 .(1996)جرناز ، محمد،تعليم وإعداد كواد بشرية مخصصة  -5
 اهداف المكتبات الجامعية :2/4

ر ختلفة والمناسبة التي تساهم في دعم وتطوياختبار وتوفير المواد المكتبة والم -1
 المناهج الدراسة المقررة والبرامج المختلفة في الجامعة .

 تيسير سبل الدراسة والقراءة والبحث للطلبة والمدرسين والباحثين . -2
تنظيم المصادر والمجموعات من خالل فهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس  -3

 الالزمة.

http://www.http:unversity
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لمختلفة ومن هذه الخدمات خدمة اإلعارة بأشكالها المختلفة تقديم الخدمات المكتبة ا -4
 والخدمات المرجعية واإلرشادية واإلعالمية الببليوغرافية والتطوير وغيرها .

 تهيئة أفضل الشروط والوسائل المساعدة للقراءة والدراسة والبحث العلمي . -5
ادرها ومصتدريب المجتمع الجامعي بقطاعاته كافة على حسن استخدام المكتبة  -6

 وخدماتها .
المساهمة في نقل التراث الفكري العالمي إلى المجتمع األكاديمي من خالل توفير  -7

 مجموعة جيدة من المصادر والمراجع األجنبية  .
 إصدار النشرات والدوريات والببليوغرافيات التي تسهم في تيسير البحث العلمي . -8
 راسية في مجال المكتبات .تنظيم المعارض المختلفة والندوات والحلقات الد -9

تطوير عالقات التعاون مع المكتبات الجامعية األخرى داخل البلد  -10
 (1983)حمادة ،محمد،"5وخارجة . "

." يلي  ي ماف يلخص ويلسون وتاوير األهداف  التي تسعى الجامعة التي تحقيقها
 )دياب،حامد ،)د ـت(  "6

 تىنتاج العقل البشري في شحفظ  المعرفة واألفكار : يعني المحافظة على  -1
 مجاالت المعرفة .

التعليم :ويقصد إعداد كوادر بشرية متخصصة ومدربة قادرة على تحمل تبعات  -2
 الحياة العلمية .

البحث العلمي :بعني إجراء البحوث العلمية لمسايرة الركب الحضاري العالمي  -3
 واإلسهام في تقدم البشرية .

: يعني خدمة المجتمع عن طريق التعرف على مشكالته التوسع والخدمة المجتمع  -5
واحتياجات التنمية ،ثم إيجاد حلول مباشرة  لها عن طريق األبحاث الميدانية وزيادة 

 الكفاءة البحثية ودفع كفاءة أفراد المجتمع .
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 التفسير: بعني شرح وتبسيط نتائج البحوث العلمية  -6
 (2006)عبدالحميد،فادي ،المكتبات الجامعية . 2/5

إعداد الببليوغرافيات ـــ3اإلعداد الغنى لهذه المواد .ــــ 2تزيد المكتبة بالمواد المكتبة . -1
وضع تعليمات الستخدام المواد المكتبة ــــ  5إتاحة مجموعة المكتبة لالستخدام .ـــ 4.
 .أدارة وتنسيق العمل بالمكتبة ـــ 6.

 وتوجد وظائف أخرى للمكتبات الجامعية وهي :

يات اإلدارية : ويقدم بها أمين المكتبة الجامعية ورؤساء األقسام وتشمل عادة العمل -1
عمليات إعداد الميزانية وتعيين الموظفين وتدريبهم والتخطيط لخدمات مستقبلية 

 جديدة .
اإلجراءات الفنية: وتشمل اختيار مصادر المعلومات وشراءها وفهرستها وتصنيفها  -2

 وصيانتها وتجليدها.
اء : وتشمل خدمات اإلعارة بأنواعها الخدمات المرجعية ، الخدمات خدمات القر  -3

 الببليوغرافية ،وبرامج تدريب القراء .....الخ .
 وظائف  -الخدمات الخاصة : وهذه 

تعتمد على إمكانات المكتبة المادية والبشرية مثل : تنظيم برامج التدريب وتأهيل  -4
سالمة ، )بوظيفة المكتبة اإلبداعية . المكتسين أو القيام إقامة المعارض أو القيام

 (2002عبدالحافظ ،

 (2004)عليان ،يحي ،  مجتمع المستفيدين من المكتبة الجامعية: -2/6

 بمختلف مستوياتهم األكاديمية وتخصصاتهم العلمية . ةالطلب -1

 أعضاء هيئه التدريس في الجامعة . -2

 . الباحثون في مختلف المجاالت والموضوعات ...الخ -3
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 .املين في مختلف الدوائر اإلداريةالهيئة اإلدارية في الجامعة من موظفين وع -4

 إفراد المجتمع المحلي ،ويعتمد على سياسة الجامعة والمكتبة وطبيعة عالقتها -5

 مجموعات المكتبات الجامعية : -2/9 

 أن الهدف األساسي لوجود المكتبة الجامعية هو خدمة المستفيدين منها وتحقيق
 من مصادر معلومات حديثة وتسهيل ما يحتاجونهرضاهم عنها وبالتالي توفير 
 وصولهم إليها واإلفادة منها .

وتتأثر علمية تنمية مجموعات مصادر المعلومات في المكتبة الجامعية بعدة 
 عوامل أهمها :

 الكم الهائل من اإلنتاج الفكري العالمي المنشور والميزانية المتوافرة لها . -1
 الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وعدد الكليات واألقسام والبرامج األكاديمية . عدد -2
 افتتاح تخصصات أكاديمية جديدة . -3
 تغير طرق التدريس وتطورها . -4
 مستوى التعليم في الجامعة . -5
 مدى االتجاه نحو الدراسات العليا . -6
ومات من علإمكانية التعاون بين المكتبات الجامعية من جهة والمكتبات ومراكز الم -7

 .(2008)يونس ، عبدالمنعم ،  جهة ثانية . "

 خدمة المكتبات الجامعية : -2/10

 تقدم المكتبة كغيرها من المكتبات نوعين من خدمات المعلومات هما:

 Technical servicesالفنية : تأوال: الخدما

ن ييطلق على الخدمات الفنية أيضا مصطلح غير المباشرة ألنها تقدم إلى المستفيد
 بشكل مباشر ووجها لوجه .
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 Public servicesالعامة : تثانيا: الخدما

يطلق على الخدمات العامة أيضا مصطلح المباشرة ألنها تقدم إلى المستفيدين 
 بشكل مباشر ووجها لوجه وتنقسم هذه الخدمات إلى نوعين هما :

وريات الخدمات التقليدية : وتشمل خدمات اإلعارة ،والمراجع واإلرشاد والد -أ
 ،والخدمات الببليوغرافيه ،وتدريب المستفيدين ،والتطوير واالستنساخ .

الخدمات الحديثة :وتشمل خدمات التكشف واالستخالص ،وخدمات اإلحاطة  -ب
الجارية ،والبت االنتقائي للمعلومات ، وخدمات البحث واسترجاع المعلومات 

 تسويق المعلوماتباالتصال المباشر من قواعد البيانات واالنترنت وخدمات 
 .(2008)يونس ، عبدالمنعم ، وخدمات التعلم والتعليم عن بعد . 

 القوى العاملة في المكتبات الجامعية : -2/11

يها تمد اعتمادا كبيرا" علي مقدرة موظفيعافتتاح المكتبة يصبح تطويرها بمجرد 
دماتها خفي العمل وعليهم أن يلعبوا دورا مهما في تقديم وتوفير أفضل  وحماسهم

 .اجون إليه من معلوماتمنها وذلك بتزويدهم إلي ما يحت لمستفيدون ل

 :) مدير ( المكتبة الجامعية أمين

على أمين المكتبة تصميم الخدمة بشكل يستوعب تلك التوقعات فنحن جميعا    
لنا احتياجات معلوماتية والمكتبة في معظم البلدان هي أفضل مؤسسة تلبي هذه 

يحتاج مدير المكتبة الجامعية إلى مجموعة واسعة متنوعة من االحتياجات ، و 
ذكاء متوقد وقدرة على اإلدارة  وبعض الحكمة في معالجة  األمور وشخصية

األمور وشخصية جذابة ،واهتمام شديد بالتعليم العالي وأهميته وتعلق قوي وحب 
حدى إللعالم الكتب ،كل هذه الصفات لها أهميتها الخاصة ،عند اختبار مدير 

تشترط بعض المكتبات الجامعية  حصول المدير على  دالجامعية، وقالمكتبات 
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شهادة الدكتوراه في التخصص .في حين يحدد آخرون المؤهالت العلمية التي 
يحب توافرها في مدير المكتبة الجامعية والتي يحب توافرها في مدير المكتبة 

 الجامعية والتي هي :

 أي تخصص موضوعي له عالقة بالتخصصات شهادة جامعية أولية في -1
 العلمية التي بالجامعة .

 شهادة ماجستير في علم المكتبات والمعلومات . -2

 سنوات في إحدى المكتبات الجامعية . (3ممارسة علمية ال تقل عن ) -3

 إجادة لغة أجنبية واحدة على األقل إذا كان للدور الجامعي لمدير -ب

 ةز ،في مشاركته في المجالس األكاديمية للتحدث عن المكتبالمكتبة أو أمينها ليترك

 وتخطيط خدماتها لمسايرة التطورات األكاديمية ،فليس معنى ذلك حصر نشاطه

 وعزله عن مختلط األنشطة االجتماعية أو الرياضية أو البحثية األخرى بالجامعة

 بالمكتبة ما يلي : ويتضمن عمله

ها وتجميعها داخل إطار الوظائف العريضة القيام ب التي يحبتحديد األنشطة  -1
 للمكتبة.

 فين.الموظترتب هذه الوظائف في وحدات أو أقسام متجانسة إذا سمح بذلك حجم  -2
اجب توافرها داخل الوحدات تحديد خطوات السلطة والمسؤولية والعالقات الو  -3

 . وأقسام
 حجم وطبيعة موظفي المكتبة :-2/11/2

مكتبات الجامعية أصبح الزما وجود أكثر من فئة بال نظرا لطبيعة العمل وتنوعه
العاملين بمختلف مؤهالتهم وتخصصاتهم  ذلك الختالف العمل المطلوب انجازه 
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يتطلب إيجازها تأهيال مهنيا في مجال المكتبات والمعلومات  فتمت أعمال ال
وطباعة بطاقات الفهرسة ..الخ ،بل أن قيام غير ف كترتيب الكتب على األرف

ين بهذه األعمال يساعد على انجازها بشكل أسرع وأكفا منها لو قام بها المهني
العاملون المؤهلون وفي المقابل هناك أعمال ال يمكن انجازها بفاعلية إال من خالل 
كوادر مهنية متخصصة في المجال كالفهرسة والتصنيف وخدمات المراجع ..الخ 

ات ويتوقف هم بتنوع وظائفها وخدموعلى ذلك فالمكتبة لعدد من العاملين تتنوع فئات
بدر )عدد العاملين بمكتبة الجامعة على بحاجة لعدد احتياجات الخدمة الفعلية بها  

. وقد صدر العديد من المعايير التي تحدد العاملين  (45، ص 2000، احمد ، 
في المكتبة الجامعية منها " معايير المكتبات الجامعية " حيث ركزت هذه المعايير 

رات عاملين كما أضافت اعتباالمسجلين عامال مؤثرا في عدد ال اعتبار الطلب على
ين ة مواردها وخدماتها والتنظيم اإلداري للعاملعأخرى مثل ساعات فتح المكتبة وطبي

، 1984)البنهاوي ،محمد امين ، ر المكتبة وتصميم المبنى قبها وكذلك حجم م
لعاملين متعلقة بمعايير بتحديد عدد ا.وفي ليبيا هناك بعض االقتراحات ال  (45ص 

 بالمكتبات الجامعية الليبية وهي :ـ
 (500صص المكتبات والمعلومات لكل )( عاملين في تخ 3ضرورة توافر )  -1

 ( طالب .20.000طالب ومتفرغ في حدود ) 

 ( من العاملين المؤهلين في تخصص المكتبات والمعلومات 5ضرورة توافر ) -2

 يضاف سنويا .إلى مقتنيات المكتبة .( مجلد 500لكل )

نسبة المؤهلين في تخصص المكتبات والمعلومات الى غير المؤهلين تكون   -3
 .لكلي للعاملين بالمكتبة الجامعية( على اقل تقدير. وذلك من العدد ا2:1بمعدل )

( من العاملين المؤهلين في تخصص المكتبات والمعلومات 2ضرورة توافر ) -4
 (262، ص 1996)جرناز ، محمد ، جلد تضاف سنويا .( م500لكل )
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 :كلية اآلداب السواني  ه مختصر عنذنب 1 

وهى تابعة إلى جامعة  2000كلية اآلداب فرع السواني حوالي سنة  تئأنش    
مؤهلة  ميهيتعل تكفاءالمساهمة في تخريج طرابلس كلية اآلداب قاطع )ب( وذلك ل
الكلية أنشئت في مكان يغطى ورغم أن  في مختلف مجاالت العلم والمعرفة 

ز على رسالتها فقد حرصت على التركي الكلية ولكي تحقق مساحات ريفية كبيرة 
 .في اآلدابالعلوم والمعارف المهمة 

 وهى تنبع من رؤية الجامعة ونتطرق الى بعض منها :رؤية  2/  3

دمة في خ تطمح أن تكون رائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي ومتميزة -
 البيئة المحيطة.و المجتمع 

تسعى لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والبحثية باستخدام أحدث الوسائل  -
والمناهج التعليمية . وتهدف بذلك لتطبيق نظم فعالة لضمان الجودة والتحسين 
المستمر لألداء الجامعي من اجل تخريج طالب من ذوي الكفاءات والمهارات 

للمساهمة االيجابية في انجاز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية العلمية ومؤهلين 
االجتماعية للمجتمع اإلنساني في ظل احترام القيم الثقافية واألخالقية المتعارف 

 عليها لمختلف شعوب العالم .

 -:االستراتيجيةاألهداف   3/  3

قيق لي تحتسعي االكلية من اجل ترجمة الرؤية والرسالة ألي واقع ملموس فان 
  -التالية : ياتاالستراتيجاألهداف 

.إرساء مبدأ التعليم و التعلم من خالل إعداد كوادر من حملة المؤهالت -أوال :
تي والتقدم العلمي الهائل في شالعلمي واألدبي والمعارف الالزمة لمواكبة التطور 

 فروع المعرفة في عصرنا الحديث :
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ثية اء هيئة التدريس لممارسة نشاطاتهم البحتشجيع وإتاحة الفرصة ألعض -ثانيا :
في بيئة علمية أمنة وحثيهم على المشاركة في مختلف ورش العمل ،الندوات 

 ،مع تقديم االستشارات العلمية والفنية المختلفة . والمؤتمرات العلمية والثقافية

تطبيق نظم فعالة لضمان الجودة والتحسين المستمر لألداء الوظيفي  -رابعا :
األكاديمي من اجل تقديم أجود الخدمات التعليمية لكافة المستفيدين من العملية و 

 التعليمية وخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بتميز

 كلية اآلداب السواني : أقسام   4/  3

و  لكليةالمعرفة مدى استفادة طلبة وأعضاء هيئة التدريس من مقتنيات مكتبة 
 عطاءإ وذلك ألهميتها في  موجودة بالمكتبة المجموعات المختلفة ال خصوصا من
 المعلومات .

حاول أن ون ةكليالب إن نتعرف على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بأقسام جوي
ن منقوم بمعرفة مدى وجود توازن في اقتناء مثل األوعية بالمكتبة هذه المكتبة 

ن الطلبة متلبي احتياجات المستفيدين التي المرجعية المحتويات او المجموعات 
 كلية . وأعضاء هيئة التدريس بال

علم االجتماع  -3اللغة االنجليزية .  -2 المكتبات والمعلومات . -1
الجغرافيا ونظم  -7التاريخ . -6الدراسات اإلسالمية . -5اللغة العربية .  -4.

 الخدمة االجتماعية . -8المعلومات الجغرافية .
 يزيد عن هذا العدد المتعاونين .و  53 رينقاالعدد أعضاء هيئة التدريس 

 تأسيس المكتبة :
وهي فرع من جامعة طرابلس كلية اآلداب  2002تأسست المكتبة موضوع الدراسة 

 قاطع )ب( .
 



 

 
57 

 مواعيد فتح المكتبة :
تفتح المكتبة أبوابها طيلة أيام األسبوع ما عدا الجمعة والسبت وتعمل المكتبة     

اعة الثامنة صباحا وحبي الساعة الواحدة والنصف خالل الفترة الصباحية من الس
ضم المكتبة ت ظهرا وال يوجد بالمكتبة الئحة لتنظيم سير العمل او الئحة لإلعارة .

م مربع عدد كبير من الكتب في مختلف 100حوالي صالة كبيرة مساحتها 
وجودة الم التخصصات األدبية وخاصة الكتب المنهجية المتعلقة بالتخصصات

 ة.بالكلي

وحات طر الجامعية سواء كانت الماجستير وإ وجد بها عدد من الرسائلوكذلك ي    
ما ك .وبعض المجالت والدوريات العلمية الدكتوراه المجازة من جامعة طرابلس

سجالت و مستندات ومكتب لإلعمال اإلدارية بالمكتبة و  يوجد بها عدد من الكراسي
 .   العلمية والدوريات الخاصة بمحتويات المكتبة وبعض م المجالت

 :القوى العاملة بالمكتبة 

 :الجنس
لي ، وذلك للتعرف عالتي تناولتها الدراسةيعد عامل الجنس من بين العوامل  

 ،دمة المكتبية بالمكتبات الجامعيةما اذا لهذا العامل من دور في التأثير على الخ
( 1وعدد الذكور ) 4ناث وتشير النتائج التي توصلت اليها الدراسة بأن عدد اال

 .واحد
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة من حيث الجنس1جدول رقم )

 % العدد الكلي الجنس

 %20 1 ذكور

 %80 4 اناث

 %100 5             المجموع
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جاءت من مجموع العينة، و  %20حد اى بنسبة نجد ان عدد الذكور عنصر وا
 ( من إجمالي العينة .%80نسبة العينة  ) 

ا نرى ان عدد اإلناث في المكتبات الجامعية أكثر من الذكور ، حيث انه ومن هن
في اغلب األحيان ، يوكل العمل في هذه المكتبة الى اإلناث ، وذلك لعدة ظروف 

 منها الظروف االجتماعية الكثيرة والطارئة .
 :مؤهالت العاملين في ) عينة الدراسة (

 ارسة أي عمل مهني ، فقد حرصتنظرا ألهمية التخصص والتأهيل الوظيفي لمم
الدراسة علي حصر أنواع المؤهالت العلمية للعاملين بالمكتبة ، ومن خالل الدراسة 
تبين ان العاملين بالمكتبة ليس لديهم مؤهل علمي في مجال المكتبات والمعلومات 

 من المجموع الكلي للعاملين موضوع الدراسة . %0، وصل نسبة المؤهلين الى 
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب التخصص .2)جدول رقم 

 % العدد صصالتخ

 %0 ال يوجد بات ومعلوماتمكت

 %100 5 صات اخري تخص

 %100 5 جموعالمالم

يوضح الجدول ان مجموع العينة من تخصصات أخري ، غير تخصص المكتبات 
م و والمعلومات هو الغالب وهذا مؤشر يدل على ان العمل بالمكتبات الجامعية يق

 على وجود عاملين غير متخصصين في المكتبة موضوع الدراسة .
م مربع عدد كبير من الكتب في 100حوالي تضم المكتبة صالة كبيرة مساحتها 

 مختلف التخصصات االدبية وخاصة الكتب المنهجية المتعلقة بالتخصصات
 الموجودة بالكلية ، وكذلك توجد بها عدد من الرسائل الجامعية سواء كانت

الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة من جامعة طرابلس وبعض المجالت 
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عمال اإلدارية بالمكتبة  والدوريات العلمية .كما يوجد بها عدد من الكراسي
وسجالت الخاصة بمحتويات المكتبة وبعض مشاريع التخرج للطلبة .  مستندات و 

القراءة و ن األرفف الخشبية والعديد موالمتحركة ومناضد وكراسي للمطالعة التابثة 
 وجهاز حاسب آلي لإلعمال اإلدارية .

 المحتويات أو المجموعات بالمكتبة.

صصات تعلقة بالتخيوجد بالمكتبة العديد من الكتب المتخصصة والمنهجية الم 
ة خطة معتمدة لعملي حديثة النشر كما أنها ال توجد بالرغم أنها غير  الموجودة 

تزويد بمكتبة كلية اآلداب قاطع )ب(وهي ليست حديثة ، التزويد حيث يرتبط ال
والمكتبة ال تقوم باإلجراءات الفنية المتعلقة بتنظيم الكتب ومحتوياتها األمر الذي 
يجد الطالب والمستفيدين من المكتبة صعوبة في الحصول على الكتاب أو 

 المعلومات المطلوبة في اقل جهد ووقت 

 -أنشطة المكتبة :

تبة اهتماما كبير بتنوع خدماتها وهي تتبني العديد من األنشطة والمتمثلة مكالتولي 
 -في :

يتم التعاون مع المكتبة المركزية قاطع )ب( جامعة طرابلس وخاصة في عملية  -1
 التزويد.

  طرابلس . يتم مبدأ التعاون ودلك بتبادل منشورات الجامعة  -3

 بة وعقد الندوات والمحاضرات . أقامة الدورات التدريبية للعاملين بالمكت-4
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  :الدراسة التحليلية

بما أن هذه الدراسة تقوم علي أساس معرفة الصعوبات التي توجه الطالب في 
استخدام المكتبة المركزية بجامعة الزيتونة ولهذا الغرض قامت الباحثة بتوزيع 

 ة لتالياول االجد وتحليله في الفصل بتفريغهاالستبيان وستقوم في هذا 

 " هل موقع المكتبة الحالي مناسب4جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %60 30 نعم
 %40 20 ال

 %100 50 المجموع
 %60( يتبين أن موقع المكتبة الحالي مناسب حيت أن 4من خالل جدول رقم )

 في الدورموقع المكتبة مناسب ألنه تقع  على أنمن الطالب أجابوا جواب 
   ربها من مسجل الكلية والمكاتب التابعة للشئون اإلدارية األول لق

 " يبين مدي سعة المكتبة5جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %60 30 نعم
 %40 20 ال

 %100 50 المجموع
سبعة ومساحة المكتبة تتسع  يتبين أن" 5من خالل جدول رقم" 

 " .60%نسبة و ب هيئة التدريس،لإلعداد الكبيرة والمتزايدة للطالب وأعضاء 
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 ( يبين عل الوقت التي تفتح فيه المكتبة مناسب6جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد البيان
 %50 50 نعم
 0% 0 ال

 %100 50 المجموع
( أن الوقت الذي تفتح فيه المكتبة مناسب جدا وبنسبة 6خالل الجدول رقم )  نم

100%. 

 ؟هوية دخل المكتبة مناسبة "يبين هل الت7جدول رقم"

 النسبة المئوية العدد البيان
 %26 13 نعم
 %74 37 ال

 %100 50 المجموع
، 74%التهوية داخل المكتبة غير مناسبة بنسبة  ن( يبي7من خالل جدول رقم )

طالب  26. ونسبة %ألتفتح دائماتتعلق وجود عطل في التوافد وبعضها أن  ثحي
 مناسبة.مكتبة  ةمناسب ةاإلضاء أنأجابوا 

 ( يبين هل توجد إضاءة  مناسبة في المكتبة8جدول رقم) 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %42 21 نعم
 %58 29 ال

 %100 50 المجموع
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غير المكتبة أجابوا بان اإلضاءة  %58" بين أن نسبة 8من خالل جدول رقم "
 كتبة.  خل الماشديد في اإلضاءة د هناك نقص إن علىيدل و مناسبة 

المناضد (  –"يبين هل األثاث الموجود في المكتبة )المقاعد 9جدول رقم  "
 مناسبة ؟

–تبين أن األثاث الموجود في المكتبة)المقاعد  9من خالل جدول رقم"
ها موصفات التي يجب أن تكون ليس في ألنها 60ألنها 60المناضد(غير مناسب

 المكتبة.اضد في المقاعد والمن

 يبين هل توجد عناية بنظافة المكتبة (10")جدول  

" تبين أنه توجد عناية بنظافة المكتبة ، حيث الذين أجابوا 10من خالل جدول "
أجابوا بأنه توجد عناية %60افة بالمكتبة تصل النسبة إلي  بعدم وجود نظ

 . بنظافة المكتبة 

 

 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %60 30 نعم
 %40 20 ال

 %100 50 المجموع

 النسبة المئوية العدد البيان
 %60 30 نعم
 %40 20 ال

 %100 50 المجموع
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 " يبين هل تصنيف الكتب بشكل مناسب11جدول رقم "

 النسبة المئوية العدد البيان
 %40 20 ال
 %60 30 نعم

 %100 50 المجموع
تصنيف الكتب ومحتويات المكتبة غير "يبين أن  11من خالل جدول رقم"

. هذا راجع كما سبق اإلشارة إلية إن  %60بالشكل المناسب أي بنسبة  مصنفة
 العاملين بالمكتبة غير مؤهلين أو متخصصين في مجال المكتبات والمعلومات.

 " يبين مدي تكدس الكتب علي األرفف بشكل غير مناسبة12جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %80 40 نعم
 %20 10 ال

 %100 50 المجموع
 للكتبتوجد تكدس  بأنهأجابوا  80نسبة % إنيتبين  12من خالل جدول رقم "

ه ال توجد تكدس الكتب أجابوا بأن 20نسبة %و  على األرفف بشكل غير مناسب

 . على لألرفف

 المناضد(-" يبين عدم مالئمة األثاث المكتبة )المقاعد 13جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %70 35 نعم
 %30 15 ال

 %100 50 المجموع
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المناضد ( حيث  –المكتبة ) المقاعد  ثاألثا" عدم مالئمة  13بين جدول رقم " 
المناضد ( غير  –نعم " أن األثاث المكتبة )المقاعد بأجابوا "  70نسبة % أن

 األثاث مناسب  أنأجابوا  % 30نسبة  مالئمة وان

 على الكتب والتعامل معها " يبين هل توجد محافظة 14جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %40 20 نعم
 %%60 30 ال

 %100 50 المجموع
توجد محافظة  بأنه ال أجابوا 60نسبة %  أن" بين  14من خالل جدول رقم " 

أجابوا" نعم " توجد محافظة على  40وأن نسبة % معها،على الكتب والتعامل 
 معها.الكتب والتعامل 

 " يبين هل توجد كتب قديمة ال تفيدا كثيرا في معلوماتها 15رقم "  جدول

 النسبة المئوية العدد البيان
 %90 45 نعم 

 %10 5 ال
 %100 100 المجموع

ال توجد كتب بال بأنه أجابوا  90نسبة %  إن" تبين 15من خالل جدول رقم " 
  معلوماتها.قديمة ال تفيدا في 
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 هل تستخدم المكتبة تقنية الحواسيب " يبين 16جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %0 0 نعم
 %100 50 ال

 %100 50 المجموع
لى ع وتصل  ب" تبين أنه  ال توجد تقنية الحواسي 16من خالل جدول رقم " 

 أجابوا ال تستخدم المكتبة تقنية الحواسيب ومنهم . 100نسبة % 

مات المتطورة التي يفضلها المستفيدون في " يبين ما الخد 17جدول رقم " 
 المكتبة

 النسبة المئوية العدد البيان
 %0 0 خدمة الترجمة

  %10 5 التصوير خدمة 
 %0 0 خدمة االستخالص

 %20 10 خدمة اإلحاطة الجارية
 %50 25 خدمة االنترنيت

 %20 10     اعارة داخلية وخارجية 

 %100 50     موعالمج
" تبين ان أنواع الخدمات المتطورة التي يفضلها  17ل رقم " من خالل جدو 

ويليها  %50المستفيدون في المكتبة هي خدمة االنترنيت حيث تصل نسبتها 
تم  %10تم خدمة التصوير نسبة  %20اإلعارة الداخلية والخارجية نسبة خدمة 

 .%20اإلحاطة الجارية 
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 لمكتبةات التصوير باخدم" يبين ما مدى ضرورة توافر  18جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %99 49 ضروري جدا
 %0 0 غير ضروري 

 %1 1 ضروري ألي حدما
  %100 50 المجموع

وجود أهمية أجابوا علي  %99 " اتضح ان نسبة  18ل جدول رقم " من خال
   .بالمكتبةخدمات التصوير 

 لمكتبة" يبين ما مدى أيجاد مكانا با ا 19جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %100 50 مكانا بالمكتبة دائما أجد

 %0 0 أجد مكانا بالمكتبة أحيانا
  %0 0 مكانا بالمكتبة أجدال 

 %100 50 المجموع
" اتضح ان المستفيدين من المكتبة كلهم يجدوا دائما  19من خالل جدول رقم " 

  .بةمكانا لهم بالمكت

 زام مستعيري الكتب بردها في الوقت المحددالتعدم  يبين"  20جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %90 45 نعم
 %10 5 ال

 100 % 50 المجموع
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أجابوا  "نعم " ال يوجد  االلتزام  90" بين أن نسبة % 20من خالل جدول رقم " 
 . في وقتها المحدد من قبل المستعيرين برد الكتب 

 يبين ما الخدمات الي تقدمها او المتاحة بالمكتبة"  21جدول رقم "

 النسبة المئوية العدد البيان
 %90 45 إعارة داخلية وخارجية

 %10 5 تصوير
  %0 0 ال إجابة
 %100 100 المجموع

ة نسب انيتبين نوعية الخدمات المتاحة بالمكتبة ،  21من خالل جدول رقم " 
ولكن ل تقدمها خدمة تصوير  %5ة توجد اعارة داخلية وخارجية  ونسب %90

 الكتاب بالتصوير داخل الكلية . بإعارةالمكتبة ويسمح 

 " يبين لنا عدم وجود أمين مكتب متخصص 22جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %0 0 نعم
 %100 50 ال

 %100  100 المجموع
ث " بين عدم وجود أمين مكتب متخصص حي 22من خالل جدول رقم " 

أجابوا " نعم " عدم وجود أمين مكتب متخصص   50تحصالنا على نسبة % 
 .بوا "ال " يوجد أمين مكتب متخصصأجا 8ونسبة % 
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 " يبين عدم وجود نظام محدد إلعارة للكتب 23جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %90 45 نعم
 %10 5 ال

 %100 50 المجموع
وجود نظام محدد بعدم  أجابوا  %90تبين ان نسبة ي 23من خالل جدول رقم " 
 .وجود نظام محدد إلعارة الكتببأجابوا  % 10إلعارة الكتب ونسبة  

عطاء أهمية للمكتبة من قبل أعضاء هيئة ا" يبين عدم  24جدول رقم " 
 التدريس

 النسبة المئوية العدد البيان
 %90 45 نعم
 %10 5 ال

 %100 50 المجموع
عطاء أهمية ا أجابوا بـعدم  % 90" يتبين ان نسبة  24ول رقم "من خالل جد

أجابوا بأن هناك بعض   %10من قبل أعضاء هيئة التدريس ونسبةللمكتبة  
 .لديهم أهمية للمكتبة  ليس أعضاء التدريس
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بالكتب الموجودة في او فهرس " يبين عدم توفير قائمة  25جدول رقم " 
 المكتبة

 ة المئويةالنسب العدد البيان
 %80 40 نعم
 %20 10 ال

 %100 50 المجموع
او أجابوا بعدم توفير قائمة  %80" يبين ان نسبة  25من خالل جدول رقم "   

بتوفر قائمة بالكتب  اجابوا   %20، ونسبة الكتب الموجودة في المكتبة فهرس ب
 الموجودة بالمكتبة .

ريس على التردد على بين هل يشجعون أعضاء هيئة التد 26جدول رقم " 
 المكتبة

 النسبة المئوية العدد البيان
 %100 50 نعم
 05 0 ال

 %100 50 المجموع
أجابوا بأن أعضاء هيئة  % 100" بين ان نسبة  26من خالل جدول رقم "

  .  للمكتبةالتدريس يشجعون الطلبة على التردد 
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 ى " يبين هل تستخدم مكتبات أخر  27جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد نالبيا
 %90 45 نعم
 %10 5 ال

 %100 50 المجموع
    

اخري ، يستخدموا مكتبات  %90بين ان نسبة  27من خالل جدول رقم " 
 اجابوا بعدم استخدام مكتبات اخري . %10ونسبة 

 " يبين ما الغرض من استخدام المكتبات األخرى  28جدول رقم "

 النسبة المئوية العدد البيان
الحصول على معلومات حديثة مناسبة 

 الحتياجات العلمية 
25 50% 

 %30 15 االستفادة من خدمات المعلومات متطورة 
 %10 5 اسب منأوقات الدوام بها 

 %10 5 عدم وجود الضجيج وتوفر الجو المالم للدراسة  
 %100 50 المجموع

الحصول على أجابوا  %50"يتضح ان  نسبة  28من خالل جدول رقم "     
االستفادة  %15العلمية تم جاءت نسبة  لالحتياجاتالمعلومات حديثة مناسبة 

الدوام بها  بين اوقات  %10من خدمات المعلومات متطورة تم جاءت نسبة 
 .وتوفر الجو المالم للدراسةالضجيج وعدم وجود مناسبة وعدم 
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 ترددك للمكتبةعدد " يبين  29جدول رقم "

 سبة المئويةالن العدد البيان
 %0 0 يوميا

 %0 0 من مرة في اليوم أكثر
 %4 2 مرة في األسبوع
 %0 0 مرة في الشهر
 %96 48 وفق الحاجة

 %100 50 المجموع
وفق الحاجة وجاءت أجابوا    %96 " يتضح ان نسبة29من خالل جدول رقم "

  مرة في األسبوع .  %4نسبة 

 من زيارتك للمكتبةة لترددك األوقات المناسب" يبين  30جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %8 4 عداد الرسائل العلميةا في مرحلة 

 %10 5 في أوقات الفراغ بين المحاضرات
في بداية العام الدراسي للقيام بالبحوث التي كلف 

 بها
1 2% 

 %40 40 في فترة االمتحانات
 %100 50 المجموع

أجابوا في فترة االمتحانات % 40بين أن نسبة " ي 30من خالل جدول رقم " 
أجابوا في  % 5أجابوا في مرحلة أعداد الرسائل العلمية ونسبة  4وعلى نسبة %

 .الدراسيالعام في بداية أجابوا  %2ونسبة غ بين المحاضرات ا أوقات الفر 
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 المكتبةتردد على الالوقت الذي تستغرقه في هو  " ما 31جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 %10 5 ساعة 2-4نحو

 %80 45 ساعة 1-2نحو 
 %10 50 ليس لديك وقت محدد

 %100 50 المجموع
ساعة  1-2من أجابوا % 80بين ان نسبة يب  31من خالل جدول رقم "     

 . ساعات وكذلك ليس لهم وقت محدد 2-4من  %10بينما جاءت بنسبة 

 ت التي تقدمها المكتبة" يبين نوعية الخدما 32جدول رقم " 

 النسبة المئوية العدد البيان
 % 0 0 ممتازة
 % 02  10 جيدة

 %20 10 مناسبة
 %60 30 سيئة

 %100 50 المجموع
ات المقدمة لهم ان الخدم %30" يتضح ان نسبة  32من خالل جدول رقم "   

بة ان الخدمات المقدمة لهم مناس أجابوا  %20ان نسبة و  سيئة  وان نسبة 
  الكلية .جادة من قبل إدارة  وقفةتحتاج الي و للمستفيدين  وجيدة 
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" يبين مدى الرضا عن طريقة تنظيم وترتيب المواد المكتبة  33جدول رقم "
 بصفة عامة

 النسبة المئوية العدد البيان
 %0 0 ممتازة
 % 0 0 جيدة

 % 80 40 مناسبة
 % 20 10 سيئة

 %100 50 المجموع
ظيم أجابوا بان طريقة تن %80" يبين ان نسبة 33ول رقم " من خالل جد 

أجابوا بان طريقة تنظيم   %20وان مناسبة عامة وترتيب المواد المكتبة بصفة 
 وترتيب المواد المكتبة بصفة  عامة سيئة .

 الخالصة

استعرضنا في هذا البحث المتواضع الذي جاء بعنوان الصعوبات التي تواجه  
م المكتبة  ، ويتكلم عن نشأة المكتبات الجامعية وتطورها ، الطلبة في استخدا

المكتبات الجامعية ، وأهداف المكتبات  وأهميةومفهوم المكتبات الجامعية ، 
الجامعية ، ووظائف المكتبات الجامعية ، ومجتمع المستفيدين من المكتبات 

موعات ة ، ومجالجامعية ، وتنظيم المكتبات الجامعية ، ومقومات المكتبات الجامعي
المكتبات الجامعية ، وخدمات المكتبات الجامعية ، والقوى العاملة في المكتبات 
الجامعية ، ونبذة مختصرة عن جامعة الزيتونة ، ونشأة الجامعة ، وكليات وأقسام 

 جامعة الزيتونة ، وأسئلة استبيان خاص لطلبة جامعة الزيتونة .
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ذا الذي بفضله تتم الصالحات على تمام هوختاما نشكر هللا تعالى العلي القدير 
كل من ساهم و العاملين بالمكتبة ، وكما نتقدم بخالص الشكر والتقدير الى البحث 

 .البحث في نجاح هذا 

 النتائج والتوصيات

 الدراسة:نتائج  

الموقع الحالي  التي توجد به المكتبة مناسب من حيث وضعيته في الدور -
  األول .

 . تبة مناسبة لرواد المكتبة المكفتح أوقات  -
المكتبة مناسبة واإلضاءة واألثاث غير مالئم للرواد المكتبة ودائما تحتاج  سعة -

 . لصيانة
 . المكتبة  علي لوحات إعالناتالجديدة ليس هناك قوائم بالكتب  --

 ــــــــ ليس هناك نظام لتصنيف الكتب .

 سب .ــــــــ تكدس الكتب علي االرفف بشكل غير منا

توصلت الدراسة إلى وجود اختالفات وصعوبات التي تتعلق بالمكان -1
والتجهيزات الخاصة بموقع المبني المكتبة الحالي وهو غير مناسب ، حيث 

أجابوا بأن موقع المكتبة الحالي غير مناسب ويجب إيجاد  %78كانت نسبة 
 .مكان اخر مناسب 

ان  ويجب وكذلك لرواد المكتبةان تكون سعة المكتبة مناسبة لإلعداد الكتب 
 تكون اإلضاءة والتهوية مناسبة

 .ية غير مناسبة واألرفف غير منظمةكذلك التهو 
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أمين المكتبة غير متخصص وغير متفرغ للمكتبة وليس  الدراسة إن أوضحت-
 تأوصج ئالنتا هذه علىء وبنالمكتبة كإعارة وغيرها ..... لديه دراية بلوائح ا

 الدراسة:
 يجاد مكان مناسب لموقع المكتبةضرورة إ -

ضرورة تنظيم الكتب ) الفهرسة والتصنيف ( حسب المعايير الدولية  –
 بالخصوص 

يجب تنظيم الكتب علي األرفف حسب التصنيف المتبع علي ان يقوم بذلك  –
العاملين بالمكتبة بعد أخد دورات متخصصة بالخصوص  وضرورة اقتناء 

ذا تقدم هذه الدراسة ترجو ان تكون قد ساهمت ولو منظومة للمكتبة ...والباحثة إ
بقليل لبين الصعوبات التي واجهت رواد المكتبة المركزية بجامعة الزيتونة وألقت 

 الضؤء علي هذه الصعوبات وكيفية التغلب عليها 
يجب أن يكون موقع المكتبة مناسبا" وان يكون في مدخل الجامعة وأال يكون  -

 في الدور ألثاني 
عملية التهوية تعتبر ضرورية جدا للمستفيدين ولذلك يجب أن تكون في  ان -

 المكتبة نوافذ كثير ويجب صيانتها دوريا"  .

تعتبر اإلضاءة عامل مهم في عملية القراءة ولذا يجب وضع أضاء في  -3
أماكن مناسبة بالمكتبة لكي تساهم في رضا المستفيدين منها والعمل على 

 صيانتها وقت الحاجة 

يجب أن يتم االهتمام باألثاث الموجود بالصاالت في المكتبة المتمثل في  -
المقاعد والمناضد ألنها ليست مريحة وتحتاج لتطبيق المعايير الدولية بهذا 
الخصوص مع مراعاة أصحاب اإلصابات والمعاقين المصابين حتى يكونوا 

 مراجع ة المرتاحين في البحث واالستفادة ويجب صيانتها  وخصوصا في قاع
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يجب مراجعة تصنيف الكتب قبل وضعها على األرفف للتداول ، ألنها تحتاج   -
الي عملية تأكيد من تصنيفها بشكل مناسب ويجب القيام بدورات متخصصة 
للعاملين ويجب من وجود أقسام متخصصة  كقسم الفهرسة والتصنيف وقسم 

 التزويد وقسم المراجع 

الكتب على األرفف بعد استخدامها من قبل  يجب التأكد من عملية إرجاع -
العاملين المتخصصين بالمكتبة حتى ال تكون عملية ارجاع الكتب على األرفف 
بها الكثير من األخطاء وبدون ترتيب صحيح وتصبح هناك صعوبة في عملية 

 البحث واال يتركوا عملية اإلرجاع للمستفيدين 

عملية تجليد والصيانة دوريا  تحتاج إلى إحالة الكتب التييجب تجميع و  -
 لصيانتها وتجليدها 

يجب أن تكون في المكتبة أجهزة حواسيب حتى تساعد الباحث في عملية  –
 البحث بأسرع وقت

: الترجمة للمستفيدين بة إن توفر خدمات هامة متمثلة فيالمكتيجب على  
 وخدمة االنترنت وخدمات التصوير

بث والمات المتطورة كاإلحاطة الجارية يجب ان تسعي المكتبة علي تقدم الخد
 علي الخط المباشر و....... وغيرها  ثاالنتقائي للمعلومات والبح

يجب ان يكون للمكتبة نظام والئحة  لإلعارة يلتزم بها كل المستفيدين وان  -
تكون لهم بطاقات إعارة ويجب ان تكون هناك عقوبات على من لم يلتزم بقوانين 

 هذه الالئحة  .

من المهم جدا ان يكون أمين المكتبة او العاملين بها لهم خبرة بنظام االعارة  -
داخل المكتبة وله دراية أيضا بمحتويات المكتبة ، وان يكون أمين المكتبة 



 

 
77 

متخصص وخريج مكتبات حتى تكون له دراية جيدة في كيفية تعامل مع 
 العاملين والمستفيدين بالمكتبة.

تبة متفرغ للمكتبة فقط ، وان يكون دائما متواجد لحل يجب ان يكون أمين المك -
 أي مشكلة قد تحدث بالمكتبة.

يجب ان يكون للمكتبة الئحة أو نظام إداري داخلي محدد حتى يعي كل  -
 ملين.العامن بعض  اتكاليةون هناك لين " بواجباته وحقوقه حتى ال تكالعام

حة اإلعالنات التابعة يجب وضع قوائم بالكتب الموجودة بالمكتبة في لو  -
للمكتبة علي ان تكون مرتبة موضوعيا" في ضوء عدم وجود منظومة حتى 

 تساعد الباحث في البحث والتوضيح .

يجب ترتيب محتويات المكتبة وتنظيمها وفق النظم المتبعة في التصنيف  -
ألنها تحتاج الي عملية مراجعة شاملة لكي تتم ترتيبها وتنظميها .وبهذا 

يجب االستعانة بالخبرات الليبية وببعض اعضاء هيئة التدريس بقسم الخصوص 
 المكتبات التابع للجامعة .       

 قائمة المراجع 
إبراهيم ، يوسف حنا ، صعوبات الدارسين ) الطلبة والمشرفين ( مشروع محو  -1

األمية اإللزامي في قضاء الحمدانية وحلولهم المقترحة ،رسالة ماجستير غير 
 . 1970كلية التربية ، بغداد ، منشورة ، 

بدر ، احمد . محمد فتحي عبد الهادي . المكتبات الجامعية : تنظيمها وإدارتها  -2
 . 2000القاهرة : دار غريب ،  -وخدماتها ودورها في تطوير البحث العلمي .

،  القاهرة : دار العربي -البنهاوي ، محمد أمين  . إدارة العاملين في المكتبات . -3
1984. 
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 -رناز، محمد احمد . تخطيط القوى العاملة في المكتبات والمعلومات في ليبيا .ج -4
 . ) رسالة ماجستير ( . 1996القاهرة : جامعة القاهرة ، 

بيروت : مؤسسة الرسالة ،  -حمادة، محمد ماهر . علم المكتبات والمعلومات . -5
1983 . 

  .هرة : دار غريب ، د.تالقا -عية .دياب ، حامد الشافعي . إدارة المكتبات الجام -6

 . 2006عمان : دار إسامة ،  -عبد الحميد ، فادي . المرجع في علم المكتبات . -7

عمان : الدار  -سالمة ، عبد الحافظ . اساسيات علم المكتبات والمعلومات . -8
  2002األهلية ، 

عمان :  -عليان ، يحي مصطفي . مبادئ إدارة المكتبات ومراكز المعلومات . -9
 .  2004ا ، دار الصف

مزيدة  3ط -عليان ، يحي مصطفي . مقدمة في علم المكتبات و المعلومات . -10
 .  2005عمان : دار الفكر ،  -ومنقحة .

 –المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات : عربي  -11
الرياض : دار المريخ ،  -انجليزي / احمد محمد الشامي ، السيد حسب هللا .

 947. ص 1988

عمان : دار الصفاء ،  -، عمر أحمد . المكتبة ومهارات استخدامها .همشري  -12
2008 . 

يونس ،عبد المنعم صالح . دور المكتبات الجامعية في خدمة البحث العلمي :  -13
.  2008طرابلس : جامعة طرابلس ،  -دراسة ميدانية بجامعة عمر المختار .

 )رسالة ماجستير( . 
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لمكتبات الجامعية في خدمة البحث العلمي يونس ، عبد المنعم صالح . دور ا14
طرابلس : جامعة طرابلس ،  -: دراسة ميدانية لمكتبات جامعة عمر المختار .

 . ) رسالة ماجستير( 2008
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 مقدمة:

تبرز أهمية هذا النوع من الدراسة في تباين وتوزيع وتركيب 

 د على درجة عالية منالسكان، واختالف الكثافة، والحجم والتي تع

األهمية من التخطيط والتنمية االقتصادية، واالجتماعية ألي 

بلد،حيث أشارت بعض الدراسات المتعلقة بالسكان أن العنصر 

البشرى يمثل األداة الفعالة في البناء االقتصادي والسياسي 

واالجتماعي للدول، وأن اكتظاظ السكان وزيادة الكثافة السكانية في 

 (1)الزراعية يعتبر مشكلة تعانى منها العديد من المناطق المناطق

ويمر سكان العالم اليوم بمرحلة تزايد سكاني كبير فقد وصل عدد السكان 

إلي ما يزيد علي ستة مليارات ونصف تقريبا ، ومن هنا أصبحت دراسة 

                                                             
 ـ.79محمد المبروك المهدوي، جغرافيا ليبيا البشرية، مرجع سابق صـ -1

 

 هاوتطبيق ير التطور السكانيسنظرية إميل دوركهايم في تف

 على منطقة مسالته

 طالب مفتاح   د. يوسف

 جامعة المرقب
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السكان من الدراسات المهمة التي تحتل مكاًنا مهًما ومرموقًا بين الدراسات 

نسانية في عالمنا المعاصر ألن السكان هم المحور الرئيسي الذي تدور اإل

حوله ومن خالله كثير من العلوم سواًء كانت علوم إنسانية أو تطبيقية 

ورغم أن دراسات السكان قد اهتمت بها مجموعة علوم وتخصصات مختلفة 

ها ر من بينها علم الجغرافيا وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم النفس وغي

إال أنه هناك علمًا قائمًا يهتم بالدراسات السكانية سمي هذا العلم "علم 

 السكان " أو" الديموغرافيا " . 

أن تقدم الدولة وتخلفها يعتمد بالدرجة األولى على اإلنسان نفسه من 

حيث العدد والتوزيع والكثافة وفئات السن، ودرجة نشاط السكان 

وخبرتهم الفنية، وفوق كل ذلك  االقتصادي، وتضامنهم االجتماعي،

رغبتهم وتصميمهم على تحسين أحوالهم، واستعدادهم لحمل أعباء 

الوصول إلى هذا الهدف كما يرتبط التطور برغبات السكان، 

وإمكانياتهم ومواردهم، والعمل على استغاللها، ومدى توفيرهم لرأس 

 (2)المال، ومدى ما توصل إليه اإلنسان من تقدم 

لسكان من حيث التركيب العمري يحدد الخدمات إن دراسة ا

المخصصة لفئات عمرية محدده مثل رياض األطفال والمدارس ودور 

المسنين، أما التركيب العائلي فيه فيحدد نماذج المساكن من شقق 

                                                             
 ـ .135م صـ1969، التخطيط اإلقليمي ، منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،  فؤاد الصقار- 2
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صغيرة لشخص واحد إلى شقق لعائالت متباينة في أحجامها 

سه وهم في الوقت نفوعليه فإن السكان هم أداة التخطيط، ،( 3)وتركيبها

 .هدفه وغايته

وتعددت التعريفات التي توضح مفهوم جغرافية السكان إال أنها في     

الغالب تدور حول تعريف فتحي أبوعيانة والذي مفاده أن جغرافية السكان 

فرع من فروع الجغرافيا البشرية الذي يهتم بدراسة االختالفات المكانية 

ية ات السكانية ويدرس النتائج االقتصادللخصائص الديموغرافية للمجتمع

واالجتماعية الناجمة عن التفاعل المرتبط بينها وبين الظروف الجغرافية 

القائمة في حيز مكاني محدد ، ومن خالل ما ذكر يمكن القول بأن العالقة 

بين الديموغرافيا وجغرافية السكان عالقة تكاملية تكمن في أن الديموغرافيا 

السكانية بصورة رقمية اعتمادا علي األساليب اإلحصائية تدرس الظاهرات 

والطرق الرياضية بينما جغرافية السكان تأخذ هده األرقام وتسقطها علي 

األماكن الجغرافية المحددة بطريقة تحليلية مستعينة في ذلك بالخرائط 

 إلبراز تلك االختالفات ومعرفة أسبابها وتحليلها ووضع الحلول لها . 

النظريات السكانية عبارة عن مجموعة من القضايا المترابطة التي إن      

تقوم على أساس المالحظة والتجريب وتقدم تفسير لبعض الظواهر 

لقد اهتم اإلنسان منذ غابر الزمن بالقضايا السكانية وقد كانت  السكانية،

                                                             
 ـ.147صـ – 2006جامعة دمشق  –ممدوح دبس ، جغرافية الخدمات -3
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توجد منذ القدم أفكار عند رجال الدولة و المفكرين خاصة بهم، وهذه 

كانت مستوحاة من اعتبارات سياسية و عسكرية و اجتماعية و  األفكار

اقتصادية تتعلق بقضايا معينة مثل العدد األمثل للسكان في جماعة ما 

،أو ضرورة تشجيع أو إيقاف التزايد السكاني..وغير ذلك  و على الرغم 

من كون هذه األفكار قد كانت تعبر عن االنشغاالت السياسية آنذاك وأنها 

اوز حدود التخمينات المبنية على مالحظات مبعثرة غير أنها كانت لم تتج

  كافية لتثير القضايا الكبرى التي جسمتها

نظرية إميل دوركهايم في تفسير التطور وقد تناول البحث تطبيق     

على وفق الرؤية التحليلية العلمية الموضوعية ،ويفترض البحث  السكاني

 لظاهرة السكانية تفسيرا علميا منهجياأن هذه النظرية  حاولت تفسير ا

اجتماعيا،مبنيا هذا االفتراض على مدى تطبيق هذه النظرية على منطقة 

مسالتة وتطورها الديموغرافي ومراحل هذا التطور ،ويتمثل الهدف 

األساسي من هذه الدراسة في وضع صورة تحليلية تفسيرية للظواهر 

  .يةالسكانية في منطقة مسالتة وفق هذه النظر 

وهنا اعتمد الباحث على المنهج التحليلي والوصفي في إيجاد تفسير     

علمي منطقي للظاهرة السكانية ومحاولة وضعها في سياقها المنهجي 

العلمي الجغرافي ،وبهدف الوصول إلى صياغات منطقية موضوعية تتسم 
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جهد تعزيز الفي بالدقة المنهجية لما يمكن أن تسهم به هذه النظرية 

 .معرفي المنهجي ال

وقبل تطبيق النظرية على سكان مسالته وإيجاد أوجه االختالف والتطابق 

 .رد نص النظرية والنقد الموجه لهاكان لزاما أن نس

 نظرية إميل دوركهايم في تفسير التطور السكاني

أكد إميل دوركهايم على الدور االيجابي لحجم السكان ونموه في تحقيق     

ي واالقتصادي من خالل ما ينتجه السكان من إمكانية التقدم االجتماع

التوسع في تقسيم العمل االجتماعي. ولقد لخص نظريته في عبارة: "تعد 

الزيادة السكانية عامال مهما لتقسيم العمل االجتماعي، وهذا يمثل نقطة 

 االنطالق لسلسلة من اإلصالحات والتطورات في جوانب الحياة المختلفة".

دوركهايم إلى أن زيادة السكان في المدن وفق آلية تختلف عن وأشار      

نظريتها في األرياف، ففي هذه المناطق يزداد السكان بفعل النمو الطبيعي، 

بينما تتحقق زيادة السكان في المدن بفعل عمل آخر هو الهجرة، ففي 

المدن يعيش السكان بصورة متراصة بعضهم إلى بعض ال يحتاجون إلى 

ا في األرياف، ال سيما في إنتاج قوتهم وليس من الضروري مساحات كم

أن يكون تعداد سكان المدن كبيرا ومعدل نموهم عاليا، فطبيعة الحياة في 

المدن وما تفرضه يكفي أن يدخل األفراد في عالقات وروابط حميمة وقوية 

لتسهيل عملية تبادل األعمال واألفعال بينهم. وأكد على أن عملية تقسيم 
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مل االجتماعي تكون أكثر سهولة وأوسع نطاقا كلما ازداد عدد أفراد الع

المجتمع، إذ تزداد حاالت االحتكاك والتماس والتفاعل في ما بينهم، األمر 

  الذي يساعد على رفع قدراتهم في تبادل األفعال واألعمال.

واستند دوركهايم إلى أهمية ُأثر الكثافة السكانية وزيادة حجم السكان     

إلثبات نظريته، وأشار إلى أن سكان المجتمع يتجهون دوما نحو تكييف 

بعضهم مع بعض من خالل مرورهم بمراحل اجتماعية واقتصادية حددها 

بمرحلة الصيد، ثم الرعي، فالزراعة والصناعة؛ وهكذا تزداد الكثافة تبعا 

 لالنتقال عبر المراحل ويزداد االكتظاظ والتركيز واالحتكاك ويتولد من

خالل ذلك تيار من تبادل األفعال وردود األفعال. وتبعا لزيادة حجم السكان 

وكثافته وجد دوركهايم أنهما يؤديان إلى تطور تقسيم العمل االجتماعين 

وهذا يؤدي بدوره لسلسلة من التطورات األخرى في مختلف مجاالت الحياة، 

لسكانية ا فبحسب رأيه فأن المجتمعات أصبحت أكثر تطورا ألن كثافتها

ازدادت، فالعالقة طردية بين التطور والكثافة بالنسبة له. تعرضت نظرية 

دوركهايم للتنظير والنقد ولم يختلف دوركهايم عن سابقيه من خالل وجود 

بعض الهفوات، إذ أنه اهتم بجانب واحد هو تقسيم العمل االجتماعي في 

ى نظريته، اعية علتفسيره لقضايا السكان، وطغت المسحة النفسية واالجتم

وسكانه  التغيرات التي تواجه المجتمع إستاتيكي فقد أغفلت وتميزت بطابع

الناتجة عن ذلك، فليس من السهل تحديد طاقة أي مجتمع ما في قدراته 
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على استيعابه ألفراد هذه الطاقة التي كانت وال تزال موضع شك السيما 

 في المجتمعات الصناعية والتكنولوجية.

 أصل سكان مسالته:عن نبذة 

ينحدر سكان مسالته كغيرهم من سكان ليبيا من أصول 

بربرية ذلك أن السكان األصليين في ليبيا من البربر ،وسكان مسالته 

ينحدرون من القبيلة البربرية مسالته التي هي فرع من هوارة المنحدرة 

من بربر البرانس ،وأثناء الهجرات العربية القديمة والحديثة اندمج 

دد كبير منهم بالبربر واختلطوا بهم فأصبح السكان مزيجا من ع

البربر والعرب وأصبحت اللغة العربية هي السائدة ،وبعد دخول 

األتراك إلى البالد تزوجوا من النساء الليبيات وظهر عنصر جديد 

وهم الكورغلية ، وقد أدى هذا االمتزاج بين العناصر الثالثة البربرية 

ة قة واحدة تجمعها اللغبوت ة إلى انصهارها فيوالعربية الكورغلي

العربية والدين اإلسالمي ،ولكن الهجرة الداخلية أي بين مدن ليبيا 

كانت مستمرة في مختلف العصور فهناك من هاجر من مسالته إلى 

غيرها من المدن وهناك من هاجر من غيرها إليها ،وقد وفد إلى هذه 

ق مجاورة ويتوزع السكان في المنطقة عدد من السكان من عدة مناط

 ع هذه المحالت في أربعة عشر محلة.اثنين وثالثين قرية وتتوز 
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  :تطبيق نظرية إميل دوركهايم على سكان مسالته

لتطبيق نظرية أميل على سكان مسالته في تفسير النمو السكاني    

،فهناك عدة نقاط رئيسية في النظرية وسوف نحاول إيجاد نقاط 

 لتشابه بين النظرية وواقع نمو سكان مسالته .االختالف وا

يقول أميل دور كهايم إن الزيادة السكانية في المدن تحدث  -أوال:

نتيجة الهجرة أما في الريف نتيجة النمو الطبيعي للسكان ،وبما أن 

ي ف يتمثلمنطقة مسالته تنقسم إلى حضر وريف حيث الحضر 

 بالمدينة .المدينة أما الريف يمثل الضواحي المحيطة 

للهجرة اثر بالغ في أحداث التغير السكاني وقد يكون التغير      

سلبا أو ايجابيا ،حيث مرت ليبيا بحركات هجرة واسعة داخلية 

وخارجية ،حيث نزوح السكان من مكان وتدفقهم إلى مكان أخر ،كثيرا 

مايكونان أكثر وزنا من أثار التغيرات في معدل المواليد والوفيات 

 (4ث تأثيرهما االجتماعي واالقتصادي  )من حي

ن أعداد الهجرة إلى مدينة ( فإ 1وبالنظر إلى الجدول رقم ) 

مسالته فهو في تزايد مرور ا بالسنوات ولكن رغم ذلك فهو ضعيف 

النمو السكاني كما قال أميل في نظريته وال أرى أن له تأثير على 

ب من المدن وقد ترجع األسباب إلى وقوع مدينة مسالته بالقر 

 األكبر حجما وأوفر خدمات. 
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 ( الهجرة الوافدة لمدينة مسالته1جدول )

عدد  السنة

 األسر

 عدد األفراد

1984 16 83 

1995 17 84 

2006 34 164 

2014 173 898 

 

م إلى 1995حيث نالحظ أن أعداد السكان قد تزايدا من سنة      

نسمة 6478ى نسمة إل5224م على سبيل المثال من 2006سنة 

نسمة هذا النمو الطبيعي ، فبالمقارنة بين الزيادة 1254أي بزيادة 

عن طريق الهجرة إلى المدينة والنمو الطبيعي نالحظ أن نسبة الهجرة 

تمثل شيئا أمام النمو الطبيعي وهذا يدل على أن هذه النقطة من  ال

 النظرية ال تتماشى مع سكان مدينة مسالته ،أما الريف فالزيادة

الطبيعية للسكان عن طريق النمو الطبيعي وليس عن طريق الهجرة 

فهو ينطبق على الريف في منطقة مسالته فنجد أن الهجرة إلى الريف 

  .قد تكون معدومة فالزيادة هي عن طريق النمو الطبيعي
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السكن في المدن يكون بشكل متراص وفي األرياف يكون  -ثانيا :

 بشكل واسع .

نقطة ومدى تطبيقها على منطقة مسالته يجب ولكي نوضح هذه ال

 دراسة الكثافة السكانية .

تعبر كثافة السكان عن درجة العالقة بين السكان واألرض وتحسب 

الكثافة العامة للسكان بقسمة مجموع عدد السكان على إجمالي 

مساحة المنطقة ،وهذا يعني أنه كلما اتسعت المساحة انخفضت 

 الكثافة السكانية .

م نالحظ أن الكثافة السكانية ترتفع في 2006إحصائية  فحسب

بينما في ريف المنطقة  2نسمة /كم1079المدينة حيث وصلت إلى 

، وهنا نالحظ أن هذه النقطة من نظرية  2نسمة /كم28وصلت إلى 

 إميل تنطبق على منطقة مسالته 

أما المنطقة األخيرة وهي ) تزداد الكثافة السكانية تبعا لالنتقال 

  -بر مراحل اآلتية :ع

 الصيد  -1
 الرعي  -2
 الزراعة  -3
 الصناعة  -4
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لتتبع مراحل نظرية إميل ينبغي التعرج على نشاط السكان في مسالته 

،حيث كان االقتصاد الليبي قبل اكتشاف النفط يتلخص في انه 

اقتصاد رعوي وزراعي ،أي يمثل حد الكفاف وتوفير االكتفاء الذاتي 

سنوات الجفاف فتحدث المجاعات  في سنوات غزارة األمطار أما

 والمشاكل االقتصادية .

يعتبر النشاط االقتصادي الممارس في مسالته بالرغم من صغر 

حجمه أحد ركائز الحركة التنموية لمسالته ،حيث أنها تقع قريبة من 

النطاق الساحلي الذي يتمتع بجودة تربته ووفرة أمطاره نسبيا ،ومن 

ملها على زراعة الحبوب مثل الشعير ثم جعل المنطقة تعتمد في مج

 والقمح والشوفان .

  -أوال الصيد :

فمن خالل اإلحصائيات والمقابالت الشخصية لم نتحصل على  

معلومات كافية للحرفة الصيد في الفترة القديمة وإن كانت في الفترة 

الحديثة هناك من يقومون بها كهواية ،فاغلب سكان المنطقة قد 

ه وامتهنوا الرعي والزراعة مباشرة وذلك الن هاجروا إلى مسالت

هجرتهم سببها هو البحث عن الغذاء والماء والبعض األخر البحث 

عن األمان فحرفة الصيد قليلة جدا رغم إن اإلنسان أول الحرف الذي 

 .زاولها على األرض هي الجمع وااللتقاط والصيد
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  -ثانيا الرعي :

لى وقتنا الحاضر لبعض سكان إن حرفة الرعي قديمة وال تزال إ    

المنطقة ،حيث كانت في السابق تعتمد على التنقل والترحال من 

مكان إلى أخر بحثا عن العشب والماء فلذا كان من يزاولون هذه 

الحرفة دائما في تنقل وترحال وكانت مساكنهم الخيام ،ولكن مع 

 تطور الحرفة وأصبح باإلمكان الحصول على األعالف حدث استقرار

ألصحاب هذه الحرفة ،ومن المالحظ أن هذه الحرفة كانت في السابق 

هي رئيسية يعتمد عليها في العيش ،أما في وقتنا الحاضر فهي حرفة 

و ذي أصبح هثانوية يقوم بها البعض إلى جانب العمل الحكومي ال

 المصدر الرئيسي للدخل.

  -ثالثا الزراعة :

لسكان وهي من أهم الحرف تحتاج هذه الحرفة إلى استقرار ا      

لسكان المنطقة خاصة في الفترة التي سبقت تصدير النفط فبوفرة 

إنتاجها تزدهر الحياة وتقام األفراح وهذا يعتمد على غزارة األمطار 

حيث كانت الزراعة بعلية تعتمد على األمطار دون غيرها فالمصدر 

ة الزراع الوحيد للزراعة والشرب من المياه هي األمطار ،فقد كانت

تقتصر على نوعين منها وهي زراعة الحبوب واألشجار التي ال 

تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل أشجار الزيتون واللوز . ومع 

تطور الحياة والتزايد في أعداد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ومن 

تم الزيادة في استهالك المياه أصبح التفكير في إيجاد وسيلة أخرى 
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ول على المياه أمرا ضروريا فاتجه المواطن والدولة إلى المياه للحص

الجوفية بحفر أبار لتوفير المياه للسكان والزارعة التي تطورت من 

زراعة بعض الحبوب واألشجار إلى زراعة بعض الخضروات والفواكه 

فكل هذا ساعد على التزايد السكاني وارتفاع في النمو السكاني ، 

نطقة يمتلكون أرضي زراعية وبالرغم من أغلبهم حيث اغلب سكان الم

اتجه إلى العمل الحكومي إال أن حرفة الزراعة إلى جانب حرفة 

 الرعي تعتبر ذات أهمية للسكان رغم أنها حرفة ثانوية 

  -رابعا الصناعة :

مما سبق اتضح لنا أن المجتمع في منطقة مسالته يغلب علية    

لنفط ناعة في مسالته قبل تصدير االطابع الريفي ،فلذا انحصرت الص

وانتعاش اقتصاد الدولة في نوعين فقط هما ،صناعة الزيت المتمثل 

في معاصر الزيت التي تعتمد على ما تنتجه أشجار الزيتون وهي 

صناعة موسمية ،ومطاحن الحبوب التي تعتمد على زراعة القمح 

صدير توالشعير ، ثم تطورت الصناعة بعد انتعاش اقتصاد الدولة و 

النفط حيث تطورت الصناعة القديمة وذلك بجلب معاصر حديثة 

للعصر الزيت باإلضافة إلى دخول بعض الصناعات األخرى وان 

كانت حرفية وبسيطة مثل صناعة الطوب األسمنتي والحلويات 

والمخابز والمنسوجات ومواد التنظيف وورش النجارة والحديد 

( . 1( والشكل رقم )2م )واأللمونيوم كما هو موضح بالجدول رق
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والصناعة مثلها مثل غيرها من الحرف كالزراعة والرعي فهي في 

 المرتبة الثانية في الحصول على الدخل بعد العمل الحكومي .

( المهن الحرفية والصناعات البسيطة في المدينة مسالته  2جدول )  
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فنالحظ من رغم إن هذه الحرف بسيطة وثانوية بعد الوظيفة 

اإلدارية إال أنها كانت لها دور كبير في استقرار السكان ومن ثم 

تطور أعداد السكان والزيادة في معدل النمو العام لسكان المنطقة 

 التي يغلب عليها الطابع الريفي  

 الخاتمة
السكانية تتمحور في  واألفكارإلى إن هذه النظرية في الختام نصل 

العلوم االجتماعية بصفة عامة حول مشاكل واقعية موجودة داخل 

مجموعات بشرية خاصة كما أنها تثير الكثير من االهتمام عندما تكون 

معالجتها لهذه المشاكل معالجة مباشرة. ففالسفة اليونان اهتمت 

تي كانت مطروحة في مدنية ما حيث بالقضايا السكانية ال  نظرياتهم

كان السكان قليلون نسبيا، في العصر الروماني تنعكس األفكار حول 

انشغاالت المجتمع حيث كان السكان يعتبرون مصدرا للقوة، وفي بداية 

العصر الحديث أدى ظهور الدولة إلى توكيد أصحاب المذهب التجاري 

 .لكثرة السكانمن جديد على المنافع السياسية واالقتصادية 

و في ظل هذه الظروف نجد أنه حقا قد برزت نظريات فعلية في هذا 

العلم كل منها يساهم في فهمه و تفسيره على أكمل وجه إذ أصبح من 

المهم البحث على نظرية سكانية مقبولة ليس فقط ألن هذه 

السماح بفهم أفضل لصيرورة التنمية و لكن أيضا   بإمكانها  النظريات

 .تشكل عنصرا قاعديا في تخطيط و صياغة سياسات التنميةألنها 
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ونظرية إميل دور كهايم لتفسير التطور السكاني على الرغم من النقد الذي 
أنه اهتم بجانب واحد هو تقسيم العمل االجتماعي وجه لها وهو يثمتل في  

في تفسيره لقضايا السكان، وطغت المسحة النفسية واالجتماعية على 
واجه المجتمع التغيرات التي ت إستاتيكي فقد أغفلت تميزت بطابعنظريته، و 

وسكانه الناتجة عن ذلك، فليس من السهل تحديد طاقة أي مجتمع ما في 
قدراته على استيعابه ألفراد هذه الطاقة التي كانت وال تزال موضع شك 
السيما في المجتمعات الصناعية والتكنولوجية.إال أنها تطابقت في العديد 

ن النقاط على سكان منطقة مسالته مثل إن تزايد أعداد السكان وارتفاع م
الكثافة في الريف كان نتيجة النمو الطبيعي للسكان إال إن الهجرة لم يكن 
لها دور في تطور السكان في مدينة مسالته وذلك لصغرها وكانت الهجرة 

شطة ألنفي المنطقة إلى المدن الكبرى مثل مدينة طرابلس ،كما أن كان ل
االقتصادية مثل الرعي والزراعة ثم الصناعة دور كبير في تطور السكان 

   .أما حرفة الصيد لم يكن لها أي دور وإنما تزاول كهاوية لبعض السكان
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 :المستخلص

تعد منطقة القوقاز الواقعة ضمن الجوار اإلقليمي لمنطقة آسيا       
الوسطى، التي تضم عدد من الدول) أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، الجزء 
الجنوبي من الغرب الروسي (، احد أهم مناطق التنافس والنفوذ الدولي 

لقديمة والجديدة على الساحة الدولية،وخاصة اثر التحوالت التي شاهدتها ا
المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الواليات 
المتحدة األمريكية والشرقي بزعامة االتحاد السوفييتي )سابقا(، الذي كان 

يوسياسية من أهمية ج له األثر الكبير على دول المنطقة، نظراً لما تتمتع به
 واقتصادية في نظر العديد من الدول سواء من داخل اإلقليم أو من خارجه.

حاولت الدراسة ضمن ثناياها البحثية تسليط الضوء على الجوانب   
الجغرافية والسياسية واالقتصادية للمنطقة ضمن المفهوم الجيواستراتيجي، 

في مستعينة بالمنهج الوصوأثره على منطقة القوقاز، حاضرا ومستقبال، 
التحليلي والمدخل الجغرافي، إليضاح مدى حتمية األثر الجغرافي على 
المنطقة، مع العديد من العوامل والمحددات األخرى، كالسياسي 

 

منطقة القوقاز بين إستاتيكية الجغرافيا وديناميكية السياسة وصور 
 التنافس الدولي

 د. محمد الهاشمي صقر

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس
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واالقتصادي والتاريخي، وما ارتبط بهما من منطلقات واعتبارات أمنية، 
 اسة.البحث والدر  التي كان من الصعوبة بمكان الفصل بينهما إال لغاية

مستخلصة الدراسة ضمن الخاتمة مجموعة من االستنتاجات التي بينت   
اتها لى المنطقة وتداعيمدى اثر الجوانب الجيوسياسية والجيواقتصادية ع

 المختلفة.
 :المقدمة

واحدة من أهم وابرز األحداث السياسية، أال  1991شهد العالم عام       
ييتي، الذي بسببه تغيرت خارطة االهتمامات وهي انهيار االتحاد السوف

والمصالح السياسية واالقتصادية لكثير من  دول العالم، واألكثر تأثيرا ما 
نتج عن ذلك على المستوى اإلقليمي بظهور العديد من الجمهوريات 
الحديثة النشأة والمستقلة بذاتها، التي من بينها مجموعة دول آسيا 

از) أذربيجان، أرمينيا، جورجيا ( محل الوسطى، ودول منطقة القوق
الدراسة، نظرا لما تتمتع به من أهمية سياسية واقتصادية وجغرافية، الذي 
جعلها محط اهتمام العديد من الدول الكبرى و دول الجوار اإلقليمي،الذي 
اجبرها على إعادة رسم سياساتها حيال دول المنطقة بما يحقق لها االستفادة 

 افيا وسياسيا واقتصاديا، لتكون بذلك ساحة للتنافس الدوليمن مقدراتها جغر 
وفرض إرادات، خاصة اثر التحوالت التي شاهدتها المنطقة منذ نهاية 
الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية 

 والشرقي بزعامة االتحاد السوفييتي )سابقا(.

الدراسة تسليط الضوء على منطقة القوقاز وألهمية هذا الموضوع تحاول   
من خالل التعريف بدولها وبأهم الجوانب السياسية واالقتصادية والجغرافية 
التي تتميز بها، والتعريف بمظاهر التنافس الدولي على المنطقة، سواء 
على مستوى دول اإلقليم بحكم الجوار الجغرافي، مثل روسيا االتحادية 

ى المستوى الدولي من دول خارج اإلقليم مثل الواليات عل وتركيا وإيران، أو
واثر ذلك على دول  المتحدة األمريكية على سبيل المثال ال الحصر،

سط يعا تحقيق مصالحها وبالمنطقة سياسيًا واقتصاديًا، الذي غايته جم
نفوذها على المنطقة بالشكل الذي يتناسب مع مقدراتها المادية والمعنوية 
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فيدة في مست –سي واقتصادي، ورسم رؤاها اإلستراتيجية استقرار سيا –
 ذلك من األوضاع غير المستقرة في المنطقة.

 أهمية الدراسة :
تندرج أهمية الدراسة من موضوع الدراسة ذاتها بشعبتيها العلمية والعملية،      

فمن الناحية العلمية، تقوم على التعريف بأهم محاور النقاش العلمية في 
الفكرية المعاصرة في مجال السياسة الخارجية و العالقات الدولية  األوساط

عموما، وبأهم مناطق النفوذ والتنافس الدولي الجديدة في العالم، باإلضافة 
لما تمثله من أهمية للباحثين في حقل العالقات الدولية باعتبارها مختبرا حقيقيا 

الصراعات العرقية، لدراسة معظم الظواهر المرتبطة بالمسالة األمنية، ك
والحدودية، والهوية.  وتحديد الدور الذي يمكن أن يقوم به العامل الجغرافي 
وحتميته في تحديد سلوك الدول، الذي فتح المجال واسعا أمام محللي الجغرافيا 
السياسية لمعرفة مبررات التنافس الدولي، الذي أدى إلى زيادة وتضاعف 

وسياسية، وكمثال هنا )تفكك االتحاد المؤلفات الخاصة بالدراسات الجي
السوفييتي( . أما من الناحية العملية، تتجلى أهمية الدراسة من خالل التعريف 
باألهمية اإلستراتيجية لمنطقة القوقاز، التي طالما كانت محل اهتمام دولي 
منذ زمن الفترة السوفيتية، وحتى الوقت الحاضر وفي المستقبل، لما تشهده 

متسارعة باعتبارها مرمى لتنافس الدول الكبرى على سبيل المثال من تفاعالت 
) روسيا االتحادية، الواليات المتحدة األمريكية (، ودول الجوار اإلقليمي 

 الصاعدة ) تركيا، إيران، الصين، الهند (.
 أهداف الدراسة :

التعريف بأثر العامل الجغرافي وحتميته في تحديد توجهات وسياسات  -1
 ول.بعض الد

التعريف بطبيعة التنافس الدولي القائم على أهم مناطق النفوذ الجديدة  - 2
 على الساحة الدولية.

فهم رؤى وتوجهات الدول المتنافسة حول مناطق النفوذ الجديدة باعتبارها  -3
مناطق ذات أبعاد إستراتيجية، وكيفية التعامل مع التعقيدات التي تتميز بها 

 تلك المناطق.
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ؤ بمستقبل دول منطقة القوقاز، والدور الذي تقوم به األطراف الدولية التنب -4
 تنافسة على عدم استقرار المنطقة.الم

 إشكالية الدراسة :
في ظل التحوالت الدولية التي شاهدتها منطقة القوقاز منذ تفكك االتحاد   

ى لالسوفييتي ونهاية الحرب الباردة، تبلورت لدى الباحث الرغبة في التعرف ع
حقيقة دور العامل الجغرافي وأثره على الناحية السياسية واالقتصادية لدول 
المنطقة، وانعكاسات التنافس الدولي على دول المنطقة بصفتها أحد مناطق 
النفوذ الجديدة على الساحة الدولية، والتنبؤ بمستقبل ذلك التنافس، التي يمكن 

ر ي السؤال التالي: ماهو اثبها تلخيص المشكلة إلى اإلشكالية المتمثلة ف
الموقع الجغرافي لدول منطقة القوقاز على سياسات تلك الدول ؟ ويندرج 

 ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية : 
 1991هل أثرت طبيعة التحوالت الدولية التي شهدها العالم ما بعد العام  -

ادية ية واالقتصعلى دول المنطقة وعلى سياسات تلك الدول؟ وخاصة السياس
 منها ؟

ما هي دوافع النفوذ لكل الدول المتدخلة في المنطقة ؟ وهل يكون للعامل  -
 الجغرافي دورًا ذا أهمية في ذلك ؟

ما هي األسباب التي تجعل الدول الكبرى تحاول فرض مشاريعها السياسية  -
 واالقتصادية على المنطقة ؟

 الدول المتنافسة على اإلقليم؟ من ما هي مقومات الدور الذي تقوم به كل -
 فرضية الدراسة :

حتى نجيب على التساؤالت السابقة، سنختبر الفرضية التالية :" إن الفراغ   
االستراتيجي بمعناه الجيوسياسي الذي حدث في منطقة القوقاز بعد انهيار 
االتحاد السوفييتي، سيكون له األثر المباشر على دول المنطقة سياسيا 

ا، وسوف يكون دافعا لدول اإلقليم ومن خارج اإلقليم لمأل ذلك الفراغ، واقتصادي
 غايته تحقيق مصالحها الجيوسياسية واالقتصادية، ".
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 اإلطار المنهجي :
للخصوصيات التي تعرفها دول منطقة القوقاز ومميزات موقعها الجغرافي    

نه يساعد و على المنهج الوصفي التحليلي لك أوالا تم التركيز ضمن الدراسة 
على فهم وتتبع وتحليل عالقات تلك الدول، ومعرفة متغيرات البيئة الدولية 
التي يتفاعل ضمنها النظام السياسي الدولي واإلقليمي وأثرها على دول 

واستخدامه في الحدود الممكنة لتوصيف المفاهيم المتعلقة بالدراسة  المنطقة،
 مدخل الجغرافي الذي يركزبالثانياا وتبني تصور حول موضوع الدراسة، و

على العوامل الطبيعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية في تحديد سلوك 
دول المنطقة، والدول التي من خارج المنطقة واإلقليم عمومًا التي تسعى إلى 

لتاريخي بالمدخل اثالثاا الهيمنة وتحقيق مصالحها السياسية واالقتصادية، و
 ث التاريخية واآلنية لدول المنطقة.للتعرف على أكثر األحدا

 
 أدبيات الدراسة :

مما يالحظ، وبعد الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة، اتضح للباحث   
بأنها قليلة فيما يتعلق بموضوع الدراسة، أو إنها غير مباشرة وضمن دراسات 

 -أخرى أو جزئية، ومنها :
، زني في آسيا الوسطى والقوقاالتنافس التركي اإليرادراسة عمار جفال،  -1

، التي سعى 2005منشورات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 
الباحث من خاللها اإلجابة على مجموعة من التساؤالت التي تبين معاني 
التنافس بين البلدين في كال المنطقتين، من واقع توظيف مجموعة من 

ة، وما من شانها التأثير على المستقبل المعطيات بما يخدم طموحهما اإلقليمي
السياسي في المنطقتين، واالستفادة من سوق المنطقة وثرواتهما االقتصادية، 

 في محاولة لتقديم أهم مالمح سياسة كل من إيران وتركيا في المنطقتين.
إيران وجمهوريات منطقة القوقاز )دراسة في دراسة محمد علي ألعبيدي، -2

، مركز الدراسات اإلقليمية (2008 -1991واالقتصادية  العالقات السياسية
تناول www.aijs.net.iasj .جامعة الموصل، على شبكة المعلومات الدولية 

الباحث من خالل ثنايا الدراسة التعريف بالمنطلقات السياسية واالقتصادية، 
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سات، اواإلقليمية، التي اتبعتها إيران تجاه دول منطقة القوقاز، ونتائج تلك السي
ومعوقات العالقة بين إيران وجمهوريات المنطقة، وخاصة جمهورية أذربيجان، 
التي اتسمت بالتوتر وعدم االستقرار بسبب مجموعة من القضايا والمشاكل 
بين البلدين، وما آلت إليه تلك العالقات من نتائج، و التعريف مظاهر التنافس 

ر فرض النفوذ والسيطرة، اإلقليمي والدولي على المنطقة الذي اخذ مظاه
 وخاصة بين روسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية.

عالقة روسيا االتحادية بجمهوريات دراسة يزن عوض احمد الوردات،  -3
، 2011، رسالة ماجستير في العالقات الدولية، جامعة مؤتة آسيا الوسطى

آسيا  يخية لجمهورياتحاول الباحث من خالل الدراسة التعريف بالجوانب التار 
الوسطى، وأهمية هذه المنطقة اإلستراتيجية، والتعريف بمحددات العالقة 
الروسية بتلك الجمهوريات في جوانبها السياسية واالقتصادية، والسياسة التي 
تتبعها روسيا للمحافظة على مصالحها في المنطقة، وكذلك التعريف بجوانب 

 طقة في محاولة لعزل باقي القوى األخرى التنافس الروسي األمريكي على المن
 على المنطقة بما فيها منطقة القوقاز.

 
 الدراسة : محتويات

مفاهيمي، يتناول التعريف ببعض  األولتضمنت الدراسة ثالثة مباحث،    
المفاهيم األساسية للدراسة، كالجغرافيا السياسية، والجيوبوليتيك، 

منطقة ددات الجيوسياسية، واالقتصادية لوالجيوستراتيجيا، والثاني يتناول المح
القوقاز، حيث يتم التعريف باألهمية اإلستراتجية لمنطقة القوقاز وبدول 

اد التحوالت الدولية ما بعد انهيار االتح أثريتناول إيضاح الثالث  المنطقة، أما
السوفييتي وانتهاء فترة الحرب الباردة على المنطقة، والتعريف بأهم الدول 

 فسة على المنطقة ودوافع ذلك التنافس وأثره على المنطقة.المتنا
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 يا السياسية )التعريف والمجاالت(المبحث األول : الجغراف

 أوال: تعريف الجغرافيا السياسية .

هي : (4)الجغرافيا السياسية "جيوبوليتكس" وُتعرف أيضا بــ"الجيوسياسية"   
غرافيا التي تربط ما بين الج ذلك العلم الذي يسلط الضوء على طبيعة العالقة

والسياسية بشكل عام، ليصف العالقة على أنها تأثير وتأثر فيما بينهما، الذي 
به غالبا ما يكون تركيز علم الجغرافيا السياسية على األثر الذي تتركه السياسة 

 فوق مساحة جغرافية ما.
ة للجغرافيا فلذا، فقد قدم كثير من بحاث الجغرافيا السياسية تعريفات مختل  

،فنجدها من حيث التعريف ال تقتصر على تحديد مدى تأثير (5)السياسية
الجغرافيا على السياسة فقط، بل يتعدى ذلك ليبرر األثر المترتب لكل منها 

 ى اآلخر وليس من جانب واحد فقط .عل
ومن حيث المفهوم تشير الجغرافيا السياسية إلى دراسة الظواهر الموجودة فوق 

رض الممثلة في وجود وحدات ) دول ( وأقاليم سياسية وما تمتلكه سطح األ
من مقومات  الستمرار وجودها وما يؤثر على تطورها من حيث الخصائص 
الجغرافية والسياسية في آن واحد، الذي يعد أهم مظهر سياسي على سطح 

 األرض له من الصفات السياسية والقانونية.

رورة ث المفهوم، تعنى الجغرافيا السياسية بضوباإلضافة إلى ما تعنيه من حي  
مواكبة احدث مظاهر التحول التي تطرأ داخل الوحدات السياسية سواء كان 
ذلك من حيث السكان أو الموارد أو العالقات الدبلوماسية بين الدول، الذي 
يعني ارتباط الجغرافيا السياسية ارتبطًا وثيقًا بمختلف العلوم األخرى، كما 

ى تقديم مختلف الخصائص المخفية وتوضيحها أمام السياسات التي تسعى إل

                                                             
هو تعريف اشتق منه مصطلح " الجيو سياسي " الذي يحدد العالقة بين الجغرافيا والسياسة واالقتصاد 4

 قات الخارجية لشعب.والديموغرافيا، وتحديداً بما يتعلق بالعال
هناك مصادر ومراجع كثيرة تناولت تقديم تعريفات للجغرافيا السياسية منها القديم والمعاصر وكذلك 5

 الحديث، وينصح الرجوع الى:

-5ص  (.1984)القاهرة : مكتبة النهضة المصرية في أصول الجغرافيا السياسيةأمين محمود عبدهللا،  -
7. 

 .32-28ص  (.2008)بنغازي: دار الكتب الوطنية ا السياسيةالجغرافي،ابوالعالء الزوي-

 .30-29ص  (.2008) القاهرة: الدار المصرية اللبنانية  الجغرافيا السياسيةحسام الدين جاد الرب،  -
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يمكن أن تتخذها الدول، ووضع وصف دقيق للخارطة السياسية العالمية على 
شكل خطاب ثقافي سياسي ذات عالقة بالجغرافيا السياسية. الذي به تعد 
الجغرافيا السياسية واحدة من العلوم األكاديمية الحديثة النشأة 

(.mawdoo3)شبكة المعلومات الدولية. 
 :ت وتطبيقات الجغرافيا السياسيةثانيا : مجاال

في العموم ومن حيث المجاالت التي يهتم بها علم الجغرافيا السياسية،    
نجده يهتم بمعالجة الوجه السياسي والجغرافي للدولة كوحدة سياسية وللعالم 

مة في نظرة كوكبية شاملة؛ الذي يعد األكثر تعقيدا نظرا للتجزئة بصورة عا
الواضحة المعالم فوق سطح األرض وتقسيمها إلى عدد من الوحدات 
السياسية، التي تتفاوت بطبيعتها فيما بينها من حيث الحجم المساحي 

 والسكاني.
ة يوال يستثنى في هذا الجانب ما يشير إلى تطبيقات الجغرافيا السياس   

المتعددة الجوانب، مثل تلك التي تقوم على تفسير مجاالت التعاون الدولي 
في إطار المنظمات الدولية، وتنظيم المؤتمرات الدولية التي أصبحت شبه 
دائمة للبحث في المشاكل التي تواجه الدول صغيرها وكبيرها ذات االهتمام 

تي كاني..الخ، الالس المشترك الخاصة بالجانب البيئي، أو االقتصادي، أو
اخذ االعتماد على الجغرافيين السياسيين بسببها يزداد بشكل مطرد، وكذلك 
في مجال الحرب والسلم، التي أصبح معها للجغرافيا السياسية بان تقوم بالدور 
المفسر وبقوة في قضايا الحرب والسلم، فصور الحرب وحالة السالم في 

، حدث جغرافي في كثير من جوانبهحقيقتها ال تعبر إال عن حالة أو صورة ل
يرى فيه البعض بأنها من عمل الجغرافيين السياسيين، كما ازدادت أهميتها 
في ظل التطورات والمتغيرات الدولية المعاصرة، التي كثيرًا ما يعبر عنها 
بمقتضيات الجغرافيا السياسية كلما أثيرت مشكلة سياسية هنا وهناك )عبدهللا، 

 .(12، ص1984
هم ومن حيث التطبيق، وبوصفها احد فروع الجغرافيا البشرية التي تستمد واال  

مادتها من العلوم االجتماعية كالتاريخ وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم 
السياسة وعلم العالقات الدولية، ركز بعض الجغرافيين السياسيين على هذه 

http://www.mawdoo3.com/
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ها ولة وفعاليتالناحية بالذات لوصف وتحليل العناصر المكونة لقوة الد
السياسية، الذي به يكون انتماء الجغرافيا السياسية إلى ذلك الميدان الواسع 

، فالتزم البعض بحدود power politicsللدراسات الخاصة بسياسة القوة 
المصلحة القومية الذاتية الضيقة لدولة معينة، بينما استخدم فريق آخر هذه 

 مستوى العالمي أو في حالتي السلمالعالقة بشكل أوسع واشمل، سواء على ال
والحرب، ومن هنا ظهر اتجاهان مختلفان في التطبيق الجغرافي السياسي 
هما: الجيوبوليتيكا، والجيوستراتيجيا، األول بمفهومها الضيق، والثانية 

وكمصطلحات تتفق مع أهمية (. 14، ص1984بمفهومها الواسع )عبدهللا، 
 عالقات القومية والدولية.احية الالجغرافيا السياسية من ن

 : الجيوبوليتيكا
( وتعني األرض geoمصطلح مكون من كلمتين يونانيتين هما : )    
( وتعني سياسة الدولة، فإذا كانت الجغرافيا السياسية علم politiqueو)

وصفي تحليلي يعالج العالقات المكانية المتصلة بالوحدة السياسية، فان 
 لموضوع ولكن في إطار المصالح القومية العليا وفيالجيوبوليتيك يعالج هذا ا

(. بمعنى البحث 61، ص1999إطار السياسة الدولية بوجه عام )حسين، 
 عن العناصر المكونة لقوة الدولة من خالل عواملها الجغرافية.

ين مهتما بدراسة العالقة المتبادلة ما ب –الجيويوليتك  –وبهذا يكون موضوع  
غرافي الذي تبسط الدولة نفوذها عليه وتطمح أن تسيطر األرض أي المدى الج

عليه من جهة، وبين النهج السياسي الذي اختطته لنفسها وصواًل إلى جعل 
ذاتها دولة قوية في كافة المجاالت، السياسية واالقتصادية واالجتماعية، من 

، اخالل إدراك العوامل الجغرافية من داخل حدودها السياسية المعترف بها دولي
وبهذا فان الجيوبوليتك هي استمرار لعلم الجغرافيا السياسية الذي يهدف إلى 

(. ومع ذلك فهناك 176،ص1989تقوية الدولة داخل إقليمها السياسي )فيفر، 
 طائفة من الكتاب ال ترى فرقا كبيرا بين االثنين.

 الجيوستراتيجيا: 
ة يونانية وهي كلم Strategy مفهوم اشتق من مصطلح اإلستراتيجية  

األصل، تعني في االصطالح فن أو علم القيادة العامة في الحرب، أي جميع 
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(. التي اشتقت من 54، ص1968التدابير الالزمة لتحقيق النصر)عطية، 
اليونانية بمعنى القائد، استخدمت أيام اليونان   Strategusلفظ ستراتيجون 

(. والتي استخدمت 201، ص2008لتعني قيادات القوات العامة )جاد الرب، 
ألول مرة في فرنسا خالل القرن الثامن عشر وظلت محصورة في النطاق 
العسكري، وكذلك خالل القرن التاسع عشر، إال أن مفهوم اإلستراتيجية كعلم 
شهد تطورًا ملحوظًا في القرن العشرين؛ إذ لم يعد مقتصرًا على العمليات 

وضع  ة ليصبح علمًا وفنًا فيالعسكرية في الحروب بل تعداها بمراحل كبير 
الخطط العامة المدروسة الستخدام الموارد لتحقيق جملة من األهداف الكبرى، 
وباتت تتناول مختلف الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 (.250،ص2008عالوة على الجوانب العسكرية المختلفة )الزوي، 
 –غرافيا والسياسة المعاصرون إن وبهذا يعتبر علماء االجتماع والج  

تعني النشاط المرتبط بتحقيق أهداف وغايات مرسومة ومحددة  –اإلستراتيجية 
 (.446، ص 1986)ألسمرائي، 

وبذلك فان اإلستراتيجية في معناها الجغرافي السياسي هي ذلك النمط    
 (. وهي بهذا233،ص1996اإلقليمي للصراع بين القوى العالمية )الجعفري، 

تتداخل مع الجيوبوليتكا، هذا التداخل بين المفهومين يقود إلى دراسة مفهوم 
األمن القومي، الذي في احد أبعاده مجموع التدابير واإلجراءات الخاصة 
بحماية المجال اإلقليمي للدولة أو لمجموعة دول، الذي يشمل باإلضافة إلى 

تماعية ة والقوى االجاألرض واعتباراتها الجيوبوليتكية الثروات االقتصادي
 (.112،ص 1989السياسية داخل الكيان اإلقليمي المحدد )األبيض، 

وبالتالي ظهرت الحاجة إلى اصطالح آخر يتفق مع األهمية الكبرى    
للجغرافيا بالنسبة للعالقات الدولية ككل، ومع المفهوم األوسع والميدان األرحب 

ها مجموعة من المعطيات التي تمتلكلعلم الجغرافيا العام استنادا في ذلك إلى 
، هذه (6)الدولة الموصوفة بالديناميكية أكثر مما تتميز بالثبات والجمود

المعطيات وغيرها هي في نفس الوقت ذات صلة بأبحاث السياسة والتخطيط، 
                                                             

ينظر في ذلك مثال في صلة الموقع بالتجارة الخارجية أو األحالف العسكرية او اثر طبيعة الحدود في  6

يا في أصول الجغراف، أو عالقة الطوبوغرافيا بالتجارة الخارجية ) امين محمود عبدهللا، االمتزاج الثقافي

 (.16، ص1984)القاهرة : مكتبة النهضة المصرية السياسية
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الجغرافيا التطبيقية في مجال العمل، أو هي حسب االصطالح  إنها  باختصار
 (.16، ص1984عبدهللا، المقترح الجيوستراتيجيا)

هي التخطيط السياسي واالقتصادي  وعلى ذلك فالجيوستراتيجيا،   
والعسكري، الذي يهتم بالبيئة الطبيعية من ناحية استخدامها في تحليل أو لفهم 
المشكالت االقتصادية او السياسية ذات الصفة الدولية. وبعبارة أخرى بأنها 

 ستراتيجي للدولة أو الوحدة السياسيةذلك الجانب الذي يبحث في المركز اال
سواء في السلم أو الحرب، فتتناوله بالتحليل إلى عناصره أو عوامله الجغرافية 
العشرة، وهي: الموقع، الحجم، الشكل، االتصال بالبحر، الحدود، العالقة 

 (.16، ص1984بالمحيط، الطوبوغرافيا، المناخ، الموارد، السكان. )عبدهللا، 
لم يكن محض تطور علمي  (7)ي نظريات القوة )جيوستراتيجيًا(فالبحث ف  

من دون أغراض سياسية وبعيداً عن مبدأ سياسية القوة، الذي يقوم على العديد 
من المعتقدات المشتركة التي تجعل من الدول ذات طابع توسعي مفروض 
عليها إن تكتسب قدر ما تستطيع من القوة وصواًل إلى هدفها وذلك بسبب 

(. هذه النظريات 39، ص2000الم المضطرب الذي نعيش فيه )نعمة، الع
في تطبيقها تعمل إما لخدمة المصالح االقتصادية والسياسية والعسكرية 
وتحقيقها وتأمين استمراريتها بالنسبة للدولة، أو التحذير أحيانا من احتمال 

دئذ يبرز إلى عنقيام قوة منافسة لها تتهيأ لها المقومات لبناء قوتها الذاتية، و 

                                                             
 من تلك النظريات :7

، التي (1904-1861)ماكندر هالفوردللجغرافي البريطاني  Heart Land نظرية "قلب العالم" -1

، والقائلة بان السيطرة على العالم 1904الشهيرة " المحور الجغرافي للتاريخ" العام  عنها في مقالته أفصح
مليون كيلو متر مربع، تشمل  21. تقدر بحدود أسيوية-الوروا  اليابسة جزء معلوم من تبدأ من السيطرة على

 بي فيجزء من شرق الصين حتى دول شرق أوروبا غربا التي تضم جزء من روسيا، ومن المحيط القط

الشمال حتى تركيا ومنغوليا في الجنوب.التي يرى من خاللها إن من يسيطر على قلب العالم يسيطر على 

 العالم.

لنيكوالس سبيكمان أستاذ العالقات الدولية بجامعة ييل األمريكية   Rim landنظرية حافة األرض  2

ي يطوق قلب العالم وفق نظرية ماكندر (، التي تقوم على بيان أهمية ذلك الهالل الداخلي الذ1893-1943)
البريطاني، التي يرى من خاللها أن من يتحكم في إقليم الحافة يسيطر على أوراسيا ومن يتحكم في أوراسيا 

 يسيطر على العالم . 

( التي 1914-1840نظرية السيادة العالمية، للمؤرخ والضابط البحري األمريكي الفرد ماهان ) 3

على البحار ضرورة أولية للسيادة العالمية.للمزيد حول تلك النظريات وللمزيد  مضمونها ان السيطرة

-208ص  (2008) القاهرة: الدار المصرية اللبنانية  الجغرافيا السياسيةحسام الدين جاد الرب، انظر: 
228. 
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(.وهو ما 177، ص2000الوجود خطر المصالح أو السببين معًا )الهيثي، 
 يمكن مالحظته ضمن سياسات بعض القوى العالمية على الساحة الدولية.

 
 :المبحث الثاني : المحددات الجيوسياسية واالقتصادية لمنطقة القوقاز

ل " وكالهما من األصالقوقاز،هو االسم الشائع للمصطلح الروسي"القفقاس   
الالتيني "قوقاسوس"الذي جاء من التسمية التي أطلقها الحثيون على سكان 

 (.32، ص2003الساحل الشرقي للبحر األسود )عبدالحميد، 
فمن حيث المحددات الجغرافية والسياسية لمنطقة القوقاز نجدها تتحدد في  

 -ي:األت
بحر يقع في وسط آسيا، بين الالقوقاز إقليم جبلي  الموقع الجغرافي : -أوال

كم من الشمال 1.210األسود في الغرب وبحر قزوين في الشرق، الذي يمتد 
الغربي إلى الجنوب الشرقي للمنطقة، مؤلف من سلسلتي جبال القوقاز الكبرى 
في الشمال، والقوقاز الصغرى في الجنوب، وبذا يتفق الباحثون على تقسيم 

لقوقاز الشمالي، الذي يعرف بالقوقاز الروسي، القوقاز سياسًيا إلى قسمين: ا
والقوقاز الجنوبي ويشمل ثالث دول هي أذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا والتي 
كانت هذه األخرى حتى عهد قريب جمهوريات في اإلمبراطورية السوفيتية 

 التي حكمت القوقاز" الموحد" شماله وجنوبه.
وقاز جغرافًيا من الشمال روسيا، ومن حيث الحدود الجغرافية، يحد منطقة الق

ومن الجنوب إيران، ومن الجنوب الغربي تركيا، ومن الشرق داغستان )روسيا( 
ألف  600وبحر قزوين، ومن الغرب البحر األسود، بمساحة كلية تصل إلى 

( الذي تبينه Wikipedia.org .)شبكة المعلومات الدولية )كيلو متر مربع
لدراسة التي بها يتضح بان اإلقليم تتقاسمه الخريطة المرفقة ضمن ملحق ا

 أربعة دول هي: روسيا، جورجيا، وأذربيجان، وأرمينيا. 
آسيوية إال أن التأثير  –ورغم أن اإلقليم بموقعه هذا يمثل حضارة أورو 

األسيوي أكثر وضوحًا فيه، إذ استولى األتراك والفرس والروس خاصة على 
، فأصبح الجزء الجنوبي عقب الثورة 1917م اإلقليم في أوقات متفاوتة قبل عا

يعرف باسم جمهوريات جورجيا وأرمينيا وأذربيجان،  1917البلشفية في عام 
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ثم أعيد تنظيمها، وعرفت بجمهورية القوقاز االشتراكية السوفييتية الروسية 
لتصبح ثالث واليات  1936المتحدة، وتم تنظيمها مرة ثانية في ديسمبر 

شبكة  .ejabat.googleالتحاد السوفييتي سابقًا)منفصلة في إطار ا
 المعلومات الدولية(.

مليون نسمة  20يبلغ عدد سكان منطقة القوقاز ما يقرب  السكان : -ثانيا
(Wikipedia.org تمثل سواحل البحر األسود .)شبكة المعلومات الدولية ،

كثيف، لوسهول األودية أكثر مناطق التركز السكاني بسبب النشاط الزراعي ا
ثم السفوح الجبلية التي تحوي هي األخرى على أعداد كبيرة من السكان 

، شبكه المعلومات الدولية(. الذي يتسم islamstory.com/ar)السرجاني، 
بالتنوع العرقي والديني الكبير، الراجع إلى كون اإلقليم معبًرا ارضًيا مرت عبره 

تاريخية فريقيا عبر العصور الموجات بشرية عديدة تحركت بين آسيا وأوروبا وإ
المتتالية، ومسارًا مهمًا النتقال  الثقافات من الجنوب حيث حضارات الهالل 
الخصيب، والى الشمال )الحضارة الروسية(، والى الغرب )حضارات شرق 

 50أوروبا(، وكذلك إلى الشرق )آسيا الوسطى(، إذ يقطن القوقاز أكثر من 
ي لهجات متنوعة، ينذر أن نجد له مثيال في أشعبًا يتحدثون بلغات مختلفة و 

بقعة من األرض لها تلك المساحة الصغيرة، وقد أصاب كثيرا من الجغرافيين 
الذين جابوا اإلقليم ودونوا كثيرا من المعلومات التي عرفها العالم  –العرب 

حينما أطلقوا على اإلقليم " جبل األلسن"، في إشارة  –عن القوقاز فيما بعد 
 (.32، ص2003ة إلى التنوع الكبير في لغات اإلقليم )عبدالحميد، بليغ
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دول القوقاز : المساحة والسكان وأهم المجموعات العرقية واللغوية 
 والدينية
 

 

 

 الدولة

 

عدد السكان 
 مليون نسمة

 

 2المساحة كم

 

 نظام الحكم

 

تاريخ 
 االستقالل

 

 

 األعراق

 

 

% 

 

 

 

 

 اللغات

 

 

 الديانات

 

 

% 

 

 ربيجانأذ

 

 

 

7.953.438 

 

86.600 

 

جمهوري 
 رئاسي

 

أغسطس  30
 م1991

 المسلمون  االذرية 90 االذريون 

 الشيعة

94.4 

 

 الداغستانيون 

 

3.2 

 

 الروسية

 االرثودكس

 الروس

2.5 

 

 األرمن

 

2.3 

 االرثودكس 

 األرمن

2.3 

 

 

 أرمينيا

 

 

 

3.250.000 

 

29.743 

 

= 

سبتمبر  21
 م1991

 االرثودكس ألرمينيةا 93 األرمن

 األرمن

94 

 

 االذريون 

 

3 

 

 

 الروسية

 

 ديانات 

 أخرى 

 

6 

 

 

 

 جورجيا

 

4.436.400 

 

 

69.700 

 

= 

 

مايو  26
 م1991

االرثودكس  الجورجية 70 الجورجيون 
 الجورجيون 

65 

 8.1 األرمن

 

 االرثودكس األرمينية

 الروس 

10 
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 الروس

 

6.3 

 

 الروسية

 

 المسلمون 

 

11 

 

القوقاز 
 الروسي

 

 

3.835.000 

 

 

 

400.000 

 

= 

-  

 خليط من األعراق

-  

خليط من 
 اللغات

مذاهب من 
الديانتين 
المسيحية 
 والمسلمة

- 

 
تداعيات الحملة الفرنسية ضد تركيا في دول المصدر: 

التنافس اإليراني ـ ، جفال،عمار، "  http://www.aljaml.com/node/76184زالقوقا
" ،) ابوظبي:مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية،  آسيا الوسطى والقوقاز التركي في

 (.55، ص2005دراسات إستراتيجية  
 

 ثالثاا: دول القوقاز:
: تقع أذربيجان في منطقة جنوب القوقاز من أوراسيا،أي غرب  أذربيجان -أ 

جان : ربيآسيا وشرق أوروبا،إذ تبرز ثالث سمات رئيسية على جغرافية أذ
بحر قزوين الذي يشكل الحدود الطبيعية الساحلية إلى الشرق، وجبال القوقاز 
الكبرى إلى الشمال، والسهول الواسعة في وسط البالد، بمساحة كلية تبلغ 

ماليين نسمة  8كيلو متر مربع،والبالغ سكانها حوالي  86.600
(Wikipedia.org.)شبكه المعلومات الدولية ، 

موارد االقتصادية، تعد أذربيجان من الدول الغنية بالنفط والغاز ومن حيث ال   
الطبيعي، وواحدة من أهم المواقع في العالم للتنقيب على النفط، ففي 

عاما بين شركة النفط الحكومية  30م تم توقيع عقد لمدة 1994سبتمبر
من شركات النفط العالمية من بينها  13لجمهورية أذربيجان )سوكار( و 

وبي بي، واكسون موبيل، ولوك اويل، وشتات اويل، وذلك للقدرات  أمكو،
التي تملكها تلك الشركات للتنقيب على النفط، باإلضافة إلى ثروات معدنية 
عديدة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والتيتانيوم، والكروم، والمنغنيز، 

أكثر بالكوبالت والخامات المركبة، وامتالكها مساحات زراعية خصبة تقدر 
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هكتار تستغل إلنتاج محاصيل زراعية عديدة مثل الحبوب  4755100من 
والبطاطس والشمندر والسكري والقطن والتبغ، باإلضافة إلى األخشاب ذات 

، شبكه المعلومات .(Site of info please, Azerbaijanالجودة العالية
 .)الدولية

ي ضبة األرمينية فتقع أرمينيا في الشمال الشرقي من اله أرمينيا : -ب 
منطقة جنوب القوقاز، والتي تعرف باسم أرمينيا التاريخية، التي تعد الوطن 
األصلي لألرمن، وهي من الدول ذات التراث الثقافي الضارب في التاريخ، 
ذات الطبيعة الجغرافيا التي تتميز بأنها تغلب عليها التضاريس الجبلية عن 

كيلومتر مربع، البالغ  29.743لي أي مكون طبيعي آخر.بمساحة تبلغ حوا
، ومن حيث 2008مليون نسمة، حسب تقديرات  3.238.000تعداد سكانها 

الموارد االقتصادية، يوجد بأرمينيا مجموعة من المعادن مثل : النحاس، 
الزنك، الذهب، الرصاص، مع كميات صغيرة من الفحم والغاز والبترول، 

الناتج المحلي، الذي برزت أهميته بالمائة من  20وتشكل الزراعة أقل من 
بعد استقالل أرمينيا بشكل ملحوظ، حيث صعدت حصته في نهاية التسعينات 

بالمائة  40بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وأكثر من  30إلى أكثر من 
من إجمالي العمالة. كما يعتمد اقتصادها اعتمادًا كبيرًا على االستثمار والدعم 

 Site of جودين بالخارج )من األرمن المو 
foreign&commonwealth.office,Armenia،. )شبكه المعلومات الدولية 

تقع جورجيا في منطقة جنوب القوقاز من أوراسيا، تشكل  جورجيا : -ج 
روسيا حدودها الشمالية، حيث تمتد مع قمة مجموعة جبال القوقاز الكبرى، 

ن أوروبا وآسيا، ومن حيث والتي تعرف عموما على أنها الحد الفاصل بي
مليون نسمة، يشكل الجورجيون ما يقرب  4.661.473تعداد السكان يقدر بــ 

، أما الباقي 2006بالمائة من تعداد السكان حسب تقديرات عام  83.8من 
فهم خليط من قوميات أخرى، ومن حيث اقتصاد الدولة، فان االقتصاد 

ي م البيانات الحكومية يوجد فالجورجي موصوف بالطبع الخدمي، فوفقًا أله
من المنتجعات السياحية في مناطق مناخية مختلفة، وأكثر من  103جورجيا 
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من المعالم التاريخية والثقافية، أربعة منها مصنفة من قبل اليونسكو  12.000
بالمائة من الناتج  65على أنها مواقع التراث العالمي، إذ يمثل هذا القطاع 

تعدا عن القطاع الزراعي الذي تقدر نسبته ضمن النشاط المحلي اإلجمالي، مب
بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، أما قطاع  10.9االقتصادي بحالي 

السياحة فتزداد أهميته لالقتصاد الجورجي، حيث يجلب الماليين من الدوالرات 
 bbc news, Georgia country سنويًا، كعائدات على اقتصاد الدولة )

profile, شبكه المعلومات الدولية( وتعد جورجيا حاليا من أهم المعابر الدولية،
من خالل مينائي باتومي وبوتي البحريين ضمن البحر األسود، ومعبر لخط 
أنابيب النفط من باكو بأذربيجان مار بتبليسي العاصمة الجورجية إلى جيهان 

واز، خط ( ، وأنبوب خط غاز م(BTCجيهان (  –تبليسي  –بإيران )باكو 
 (. 106، ص2016دحمان، أنابيب جنوب القوقاز )

وهي الجمهوريات التي تمثل جمهوريات جنوب غرب االتحاد الروسي : -د
القسم الشمالي لمنطقة القوقاز، ضمن الخارطة السياسية لحدود روسيا 
االتحادية، الذي يعرف بالقوقاز الروسي، وهي مجموعة من الجمهوريات 

جزءًا من روسيا االتحادية، وهي) داغستان، الشيشان، الصغيرة التي تشكل 
أنجوجوشيا، أوسيتيا الشمالية، أديغيا، كبار دينوبلكاري، قرة شاي شركيسيا (، 

من األراضي  %70التي تمثل اكبر قاعدة زراعية في روسيا، والتي تحتل 
 مالزراعية شمال القوقاز، ومن حيث الموارد الطبيعية التي تعد نسبًيا ذات حج

كبير في اإلقليم متمثلة في احتياطات من النفط والغاز، والطاقة المائية والطاقة 
الحرارية األرضية، وارتفاع الحتياطات خامات المعادن الصناعية، وخامات 
اليورانيوم ومواد البناء واألخشاب الثمينة، ومخزون من الموارد البيولوجية 

ا تمثل أهمية خاصة في تجارة البحرية )األسماك والمأكوالت البحرية(. كم
روسيا االتحادية، لما تمثله من وجود اكبر واهم المواني الروسية ) ميناء 
نوفرووسييسك الكبير، مواني توابسي، سوتشي، كراسنودار، ييسك، محج قلعة 

 -ودربند ( ووجود خطوط النقل الرئيسية للنفط والغاز)خط أنابيب النفط باكو 
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يب بلو ستريم(، وغيرها، ووجود عدد من الطرق نوفرووسييسك، خط األناب
 ، شبكه المعلومات الدولية(.(wikipedia.orgالسريعة  

 المبحث الثالث / التحوالت السياسية الدولية وأثرها على منطقة القوقاز

على مر التاريخ تعد منطقة القوقاز واحدة من أكثر المناطق في العالم ذات   
ية والجيواقتصادية، إذ لعب الموقع الجغرافي تأثير من النواحي الجيوسياس

للمنطقة دورًا مهمًا في االتصال والتجارة بين أوروبا وآسيا، فكانت هذه الميزة 
في مقدمة األسباب التي جعلت القوى اإلقليمية والعالمية تسعى على الدوام 

 بللسيطرة على المنطقة. وبذلك ومنذ انهيار االتحاد السوفييتي، وانتهاء الحر 
الباردة، كان للتحوالت السياسية الدولية اثر كبير على المنطقة، الذي فتح 
الباب واسعًا لتصاعد المطامع اإلستراتيجية لدى عدد من القوى العظمى 
واإلقليمية، بتشجيع من الفراغ األمني الناجم عن ذلك االنهيار، فكانت بذلك 

ن المهمة التي عززت م وال تزال العديد من األسباب التي تشكلت من العوامل
التنافس بين القوى اإلقليمية والدولية على منطقة القوقاز، وتحديدًا دول منطقة 
القوقاز الجنوبي التي تضم أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، ألسباب تتعلق 
بالجغرافيا والجغرافيا السياسية، فضاًل عن المشكالت السياسية ذات االمتداد 

 في العالم . التاريخي واألعلى توتراً 
وتتلخص أهمية منطقة القوقاز اإلستراتيجية بالنسبة للقوى الدولية واإلقليمية 

،شبكه المعلومات studies.aljazeera.net)الصمادي،  في األتي
 -الدولية(:

إنها تمثل حلقة وسط بين آسيا وأوروبا : تصل من الشرق ببحر قزوين،  – 1
بالصحراء الروسية الجنوبية، ومن ومن الغرب بالبحر األسود، ومن الشمال 

الجنوب  –الجنوب بإيران وتركيا. وبناء عليه فهذه المنطقة من ناحية الشمال 
الغرب تربط قارتي آسيا وأوروبا، ازدادت أهمية ذلك بعد  –ومن الشرق 

استقالل دول آسيا الوسطى )طاجيكستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، 
الظروف االقتصادية لتلك الدول، فكان كازاخستان، تركمانستان( مع تغير 

 بذلك طريقًا للترانزيت بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.
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التي تتمتع بها التي فرضت شروطها على دول  اقتصادية، الجيو األهمية –2
 االستراتيجيةالمنطقة ودول من خارج المنطقة، فضاًل عن أهميتها 

 والجيوسياسية. 
عة ية والقومية التي تحويها منطقة القوقاز، ففي هذه البقالفسيفساء العرق – 3

الجغرافية يوجد أكثر من خمسون مجموعة عرقية تتوزع على ثالث عائالت 
 أوروبية، والقوقازية (. –التانيك، الهندية  -لغوية هي : ) التركية

طريق للمواصالت البرية وطرق القطارات، و خطوط انتقال الطاقة  – 4
 نابيب النفط والغاز، منذ فترة االتحاد السوفييتي والى اليوم .والكهرباء وأ

 تجاور الديانتين اإلسالم والمسيحية في المنطقة. – 5
التقاء المدنيات القديمة، إذ شكلت المنطقة نقطة تالقي لعدد من المدنيات  – 6

القادمة من إيران، واليونان، والصين، وتركيا، وروسيا، وأوروبا، الذي أضفى 
 .راعي الوقت ذاته من التنافس والصوعًا حضاريًا غير مسبوق، لكنه عزز فتن
هذه النظرة الجيوستراتيجية لمنطقة القوقاز، نجدها تستند إلى ما هو سائد   

بالنسبة إلى األقاليم الجيوبوليتيكية األخرى الكبرى في العالم؛ التي تقوم على 
ا ئرة إقليمية تتجسد فيهأن لكل قطب أو قوى كبرى في عالمنا المعاصر دا

( التي من بين ما يميزها أن القوى National Interest)(8)مصالحها القومية
الكبرى تلك ال يمكن إن تسمح بتقليص أو انحصار دورها فيها، الن ذلك إنما 
يعني قبوال بتهديد مصالحها الحيوية، وبهذا فان خارطة العالم الجيوسياسية 

تلك القوى وما يحمي مصالحها الوطنية )صقر،  نجدها تتشكل بناء على نظرة
 (.264،ص 2005

هذا الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي لمنطقة القوقاز بدوله وتعقيداته،   
دفع بصانع القرار السياسي في تلك الدول على ابتداع وسائل ومقاربات مختلفة 

ها من ر لخلق توازن في المصالح، يأخذ في االعتبار عوامل التباين في تأثي
دولة ألخرى، تبعًا لوزن كل عامل، فقد يتعاظم العامل السياسي تارة، ويتقدم 

                                                             
ها في عالقاتالسيادة  تعرفت المصلحة القومية على أنها ) الحاجات والرغبات المدركة من قبل الدولة ذا8

المصلحة الدفاعية  -1مع الدول األخرى ذات السيادة التي تكون بيئتها الخارجية وهي أنواع أربعة أساسية: 

المصلحة اإليديولوجية. للمزيد انظر :ناصيف  -4مصلحة النظام الدولي.  -3المصلحة االقتصادية.  -2. 

 .29-28(،ص ص8519)بيروت:دار الكتاب  ي العالقات الدوليةفالنظرية حتي، 
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عليه االقتصادي، دون إهمال العامل الثقافي، وربما تتمازج هذه العوامل 
جميعها في عالقة دول المنطقة الخارجية، لتضفي محاولة خلق حالة التوازن 

 امل دول القوقاز، وخاصة فيهذه بعد االنتقائية على العالقات الخارجية لك
سياستها الخارجية، سببه وجود دول جارة ودول لقوى عالمية لها وزن سياسي 
واقتصادي كبير، مثل : روسيا، والواليات المتحدة األمريكية، وتركيا، وإيران، 
والصين، الهند، على سبيل المثال لها جميعًا مصالح إستراتيجية في المنطقة، 

بحت عليه تلك الدول من عضوية في منظمات أوروبية، باإلضافة إلى ما أص
ورابطة الدول المستقلة، وبذلك توزعت مصالح تلك الدول في المنطقة وفق 
نظرة جيوستراتيجية يمكن التعرف عليها من خالل أهم تلك الدول وهي : 

 الواليات المتحدة األمريكية، جمهورية روسيا االتحادية، تركيا، إيران.
 
 يات المتحدة األمريكية :الوال - أوال
ال يمكن فهم السياسة الخارجية األمريكية في منطقة القوقاز إال من خالل   

فهم ما ارتسمته تلك السياسة من أهداف وغايات، تلك السياسة التي تقوم على 
إن تفكك االتحاد السوفييتي هو اكبر مكسب تم التوصل أليه من الناحية 

 من التنافس الحاد بين الدولتين، والذي أسهم اإلستراتيجية بعد خمسين سنة
في بروز جماع سياسي يهدف إلى مقاومة كل محاوالت إعادة بناء فضاء 
سوفييتي جديد في تلك المنطقة. هذه األهمية اإلستراتيجية تجعل أهداف 
الواليات المتحدة األمريكية في منطقة القوقاز تقوم على اعتبارين هما : 

 ة، واألهمية االقتصادية.جيوسياسياألهمية ال
 : األهمية الجيوسياسية -أ

جغرافيًا تمثل منطقة القوقاز ومعها دول آسيا الوسطى قلب العالم، التي    
تتآخم حدودها المباشرة مع عدد من الدول الكبرى على الصعيدين الدولي 
واإلقليمي، فهي تقع جنوب روسيا، وغرب الصين، وشمال وشرق إيران وتركيا، 

ثم فهذه المنطقة مفتاح هام وموطئ قدم استراتيجي لعدد من القوى الدولية ومن 
واإلقليمية، وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، السيما إن عدد من الدول 
المتآخمة للمنطقة تمثل خصوما أو منافسين لواشنطن، يتعين وفقًا 
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ية عام حدة األمريكلإلستراتيجية القومية لألمن التي أصدرتها الواليات المت
م القضاء عليها أو على األقل إضعافها، حتى ال تمثل تحديا للهيمنة 1992

والسياسة األمريكية، التي في مقدمتها، روسيا، إيران، ومن ثم فان التغلغل 
األمريكي في منطقة القوقاز يمثل عامال هاما في تقويض نفوذ تلك الدول 

 سياسيا من وجهة النظر األمريكية، يضافالمناوئة ومحاولة اختراقها جغرافيا و 
إلى تلك األهمية الجيوسياسية وازديادها، ما تمثله أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر واحتالل الواليات المتحدة األمريكية وقوات حلف شمال األطلسي 
ألفغانستان، حيث أصبحت الواليات المتحدة في حاجة ماسة لدول المنطقة 

غرافي القريب من أفغانستان للتمركز فيها ) النعماني، بالنظر إلى جوارها الج
 (.2، ص2013

فمن الناحية األمنية التي تضفي البعد الجيوسياسي ألهدافها، عملت      
الواليات المتحدة األمريكية على تشجيع دول المنطقة لالنخراط في منظمة 

حلف (، كما شجعتها على التقرب من O.S.C.Eاألمن والتعاون في أوروبا)
(، عن طريق مجلس التعاون الشمال NATOشمال األطلسي)

، غايتها P.P.P)( وبرنامج الشراكة من اجل السالم )C.C.N.Aاألطلسي)
في ذلك تخليص تلك الدول من العزلة الدبلوماسية، ودعم استقاللها، وعزل 
روسيا سياسيا وامنيا تجاه هذه الدول، أمام رغبة العديد من دول المنطقة في 

يص النفوذ الروسي، وتكسير االعتمادية الموروثة من الفترة الروسية، حيث تقل
وجدت الواليات المتحدة األمريكية الفرصة مواتية لتوظيف هذه الظاهرة 

،ص 2013لتشجيع تلك الدول للمضي قدما حتى تحقيق أهدافها )النعماني، 
39.) 
ى فيها عموما، ير  هذه السياسة األمريكية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى   

البعض، وخاصة المهتمين بالشؤون الروسية والسوفيتية من األمريكيين بأنها 
التي اتبعتها أمريكا عقب الحرب العالمية الثانية تجاه (9)تشبه "سياسة االحتواء"

                                                             
وهي السياسة التي اتبعتها الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية تجاه االتحاد السوفييتي، 9

التي تقوم على التزام أمريكي لمقاومة النفوذ الشيوعي الروسي في كل مكان .للمزيد انظر: جيمس 

،ترجمة :وليد عبدالحي قات الدوليةالنظريات المتضاربة في العالدورتي، روبرت بالستغراف،

 .79-75(،ص ص 1985)بيروت:المؤسسة الجامعية للنشر والترجمة والتوزيع
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االتحاد السوفييتي، إال أنها تأتي بصورة جديدة تقوم على فكرة أن سياسة 
في القوقاز وآسيا الوسطى وخاصة زمن إدارة  الواليات المتحدة األمريكية

الرئيس كلينتون تطبق قراءة أو صورة تشابه للبرنامج الذي يدافع عنه هنري 
كيسنجر و زبيغينوبرجنسكي اللذان يدعوان صراحة إلى عزل روسيا بتشكيل 

-سلسة من الدول العازلة قرابة حدودها )
pdf.Boulemkahl.yolasite.com.resouresمعلومات ،شبكه ال

 (.126الدولية، ص
يضاف إلى هذا العامل عند تناول السياسة الخارجية األمريكية في منطقة    

القوقاز، العامل األخر واالهم، وهو الدور الذي أرادته واشنطن لتركيا في 
المنطقة، فعند تأمل الخارطة السياسية ونالحظ موقع تركيا الجغرافي، والتي 

 طلسي، سنكتشف سبب األهمية التي توليهاتعتبر عضو في حلف شمال األ
لهذه الدولة، فهي بوابة الحلف األطلسي )أمريكيًا( نحو ثالثة من أهم بؤر 
التوتر في العالم، وهي منطقة البلقان وشرق المتوسط، ومنطقة الشرق 
األوسط، ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وبحكم موقع وعالقات تركيا المتميز 

حدة األمريكية، حرصت هذه األخيرة على إبراز دور الحليف مع الواليات المت
التركي في صياغة االستراتيجيات األمريكية في المنطقة، هذا الدور يمكن 
فهمه أكثر إذا أدركنا التطابق الحاصل بين المصالح الحيوية التركية مع 
المصالح األمريكية، وتحت هذه المصالح قامت تركيا بادوار ومهام تخدم 

الح األمريكية في القوقاز، إذ ظل األمريكيون ينظرون إلى تركيا كعامل المص
مساهم في تحقيق هدفين جوهرين للسياسة األمريكية : األول إضعاف النفوذ 
الروسي، والثاني احتواء إيران، ولهذا شجعت الواليات المتحدة األمريكية 

مع تركيا،  اديةجمهوريات القوقاز على مضاعفة االرتباطات السياسية واالقتص
اعتقادًا من األمريكيون أن العوامل الثقافية والسياسية والدينية التي تجمع تلك 
الدول مع تركيا يمكن أن تديم هذا التقارب مع تلك الدول، لطبيعة تلك الدول 
التي تبحث عن نموذج سياسي بديل عن النموذج الروسي 

(pdf.Boulemkahl.yolasite.com.resouresمعلومات ، شبكه ال
 (.130الدولية،ص 
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 األهمية االقتصادية :-ب
بالنسبة إلى هذا العامل، يمكن التعرف على السياسة االقتصادية األمريكية    

في منطقة القوقاز من خالل صورتين، األولى المتمثلة فيما قامت الواليات 
المتحدة األمريكية خالل السنوات األولى التي أعقبت استقالل جمهوريات 

تحاد السوفييتي من تقديمها لبرنامج أعده الكونجرس األمريكي لدعم تلك اال
ماليا وتقنيا، لمساعدتها على  Freedom support actالدول تحت اسم 

تجاوز المرحلة االنتقالية، شمل جمهورية أرمينيا وجمهورية جورجيا، مع 
دور الذي لاستثناء جمهورية أذربيجان من هذا البرنامج، الذي يعود سببه إلى ا

، رغم محاوالت اإلدارة األمريكية إقناع (10)لعبه اللوبي األرميني في ذلك
الكونغرس بأهمية تلك الجمهورية كمنتج للنفط، ونقطة أساسية على الخارطة 
السياسية لعبور نفط آسيا الوسطى نحو تركيا وفق المشاريع األمريكية لنقل 

ي بيجاني حينها "حيدر عاليف" فالنفط والغاز، وكذلك  محاوالت الرئيس األذر 
توظيف العامل النفطي، تحت مسمى بالدبلوماسية النفطية في تغيير المواقف 

-األمريكية من هذا النزاع لكن دون جدوى )
pdf.Boulemkahl.yolasite.com.resoures  شبكه المعلومات،

 (.133الدولية،ص 
ي منطقة حدة األمريكية فأما الصورة الثانية للهدف االقتصادي للواليات المت   

القوقاز، فانه يتمثل في الخيار االستراتيجي للحفاظ على مصالحها النفطية 
في بحر قزوين أواًل، الذي تتواجد به مجموعة هائلة من الثروات اإلستراتيجية 

                                                             
تمثل دور اللوبي األرميني في هذا الجانب في وجود الجالية األرمينية الكبيرة في الواليات المتحدة 10

ى أعضاء الكونغرس حتى األمريكية والمنظمة تنظيما جيدا، مما مكنها من ممارسة ضغوط مباشرة عل

يستثني أذربيجان من برنامج المساعدات المقترح، باإلضافة إلى دوره الحقا في ممارسة ضغوط على 

اإلدارة األمريكية كي ال تتدخل في النزاع األرميني األذربيجاني حول إقليم ناجورنوكاراباخ المتنازع عليه 
ة في جنوب القوقاز والواقع ضمن األراضي األذربيجانية ، بين البلدين )يعد اإلقليم أهم النقاط اإلستراتيجي

الذي يعد منذ عقود مدار صراع بين أذربيجان وأرمينيا ، استثمرت أرمينيا  سيطرتها على اإلقليم ذا األغلبية 

 األرمينية بين سكانه من حيث االنتماء العرقي، الذي كان سببا في اندالع النزاع حول اإلقليم بين البلدين عام

م وإعالن األغلبية األرمينية  بين سكانه االنفصال عن أذربيجان وقيام جمهورية 1991م، وفي عام 1988

م دون التوصل إلى حل لالزمة بين 1994ناغورنوكاراباخ من جانب واحد، انتهت بالتوقيع على هدنة عام 

يعكس أهمية دور هذه الجالية الذي بين البلدين. 2016البلدين، ليعود التوتر من جديد في ابريل من العام 

في االنتخابات التشريعية والرئاسية األمريكية وقدرتها على ترجيح الكفة على الساحة األمريكية وخاصة 

-األمن في منطقة آسيا الوسطى،)للطرف الذي تسانده عند إجراء تلك االنتخابات

pdf.Boulemkahl.yolasite.com.resoures،  133ص.) 
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، والذي أصبح بحيرة تتقاسمها خمس دول (11)التي في مقدمتها النفط والغاز
، تركمستان، أذربيجان ( بعد انهيار االتحاد ) إيران، روسيا، كازاخستان

السوفييتي، والتي أصبحت تختلف فيما بينها حول األساس القانوني لتقسيم 
ثرواته، مما أتاح المجال لتغلغل النفوذ األمريكي إلى المنطقة في الفترة 

الذي أدى  اإليرانية، –األخيرة، وثانيًا، تصاعد التوتر في العالقات األمريكية 
ازدياد أهمية الموقع السياسي الذي يمثله بحر قزوين في مجال تفاعالت  إلى

السياسة الخارجية وآلياتها االقتصادية بشان ترسيخ االحتكارات النفطية في 
المنطقة، غايته تأميًنا لحاجتها المستقبلية من الطاقة، ودعما الستقاللها، 

ا على سوق تزداد هيمنتهواستقالل حلفائها األوروبيين في مواجهة روسيا التي 
(. وهو ما تفسره تلك االتفاقيات  2،ص2013الطاقة العالمية )النعماني، 

البترولية التي وقعتها الشركات النفطية الحكومية األذربيجانية بقيمة ثمانية 
مليارات دوالر مع الشركات البترولية األمريكية، إلى جانب حقوق استثنائية 

باحثات حول استغالل بعض الحقول في جنوب لتلك الشركات تضمن إجراء م
، التي أخذت ردود أفعال سياسة غاضبة من جانب روسيا (12)بحر قزوين

الذي يمكن القول معه إن التنافس على منطقة بحر قزوين وثرواته سيكون ذا 
مالمح اقتصادية سياسية،ربما تتطور لتحدث صراعا وتنافسا عسكريا 

 ه المعلومات الدولية(.،شبكestglal.com.article)فكري،

وبذلك يمكن إيجاز أهداف السياسة األمريكية في منطقة القوقاز في األتي 
 -( :6، ص2013)النعماني، 

                                                             
ألًف كيلو  370كم بمساحة تقدر بحوالي 1200مال غرب آسيا على مسافة تمتد نحو قع بحر قزوين شي 11

تمتع به من ثروات نفطية ضخمة يحظى بأهمية جيواستراتيجية واقتصادية مهمة؛ نظًرا لما ويمتر مربع، 

قديرات وكالة توفقًا لالتي تقدر لفتت إليها أنظار القوى العالمية واإلقليمية في بداية الثمانيات وحتى اليوم، 

من االحتياطات  %4إلى  %1.5مليار برميل وهو ما يمثل 40، 15تتراوح ما بين بأنها الطاقة الدولية 

تريليون متر مكعب  9.2، 6.7العالمية النفطية، باإلضافة إلى احتياطات الغاز الطبيعي التي تتراوح ما بين 

أن ما علمنا  اإذ البحرد أهمية دالغاز، وتزمن االحتياطات العالمية إلنتاج ا %7إلى  %6وهو ما يمثل 

التقديرات األمريكية الخاصة باحتياطي النفط الخاص به تفوق تقديرات منطقة الطاقة الدولية لتصل إلى 

 .( www.estglal.com.article،التنافس الدولي على بحر قزوينعماد فكري، ) ( مليار برميل200)
 (الموصوفة بــ )صفقة القرن وأذربيجان، اليات المتحدة األمريكيةتم إبرام اتفاق بين الو 1994في عام 12

من أسهم شركة أذربيجان الدولية العاملة في مجال  %40استأثرت الشركات األمريكية بمقتضاه بحوالي 

 Site of أذربيجان في مجال النفط. من قيمة العقود التي أبرمتها %38على أيضا بمقتضاه والذي النفط، 

info please, Azerbaijan).شبكه المعلومات الدولية(. 
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استغالل فراغ القوة الذي خلفه انهيار االتحاد السوفييتي من اجل ضمان  -1
السيطرة السياسية على القرار السياسي لدول المنطقة الضعيفة، إذ وصف احد 

شارين السياسيين األمريكان ذلك بقوله " إننا نحاول أن نحرك تلك الدول المست
المستقلة حديثا تجاه الغرب، ونريد أن نراهم وهم يعتمدون كليا على المصالح 
السياسية واالقتصادية الغربية بدال من أن يتجهوا إلى طريق آخر، لقد أنشانا 

ن تتجه هم جدا بالنسبة لنا أاستثمارات سياسية إضافية في منطقة قزوين ومن الم
 خريطة أنابيب النفط والخريطة السياسية وفق ما نريد نحن".

عن طرق محاصرتها داخل حدودها السياسية كما ، إبعاد روسيا من المنطقة -2
فعلت في أوروبا، وتقليص سيطرتها على المنطقة، الذي أدى إلى صراع نفوذ 

القرن  أذربيجان منذ توقيع صفقة على المنطقة بينهما، والذي أصبحت بمقتضاه
حليف واشنطن األساسي، الذي يجد تفسيرًا له في رفض  1994النفطية عام 

أذربيجان تجديد عقد إيجار محطة )غاباال( لألبحاث اإلستراتيجية لروسيا في 
، ويرتبط بهذا الهدف هدف آخر، وهو منع القوى الصاعدة ) 2013يناير 

ى حصص من نفط وغاز المنطقة والوجود الصين، الهند ( من الحصول عل
 العسكري والسياسي بالقرب من حدودها.

إستراتيجية التنويع والسيطرة على مصادر الطاقة بعيدا عن الخليج العربي -3
والشرق األوسط اواًل، ثم في مرحلة ثانية من خالل السيطرة على مناطق إنتاج 

زير جية بيل ريتشارد سون و النفط والغاز الجديدة، وقد عبر عن هذه اإلستراتي
الطاقة في عهد إدارة كلينتون بقوله " تلك هي سياسة الواليات المتحدة األمريكية 

 .لمفط والغاز من جميع إنحاء العافي تحقيق أمنها اعتمادا على تنويع مصادر الن
حصار إيران، باعتبار أنها الدولة النفطية التي تشكل احتياطاتها من النفط -4

من  %13، و%9.3من احتياطات الشرق األوسط، و %36و %14والغاز 
احتياطات العالم على التوالي، والعدو اإلقليمي للواليات المتحدة األمريكية، 
ومنعها في أن تتحول لوسيط لوجستي ومركز لتخزين مرور الطاقة باعتبار 
أن إيران تستطيع أن تلعب دور تركيا بالنسبة لنفط وغاز آسيا الوسطى 

 از.والقوق
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 جمهورية روسيا االتحادية : -ثانيا 
إن دراسة التفاعالت السياسية في منطقة القوقاز في عموميتها، سواء منها    

السياسي واالقتصادي، يفرض من البداية أواًل وضع السياسة الروسية كنقطة 
ارتكاز لتقييم سياسات الدول األخرى ومقارنتها بالسياسة الروسية، ومرد ذلك 

ى ثقل اإلرث الروسي بالمنطقة من جهة، وان استسلمت لخسارة يعود إل
المنطقة جغرافيًا فإنها ال تزال مصرة على االستحواذ عليها استراتيجيًا، وثانيًا 
 إلى دور الثروات النفطية في توجيه سياسة روسيا الخارجية من جهة أخرى.

ة، وبه ال طويل فمنطقة القوقاز كانت فضاء تابًعا لإلمبراطورية الروسية لمدة
يمكن تصور سياسة خارجية روسية منفصلة عن تراثها التوسعي القديم،لذلك 
هناك بعض الخصوصيات الروسية مقارنة مع غيرها من الدول األخرى في 
منطقة القوقاز التي يمكن تلخيصها في ثالث خصوصيات هي 

(pdf.Boulemkahl.yolasite.com.resoures.، شبكه المعلومات
 -:(95-94ص ص  الدولية،

إن إقليم القوقاز ما هو إال إقليم كان يشكل جزءا من االتحاد السوفييتي  -1
السابق، وفي تكوينه ال يعبر إال على انه جغرافيًا من األقاليم المتصلة باإلقليم 

 الروسي.
إن روسيا ليست دولة قومية، وإنما دولة متعددة األعراق والقوميات،  -2

متنوعة بعضها أوروبي يشترك مع العرق الروسي في تسكنها أقليات عرقية 
الثقافة والدين، والبعض األخر ينتمي إلى أصول أسيوية، مما يجعل النظرة 

 الروسية إلى إقليم القوقاز بأنه مكمل لها، ويمثل ذات أولوية.
احتفاظ روسيا بمساحات شاسعة بالرغم من تقلصها بعد تفكك االتحاد  -3

 ال إلى اليوم تمثل قارة لوحدها، كما أنها تتميز بموقعالسوفييتي، فهي ال تز 
 يربط قارة أوروبا بآسيا التي من ضمنها إقليم القوقاز.

فإقليم القوقاز الجنوبي بدوله الثالث، كان على الّدوام في صلب االهتمامات   
الروسية من جهة حيويته لألمن الّروسي حيث تعتبر السياسة الروسية أن 

هذه المنطقة هو خط الدفاع األول عن روسيا، وهي السياسة الدفاع عن أمن 
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التي تخضع لالعتبارات التالية 
شبكه studies.aljazeera.net/ar/reports/5/2016.)الصمادي،

 -( :المعلومات الدولية
إن جنوب القوقاز بالنسبة لروسيا يمثل المجال ألحصري لنفوذها، وموطن -1

ا وجب عليها التعامل بحساسية شديدة تجاه المنافسة مع القوى اإلقليمية، لذ
 المسائل المتعلقة بالمنطقة.

االعتقاد الروسي بان الصراع داخل حدود االتحاد السوفييتي السابق هو  -2
 من مسؤولياتها المباشرة وذو مساس بمصالحها الحيوية.

ففي روسيا اليوم، تذهب الجغرافيا السياسية إلى دغدغة أحالم الروس من    
د بالعودة إلى نظرية السير هالفورد ماكندر" قلب العالم"، والقائلة بان جدي

ذا الطرح أسيوية، ه -السيطرة على العالم تبدأ من السيطرة على اليابسة االورو
يعد منذ تسعينات القرن الماضي نقطة االلتقاء المركزية بين اليمين المحافظ 
واليسار المتشدد في روسيا ما بعد السوفييت 

(.alghad.com/articles/551190وخاصة ، شبكه المعلومات الدولية ،)
بالنسبة إلقليم القوقاز الذي يضمه الجنوب الغربي للخارطة السياسية لروسيا 
االتحادية اليوم، الذي يقوم على نظرة جيوبوليتيكي منذ انفرط عقد االتحاد 

سوفييتي، التي يمكن حصرها في مجموعة من التفسيرات من أهمها ال
 -( :32، ص2003عبدالحميد، )

انه قبل تفكك االتحاد السوفييتي كان إقليم القوقاز بكامله يقع ضمن  أوال :
البيت الروسي بوجود كل من ارمينا وأذربيجان وجورجيا، أما اآلن فان الشيشان 

قوقاز الشمالي في جنوب روسيا باتت وداغستان وغيرها من جمهوريات ال
 تمثل الحدود الدولية لروسيا مع جيرانها.

إن استبعاد الجنوب القوقازي من السيادة الروسية من ناحية إستراتيجية، ثانياا : 
يعني إبعادها من مناطق بالغة األهمية في الصراع الدولي على رأسها منطقة 
 الشرق األوسط خاصة

 والعالم العربي وآسيا الوسطى . -ق تركيا وإيران والعرا -

http://www.alghad.com/articles/551190-
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إن التاريخ الروسي هو تاريخ مفعم بولع شديد للوصول إلى المياه ثالثاا : 
المفتوحة وعلى رأسها مياه البحر األسود، فإذا كانت روسيا تطل على اثني 
عشر بحرًا ) يتعرض معظمها إلى التجمد في فصل الشتاء ( فان األهمية 

 يات القوقاز الروسي الشمالي فيما بين البحر األسودالجيوستراتيجية لجمهور 
وبحر قزوين ال يدع مجااًل لالعتقاد بان يتم مساومة روسيا أو تخليها طواعية 
عن اإلقليم القوقازي الروسي، ويذكر في هذا الشأن) المشكل ألشيشاني 
والمطالبة باالستقالل عن االتحاد الروسي عقب تفكك االتحاد السوفييتي(، 

جع ذلك إلى أن اإلطالل الروسي على المياه المفتوحة كانت تحققه أوكرانيا وير 
بسواحلها الطويلة في شمال البحر األسود، وجورجيا بسواحلها في جنوب شرق 
ذلك البحر، ومع حرمان روسيا من النوافذ الساحلية التي فقدتها مع استقالل 

ية بأي مستعدة للتضح أوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا فان روسيا غير
قدم بحري حتى ولو كان على بحر مغلق كبحر قزوين آو بحر شبه مغلق 

 كالبحر األسود.
إن تدفق النفط في منطقة بحر قزوين يجعل روسيا مستعدة في سبيل رابعاا : 

اصة خ إبقاء كل األراضي في الجنوب القوقازي تحت سيطرتها دفع "أي ثمن"
في القوقاز الجنوبي، ذلك التوغل الذي  -روبياألو –في ظل التوغل األمريكي

يرتدي عباءة شركات االستثمار البترولية، والمشكل يتعاظم بالنسبة لروسيا 
الن معظم المناطق الروسية الغنية بالنفط حول بحر قزوين هي مناطق 
إسالمية، إذ يصف بعض الباحثين المنطقة بأنها بحر من الدين يطفو فوق 

أن نتخيل كم تساوي أهمية منطقة يجتمع فيها اإلسالم  بحر من النفط، ولنا
 والنفط معا في كنف عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.

ما أفضت إليه أحداث الحادي عشر من سبتمبر من نتائج، التي  خامسا :
اتخذتها الواليات المتحدة األمريكية ذريعة لحربها في أفغانستان ووصول 

ية إلى أطراف البيت الروسي، الذي صارت به القواعد العسكرية األمريك
جمهوريات القوقاز الروسي على مرمى حجر من هذه القوات، وان كانت 

 أن ذلك ال روسيا قد أبدت مرونة فائقة في مواجهة التوغل األمريكي، إال
 يعني من وجهة النظر الروسية انتقاص من هيبتها على الخريطة الدولية .
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م خاصة على مستوى اإلقلي –الروسية  ستراتيجيةاالأن كل الخطط سادسا : 
تقوم على تدعيم " تماسك " الدولة الروسية وتأكيد "االتحاد"  –الروسي كافة 

الروسي، وفي ذلك نستذكر أن تماسك الحكم الروسي في بداية عهد الرئيس 
للحفاظ على وحدة البيت  (13)بوتين كان مرهونا بنجاحه في"حرب الشيشان"

قضاء على األصولية والتطرف في الشيشان و داغستان الروسي، وال
في  2002الروسيتين، وفي ذلك أكد الرئيس بوتين ضمن خطابه في مايو 

ذكرى االنتصار على النازية، بأنه إذا كانت روسيا تستحضر اليوم عظمة 
انجازها في إلحاق الهزيمة وكسر الفاشية فانه يستلزم عندما كانت الحرب 

 في جمهورية الشيشان ضد األصولية والتطرف.  دائرة على أشدها
وبالعموم فان روسيا تسعى لتعزيز نفوذها في دول المنطقة عن طريق خلق   

المناخات المناسبة للتوسع اقتصاديًا فيها، باإلضافة إلى ما تعتبره من 
مسؤوليات كبيرة لتعزيز األمن فيها، نتيجة لألزمات السياسية واالقتصادّية 

بها، وإلى الّسياسة القريبة من الغرب اّلتي انتهجها رئاسات بعض اّلتي تمر 
دول المنطقة، وان لم يكن لموسكو سياسة واضحة تجاه اإلقليم ولكن الّتدّخل 
الغربي في البلقان، والحرب في الّشيشان، وشعور روسيا أّنها محاصرة، أّدى 

تي يمكن لمنطقة، والإلى بروز تحّوالت في الّسياسة الخارجّية الّروسّية حيال ا
التعرف عليها أكثر إذا ما تناولنا عرض عالقات روسيا مع دول المنطقة، 
التي يبدو أن النموذج المثالي لروسيا، هو بناء عالقات متوازية مع جمهوريات 
القوقاز الثالث، األمر الذي طالما كان هدفا للسياسة الروسية ، ومع ذلك، 

تقر إلى أي أساس متين لعالقات مستقرة فان روسيا بصفة عامة ما زالت تف
مع تلك الدول، في الوقت الذي تتوجه في تلك الدول نحو الغرب وخاصة 

، شبكه المعلومات alghad.com/articles/551190أذربيجان وجورجيا )
عالقات تلك الجوانب المتمثلة في نجد أن أهم ما يميز تلك ال لذا )الدولية

جانبها االقتصادي، واألمني، وكذلك القائم على تأثير النزاعات في اإلقليم 
 على السياسة الروسية.

                                                             
-2009، والثانية عام 1996-1994وهي الحرب التي خاضتها روسيا على فترات ) األولى في عام  -13

( اثر إعالن جمهورية الشيشان استقاللها عن االتحاد الروسي، التي أفضت إلى إبقاء الجمهورية 1999

 ة والتطرف بها.الشيشانية ضمن االتحاد بعد هزيمة األصولي

http://www.alghad.com/articles/551190-لذا
http://www.alghad.com/articles/551190-لذا
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فاقتصاديا، نجد أن األهم بالنسبة لها هو نظرتها لنفط بحر قزوين نظرا 
لتواضع حجم التعاون االقتصادي بين روسيا ودول المنطقة في عمومه، الذي 

بقى من ضمن األهداف اإلستراتيجية لضمان مسيرة التنمية االقتصادية ي
بالنسبة لها الذي يفرض عليها إيجاد خطوات أكثر فعالية لتامين حقوق النفط 
والغاز، وكذلك مواجهة التدخل الغربي الذي يعمل على ضمان ما يسمى"أمن 

ق عن طريالطاقة" األوروبي المستقبلي، ومواجهة الولوج األمريكي خاصة 
الحليفة اإلستراتيجية لها أذربيجان، التي استولت على أكثر أجزاء بحر قزوين 
الغني بالنفط والغاز، دون أن يتم التنسيق بينها وبين الدول األخرى المتشاطئة 
للبحر، الذي يظـهر األصـابع الخفية التي تقوم بها الواليات المتحدة األمريكية 

 شبكه المعلومات الدولية(..estglal.com.articleفي المنطقة )فكري،
أما أمنًيا، نجده يتمثل في القائم على كل ما يمثل تهديدًا في اإلقليم على   

السياسة الروسية، الذي يقوم على ما تعتبره بأنه يمثل جزء من حديقتها 
الخلفية، ومنطقة نفوذها ألحصري منذ زمن اإلمبراطورية الروسية ثم االتحاد 

خاصة بعد انهيار هذا األخير الذي أدى مباشرة إلى انبعاث هذه السوفييتي، و 
المنطقة، وفتح المجال أمام طموحات القوى المجاورة وغير المجاورة الذي 
كان له تأثير مباشر على واقع عالقات القوى فيها، غايته اإلبقاء على نفوذها 

ئها حزاما االقوي على أسس جديدة تكفل االستقالل السياسي لتلك الدول مع بق
 (. 120،ص 2016امنيا ومجاال حيويا خاضعا لهيمنتها )دحمان، 

ومن حيث النزاعات في المنطقة المرتبط بالناحية األمنية لروسيا، فيمكن    
وضع القضاء على الحركة االنفصالية في الشيشان على رأس القائمة، 

الصراع  ابعوالمجابهة الروسية الجورجية لطبيعة تلك المجابهة التي أخذت ط
، 2008بين االثنيات في اإلقليم، داخل المحيط الجورجي، بداية من أغسطس 

اثر المطالبة من إقليمي أوسيتيا وابخازيا الجورجيتين المحاذيتين للحدود 
الروسية الجنوبية باالستقالل عن جورجيا وطلب االنضمام إلى روسيا 

رة السيطرة غير المباش االتحادية، ذلك الصراع والخالف الذي استمر بإحكام
من قبل روسيا على كامل اإلقليمين، وكذلك الصراع المسلح بين أرمينيا 

 .digital( حول إقليم ناغورنوكاراباخ، )دياب،1994 – 1984وأذربيجان )
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ahram. org. eg/articleمع الرفض القطعي ، شبكه المعلومات الدولية ،)
نه، الذي تجسد في إعالن من قبل روسيا ألي تدخل عسكري خارجي في شا

استعداد روسيا للتدخل المباشر في  1992وزير الدفاع الروسي في مايو  
حالة تدخل تركيا عسكريًا في النزاع حول اإلقليم، وأيضًا حين ذهب قائد 
جيوش رابطة الدول المستقلة بعيدا في مستوى التهديد، إذ انذر تركيا بان أي 

ال، بب في اندالع حرب عالمية ثالثة )جفتدخل عسكري لها في أرمينيا سيتس
 (.77، ص2005
 جمهورية تركيا : -ثالثا

تتنوع دوافع تركيا نحو الفضاء القوقازي الجنوبي، منها ما هو خاص      
روابط فكرية،  باألمن القومي التركي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ذو

إلقليمية ولية مع الدوائر اوثقافية، وحضارية، والتي غالبًا ما تتداخل الدائرة الد
 تجاه تلك القضايا.

هذا الوضع جعل تركيا في حالة الدولة األقوى في محيطها اإلقليمي بعد   
مليون نسمة،  72تفكك اإلتحاد السوفيتي، من حيث كتلتها السكانية الكبيرة )

(، ومميزاتها الجيوسياسية، الذي أتاح لها مجموعة 2008حسب إحصاءات 
لها انكشاف عالم تركي كبير كان منكفًأ في الغرفة السوفيتية من الفرص، أو 

لمدة سبعين عامًا، وهو ما حدا بالرئيس التركي األسبق " توركت أوزال" لطرح 
فكرة )العثمانية الجديدة( التي تعني قيام تركيا بدور حيوي وفاعل في محيطها 

تي بها وسط، الالممتد من بحر األدرياتيك إلى سور الصين مرورًا بالشرق األ
تم تجاوز ألهم أطروحات الكمالية في السياسة الخارجية في االنكفاء إلى حد 

وثانيها لجهة الفرص الكبيرة التي أتاحها هذا التفكك أمام تنامي القوة  ،االنعزال
التركية إقليمًيا، وبذلك نجد أن الدوافع الحقيقية التي  تهدف تركيا إلى تحقيقها 

 -:(100،ص1993عبد المجيد، األتي )إقليميًا تتحدد في 
العمل على تحقيق قدر كبير من الفاعلية الســــــــــــــياســــــــــــــية لتركيا، وذلك    -1

بالعمل على  ملء الفراغ الســـياســـي الذي أحدثه انهيار االتحاد الســـوفيتي في 
المنطقة والحيلولة دون تغلغل إيران فيها، لما لذلك من أثار سلبية على تركيا 
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حكم في هــذه الجمهوريــات مواليــة إليران أو منجــذبــة  في حــالــة قيــام أنظمــة
 نموذجها، مما يعني حرمان تركيا من دور إقليمي محتمل لها في المنطقة. إل
التقارب مع الرغبة األمريكية في المنطقة، الســــيما بعد أدراك تركيا لنوايا  -2

الواليات المتحدة والغرب في رفض عودة الجمهوريات إلى النفوذ الروســــــــــــــي 
نيـة، ورغبـة الواليـات المتحـدة والغرب في تنشــــــــــــــيط الـدور التركي المعرقـل ثـا

لعودتها ثانية لروســـيا، وربطها بالنموذج الغربي الســـياســـي واالقتصـــادي عبر 
 تعميم النموذج التركي العلماني.

محاولة التعويض عما تصـــــوره قادتها من ضـــــعف في مســـــتوى ارتباطها  -3
ضـــــــــوء ما تمخض عن انهيار االتحاد  بالغرب الســـــــــيما امنيًا وعســـــــــكريًا في

الســــــــــــــوفيتي من تغيرات، الذي دفعها إلى البحث عن دور مؤثر في مناطق 
، لما يكتســــــيه هذا  القوقازأخرى مثل حوض البحر األســــــود ووســــــط آســــــيا و 

، إذ باتجاه شــرق أوروبا شــمال األطلســي التوجه من أهميته بعد توســع حلف 
في إطار ما يعزيز موقفها  وأهميها  ترى إن عالقاتها مع هذه المنطقة يأتي

و االنــدمــاج في أوروبــا من جهــة حفي التحــالف الغربي من جهــة، وخطوة ن
أخرى، فضــــــــــــــاًل عن  تقوية الموقف التركي في مواجهة الجماعة األوروبية، 
الذي بتعاونها مع هذه الجمهوريات ســــــــــــــوف يؤدي إلى فتح اآلفاق التجارية 

، مع تلك الدول )يحيبية من المدخل التركي والتســويقية أمام الجماعة األورو 
 (.146، ص1992

وإذا مـــا تتبعنـــا عالقـــات تركيـــا مع دول المنطقـــة وبصــــــــــــــورة أدق وأكثر    
تفصـــــــــياًل، نجدها تقوم على الظهور كنموذج يتميز بخصـــــــــوصـــــــــيات، أهمها 
العلمانية والتعددية الســـــــياســـــــية بما تتضـــــــمنه من ديمقراطية برلمانية، وكدولة 

ية متعددة الثقافات، باإلضــــــــــــــافة إلى التجربة االقتصــــــــــــــادية التركية قومية قو 
القائمة على اقتصـــــــاد متطور للســـــــوق، كل ذلك مقارنة بدول الجوار األخرى 

، 2005وال ســـــيما إيران، غايتها تحقيق جملة من األهداف من أهمها )جفال،
 (: 37-19ص ص 

تركية، المصــالح التوظيف العامل العرقي والثقافي في المنطقة بما يخدم  -1
عن طريق إحيـاء الفكرة الطورانيـة القـائمـة على مشـــــــــــــــاعر التضـــــــــــــــامن بين 
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الشـــــــــــعوب ذات األصـــــــــــول التركية التي شـــــــــــكلت دائما احد طموحات بعض 
التيارات الســـــياســـــية في تركيا، على الرغم من أن التركيز على هذا العنصـــــر 

ي الداخل، ات فيخيف تركيا داخليا، القائم على تفســير تصــاعد مطالب األقلي
لذلك تركز األوســـــاط الســـــياســـــية والثقافية على عامل القرابة اللغوية بين هذه 
الشعوب، الذي بسببه نجد أن ثلثي االتفاقيات المبرمة بين تركيا وجمهوريات 
القوقاز بما فيها دول آســيا الوســطى تتعلق بالتعاون الثقافي وال ســيما التعاون 

 اللغوي.
كي الســـياســـي، ودعم قوة اســـتقرار المنطقة، وهو ما تصـــدير النموذج التر  -2

أجمعت عليه اآلراء الغربية في مطلع التســعينات على أن تركيا ســتلعب دورا 
رئيســــيا في إعادة تشــــكيل الخريطة الســــياســــية بالمنطقة، الذي يعزز االعتقاد 
الســــــــائد لدى الطرف الغربي بان واقع فراغ الســــــــلطة الذي حدث في المنطقة 

أنظمة معادية للغرب تهدد مصـــــــــــــالحه المتنامية، وخاصـــــــــــــة في  ينذر ببروز
قطاع النفط، ولتفادي هذا االحتمال أجمعت القوى الغربية على دعم النموذج 
التركي كأداة لدعم ســـــــــياســـــــــتها الخاصـــــــــة، التي عبر عنها الرئيس األمريكي 
األســبق جورج بوش خالل زيارته لجمهوريات آســيا الوســطى في العقد األول 

رن الحــالي، بــان تركيــا تعــد نموذج لسخرين، الســــــــــــــيمــا للجمهوريــات من الق
gates  .research،المســـتقلة حديثا في آســـيا الوســـطى والقوقاز )ألشـــمري 

publication.)شبكه المعلومات الدولية ، 
على  دتحقيق الغايات االقتصـــادية، بما فيها تقبل النموذج التركي، ســـاع -3

ذلك واقع اقتصـــــــاديات دول اإلقليم غداة االســـــــتقالل عن االتحاد الســـــــوفييتي 
الذي كان يتســــم بخصــــوصــــية التبعية الشــــديدة لروســــيا، وندرة االســــتثمارات، 

 وضعف اإلنتاج الصناعي.
أمام هذه األهداف، وإذا ما تناولنا العالقات التركية مع دول المنطقة، نجد 

أذربيجان تحديدًا، حيث ســـــــــاعد التاريخ والواقع  أن تركيا تركز على جمهورية
االجتماعي على إحياء المشــــــاعر المشــــــتركة بين الشــــــعبين، وإبداء أذربيجان 
صــــــراحة إعجابها بتركيا كنموذج ســــــياســــــي، فهي الدولة األولى التي اعترفت 

، والداعمة لســــــــــــلطات أذربيجان في 1991باســــــــــــتقالل أذربيجان في نوفمبر 

http://www.reseach/
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لى إقليم نـــاغورنوكـــاربـــاخ، والموقعـــة معهـــا على اتفـــاق نزاعهـــا مع أرمينيـــا ع
، جاعلة من كل ذلك االستفادة 1992صداقة وتعاون وحسن جوار منذ يناير

من الثروة النفطية ألذربيجان هدفا أســــاســــيًا، حيث راهنت على جلب عائدات 
الذي سوف يخلصها من التبعية الطاقوية، من خالل االستفادة  النفط األذري 

ة التي تزخر بها، فأذربيجان على ســــــــــــــبيل المثال قادرة على جعل الثرو   من
تركيا مســــــتقلة عن روســــــيا في هذا القطاع، وعلى ذلك ســــــارعت إلى إنشــــــاء 
 مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع )تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب(

، الــذي 2018لنقــل الغــاز الــذي يتوقع أن يتمــا في عــام ) تــاب (ومشــــــــــــــروع
اني إلى جســيضــع تركيا في موقع اســتراتيجي مهم إقليمًيا لتوزيع الغاز األذربي

أوروبا، حيث ســــــيوصــــــل الغاز من أذربيجان ماًرا بتركيا إلى اليونان وبلغاريا 
ــــ مليار دوالر، الذي به من المتوقع  47- 45ليصل إلى أوروبا بتكلفة تقدر بـ

مليارات  10 بحجم  2020أن تبدأ إمدادات الغــــــــاز األذري إلى أوروبا عــــــــام
وة وحريــة في دارة عــديــد الملفــات متر مكعــب، وبــان يجعــل من تركيــا أكثر ق

الدولية، بعد أن تكون قد تخلصـــــــــت من أوراق ابتزاز ظّلت تشـــــــــكل ســـــــــالحا 
، شـــــــبكه .albayan.com.uk/Articleاســـــــتراتيجيا في يد أعدائها )مغراوي،

 (. المعلومات الدولية
كل ذلك جعل أذربيجان تدخل في عملية اســــــــــــتقطاب ســــــــــــريعة نحو " األخ  

ســــــــــياســــــــــية ثنائية قوية، تجســــــــــدت في موافقة البرلمان  األكبر" مدعمة بإرادة
األذربيجاني على جعل اللغة التركية كلغة رســـــمية للدولة، ومناقشـــــة مشـــــروع 

،ص 2005تغيير اســــــــــــــم الجمهورية إلى جمهورية تركيا األذربيجانية )جفال،
(. ووجود المســــــــــتشــــــــــارين األتراك في مختلف هياكل الجمهورية 29-28ص

 . )14)، والنظام المصرفينظيم الجيش األذربيجانيومشاركتهم في إعادة ت
أما عالقة تركيا مع أرمينيا فهي تمثل عالقة الجار العنيد، الذي له معها    

مشــــــــاكل موغلة من القدم تتصــــــــل بطموحات إمبراطورية ) أرمينيا الكبرى (، 
ومطــالبــات ثــأريــة ) االعتراف بــالمجــازر األرمينيــة ( وبــأطمــاع إقليميــة داخــل 

                                                             
Les (Karam Patrik,'' Le nouvelenjen regional et international''. 14

Cahiers de  l''Orient,no, 30(1993):157)،مرجع سابق 2005نقالً عن جفال ،

 (.29ص 
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، 2001ضــــــــــــــي التركيــة )قــارص ، وأردهــان ، وطرابزون( )الجهمــاني، األرا
ذري األ –(. و فشــــــل جهود تركيا في تســــــوية ســــــلمية للنزاع أألرمني339ص

حول إقليم ناغورنوكاراباخ من خالل مقترح مقايضة مقاطعات أرمينية بأخرى 
 أذرية بحيث يتيح ارتباطًا أرضيًا بين تركيا وأذربيجان عبر جمهورية نخجوان

األذرية ذات الحكم الذاتي المجاورة لتركيا والمعزولة عن أذربيجان باألراضي 
(،الذي رفضــــــــــته أرمينيا خشــــــــــية منها أن 70، ص 1998األرمينية )مفتي، 

يعمق ذلــــــك من عزلتهــــــا الجغرافيــــــة  ويحرمهــــــا من حــــــدودهــــــا مع إيران 
 (.107، ص1998)جفال،

 
الجهـــة الغربيـــة من إقليم أمـــا العالقـــة مع جمهوريـــة جورجيـــا، الواقعـــة في    

 تضــــاعف معدالت الصــــادراتالقوقاز الجنوبي، نجد أنها تتركز تحديدا على 
لمناطق معينة من الجمهورية التي والواردات بين البلدين وخاصــــــة بالنســــــبة  

تطل على البحر األســــــود، وهي جمهورية أجاريا المســــــتقلة ذاتيا التي يقطنها 
 االحتالل العثماني، وجمهورية ابخازيا أغلبية مســلمة، بفضــل ثالثة قرون من

المستقلة ذاتيا ذات األغلبية المسيحية التي ينحدر سكانها من أصل تركي،) 
 (.31، ص2005جفال، 

وان كان هناك ما يشوب عالقات تركيا مع دول المنطقة، إال انه منذ مجيء   
ول والعالقات بين تركيا ود 2002حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 

القوقاز تشهد تحسنا مطرًدا بسبب سعي تركيا إليجاد أسواق جديدة وإيجاد 
أسيوية تمتد من البحر األسود وبحر قزوين والبحر  -منطقة تجارية حرة أورو

األبيض المتوسط لمنتجاتها خالف السوق أوروبية 
sasapost.com.caucasus)وإلى أن الحزب )، شبكه المعلومات الدولية ،

أو  يؤثر على إضعاف الموقف التركيفة تعامله مع روسيا بما ال قد غير فلس
عوضا عن النظر إليها على أنها "منافس"  التأثير في نفوذها في المنطقة،

وامل والى ع آخذًا بعين االعتبار معطى الجوار الجغرافي وارتباط المصالح
، شبكه .albayan.com.uk/Articleالقوة الروسية التي تتمثل في )

 -: ( لومات الدوليةالمع



 

 
132 

اعتماد تركيا األساسي على موارد الطاقة الروسية بوصفها تستورد ثلثي  -أ
من الغاز والنفط  % 60،حيث تستورد تركيااحتياجاتها من الغاز من روسيا،

وغاياتها من إقامة مشروع نقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى من روسيا، 
لسياسات التركية المتعلقة أوروبا؛ وهو ما قد يشكل عامل ضغط على ا

ركيا وقد بينت األزمة التي نشبت بين تبمصالح روسيا ونفوذها في المنطقة. 
ذلك بوضوح عند إسقاطها للطائرة الحربية الروسية في 2015 وروسيا شتاء

 األجواء السورية.
استمرار الفاعلية الروسية في منطقة القوقاز، الذي شكل ضغطا على  -ب

نا ما ونذكر هومنع مد نفوذها وقيامها بدور فاعل فيها،  تركيا في المنطقة
، عند اتهامه ألردوغان بمحاولة 2015قاله الرئيس بوتين عن تركيا في نوفمبر

أسلمت تركيا، الذي كان أحد أكبر أسباب االنقالب ضد تركيا من قبل روسيا 
 والغرب، فالغرب الذي دخل في صراع شديد مع روسيا في السنوات األخيرة،

عدل عن فكرة إسقاط النظام الروسي؛ ألن الخبراء الغربيين قدموا بحوثا 
ودراسات تشير إلى أنه في حال سقطت روسيا وتفككت فإّن المستقبل سيكون 
للجمهوريات اإلسالمية السابقة التي تضمها منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، 

قة، ى هذه المنطوأن الدور التركي سيكون العامل الحاسم في عودة اإلسالم إل
الذي يتطابق مع ما ذهبت إليه من حيث الفكرة البحوث والتقارير الروسية، 
الذي أكد على أن الدور التركي تحت هذا التفسير في دول القوقاز وآسيا 

 .الوسطى أهم من أي دور آخر في العالم
اإليراني في العديد من القضايا اإلقليمية، ودوره في  -ج. التوافق الروسي  

 ,Gokhan Bacik))إضعاف  الدور والنفوذ اإلقليمي التركي في المنطقة.
“Turkey and Russia in the Arab Spring: Straining Old Rifts Further?” 
The German Marshal Fund of the US (August 16, 2012), pp. 2-3. 

 يتضــــــــــــــح ممــا تقــدم أن تركيــا تمثــل مكــانــا "مرموقــا" في عالقــاتهــا مع تلــك
الجمهوريات ضمن مدركات صناع السياسة فيها لمتاخمتها هذه الجمهوريات 
جغرافيا، وانعكاســــــاته الســــــياســــــية واالقتصــــــادية، تلك العالقات التي اعتبرتها 
إيران بأنه ال يمكن وصــــــــــــــفها إال أن تركيا ما هي إال دولة عميلة للواليات 
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دول  المتحـــــدة األمريكيـــــة والغرب، تســــــــــــــعى إلى فرض نموذج غربي على
ـــــة،  ـــــا الوســــــــــــــطى اإلســــــــــــــالمي ـــــة آســــــــــــــي المنطقـــــة، وخـــــاصـــــــــــــــــــة دول منطق

.)sasapost.com.caucasus.com.شبكه المعلومات الدولية ،(. 
                                              جمهورية إيران :  -رابعا 
يًّا ممّيًزا لدول منطقة القوقاز، فهي من جهة مطّلة تحتل إيران موقًعا جغراف  

على الخليج العربي، ومن جهة ثانية محاذية آلسيا الوسطى، وفي نفس الوقت 
مشاطئة لبحر قزوين، هذا الموقع يجعل من إيران أن تكون لهذه المنطقة 

 الحبيسة منفًذا أساسيًّا إلى البحر عبر الخليج العربي وبحر عمان.
المنطقة كساحة تنافس دولي كانت الّسياسة اإليرانية تجاهها  فمنذ بروز 

تّتصف بالواقعية والبراغماتية، خصوًصا وأّن إيران تملك العديد من المصالح 
في هذه المنطقة اّلتي تعتبر حيوّية بالّنسبة لها. وفي مواجهة الّتحّديات اّلتي 

لّتطّورات اّلتي تتكّيف مع اتواجهها في اإلقليم كانت الّسياسة اإليرانّية تتدّرج ل
شبكه المعلومات الدولية(. lebarmy.gov.lb.content.مّلي، ) عليه تطرأ
وأمنية وجغرافية، ادية ـية واقتصـالسياسة انطلقت من عدة اعتبارات سياستلك 

وفي والسياسات ى تحقيق مجموعة من األهداف ـا علـنصب عينيهواضعة 
 -شبكه المعلومات الدولية( :aijs.net.iasj.األتي )ألعبيدي،مقدمتها 

منطقة القوقاز وتنمية ل في دواالقتصادية تعزيز مصالح إيران    -1
اإليرانية، منها كأسواق جديدة للصادرات ل، واالستفادة التعاون مع هذه الدو

بين منطقة القوقاز ل وصكحلقة فضال عن استثمار موقع إيران الجغرافي 
ل القوقاز إلى كطريق لعبور صادرات دو منهواالستفادة والخليج العربي 

 العالم .ل الخليج العربي ثم إلى دول دو
وب ـة دون نشـالقوقاز والحيلولل دوإقليم في واالستقرار تعزيز األمن  - 2

 من واستقرار إيران.  أالصراعات العرقية التي قد تهدد وتنعكس على 
ل من خال، رانالخروج من العزلة السياسية الدولية المفروضة على إي-3

ي ـوهو ما تجسد أساسا فل المنطقة، البحث عن شركاء إقليميين بين دو

http://www.sasapost.com.caucasus.com/


 

 
134 

التي اعتمدت األمريكية أرمينيا كاتجاه مضاد للسياسة االتحادية ويا ـروس
 ي توسيع نفوذها في هذه المنطقة.ـعلى تركيا وأذربيجان ف

األمريكية المتحدة الواليات المنطقة عن إقامة عالقات وثيقة مع ل ثني دو -4
ل تعزيز العالقات خالمن حليفة لها ل مباشر أو عن طريق دول بشك

 ل.مع هذه الدواالقتصادية  
أو االتحادية إلى إثارة روسيا ي تعزيز النفوذ اإليراني بطريقة ال تؤد  -5

 دول القوقاز.أنظمة الحكم في جمهوريات 
النفط  لإلى المنطقة كمنافس إلقامة مشاريع نفطية وخطوط نقل لدخوا -6

 من خبرة في إنتاج وصناعة النفط. والغاز بما تملكه
افس ـأثير تنـاز خضعت لتـمنطقة القوقل مع دوإال أن تلك السياسة اإليرانية   

االتحادية والواليات ودولي وصراع فرض النفوذ السيما بين روسيا إقليمي 
الستثمار اعلى أكبر مشاريع ل والحصوفي محاوالت للهيمنة المتحدة 

 المنطقة.في القتصادية ا
وإذا ما تتبعنا العالقات اإليرانية مع دول المنطقة في إطار ذلك التنافس،    

نجد أن جمهورية أذربيجان تأتي في مقدمة االهتمامات اإليرانية، إذ تشكل 
أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة إليها العتبارات أساسية شكلت على الدوام 

ي توجه إيران نحو القوقاز، منها ما هو جغرافي، نقطة التمركز األساسية ف
وثقافي وعقائدي مشترك يمس بالوحدة الوطنية اإليرانية، ومنها ما هو 

 اقتصادي.
فمن حيث العامل الجغرافي تعد أذربيجان الدولة الجار المباشر إليران   

كم، ومن الجانب الثقافي والعقائدي أهمه  760بحدود مشتركة يبلغ طولها  
المتمثل في أن أغلبية سكانها من المسلمين الشيعة، مع تداخل أثني ذلك 

مليونا بحسب بعض  22ماليين اذري في إيران ) 6قوي، إذ يوجد نحو
منهم ال يتكلمون الفارسية، المرتبط وجودهم  %60التنظيمات األذربيجانية(، 

 يبالحدود المشتركة للدولتين، باإلضافة إلى انتشار المذهب الشيعي، الذ
يخلق نوعا من التخوف اإليراني حول إحياء المطالب التاريخية بتوحيد الشعب 
األذري، إذ ترى الحركات الوطنية األذرية إن تقسيم أذربيجان ما هو إال نتاج 
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مؤامرة تاريخية بين روسيا القيصرية وإيران، وبالتالي فان استقالل أذربيجان 
في أذربيجان المستقلة  المستقلة من الممكن أن يحدث نهضة اقتصادية

باالعتماد على ثرواتها النفطية، ومن شانه إحداث جاذبية قوية لمنطقة 
أذربيجان اإليرانية نحو "الوطن األم"، وبالتالي فان استقالل أذربيجان يعتبر 
بمنزلة السيف المسلط على الوحدة اإليرانية، وانطالقًا من هذا المعطى، اتسم 

رح التاريخي حول تقسيم أذربيجان، المبني على التحرك اإليراني برفض الط
الفوارق التاريخية بين أذربيجان الشمالية والجنوبية، كما تؤكد على البعد 
اإليراني في تاريخ المنطقة وثقافتها، مع التركيز على الطابع الفارسي والوحدة 

ية ر المذهبية، في محاولة لمقاومة التيارات الطورانية النشطة في األوساط األذ
(. وتحت هذا المعطى 40-39، ص ص،2005بدعم من تركيا )جفال، 

كان لإلحداث  التي شهدها اإلقليم ضمن الحراك الشعبي الداخلي مع بداية 
 في إيران خير مثال على ذلك . 2018العام 

أما اقتصاديًا، ورغم إدراك إيران حقيقة أن أذربيجان تمثل اكبر اقتصاديات   
ال أن إيران لم تنجح في استخدام قدراتها لتنمية العالقات دول جنوب القوقاز، إ

مع أذربيجان من الناحية االقتصادية، رغم وجود عدد من العوامل التي يمكن 
أن تعزز إمكانيات تنمية التعاون االقتصادي، على سبيل المثال أن إيران 
وأذربيجان تحدان بحر قزوين، وعضوية كال البلدين في منظمة التعاون 

، فضال عن مشتركات أخرى تدعو إلى التعاون (15)(ECOقتصادي )اال
اإلقليمي، وخاصة في مجاالت الطاقة والتجارة والنقل واالتصاالت وبناء 
القدرات لتعزيز ذلك التعاون 

                                                             
بالعاصمة اإليرانية طهران، التي  1985وهي المنظمة المعروفة تحت اسم"ايكو"التي تأسست عام   15

تها حينها ثالث دول هي:إيران،وتركيا،وباكستان لغايات خلق تعاون اقتصادي بين تلك ضمت في عضوي

الدول، واالنفتاح على محيطها الخارجي، والتي انضمت إليها عقب انهيار االتحاد السوفييتي سبع دول 
ن مجموعة إسالمية هي: أفغانستان، وأذربيجان، ومجموعة دول آسيا الوسطى الخمس،                  إال أ

من العوامل والعراقيل أدت إلى فشل عمل المنظمة، منها على سبيل المثال واالهم: ضعف حجم التبادل 

التجاري بين تلك الدول، و طبيعة التنافس والصراع بين الدول اإلقليمية الكبرى)إيران، تركيا(نتيجة 

رانية اء القمة للمنظمة في العاصمة اإليتوجهاتها السياسية واألمنية، ذلك الصراع والتنافس الذي كشف عنه لق

(، الذي بين عدم قدرة هذا نفي ظل غياب مجموعة من قادة تلك الدول  )تركيا، كازاخستا 2000في مايو 

-األمن في منطقة آسيا الوسطىالتنظيم في التحول إلى قطب اقتصادي أو تكتل إقليمي بارز)للمزيد انظر : 

pdf.Boulemkahl.yolasite.com.resoures.، 23- 22ص ص.) 
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شبكه  studies.aljazeera.net/ar/reports/5/2016.)الصمادي،
 ( .المعلومات الدولية

ل متازة وتعاون بين البلدين، ذلك المتمثولعل تفسير ما يعيق خلق عالقات م
في طبيعة البنية السياسية لنظام الحكم في كل دولة، ووجود من العوامل 
العابرة لإلقليم والمؤثرة على صعيد تحجيم ذلك التعاون، مثل الموقف اإليراني 
من مشكل إقليم ناغورنوكارباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، ووجود 

ليمي وسيطرة لقوى دولية في منطقة جنوب القوقاز، أهمها نجاح تنافس إق
اإلدارة األمريكية من خالل الضغط وتقديم االمتيازات لدول المنطقة بإقصاء 

studies. إيران، وظهر ذلك واضحًا في مناسبات عدة من أهمها )بدوي، 
Aljazeera reports/2013معلومات الدولية (:، شبكه ال- 

الدولي في أذربيجان في  16استبعاد إيران من مشروع )الكونسورتيوم( -1
 تسعينات القرن الماضي. 

استبعاد إيران من مبادرات تعزيز أمن الطاقة، الممثل في ما بدأته دول  -2
TAG  من  2006جورجيا ( منذ  –أذربيجان  –الثالث        ) تركيا

مظلة الناتو، وزيادة في القدرة التسليحية والتعاون  مناورات وتدريبات تحت
 حديا للدور اإليراني في اإلقليم.العسكري، وهو ما يشكل ت

وإلى جانب هذا الجهد الصعب تجاه أذربيجان، تطورت العالقات اإليرانية   
مع أرمينيا تدريجيًا على أساس المصلحة الواقعية للطرفين، بين نظام إسالمي 

فعال قومية ويطمح لالضطالع بدور قوة إقليمية فاعلة، ونظام يتحرك بردود أ
علماني يعاني عدم االستقرار والعزلة اإلقليمية بفعل العالقات المضطربة مع 
دول الجوار الرئيسية تركيا من الغرب وأذربيجان من الشرق، لذا بقت إيران 

سياسية و  هي الشريك األكثر قربا الذي تعلق عليه أرمينيا أمااًل اقتصادية
مهمة، يشجعهم في ذلك موقف إيران السياسي المعتدل حول مشكل إقليم 
ناغورنوكارباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، وتطوير عالقات 

                                                             
مجمعا من مجموعة من الشركات األمريكية البريطانية والنرويجية والتركية واألذربيجانية تعمل على  16

استغالل واستثمار النفط األذربيجاني على نطاق واسع ، لدرجة أن العملية اصطلح على تسميتها بــ "صفقة 

 القرن".

http://www.studies/
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اقتصادية متينة مع أرمينيا، الذي يعكس الطموح اإليراني أوالً في الحفاظ على 
امي نفوذ نيا إلى مواجهة تنالوضع الحدودي السائد أثناء العهد السوفييتي، وثا

تركيا الحليف األول ألذربيجان، وهو ما يفسر السلوك الجيد وااليجابي إليران 
 (.43، ص2005تجاه أرمينيا)جفال ،

وبالسياسة الذرائعية نفسها طورت إيران عالقاتها السياسية واالقتصادية مع  
ية لروسجورجيا، ساعدها في ذلك رغبة جورجيا في اإلفالت من القبضة ا

والعالقات المتوترة مع موسكو بسبب دعمها للحركات االنفصالية في إقليم 
أبخازيا، واقتصاديًا على الدخول في مشاريع مشتركة مع جورجيا بما يعود 
بالفائدة على الطرفين، لعل أهمها طموح إيران إلى جعل جورجيا منفذا 

وروبا )جفال األسود نحو أ استراتيجيا ودائما للنفط والغاز اإليرانيين عبر البحر
 (.43، ص 2005،

بكة ه شالدولي تربطه بالمجتمع إذًا، فمنطقة القوقاز بدولها أصبحت طرفا في 
 نع قادرةاالقتصادية والسياسية واألمنية، الذي يجعلها غير  من العالقات

 مهاش ظماـك األستاذ ىري ثحي المنطقة، في الجديدة ولياتهاؤمس نمالتملص 
به لما تتمتع معه اهتمامات دولية  جولواليثير هذا أن  ابةرال غنعمة ّأنه 
 باقوعإلى تفضي  اتيجيةرستوجي و ليتيكيةوبوو قيمة جيأهمية  نمالمنطقة 

، وسياسية، وثقافية، يتعذر على دولها إعفاء نفسها منها صاديةـاقت، أمنية
 (. 256،ص1997، )نعمة
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 :الخاتمة
اسة هو ذلك المتمثل فيما شاهدته منطقة الذي أمكن استخالصه من الدر    

القوقاز من تحوالت اثر األحداث التي شهدها العالم منذ بداية العقد األخير 
من القرن الماضي، بعد أن تمكنت دول المنطقة من التخلص من االحتكار 
اإلقليمي والتبعية المطلقة لروسيا، وهي حالة فرضتها الجغرافيا الحبيسة لدول 

اجتها لشركاء خارجيين يمكنونها من النفاذ إلى العالم لتبدأ مرحلة المنطقة، وح
جديدة تتصف بالسيولة اإلقليمية كما يصفها البعض التي أتاحت لعديد من 
القوى اإلقليمية والدولية اختراق المنطقة والنفاذ إليها،.هذا الوصف ال يمكن 

ودة لمنطقة بعد عإال بسبب التوازنات الجديدة التي عاشتها اأوال األخذ به 
روسيا إلى المسرح الدولي كقوى فاعلة، وبروز الواليات المتحدة األمريكية 
كقطب عالمي جديد في النظام الدولي، وبروز قوى إقليمية صاعدة مثل إيران 

لسياسية ا بسبب الميول وثانياوتركيا ومن خارج اإلقليم لها أطماع بالمنطقة، 
تي تبحث عن أعلى العوائد بما يعود على لدى النخب الحاكمة في المنطقة ال

دولها بالفائدة في ظل غياب نظام إقليمي فاعل يضمها و يجمعا بشكل 
يتناسب مع مقدراتها المادية والمعنوية الذي خلق فراغ كبير في المنطقة جعاًل 
منها محل أطماع دولية كبيرة وتنافس وصراع اتسم بالحروب الصامتة بين 

ذلك الفراغ وتحقيق طموحاتها السياسية واالقتصادية  تلك الدول بدافع مأل
المتنوعة و مصالحها القومية في المرتبة األولى. وبذلك يمكن الحديث عن 

  -أربع استنتاجات أمكن التوصل إليها والتي تتوافق وفرضية الدراسة وهي :
 اإن العامل الجغرافي، وأثاره الحتمية على منطقة القوقاز، كان سببا رئيسي -1

في تدافع الدول الكبرى من داخل اإلقليم وخارجه على المنطقة، في صورة 
غير مسبوقة، وبشكل جلي، الذي يعد أمر طبيعي لم تستطيع الدول المنطقة 
تجنبه، ولكنها بالمقابل قد تكون قادرة على توظيف ذلك التنافس والتدافع إذا 

 حداثة عهدها. ية واالقتصادية رغمما تمكنت من بناء مؤسساتها السياس
إن مالمح التوجه الذي اخذ طابع التنافس بين الدول المتصارعة على  -2

منطقة القوقاز، الذي تجلى في مظاهره بسمات عديدة، منها ما هو سياسي 
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واقتصادي واجتماعي وعسكري، إنما يعكس إلى حد بعيد معاني ودالالت 
 المنطقة بالنسبة إلى تلك الدول. مدى أهمية

األوضاع التي تعيشها دول اإلقليم والغير واضحة المعالم، التي في ظل  -3
تعد في حد ذاتها تحديات للدور الذي تقوم به الدول المتصارعة على المنطقة، 
فان تلك الدول سوف تعمل على الرضوخ لتلك المطامع والضغوط، والتعايش 

منها على  امع الواقع الجديد، مع التأكيد على منافع االعتماد على النفس سعي
 الدول بما يحقق مصالحها القومية.تسوية إستراتيجية بين تلك 

تصور حضور دولي دائم في المنطقة، يقوم على المتغيرات الراهنة  -5
والمستقبلية للمنطقة، بما يعزز مصالح الدول المتدخلة في اإلقليم 
سياسيا واقتصاديا، الذي سوف يكون له األثر المباشر على دول 

 .ستقرار السياسي في دول اإلقليمع امتداد مظاهر عدم االالمنطقة، م

 ملحق خريطة دول منطقة القوقاز

 

المصدر: تداعيات الحملة الفرنسية ضد تركيا في دول القوقاز ، 
www.aljaml.com/node/76184 
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 :  المقدمــــــــة

كان العاج مصدراً مهماً من مصادر الثروة اإلثيوبية وتصدر        

قوائم الصادرات اإلثيوبية عبر مراحل التاريخ اإلثيوبي بداية من 

ازت بنشاطها التجاري في البحر التي امت Axumمملكــة أكسوم 

أبرز    Adulisاألحمـــر و المحيط الهنـدي عبر ميناء ادوليس 

موانيها آنذاك . فقد نقلت السفـن اإلثيوبية العاج إلى الهند و بالد 

ولم تشــر المصادر التاريخية إلى  (1)فارس و اليمن و بيزنطة 

م الصادرات بدايــة محددة لتصدير العـــــاج رغم تصدره قوائ

 اإلثيوبية .

شهد تصدير العاج تطورات في فترة حكم الملك منليك          

( والتي تميزت بتوسع  1913ـ  1889)  Menelik IIالثاني 

إقليمي كبير أتاح له الفرصة للسيطرة على أراضي واسعة شكلت 

فيما بعد دولة إثيوبيا الحديثة . حيث ضمن الملك منليك الثاني 

ابتـــاً من اإليرادات و االستحواذ على العاج و الرقيـــق مصــدراً ث

، وهمــا السلعتان اإلستراتيجيتان في تعزيز وضعـــه االقتصـــادي 

. فما هو العاج ؟  وما هي السياسة التي اتخذها الملك منليك الثاني 

للحفاظ على تصدر هـذه السلعـــة قائمـــة الصادرات اإلثيوبية ؟ و 

 

 تجـــارة العـــاج في إثيوبيـــــــــــا

 1913ـــ  1889

 

 د . خديجـــــــــــة أحمد الطناشي
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يرات التي طرأت على تصديرهــا ؟ وألهمية الموضوع ماهي المتغ

 1913ـ  1889في تاريخ إثيوبيا االقتصادي وخاصة في الفترة ) 

( التي شهدت ارتفاع صادرات العــاج في بدايتها وانخفاض مستوى 

التصديــر في نهايتها . رأت الباحثــة ضرورة تسليط الضوء عليه 

ي وجمع المعلومات المتناثرة وإبرازه مستخدمة المنهـــج التاريخ

في بعض المراجع ودراستها و تحليلها وإعادة ترتيبها وإيجاد 

روابــط بينها لتأخذ سياقها التاريخي للوصول إلى بعض النتائج . 

وقد واجهت صعوبــة في البحث عن قوائــــم تصدير العـــاج 

 مما دفعها إلى استخدام 1913ـ  1889متسلسلة خــــالل الفترة 

قوائم بعض السنوات و في مواني وأقاليم محددة الموجــــودة في 

المراجـــع والتي في مقدمتها كتاب " تاريخ إثيوبيـــا االقتصادي " 

Economic  History  of Ethiopia  1800 - 1935   

 لمحة تاريخية عن تجارة العاج : 

لغربي اتقع المناطق الرئيسية للغابات في الغرب و الجنوب         

اإلثيوبي ، إضافة إلى المرتفعات الشرقيـــة وجنوب غرب 

وتنوعت الغابــــات    Addis Ababaالعاصمـــة أديـــس أبابــا 

إلى غابات كثيفة و غابات عالية وأخرى واسعة وغير كثيفـــة ، 

ً لمظاهر السطح و المناخ .  واختلفت بالتالي نوعية أشجارها تبعا

 في الغابـات المرتفعـة تختلف عن مثيلتها التيفاألشجار التي تنمو 

تنمـــو في األوديـــة وعلى السفـــــوح السفلى للمرتفعات و 

  (2)الهضاب وفي مقدمتها أشجار الصنوبر اإلثيوبي 

توجد في الغابات اإلثيوبية العديد من أنواع الحيوانات من أهمها     

التــــالل و  األفيال ، خاصة في جنوب غرب إثيوبيــــا حيث

  Tigreو تجري   Dessieالمناطق الرطبــــة أهمهـا منطقتي دسي 

و تعتبر أنيابها " العاج " مصـدراً مهمـــاً من مصــــادر الثروة 

  (3)اإلثيوبية  

وُعرف العاج بأنه " أنياب الفيلة ، وال يسمى غير الناب عاجاً       

بأنه " عظــم الفيل ،  وُعرف كذلك (4)، والعواج : بائع العاج " 
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صدر العاج عبر المواني اإلثيوبية ؛  وتفاوتت  (5)الواحــدة عاجة " 

أهمية الموانـــي لتصدير العاج حسب كميتــــه و زمن تصديره ، 

ففي مملكة أكســـوم كان العاج يجمع من المناطق الداخليـــة ـ 

ينة أكسوم ـ في مد  Sennerوأحيانـاً من خارج الدولة كمنطقة سنار 

و منها تتفرع عــدة طـــرق لتصل إلى ميناء ادوليس الذي كان 

ً لتجارة العـــاج وتصديره ، ووصفت مدينة كلوا  يمثل سوقــا

Chloe   بأنها مدينة تقع إلى الداخل وإنها المركز الرئيسي للعاج "

 الدي زادت أهميةــــبداية القرن التاسع عشر المي و مع      (6)" 

الذي يصله خط تجــــاري يبدأ من   Massawaصـــوع ميناء م

ويمتد عبر أقاليـــم التجري وجوندار   Shewaإقليــــم شوا 

Gondar   وجوجامGojam   إلى ميناء مصوع على البحر األحمر

و هرر   Arussi. ويمتد خط تجاري أخر غرباً من اروسى 

Harar   إلى خليــج عدن إلى مواني زيلعZeila   جوره  و تا

Tajura   و بربرهBerbera   و زادت أهمية بعض هذه المواني .

، إضافة  1913ـ  1889كميناء مصوع و ميناء بربرة في الفترة 

خاصة    Djibutiإلى ظهور مواني جديدة أخرى مثل ميناء جيبوتي 

. وتحولت  (7)بعد ربطه بخط سكـــة حديد جيبوتـــي ـ أديس أبابا 

ثيوبيـة إلى ميناء جيبوتي على حسـاب مينائي بذلك التجـــارة اإل

و هي  Gambela  (8)زيلــع و بربرة . " ومينـــاء " جامبيال 

منطقة على الحدود السودانية اإلثيوبيـــة ، اعتبرت أهم مركز 

لتجارة العبــور " الترانزيت " والجدير بالذكر إنه أثناء حكــم الملك 

( برزت أهمية طريق  1889ـ  1872)  John Ivيوحنا الرابع 

، فقد كانت القوافـل   1885ـ  1875السودان ، خاصـــة في الفترة 

تحمل البضائــع و منها العاج إلى الخرطــوم و بورسودان عن 

طريق منطقـــة جامبيــــال التي كانت أهـــم طريق لتجـــارة العبور 

 (9)بين إثيوبيـا و الســودان و مصر

في العالقات اإلثيوبية ـ السودانية منذ تولي انعكس التحسن       

على زيادة أهمية المنطقة  1889الملك منليــك الثاني الحكم عام 
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 1894الحدودية باعتبارها أهـم المنافذ للتجارة اإلثيوبيـة ، فقي عام 

عقــد الملك منليك الثاني اتفاقية مع الحكومـة السودانيــة نصت على 

ركة التجارة بين الدولتين خاصــة تجارة حسن الجوار ، و زيادة ح

العاج و الذهب و الماشيـــة ، ولتسهيل التجارة أنشأت الحكومـــة 

 1911اإلثيوبيــة جسـراً حديدياً بمساعدة الحكومــة السودانيــة عام 

اقرب القــرى اإلثيوبيـة إلى جامبيال  Tabwaليربط قريـة تابوا 

في حجـــم تجـــارة العبور "  ( زيــــادة 1ويوضح جدول رقم ) 

 (10).  1911ـ  1910الترانزيت " عام 

 1911ـ  1910الحركة التجارية عبر جامبيال 

 مقدرة بالدوالر

استيراد  السنة

من 

 السودان

ترانزيت 

من 

 أوروبا

تصدير 

إلى 

 السودان

ترانزيت 

إلى 

 أوروبا

 المجموع

1910 5.191 12.248 9.947 16.487 43.873 

1911 6.609 21.353 19.447 18.307 65.716 

 \Foreign office No. 178( المصدر1جدول ) 

6005 \ 5000.P2  

الواقعـــة في الجنوب الغربي   Kaffaوتعتبر منطقـــة كافا        

من إثيوبيا مصدراً لصادرات ثمينة من بينها العاج و المسـك ؛ 

ليـــم ي لتجارة أقاكذلك مدينــة هرر التي تعتبر المركــــز الرئيســـ

حيث كان   Gurageو جوارجي   Ogadenشوا و االوجادين 

 (11. )العاج من أهم صادرات تلك األقاليم 
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 :  تصدير العاج

كانت تجارة العــــاج تجارة داخليـــة وأبرز مناطقها الجاال          

Galla   و سيداماSidama   و ولوجWallega   ويتم البيع ،

 50ـ  40العاصمـــة أديس أبابا بمبلغ يتراوح بين لتجـــار من 

دوالر للناب الواحد ، ويتراوح سعر العـاج في أديس أبابا عام 

، وصلت  (12)دوالر للفرسالة الواحــدة  100ـ  80مابين   1897

ألف دوالر  480.000مبلغ  1900ـ  1899صـادرات الدولـــة عام 

ألف دوالر  60.000ـا ؛ و بلغت صـادرات أديـــس أبابــ (13)

 (14)ألف دوالر  120.000وصادرات إقليم جوجام مبلغ 

اقتصرت تجارة العاج في البداية على الدول المجاورة إلثيوبيا     

، واتخذت شكـــل  التجارة الخارجيـــة إلى بعض دول أوروبــا بعد 

احتكار الحكومة لها ، وأشار تقرير الخارجيــة البريطانية عام 

إلى إن اغلب العاج يصدر من الجنــوب و الغرب إلى عدن  1907

Adan   و منها إلى لندن ، أما ما تنتجه اراسى وحدها فيصدر إلى

وتصدرت عدة موانــي قوائم تصدير  (15)أوروبــا عبر زنجبار 

العـــاج اإلثيوبـــي في فترات محـددة و مختلفة ومن أهمها ميناء 

لمرتبة الثانيـة بعد الزبد في حيث تصدر العاج ا Brawaبراوه 

ألف  18.050بمبلــغ قدرة  1897ـ  1896قائمـة تصدير عام 

في العـــام  Magadishuدوالر ، في حين بلغ تصدير ميناء مقدشو 

وكان العاج أهــم صادرات  (16)ألف دوالر  12.994ذاتـــه مبلـــغ 

و  كيلو جرام 34.000؛ وقــدر بنحو  1890مينـاء جيبوتي عام 

بينمـــا وصل التصديــر عبــر  (17)ألف دوالر  26.000بمبلغ قدره 

،  1910،  1909سكــة حديد جيبوتـــي ـ أديـــس أبابــا خـــالل 

ألف كيلو . أما  52.000،  64.000،  45.000، إلى  1912

 1903،  1902أرقـام التصدير عبر ميناء مصــوع خــالل عـــام 

 16.373ألــف دوالر و  29.181عـــادل  فكانـت مـــا ي 1905، 

في حيـن  (18)ألــف دوالر على التوالـــي  18.211ألـف دوالر و 
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بحوالــي  1910قـــدر تصدير العـــاج عبر معبر جامبيــال عام 

 (19)ألف دوالر  15.000قنطـــار بمبلــغ قدره  500

 :  ضرائب العاج

ت عليها الباحثـــة ـ تاريــخ لــم تورد المراجـــع ـ التي اطلع     

محدد لبدايــة فرض الضرائب المنظمة و الثابتة على تجـارة العاج 

؛ وربما يعــــود ذلك إلى قلة اصطياد الفيلة مما يجعله غير كاف 

 ليكون معياراً اقتصادياً ذا أهمية . 

الصيادين منحـه " أول  1890آمــر الملك منليك الثاني عام       

ويبدو أن ذلك أصبح  ( 20)األرض عندما يتم صيد الفيلة "  ناب يلمس

بمثابــة الضريبة وأيدانا بفرضها . فقد اعتاد الصيادون إرسال 

واحــد من النابين إلى الملك الذي يمنحهم خاتمـاً يرتدونه في آذانهم 

 مقابل ذلك .

لـــم يقتصر فرض الضرائب على فئــة الصيادين بل تعداه        

ــض القبائل القاطنة في الغابـات وحول منابـــع النيـل إلى بع

، فقــد اعتادت قبيلة وأما  R0dolfاألزرق و بحيــرة رودلف 

Wamy   على دفع ضريبـة العـــاج للملك منليك الثاني . و طبقت

ضريبــة العــاج على الصياديــن األجانب ، فعندمــا ساءت 

هــدد الملك منليك أي   1897ا العالقــات بين بريطانيــا و إثيوبي

مواطن انجليزي يأتي لصيد الفيلـة بأنه سيفقد كل العــــاج الذي 

 يحصل عليه .

برزت ظاهـــرة اصطياد الفيلة بشكل كبير مما دفع الدولــة       

اإلثيوبية إلى فرض ضريبة نقديـة بالدوالر و بذلك أصبحت 

ا ضرائب التي اقرهالضريبة ذات أهمية اقتصادية ، فقد وصلت ال

إلى   Mac Gillivrayماك جيلفري  (21)مدير مصرف إثيوبيا 

ألف دوالر  98.770،  1902ألــف دوالر في عـــام  175.100

، أي  1904ألف دوالر في عـــام  201.280،  1903في عـــام 



 

 
150 

على التوالي من القيمة اإلجمالية  %6،  %4،  %5ما يعــــادل 

  (22)للصادرات اإلثيوبية 

 احتكار تجارة العاج :

كبيراً للعائد االقتصادي للدولة اإلثيوبية  مصدراً  اجــح العـصبأ     

إلى أن  1891أغسطس عــام  31، فقد أشار تقرير بريطاني في 

الملك منليك الثاني رد أكثر من ربـع القرض االيطالي نتيجـــة 

لهــا إلى جمعه العاج واألشيـــاء القيمـــة األخرى التي يحو

والجدير  (23)دوالرات و يدفعها إلى القنصل االيطالي في أديس أبابا 

بالذكر أن قيمــة هــذا القرض بلغت أربعــة مليون فرنك بموجب 

، وافق االيطاليون فيها على  1889معاهـدة عقدت في أكتوبر 

إقراض هذا المبلغ بضمان إيرادات جمــارك هرر ، وفي حالة عدم 

  (24)ح أقليم هرر ملكاً اليطاليا السداد يصب

لـــم يقتصر االحتكـــار على الملك بل تعداه إلى حكام األقاليم       

حاكــم تجري ضرائب   Tessamma  Nadoفقد فرض تساما نادو

على شركــة يونانيـــة احتكــرت تجارة العاج في األقليـــم عام 

احتفظ األمير  كذلك (25). وجمـــع أرباحـــاً من ذلك  1909ـ  1908

( ابن عم الملك و حاكم  1906ـ  1852)   Maknnenماكونن 

هرر باحتكــار صادرات العـــاج والتي منحتـــه القـوة و النفـــوذ 

  (26)للتأثيـــر على األسعـــار لمصلحته 

 : سياسة الملك منليك الثاني

بعــض اختفت أســراب األفيــال ، وانحصرت في                 

المناطق الجنوبية ، وقد بذلت الحكومـــة جهود لتقنين عمليات 

الصيــد و محاولـة فرض سيطرتهــا على صائدي األفيـــال الذين 

يسعون إلى الربح السريـع ، إضافـــة إلى امتالكهم األسلحــة 

 النارية .
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ولخــص الملك منليك الثانــي عمليــات انقراض الفيلـــة عندما      

قائـــالً " إني أحذرك  Le Rouxخاطب الرحالــة الفرنسي ليروكس 

من أن األفيال تزداد شراسة عاماً بعد عــام وإنه لمن الضروري 

لك أن تأتي قبلها بعــام على زيارتـك األولـى إذ كنت ترغب في 

  (27)مطاردتها " 

عام  Harringtonوقـد الحظ الرحالـة البريطاني هارينجتون      

بأن العائد من العاج سينتهي نتيجــة لقتل األفيال على نطاق  1905

لوحــظ انخفاض عدد األفيـــال التي  1908واســع ، وفي عــام 

إضافــة إلى أن أعداد منها   كانت متواجدة في بحيرة رودلف

تحركت باتجاه الشـرق إلى الصومال االيطالي ، وأشـارت العديـــد 

أن هذه األفيــال قد أصبحت غير موجودة ب 1909من التقارير عام 

 Sidamoو سيدامو   Lamouتقريبــاً خاصـــة في مناطــق المــو 

في الغـــرب نتيجــة إلطالق النـــار عليها مما يجعلها تهرب باتجاه 

 الحدود السودانية .

أثارت تلك التقاريــر قلق الملك و مستشاريه فأصدر عام       

ع الصيد الجماعي لألفيـــال إال أن هذه الخطـوة األوامــر بمن 1909

حينما  1910ال يمكن تنفيذها بسهولــة ، بل شهـدت زيادة في عام 

ضعفت سيطرتـه على الدولــة نتيجة مرضه ، وقد كــان اخذ اإلذن 

ً وكان محدوداً ، أما بعد مرضه فان  بالصيد من الملك شخصيــا

 1912بكثير . وفي عام الحصــول على التصريـــح أصبح أسهل 

أصدر قانونـــاً إلى الصيادين معلنــاً ضرورة وقف عمليــات الصيد 

، مهدداً من ينتهكه بعقوبة قاسيــة وأمر حكام األقاليـم بتنفيذ 

  (28)العقوبات الخاصة بهذا الشأن . 

 : تدني تجارة العاج

ل قد احتكان العـــاج من أهــم الصادرات التجارية اإلثيوبية ف      

؛ وشهدت  1889المرتبة الثانية في قائمة الصادرات عــام 

صادرات العـــاج تدني واضـح وصــل إلى المرتبة العاشرة عام 
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بالذكر أن  رــيدوالج (29) 1907و إلى المرتبة الثانيـة عشر  1904

زيادة الضرائب على العــاج ارتبطت باألسلحــة النارية وكثرة 

إلى قتل أعداد كبيرة من الفيلـــة األمر الذي   مما أدى استعمالها

انعكس على انخفــاض العائد الناتـج عن هذا المصدر في فترات 

 (  1918ـ  1914الحقة خاصة في فترة الحرب العالمية األولى ) 

 1912إقليم هرر عام  صادراتاختفى العـــاج من قائمة      

وشهدت  (30)يرها وحلت محله صادرات البن و القات و الجلود وغ

تدني في تصديرها السنــوي فقــد قدرت عـــام  Lughoمنطقة ليجو 

 1908ـ  1907ناب ووصلت عـــام  1.500بـ  1906ـ  1905

. واحتـــل ترتيب العاج أخـــر قائمة  (31)ناب فقط  200إلى 

 1904عام   Eritreaالتصدير للسلــع الرئيسيــة من إقليم اريتريا 

ألف كيلو بسعر  1.400يـة العـــاج المصدر حيث بلغت كم

كيلــو فقط بمبلــغ  800،  1907ألف دوالر ليصبح عـام  32.917

ويمكن مقارنـة تناقص مردود العــاج  (32)ألف دوالر  18.432

 1902( خالل السنوات 2المصدر عبر مينـاء جيبوتي جدول رقم )

،  1910 وكميته عبر خط سكة الحديد للسنوات 1906،  1904، 

 (3. جدول رقم ) 1914،  1912

 مردود العاج المصدر عبر جيبوتي

 مقدرة بالدوالر السنة

1902 483.627 

1904 379.021 

1906 283.741 
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 (2جدول )

 كميه العاج المصدر عبر سكة الحديد

 الكمية مقدرة بالكيلو  السنة 

1910 64.000 

1912 52.000 

1914 13.000 

 

 Pankhurst . Economic  Historyالمرجع  (3( )2جدول )

p 432  

 : الخاتمة 

من خـــالل العــرض السابق نلحظ تغيراً كبيراً في تجارة     

العـــاج اإلثيوبية نتيجة لقتل األفيال واستخدام األسلحة الناريـــة 

الحديثـــة ، ورغــم القرارات الصـادرة عن الحكومــة إال أن 

اً مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات العاج تطبيقها كان صعبـــ

ووصلت إلى  1924وتدهورت هـذه التجــارة عام  1913بعد عام 

نهايتها مع بدايــة الثالثينيات من هــذا القرن وأصبح البن عنصر 

 التصدير األساســي في الصـــادرات اإلثيوبية .
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 : المصادر و المراجع

مملكة أكسوم التجاري  انظر ، فوزي  ـ لمعرفـــة المزيد عن نشاط1

مكاوي ، مملكة أكسوم ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهــرة ، معهد 

 . 1974البحــوث و الدراســـات اإلفريقية 

ـ عبدالرحمـــن محمــود الحص ، إثيوبيــا ، بيروت ، دار نشـــر  2

 . 33ص  1960اآلداب ، 

 Pankhurst, Richard : Economic  History ofـ  3

Ethiopia 1800 - 1935 . Addis Ababa 1968 p215 . 

ـ ابن منظـور ، أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم ، لســـان  4

 . 334، ص  2العــرب ، بيروت ، دار صادر . ) د، ت ( مج 

ـ الجوهري ، إسماعيل بن حماد  الصحاح . تاج اللغـة وصحاح  5

عطا ، بيروت . دار العلم  العربيــة . تحقيق أحمد عبدالغفور

 . 332ص  1ج 4ط  1990للماليين .

ـ حندوقـه ، إبراهيـم فرج ، نماذج من الحضارات اإلفريقيـــة  6

 . 209، ص  2002القديمــة و آثارها ، القاهرة . 

ـ لمعرفــة المزيد حول سكــة حديد جيبوتي ـ أديــس أبابــا ،  7

  Gilmour  Lennox : Abyssinnia , The Ethiopiaانظـــر 

Railway  and Powers             .  London 1906 

.                                                                                         

ـ تبلــغ مساحــة جامبيال ألفين متر مربــع ، تقع على الضفــة  8

على بعد حوالي ستين ميال اليمنى لنهــر بــارو أو السوباط ، وهي 

 شرق الحدود بين إثيوبيا و السودان .
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ـ بولــس مسعد ، الحبشـــة ، إثيوبيا في منقلب من تاريخهــا ،  9 

 . 21ـ  20ص  1935القاهـرة ، المطبعة المصرية 

 \Foreign  office annual  series No. 178\ 6005ـ  10
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Gambela . London        September 1912 .                    
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إفريقيا حتى تمانيناته " الفصل الخامس عشر " إثيوبيا و 

ص  6مج  1988الصومال " بيروت ، المطبعــة الكاثولوكية 

  443ـ  442
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1967) p51  

 .Foreign  0ffice annuel No 27\ 852 \ 2531 p16ـ  13

  op . cit p 253 .    Pankhurst  . Economicـ  14

History 

 .Foreign  0ffice No.8\628\3747 p 7ـ  15

 Pankhurst  . Economic  History. op .cit   ـ  16

p334. 441 . 

 . Ibid . p430ـ  17

 . Pankhurst . Tribute Taxalion. op. cit . p 52ـ  18

 op. cit p 478 .  Pankhurst  . Economic  Historyـ  19



 

 
156 

 .Pankhurst . Tribute Taxalion. op. cit . p 51ـ  20

ـ لمعرفــة المزيد عن بنود تأسيس مصرف إثيوبيا ، انظر  21

 . 1905أبريل  16.  11س 8صحيفة الرأي العام . القاهرة ع 

 .Pankhurst . Tribute Taxalion. op. cit . p 55ـ  22

 Pankhurst  . Economic  History. op .cit p478  ـ 23

.  

، اإلســـالم و الحبشـــة عبر التاريخ ، القاهرة ، ـ فتحي غيث  24

 . 248مكتبـــة النهضـــة المصرية ، )د . ت( ، ص 

 .Pankhurst . Tribute Taxalion. op. cit . p 52ـ  25

 . Pankhurst  . Economic  History. op .cit .p526ـ  26

 . Ibid . p250ـ  27

 .Ibid . p289ـ  28

 . Ibid . p372ـ  29

 .Ibid . p289ـ  30

 .Ibid . p440ـ  31

 .Ibid . p272ـ  32

 
 
 
 
 
 



 

 
157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

 سيدان حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:
ل فهذا البحث  ة شخص إىل معرفاهلدف منه دراسة العلوم اليت توص ِّ

الراوي، ومتييزه عمَّا عداه؛ ليتمكَّن احملد ِّثون من احلكم عليه، وأخذ احلديث 
 منه.

 رجالبويعرب عنهم احلديث رجااًل، ونساًء،  اة  روَّ  :واةاملراد ابلر و 
ويبحث علم رجال احلديث يف راوي احلديث؛ ملعرفة درجة  ؛ تغليًبا،احلديث

وموقعه من الَقبول، أو  أو الضعف ن،احلديث من حيث: الصحة، أو احل س
لتتناول كل ما يتصل ابلراوي من  ؛الرد، وقد وتعددت علوم الرواة وكثرت

األمور؛ إذ رمبا يشابه آخر يف امسه، أو كنيته، أو يعرف بكنيته فيحتاج إىل 
الكشف عن امسه، أو حيتاج إىل إزالة النقاب عن نسبه، وقبيلته؛ َكْي يَتبنيَّ 

 و غري ذلك.هوية شخصه، أ

 
 واألسماءعلوم الرواة من حيث التاريخ 

 إعداد الدكتور: محمد عبد السالم العالم
 عضو هيأة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية

 بكلية آداب الخمس
 جامعة المرقب
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فانطالًقا من قاعدة: " احل كم  على الشَّيء فرٌع عن َتصوُّره"؛ فاحلكم 
على الراوي يستلزم معرفة عينه، وشخصه، وزمنه، وشيوخه، وتالمذته، وضبط 

 .(17)امسه، وكنيته، ولقبه، ومتييز املتشابه منه
 : مقدمة، ومطلبني، وخامتة.قسَّمُت هذه الدراسة إىلوقد 

 .عنوان البحث، واهلدف من دراسته، وهيكليَّته ملقدمة:تناولُت يف ا
 علوم  الرُّواة من حيث التاريخ. وتناولت يف املطلب األول:

 علوم  الرُّواة من حيث األمساء. يف املطلب الثاين:تناولت و 
 أهمُّ نتائج البحث. وتناولت يف اخلامتة:

 علوم الرُّواة من حيث التَّاريخاملطلب األول: 
 يشمل عدَّة أنواع من علوم احلديث، منها: طلبامل وهذا

 علم اتريخ الرُّواة. .1
 طبقات الرُّواة. .2
 اإلخوة واألخوات. .3
 الـــم دبَّج، ورواية األقران. .4
 رواية األكابر عن األصاغر. .5
 رواية اآلابء عن األبناء. .6
 رواية األبناء عن اآلابء. .7
 السَّابق، والالَّحق. .8

 
 
 
 
 

                                                             

 .73 منهج النقد ص -ينظر: نور الدين عرت - (17(
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 أوَّاًل: علم اتريخ الرُّواة
اريخ تعريف الوقت، والتو " التاريخ:  قال اجلوهري: التَّاريخ لغًة:

منه قيل: و ، واتريخ كل ِّ شيٍء غايت ه، ووقت ه الذي ينتهي إليه زمنه؛ (18)"مثله
هِّ؛ أي إليه ينتهي شرف همفالٌن اتريخ  ق  .(19)ورايست هم ومِّ

ال يف ألحو التعريف ابلوقت الذي ت ضَبط  به ا والتَّاريخ عند احملد ِّثني:
املواليد، والَوفَيات ويلتحق به ما يتَّفق من احلوادث والوقائع اليت ينشأ عنها 

 .(20)معاٍن حسنٌة مع تعديٍل وجتريٍح وحنو ذلك
م؛ ألنَّه مب وفائدة هذا العلم: عرفة من املهم ِّ معرفة  مواليد  الرُّواة ووفياِتِّ

لصادق من الكاذب ويتَّضح ا املواليد والوفيات يتَّضح  ات ِّصال السَّند، وانقطاع ه،
 .(21)من الرواة

ف كذب ، وبه ي كشفهو فنٌّ ي عَرف به ات ِّصال  احلديث، وانقطاع ه
 .الرُّواة

طاع ه، به ي عرف ات ِّصال  احلديث، وانق َفنٌّ م همٌّ : " هو النَّووييقول  
م َزَعم وا الرو  ية عنهم اوقد ادَّعى قوٌم الروايَة عن قوٍم فنظر يف التاريخ فظهر أَّنَّ

 .(22)بعد وفاِتم بسنني"
وٍخ : " وقد افَتَضَح أقواٌم ادََّعْوا الروايَة عن شياحلافظ ابن حجرويقول 

 .(23)ظهر ابلتاريخ َكذِّب  دعواهم"
" لـمَّا استعمل الرُّواة الكذَب، استعملنا هلم  سفيان الثَّوري:قال 

مت م الش حفص بن غياٍث القاضي:وقال ، التاريخ" حاسبوه يخ ف" إذا اِتَّ
                                                             

 ، مادة: ) أرخ(.418/ 1الصحاح  - (18(
 ، مادة: ) أرخ(.226/ 7اتج الَعروس  -الزَّبيديينظر:  - (19(
 .362/ 4فتح املغيث  -السخاويينظر:  - (20(
 .186شرح خنبة الفكر ص  -سعد بن عبد هللا آل محيدينظر:  - (21(
 .117التقريب والتيسري ص  – (22(
 .103نزهة النظر ص   -(23(
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ــه  نيَ نِّ ابلس ِّ  " مل نستعن  يد:حسَّان بن يز وقال  هـــــوسنَّ من كتب عن "، يعين: سنَـّـــ
 . (24)على الكذَّابني مبثل التاريخ"

ى ممَّا حيتاج إليه طالب  احلديث يف زماننا هذا التَّعرُّف عل احلاكم:وقال 
ن ِّ الراوي، هل حيتمل مساعه من شيوخه الذين حيد ِّث   رأينا من  عنهم، فقدسِّ

 .(25)املشايخ مجاعًة أخربوا بسنٍ  تقصر عن لقاء شيوٍخ حدَّثوا عنهم
ٍة كتبت : أيُّ سن-اختباًرا–سؤال إمساعيل بن عيَّاش رجالً  مثال ذلك:

 كعن خالد بن َمعدان؟ قال: سنَة ثالثَة عشرَة ومائة، فقال: أنت تزعم  أنَّ 
 .(26)إنَّه مات سنة ستٍ  مائةف ع سننيــــــمسعَت منه بعد موته بسب

هـ(، ومشاهري 256التاريخ الكبري للبخاري )  ومن أهم ِّ كتب التاريخ:
 .(27)هـ(354علماء األمصار البن حبان ) 

 اثنًيا: الطبقات
 .(28)القوم املتشاهبون الطبقة لغًة:

 والطبقة يف اصطالح احملد ِّثني: 
؛ فامل احلافظ العراقي:يقول  ابه  يف تشراد : امل" وأما يف االصطالحِّ

، واإلسن ا اكتفوا ابملتشابهِّ يف اإلسنادِّ" ادِّ ــــاألْسنانِّ  .(29)ورمبَّ
" والطبقة يف اصطالحهم: عبارة عن مجاعٍة  احلافظ ابن حجر:وقال 

ن ِّ اشرتكوا يف ا  .(30)ولقاء الشيوخ" لس ِّ

                                                             

 .467/ 2تدريب الراوي  -السيوطيينظر:  - (24(
 .133معرفة علوم احلديث ص  -احلاكمينظر:  - (25(
 .466/ 2تدريب الراوي  -السيوطيينظر:  - (26(
 .215اجلرح والتعديل ص  -نور الدين عرتينظر:  - (27(
 ، مادة: )ب ط ق(.358مجهرة اللغة ص  -ابن دريدينظر:  - (28(
 .274/ 3 التبصرة والتَّذكرةشرح  – (29(
 .169نزهة النظر ص  - (30(
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ين يف تعاصر : " وت عرف يف االصطالح: ابشرتاك  املالسخاويوقال 
ن ِّ ولو  ا اكتف وا ابالشرتاك يف التَّالق تقريًباالسِّ ي، وهو واألخذ عن املشايخ، ورمبَّ

ن ِّ"  . (31)غالًبا مالزٌم لالشرتاك يف الس ِّ
ن ِّ، السيوطيوقال  : " والطبقة يف االصطالح: قوٌم َتقاربوا يف الس ِّ

واإلسناد، أو يف اإلسناد فقط أبن يكون شيوخ هذا هم شيوخ اآلخر، أو 
 .(32)ي قاربوا شيوخه"

 فائدة هذا العلم:
َن اْلم هِّمَّاتِّ الَّيتِّ افْـَتضَ ابن الصالح:  قال َح " معرفة طبقات الرُّواة مِّ

ْم ....، والباحث  ال َن اْلم َصن ِّفِّنَي َوَغرْيِّهِّ ٍد مِّ َا َغرْي  َواحِّ نَّاظر  يف بَِّسَببِّ اجْلَْهلِّ هبِّ
خذ عنهم، ذ عنه، ومن أوالَوفَيات، ومن أخ دـــالفن ِّ حيتاج إىل معرفة املواليهذا 

 .(33)وحنو ذلك"
 األمن  من تداخل وفائدته: احلافظ ابن حجر، والسخاوي:يقول 

ال مشَتبِّهني كاملتَّفقنْيِّ يف اسم، أو ك نية...، وإمكان اإلطالع على تَـْبيِّنيِّ 
َعَنةِّ؛ أهي لالتصال، أم لالنقطاع  التَّدليس، والوقوف على حقيقة املراد من الَعنـْ

(34). 
واةِّ؛ فإنَّه  قْد طََبقاتِّ الرُّ  مَن الـم هِّمَّاتِّ معرفة   " :احلافظ العراقي ويقول

، فيتميـَّز  ذلَك مبعرفةِّ طبق ا اآلخر  َما، يتفق  امسانِّ يف اللفظِّ في ظنُّ أنَّ أحَدُه  تَـْيهِّ
ا ع رِّ  ، ورمبَّ ا أ ْشكَِّل األمر  ، فإْن كاان مِّْن طبقٍة واحدٍة فرمبَّ  فَ إْن كاان مِّْن طبقَتنْيِّ
ا كاَن أحد  املتَّفَقنْيِّ يف االسمِّ ال ي َْن فوَقه ، أْو دوَنه  مَن الرُّواةِّ، فرمبَّ روي ذلَك مبِّ

                                                             

 .499/ 4فتح املغيث  - (31(
 .518/ 2تدريب الراوي  - (32(
 .398علوم احلديث ص  – (33(
منهج النقد  -، ونور الدين عرت498/ 4، وفتح املغيث 169ينظر: نزهة النظر ص  – (34(

 .146ص 
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، فإنِّ اشرتكا يف الرَّاوي األعلى، وفيمْن روى عنهما،  عمَّْن َرَوى عنه  اآلخر 
 فاإلشكال  حينئٍذ أشدُّ. 

َي ِّز  ذلَك أهل  احلفظِّ واملعرفةِّ، وي عرف  كون    اوَِّينْيِّ أو الرُّواةِّ مْن الرَّ  وإمنا ُي 
ن ِّ ويف الشيوخِّ اآلخذيَن عنهْم ، إمَّا بكونِّ ش احدةٍ طبقٍة و  يوخِّ بتقارهبِِّّْم يف الس ِّ

 هذا هْم شيوخ  هذا، أو تقارب شيوخ  هذا مْن شيوخِّ هذا يف األخذِّ....،
ا  نَّ راوايً ظ وبسببِّ اجلهلِّ مبعرفةِّ الطبقاتِّ َغلَِّط غري  واحٍد مَن املصنفنَي، فرمبَّ

ا أدخَل راوايً يف غريِّ طبقتِّهِّ" راوايً   .(35)آخَر غريَه ، ورمبَّ
وخيتلف اعتبار الراوي من أي طبقة هو ابختالف اجلهة، واألمر   

ة وعند هذا فر بَّ شخَصنْي يكوانن من طبقة واحد الذي ُيصنَُّف على أساسه؛
رى ال يتشاهبان ة أخلتشاهبهما ابلنسبة إىل جهة، ومن طبقتني ابلنسبة إىل جه

 فيها.
 كأنس بن مالكوقد يكون الشخص من طبقَتنْيِّ ابعتبارْينِّ؛ 

–لنيب ل، وغريه من أصاغر الصحابة؛ فإنَّه من حيث ثبوت صحبته األنصاري
ن ِّ يع -صلى هللا عليه وسلم دُّ يف يعدُّ يف طبقة العشرة، ومن حيث صغر الس ِّ

بقًة ر الصُّحبة جعل اجلميع ططبقٍة بعدهم، فمن نظر إىل الصحابة ابعتبا
 ابن حبانهـ( يف طبقاته، و 240واحدة، كما فعل خليفة بن خياط ) 

هـ( يف مشاهري علماء األمصار؛ فعلى هذا فالصحابة أبسرهم طبقة أوىل 254)
بقة والتابعون طبقة اثنية، وأتباع التابعني طبقة اثلثة، وأتباع أتباع التابعني ط

ي اع التابعني طبقة خامسة، وهذه الطبقات اخلمس هرابعة، وأتباع أتباع أتب
 .(36)طبقات الرواة حىت َّناية القرن الثالث، وهو َّناية عصر الرواية

                                                             

 .274/ 3التبصرة والتَّذكرة شرح  – (35(
، ونور 499/ 4فتح املغيث  -، والسخاوي169النظر ص  نزهة -ينظر: ابن حجر – (36(

 املعني يف طبقات -، ومقدمة حتقيق كتاب الذهيب146، 145منهج النقد ص  -الدين عرت
 .6ص  -ت: ُهام عبد الكرمي سعيد -احملدثني
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ومن نظر إليهم ابعتبار قدٍر زائٍد؛ كالسَّْبق إىل اإلسالم، أو شهود 
  كتابه الطبقات.  ابن سعداملشاهد الفاضلة جعلهم طبقاٍت كما فعل 

 بعني ابعتبار األخذ عن بعض الصحابة جعلهموكذلك من نظر إىل التا
طبقًة واحدًة، كما صنع ابن حبان، ومن نظر إليهم ابعتبار الل ِّقاء قسَّمهم،  

 .(37)كما فعل ابن سعد
 .(38)ما َوْجٌه": " ولكلٍ  منه  احلافظ ابن حجرقال 

 .(39)أربعني سنةً  طبقةٍ  كلَّ   -قال ابن كثريكما -ومنهم من جيعل 
حبسب تقارب رجاهلا يف اإلسناد، أو  فظ ابن حجراحلاوقد قسَّمها 

 ألفراد  تشاهبهم يف الشيوخ واملعاصرة إىل اثنيَتْ عشرة طبقًة، مث بني الزَّمن التقرييب
 .(40)كل طبقة، يف كتابه: تقريب التهذيب

بينهما  " السخاوي:يقول  والفرق بني اتريخ الرواة، وطبقات الرواة:
 ان يف التعريف ابلرواة، وينفرد التاريخعموٌم وخصوٌص َوْجهِّيٌّ؛ فيجمع

اته عمن من أتخرت وف -مثال-ابحلوادث، والطبقات مبا إذا كان يف البدريني 
 مل يشهدها الستلزامه تقدمي املتأخر الوفاة.

يد، ما املتأخرين: أبن التاريخ ينظر فيه ابلذات إىل املوالهوقد فرق بين  
 والوفيات، وابلَعَرض إىل األحوال.

طبقات ينظر فيها ابلذات إىل األحوال، وابلَعَرض إىل املواليد، وال 
 . (41)والوفيات، ولكنَّ األول أشبه"

 
 

                                                             

 .169نزهة النظر ص  -ينظر: ابن حجر – (37(
 .169املصدر السابق ص  – (38(
 .240ص  ديثينظر: اختصار علوم احل – (39(
 .15، 14ينظر: ص  – (40(
 .498/ 4فتح املغيث  – (41(
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 وأهم ما صن ِّف يف الطبقات:
الطبقات الكربى لإلمام حممد بن سعد، والطبقات لإلمام خليفة بن 

 .(42)خياط، واملعني يف طبقات احملد ِّثني للذهيب، وغريهم
 و اتاثلًثا: اإلخوة واألخ  

 .(43): وهو علٌم برأسه عزيزٌ احلاكمقال  
أنه قد  ومن فائدته:وهو من معارف أهل احلديث املفردة ابلتصنيف، 

يشتهر أحد األخوة ابلرواية فال يظن الباحث إذا وجد الرواية عن بعض إخوته 
ا وهمٌ   .(44)أَّنَّ

" ومن فوائده أنه ال يظن من ليس أبٍخ أًخا عند  السيوطي:وقال 
 .(45)ك يف اسم األب"االشرتا

 منها: كثرية،وأمثلته 
 عبد هللا بن مسعود، وعتبة بن مسعود، ُها أخوان. 
 وزيد بن اثبت ويزيد بن اثبت، وُها أخوان. 

وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وأخوه أرقم كالُها من أصحاب ابن 
 مسعود.

وثالثة إخوة: علي، وعقيل، وجعفر، بنو أيب طالب، إخوة ثالثة من 
 حابة ومن أهل البيت. الص

 وسهل، وعباد، وعثمان، بنو حنيف إخوة ثالثة من الصحابة.
وعمرو بن شعيب، وعمر، وشعيب، بنو شعيب بن حممد بن عبد  

 هللا بن عمرو إخوة ثالثة من التابعني.

                                                             

 .502/ 4ينظر: املصدر السابق  – (42(
 .450ينظر: معرفة علوم احلديث ص  – (43(
 .153منهج النقد ص  -ينظر: نور الدين عرت – (44(
 .288/ 2تدريب الراوي  – (45(
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وحممد، وأنس، وحيىي، ومعبد، وحفصة، وكرُية، َوَلد  سريين 
 .(46)اتبعيُّون

مجاعة من احلفاظ، منهم: علي بن املديين، يف هذا النوع  وقد صنَّف
 .(47)ومسلم، وأبو داود والنسائي، وأبو العباس السَّراج، وغريهم

 رابًعا: الـُمدبَُّج، وروايُة األقران بعُضهم عن بعضٍ 
، واكتفى بعضهم (48)هم الرواة املتقاربون يف السن واإلسناد األقران:

 .(49)ابلتقارب يف اإلسناد فقط
 لو أنَّه   -أي احلافظ ابن حجر–وظاهر كالم شيخنا  قال السخاوي:

ن ِّ دون اإلسناد كفى، واستدلَّ السخاوي على استظهاره  حصلت املقاربة  يف الس ِّ
 .(50)هذا بكالم احلافظ ابن حجر

 تشارَك الرَّاوي وَمْن َروى عنه،فإْن : " احلافظ ابن حجرحيث قال  
، واأَلْخذِّ عأمٍر من األمور املتعل ِّقة ابلر ِّواية: م يف نِّ  واللُّقِّي ِّ ن املشايخ فهو ثَل الس ِّ

إْن َروى  ألنه حينئٍذ يكون راوايً عن َقرِّينِّهِّ و  روايُة األ ْقرانالنوع الذي ي قال له: 
؛ فكلُّ ، وهو أخصُّ من األوَّ الـُمدبَّج كلٌّ منهما أي: الَقرِّيَننْيِّ عن اآلخر فهو لِّ

 .(51)"م َدبٍَّج، وليس كلُّ أقراٍن م دَّبًَّا
ىل إ واعلم أنَّ روايَة القرين عن القرين تنقسمقال ابن الصالح: 

 :قسمني
وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن اآلخر،  األول: املدبج:

مثاله يف الصحابة: أيب هريرة، وعائشة روى كل منهما عن اآلخر، ويف التابعني: 
                                                             

 .461 -450معرفة علوم احلديث ص  -ينظر: احلاكم – (46(
 .288/ 2تدريب الراوي  -ينظر: السيوطي – (47(
 .577معرفة علوم احلديث ص  -ينظر: احلاكم – (48(
 .414معرفة أنواع علم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (49(
 .130/ 4ينظر: فتح املغيث  – (50(
 .150، 149ينظر: نزهة النظر ص  – (51(
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، ويف اية عمر عن الزهريرواية ابن شهاب الزُّهري عن عمر بن عبد العزيز، ورو 
أتباع التابعني: رواية مالك عن األوزاعي، ورواية األوزاعي عن مالك ويف أتباع 
 أتباع التابعني: رواية أمحد بن حنبل عن علي بن املديين، ورواية علي بن املديين

 عن أمحد بن حنبل.
وهو أن يروي أحد القرينني عن اآلخر، وال يروي  الثاين: غري املدبج:

ْسَعٍر، وُها قرينان، اآل ال ابن قخر عنه، مثاله: رواية  سليماَن التـَّْيمِّي ِّ عن مِّ
 .(52)وال نعلم  ملِّْسَعٍر روايًة عن التـَّْيمِّي ِّ  الصالح:

  ومن فائدة هذا النوع:
األمن  من ظن ِّ الزايدة يف اإلسناد، أي: أالَّ يتوهَّم النَّاظر أنَّ ذكر  .1

 ًأ.أحد املتقارنني وقع يف السند خط
ل ) الواو( بـ ) عن( إن كان ابلعنعنة، أي: أالَّ يفهم أن ) اإبد .2

عن( خطأ، وأنَّ صواهبا )واو( العطف اليت تدل على أَّنما اشرتكا 
 .(53)يف رواية احلديث عن الراوي الذي ذكر يف اإلسناد قبلهما

، (54)يف املدبج كتااب، وهو أول من مساه به الدارقطينوقد صنف 
 .(55)الشيخ األصبهاينُّ يف رواية األقرانوصنف احلافظ أبو 

، ن ذلكعاحلافظ العراقي فقد تساءل  ه ابملدبج؛وأما وجه تسميتُ 
ما املناسبة املقتضية لتسمية هذا النوع ابملدبج؟، ومن أي ِّ شيء  :فقال

 اشتقاقه؟.
بذلك؛  ىَ وأجاب قائال: مَلْ أَر من تعرض لذلك، إال أن الظاهر أنه مس  ِّ  

مع وإذا كان هذا منه فإن اإلسناد الذي جيت ين،هو املز  ملدبج لغًة:، فإن احلسنه
                                                             

 .414ينظر: معرفة أنواع علم احلديث ص  – (52(
، 284/ 2تدريب الراوي  -، والسيوطي130/ 4فتح املغيث  -السخاوي ينظر: – (53(

 .154منهج النقد ص  -ونور الدين عرت
 .290التقييد واإليضاح ص  -ينظر: احلافظ العراقي – (54(
 .577معرفة علوم احلديث ص  -ينظر: احلاكم – (55(
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ا يقع إمن ،فيه قرينـان، أو أحدُها أكرب واآلخر من رواية األصاغر عن األكابر
ذلك غالًبا فيما إذا كاان عاملني، أو حافظني، أو فيهما أو يف أحدُها نوع من 

 أو النزول ألجل ذلكوجوه الرتجيح حىت عدل الراوي عن العلو للمساواة، 
فحصل لإلسناد بذلك حتسني وتزيني؛ كرواية أمحد بن حنبل عن حيىي بن 

 معني، ورواية ابن معني عن أمحد.
: إن القرينني الواقعني يف املدبج يف طبقة واحدة وحيتمل أن يقال 

ا املعىن وهذ ،فإن اخلدين يقال هلما: الديباجتان ؛مبنزلة واحدة فشبها ابخلدين
 ابلقرينني. املدبج خمتصٌّ  نَّ إ :ن قالى ميتجه عل

ل لنزول اإلسناد، فإَّنما إن كاان قرينني نزل ك وحيتمل أنه مسى بذلك 
ــــــمنهما درج ن كان من رواية األكابر عن األصاغر نزل درجتني، وقد روينا إو  ةً ـ

عن حيىي بن معني قال: اإلسناد النازل قرحة يف الوجه، وروينا عن على بن 
، وأيب عمرو املستملى قاال: النزول شؤم؛ فعلى هذا ال يكون املدبج املديىن

 .جل مدبج قبيح الوجه واهلامةمدًحا له، ويكون ذلك من قوهلم: ر 
اهر : وفيه بـ ْعٌد، والظ-ألخرياعن االحتمال – احلافظ العراقيقال  

 أن املدبج إمنا هو مدٌح هلذا النــوع، أو يكون من االحتمال الثاين، وهللا
 .(56)أعلم

 خامًسا: رواية األكابر عن األصاغر
ن ِّ، أو  احلافظ ابن حجر:قال  وهو َرواية الرَّاوي عمَّن هم دونه يف الس ِّ

، أو يف املقدارِّ   .(57)يف اللُّقِّي ِّ

                                                             

 .292، 291ينظر: التقييد واإليضاح ص  – (56(
 .150ة النظر ص نزه -ينظر: ابن حجر – (57(
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ن ِّ، أو ُها عمَّن دونه يف كلٍ  منهما،   فقد يروي الكبري  القدرِّ أو الس ِّ
َله ، ل حمد ِّاًث حىت أيخذ عمَّن فوَقه ، ومث، كما قيل: "ال يكون  الرَّج(58)أو فيهما

 .(59)ودوَنه "
 فائدته:

 أالَّ ي توهََّم انقالب السند.  .1
أالَّ ي توهَّم أن الراوي دون املروي عنه؛ نظًرا إىل أنَّ األغلب كون   .2

 املروي عنه أكرب من الراوي، وأفضل منه.
وإلفات   ،من مقاصد األئمة يف الرواية عمَّن دوَّنم؛ التنويه  بذكرهم .3

 .(60)الناس إليه يف األخذ عنهم
 .(61)هلمز التمييز بني مراتب الرواة، وإنزاهلم منا .4

  أقسامه: هو على ثالثة أقسام:
 :أن يكون الراوي أكرَب سنًا، وأقدَم طبقًة؛ كرواية  القسم األول

الزهري، وحيىي بن سعيد األنصاري عن تلميذُها اإلمام مالك، 
هللا بن أمحد األزهري عن تلميذه وكرواية أيب القاسم عبيد 

 اخلطيب.
  :أن يكون الراوي أكرب قدراً؛ كرواية حافٍظ عامٍل  القسم الثاين

ن ِّ شيٍخ، كرواية اإلمام مالك، وابن  عمَّن دونه يف القدر دون الس ِّ
أيب ذئٍب عن شيخهما عبد هللا بن دينار، ورواية أمحد بن حنبل، 

 هللا بن موسى.  وإسحاق بن راهويه عن شيخهما ع بيدِّ 
                                                             

 .190ص  اختصار علوم احلديث -ينظر: ابن كثري – (58(
 .124/ 4فتح املغيث  -السخاوي – (59(
التقريب والتيسري  -، والنووي410معرفة أنواع علم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (60(

 . 279/ 2تدريب الراوي  -، والسيوطي124/ 4فتح املغيث ص  -، والسخاوي95ص 
 . 151نزهة النظر ص  -: ابن حجرينظر – (61(
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  :أن يكون الراوي أكرب سنًّا، وقدًرا؛ كرواية عبدِّ  القسم الثالث
الغين بن سعيد عن حممد عن الصوري، واخلطيبِّ عن أيب نصر 

 ابنِّ ماكوال. 
 ومن القسم الثالث:   -
؛ كالعبادلة وغريهم من رواية الصحابة عن التابعني  .أ

 حبار.الصحابة؛ كأيب هريرة، ومعاوية وأنس عن كعب األ
أن  -تبعا للمستشرقني-وقد استند إىل هذا بعض املالحدة، فزعم 

هللا عليه  صلى-النيب الصحابة مسعوا من كعب األحبار أشياء، ونسبوها إىل 
وهذه دعوى فاجرٌة، قامت على حتريف كالم العلماء، فإن العلماء ، -وسلم

 ،-ليه وسلم عصلى هللا-النيب  مل يقولوا أبًدا: إن الصحابة نسبوا ذلك إىل
 وال وقع ذلك من الصحابة، وإمنا نبَـّه وا إىل هذا النزول يف السند؛ دفًعا للتوهُّم.

َلَتنْيِّ من كتب أهل  ومن ذلك قوهلم يف عبد هللا عمرو: " أصاب َزامِّ
 الكتاب، وكان يرويها للناس عن النيب"، ونسب الطاعن ذلك إىل فتح الباري.

طاعن يف كالم احلافظ كلمة ليست وهذا خيانة وخداع؛ حيث دسَّ ال
 فيه، وهي: " عن النيب" فزادها كذاًب، ونسبها للحافظ ابن حجر هبتااًن.

" أن عبد هللا كان قد ظفر يف الشام حبمل مجٍل  ون صُّ فتح الباري:
من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها، وحيدث منها، فتجنب األخذ عنه 

 .(62)لذلك كثرٌي من أئمة التابعني"
 كرواية الزهري، واألنصاري عن  واية التابعي عن اتبعيه؛ر  .ب

مالك، وكعمرو بن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن 

                                                             

)62) – 1 /184. 



 

 
170 

ن، روى عنه من التابعني أكثر من عشري -ليس اتبعيًّا-العاص 
 .(63)وقيل أكثر من مخسني، وقيل أكثر من سبعني نفًسا

 سادًسا: رواية اآلابء عن األبناء
األمن  من ظن ِّ التَّحريف الذي ينشأ عن توهم  ع:وفائدة هذا النو 

 .(65)، أو توهم انقالب السند(64)االبن أاب
  ومن أمثلته يف الصحابة:

رضي هللا -أن العباس بن عبد املطلب روى عن ابنه الفضل بن عباس 
لصَّالََتنْيِّ مَجََع َبنْيَ ا -صلى هللا عليه وسلم-: " َأنَّ َرس وَل هللاِّ -عنهما

لـْم    . (67)، رواه اخلطيب يف كتابه: رواية اآلابء عن األبناء(66)ْزَدلَِّفةِّ"ابِّ
ا: رواية  وائل عن ابنه بكر بن وائل مثانية أحاديث، منه ويف التابعني:

َّ ما رواه وائل عن بكر عن الزهري عن أنس: "  عليه  صلى هللا-أ نَّ النَّيبِّ
 .(68)"َومَتْرٍ  َأْومَلَ َعَلى َصفِّيََّة بَِّسوِّيقٍ  -وسلم

                                                             

التقريب والتيسري  -، والنووي410معرفة أنواع علم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (63(
، 279/ 2تدريب الراوي  -، والسيوطي124/ 4فتح املغيث ص  -، والسخاوي95ص 

 .156، 155منهج النقد ص  -ونور الدين عرت
  .145/ 4املغيث  فتح -ينظر: السخاوي – (64(
 1.ذ158منهج النقد ص  -ينظر: نور الدين عرت –( 65(
  -أصل احلديث يف الصحيحني من حديث أسامة، وابن عباس، وغريُها. البخاري – (66(

  -، ومسلم321ص  -(1669رقم احلديث: )  -ابب النزول بني عرفة ومجعٍ  -كتاب احلج
 -(1286، 1285رقم احلديث: )  -ابب اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة... -كتاب احلج

 .508، 507ص 
معرفة أنواع علم  -، وابن الصالح84/ 3التبصرة والتذكرة شرح  -ينظر: العراقي – (67(

 . 145/ 4وفتح املغيث  -، والسخاوي418احلديث ص 
 -كتاب األطعمة  -، واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه146/ 4ينظر: املصدر السابق  – (68(

 .413ص  -(3744رقم: )  -ب الوليمة عند النكاحابب يف استحبا
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رواية أيب عمر حفص بن عمر الد وري املقرئ عن ابنه  ومن بعدهم:
 صالح:قال ابن الأيب جعفر حممد بن حفص ستة عشر حديًثا، أو حنو ذلك، 

 .(69)وهذا أكثر ما رواه اخلطيب يف كتابه من رواية األب عن ابنه
 هوقد صنَّف اخلطيب البغدادي يف هذا النَّوع كتااًب قي ًِّما، نـََقَل من

 .(70)املؤل ِّفون أمثلًة كثريةً 
 سابًعا: رواية األبناء عن اآلابء

، أو اجلد ِّ، فلْم ي سمَّ بلِّ  : ما إذا أهبم اسم  األبِّ ومْن أهم ِّ هذا النوعِّ
َر على كونِّهِّ أاًب للرَّاوي أو جدًّا له ، فيحتاج  حينئٍذ إىل معرفةِّ امسِّهِّ   .(71)اقت صِّ

 ورواية األبناء عن اآلابء نوعان:
 .(72)رواية االبن عن أبيه فحسب، وهو كثريٌ  نوع األول:ال

صلى هللا عليه -النيب ِّ رواية  أبو الع َشراءِّ الدارمي ِّ عْن أبيهِّ، عنِّ  مثاله:
،  -وسلم وهَو عنَد أصحابِّ السننِّ األربعةِّ، فإنَّ أابه  ملْ يسمَّ يف طرقِّ احلديثِّ

 ا على أقواٍل:مل أيت إالَّ َمكنِّيًّ واخت لَِّف يف اسمِّ أيب العشراءِّ، واسمِّ أبيهِّ ألنه 
 .(73)-بكسرِّ القافِّ  -أشهر ها: إنَّه  أسامة  بن  مالكِّ بنِّ قِّْهطمٍ  

رواية االبن عن أبيه عن جده، وهي كثرٌي أيًضا، لكن  النوع الثاين:
 .(74)دون كثرة األول

                                                             

فتح املغيث  -، والسخاوي420معرفة أنواع علم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (69(
 .299/ 2تدريب الراوي  -، والسيوطي148/ 4
 .477/ 2توضيح األفكار  -، والصنعاين163الرسالة املستطرفة ص  -ينظر: الكتاين – (70(
 .90/ 3التبصرة والتذكرة شرح  -ينظر: العراقي – (71(
 .98التقريب ص  -ينظر: النووي – (72(
 .156/ 4فتح املغيث  -، السخاوي317علوم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (73(
 .197ص  اختصار علوم احلديث -ينظر: ابن كثري – (74(



 

 
172 

رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وي روى هبذا السند  مثاله:
 .(75)سنَة احلديث، أكثر ها فقهياٌت جيادٌ نسخًة كبريًة ح

وهذه السلسلة قد اشتجر فيها اخلالف بني احملدثني، وطعن فيها 
 بعضهم بعدم االتصال.

روايته عن أبيه عن جده مرسلٌة؛ ألن جدَّه حممًدا ال  قال ابن عدي:
 .(76)صحبة له
إن أراد جده عبد هللا فشعيب مل يلقه؛ فيكون  وقال ابن حبَّان: 

 .(77)عا، وإن أراد حممًدا فال صحبة له؛ فيكون مرسالً منقط
وهذا قول ال شيء؛ ألنَّ شعيًبا ثبت مساعه من عبد هللا،  قال الذهيب:

ه  ل  .(78)ا مات أبوه حممدٌ مَّ ـوهو الذي رابَّ
واحتجَّ أكثر أهل احلديث حبديثه؛ محاًل ملطلق  وقال ابن الصالح:

عيب؛ عمرو دون ابنه حممد والدِّ شاجلد فيه على الصحايب على عبد هللا بن 
 .(79)ملا ظهر هلم من إطالقه ذلك

والصحيح مساع شعيٍب عن عبد هللا بن عمرو بن  وقال العراقي:
 .(80)العاص

 . (81)ما ذكره ابن حبان وأنكر الدار قطين

                                                             

 .98التقريب ص  -ينظر: النووي – (75(
 (.1281/ 314)  116/ 5ينظر: الكامل  – (76(
 .72/ 2ينظر: اجملروحني  – (77(
 .174/ 5ينظر: سري أعالم النبالء  – (78(
 .315ينظر: علوم احلديث ص  – (79(
 92/ 3التبصرة والتذكرة شرح ينظر:  – (80(
 .167ينظر: تعليقات الدار قطين على اجملروحني البن حبان ص  – (81(
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واملختار الذي جرى عليه أكثر احملدثني هو االحتجاج بعمرو بن 
إليه؛ إذ املراد ابجلد هو جدُّ األب  شعيب عن أبيه عن جده إذا صح السند

 .(82)شعيب، وهو عبد هللا بن عمرو بن العاص، ومساع شعيب من جد ِّه اثبتٌ 
" رأيت أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وأاب عبيد،  قال البخاري: 

وعامة أصحابنا حيتجون حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه 
 .(83)ري: َمنِّ النَّاس  بعَدهم؟!!"أحد من املسلمني. قال البخا

 .ورواية الرجل عن أبيه عن جده مما يفخر به حبق، ويغبط عليه الراوي  
يمِّ ْبن  ا يقول ابن الصالح:  حْلَافِّظِّ َأيبِّ َحدََّثينِّ أَب و اْلم َظفَّرِّ َعْبد  الرَّحِّ

ْمَعاينِّ ِّ مبِّ ْروِّ الشَّاْهَجاْن ، َعْن َأيبِّ النَّْضرِّ   الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْبدِّ اجْلَبَّارِّ َعْبدِّ َسْعٍد الس ِّ
مِّ َمْنص وَر ْبَن حم َمٍَّد اْلَعَلوِّيَّ يـَق   : " اْلَفامِّي ِّ َقاَل : مسِّْعت  السَّي َِّد َأاَب اْلَقاسِّ ول 

َثينِّ َأيبِّ َعنْ  : " َحدَّ ْسَناد  بـَْعض ه  َعَواٍل، َوبـَْعض ه  َمَعاٍل، َوقـَْول  الرَّج لِّ  َجد ِّي " اإْلِّ
 .(84)اْلَمَعاِلِّ " مِّنَ 

يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية املرأة عن  قال السيوطي:
أمها عن جدِتا، وهو عزيٌز جدًّا ومن ذلك: رواية أم جنوب بنت منيلة عن 
أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أمسر بن مضرس عن أبيها أمسر 

 .(85)بن مضرس
،  ثريةً لتحقيق مثل هذا الغرض كتًبا ك يف هذا النوع؛ صنف العلماءوقد 

ع وأيب نصر الوائلي السجزي، مث احلافظ العالئي، وكتابه أمج كابن أيب خيثمة
 .(86)مصنف يف ذلك، نقل عنه العلماء أشياء كثرية

 
                                                             

 .304/ 2لراوي تدريب ا -، والسيوطي158/ 4فتح املغيث  -ينظر: السخاوي – (82(
 .158/ 4، والسخاوي 167/ 5سري أعالم النبالء  -ينظر: الذهيب – (83(
 .316ينظر: علوم احلديث ص  – (84(
 .310/ 2ينظر: تدريب الراوي  – (85(
 .161منهج النقد ص  -ينظر: نور الدين عرت – (86(
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 حقابق والالَّ اثمًنا: السَّ 
 اديو ق ْد أ فْـر د ُه اخلْ طِّيُب البغدوهو نوٌع ظريٌف، قال السَّخاوي: 

ـــــ: "كِّ احْلَافِّ  قِّ ظ  يفِّ كَِّتاٍب َحَسٍن مَسَّاه  بـــ حِّ  .(87)"َتاَب السَّابِّقِّ َوالالَّ
ــ: " م ْعرَِّفة  َمنِّ اْشرَتََك يفِّ الر َِّواَيةِّ َعنْ ومسَّاه ابن الصالح  ــــ : ه  َراوِّايَ : بـــ نِّ

رٌ  َما تَـَبايـ ًنا َشدِّيًدا م تَـَقد ٌِّم، َوم َتَأخ ِّ َما َأَمٌد َبعِّيٌد،  ،تَـَباَيَن َوْقت  َوَفاتَـْيهِّ نَـه  َفَحَصَل بـَيـْ
، َوَذوِّي طَبَـَقتِّهِّ  رِّي اأْلَوَّلِّ نـْه َما َغرْيَ َمْعد وٍد مِّْن م َعاصِّ ر  مِّ  .(88)"َوإِّْن َكاَن اْلم َتَأخ ِّ

بـ: " من اشرتك يف الرواية عنه اثنان تباعَد ما بني  ومسَّاه النَّووي:
 .(89)وفاتَـْيهَِّما"

ْن فـ و ائِّد  هذا النَّ  :و مِّ   وعِّ
ْسَنادِّ يفِّ اْلق ل وبِّ   .1  .(90)تَـْقرِّير  َحاَلَوةِّ ع ل و ِّ اإْلِّ
ر، ورفع توهم اخلطأ يف  .2 األمن  من سقوط شيٍء يف إسنادِّ املتأخ ِّ

 اإلسناد.
، واألقدم من الرُّواة عن  .3 تفقُّه الطالب يف معرفةِّ العاِل، والنَّازلِّ

 .(91)الشَّيخ، ومن به خ تَِّم حديث ه  
ْن أ ْمثِّل تِّ   هِّ:و مِّ

َد ْبَن إِّْسَحاَق الثَـَّقفِّيَّ السَّرَّاَج النـَّْيَساب ورِّيَّ َرَوى  رِّيُّ ْنه  اْلب َخاعَ  َأنَّ حم َمَّ
َمام  يفِّ اَترِّيِّ  ــاإْلِّ فَّاف  النـَّْيَساب ورِّيُّ، َوَرَوى َعْنه  أَب و احلْ َسنْيِّ َأمْحَد  ْبن  حم َمٍَّد اخلَْ  هِّ ــ

ائَ  ، َوَذلَِّك َأنَّ  137ٌة َوَسْبٌع َوَثاَلث وَن َسَنًة )َوَبنْيَ َوَفاتَـْيهَِّما مِّ سنة(، أَْو َأْكثَـر 
ائَـَتنْيِّ )  نَي َومِّ تٍ  َومَخْسِّ هـ(، َوَماَت اخْلَفَّاف  َسَنَة  256اْلب َخارِّيَّ َماَت َسَنَة سِّ

                                                             

 .172/ 4ينظر: فتح املغيث  – (87(
 .161 منهج النقد ص -ينظر: نور الدين عرت – (88(
 .99ينظر: التقريب ص  – (89(
 .317علوم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (90(
 .311/ 2تدريب الراوي  -، والسيوطي172/ 4فتح املغيث  -ينظر: السخاوي – (91(
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ٍس مخَْ  هـ(، َوقِّيَل: َماَت يفِّ َسَنةِّ َأْرَبٍع َأوْ  393َثاَلٍث َوتِّْسعِّنَي َوَثاَلمثِِّّاَئٍة ) 
 َوتِّْسعِّنَي َوَثاَلمثِِّّاَئٍة.

َمام  َحدََّث َعْنه  الزُّْهرِّيُّ، َوَأمْحَد  بن  إِّمسَْ  اعيَل وََكَذلَِّك َمالِّك  ْبن  أََنٍس اإْلِّ
اَئٌة َومخٌس َوَثاَلث وَن َسَنًة )  َما مِّ ، َوَبنْيَ َوَفاتَـْيهِّ ،  135السَّهميُّ سنة(، َأْو َأْكثَـر 

اَئٍة ) َوَماَت الزُّْهرِّيُّ  هـ( ومات السَّهميُّ سنَة تِّسٍع  124َسَنَة أَْرَبٍع َوعِّْشرِّيَن َومِّ
 .(92) هـ( 259ومخسني ومائتني ) 

والفخر  بن البخاري مسع منه الـم نذريُّ، والصَّالح بن  أيب عمر، وبني 
سنة(، ومات الـم نذريُّ سنة ستٍ   124وفاتَـْيهَِّما مائٌة وأربٌع وعشرون سنًة ) 

 780هـ(، ومات الصالح سنة مثانني وسبعمائة )  656وستمائة ) ومخسني 
 .(93) هـ(

 وغالِّب  ما يقع  مِّن"  :-كما قال احلافظ ابن حجر–وسبُب ذلك  
 ذلك َأنَّ املسموَع منه  قد يتَأخَّر  بعَد موتِّ َأحدِّ الرَّاوينيِّ عنه  زماانً، حىتَّ يسَمعَ 

، ويعيَش بعَد السَّماعِّ  ل  مِّن جمموعِّ منه  َدْهراً طوياًل؛ فيْحص   منه  بعض  األحداثِّ
 .(94)ذلك حَنْو  هذهِّ املدَّةِّ، وهللا  املوف ِّق "

: علوم الرُّواة من حيث األمساءاملطلب الثاين  

:  هذه العلوم  تنقسم  إىل قسَمنْيِّ
   أمساء الرُّواة.لوٌم ت ظهر  ع 
 .ي ِّز  أمساء الرُّواة بعضها عن بعض  ع لوٌم مت 

 وُم اليت ُتظهُر أمساء  الرُّواةأوَّاًل: العل
 وهذه العلوم تتنوَّع  إىل: 

                                                             

/ 3التبصرة والتذكرة شرح  -، والعراقي318علوم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (92(
102. 

 .312/ 2لراوي تدريب ا -السيوطيينظر:  – (93(
 .153، 152نزهة النظر ص  – (94(
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 :املبهمات 
  معىن الـُمبهُم:

 .(95)من أ هبَم ذكر ه يف احلديث من الرجال، والن ِّساء
 فائدة معرفة املبهمات:

 .(96)معرفة  من أ هبم ذكر ه يف املنت أو اإلسناد من الرجال، والنساء
 :يف تبيني فوائده قيقال الشَّيُخ ويلُّ الد ِّين العرا

 .هإلي ةٌ ففإن النفس متشو ِّ  ؛حتقيق الشيء على ما هو عليه .1
؛ رفة فضيلتهمبع فيستفاد ذلك الـم بهم؛يف احلديث منقبة لأن يكون   .2

 في نزَّل  منزلته.
نه السالمة فيحصل بتعيي له، أن يشتمل على نسبة فعل غري مناسب   .3

 .يف غريه من أفاضل الصحابة من جوالن الظن ِّ 
ه هل فيستفاد مبعرفت ،عن حكم عارضه حديث آخر أن يكون سائالً   .4

ذا ، ه-ذلك الصحايب إسالم زمن   فَ رِّ إن ع  - ، أو منسوٌخ؟هو انسخٌ 
 .(97)يف م بهمات املنت

لنسبة إىل اجلدوى اب إنه قليل  "  قال يف مبهمات املنت: ابن كثريٍ إالَّ أن 
 ،ثنيمن احملد ِّ  كثريٌ ى به  ولكنه شيء يتحلَّ  ،معرفة احلكم من احلديث

 .(98)"وغريهم
ن حكم ع فوائده أن يكون املبهم سائالً وتعقَّبه  السخاوي بقوله: " بل من 

زمن إسالم  رفوعدمه إن ع   ،عارضه حديث آخر فيستفاد مبعرفته النسخ
 .(99)"وكان قد أخرب عن قصة قد شاهدها وهو مسلم ،ذلك الصحايب

                                                             

 .375علوم احلديث ص  -ينظر: ابن الصالح – (95(
 .453/ 2تدريب الراوي  -ينظر: السيوطي – (96(
 .93/ 1ينظر: املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد  – (97(
 .231اختصار علوم احلديث ص  – (98(
 .346/ 4فتح املغيث  – (99(
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ليحكم  ؛فهأو ضع ،تفيد ثقتهوإن كان املبهم يف اإلسناد فمعرفته   .5
 .(100)للحديث ابلصحة

:  سندٍ ا يف إسناد، كما إذا ورد يففع إهبامً ما فيه ما ر   وأهمُّ  " قال ابن كثري:
عن فالن بن فالن، أو عن أبيه، أو عن عمه، أو أمه، فوردت تسمية هذا 

ه، فهذا يف أمر  أو ممن ينظر   أو ضعيفٌ  املبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقةٌ 
 .(101)نفع ما يف هذا"أ

 -كما ع لم- ألن شرط قبول اخلربفقال: "  أوضح ذلك السخاوي
 .(102)؟"هفيكف عدالت   ،هعين   عرف  ت  هبم امسه ال ومن أ   ويه،عدالة را

 كيفية معرفة املبهم:
 :(103)أبحد الطرق اآلتيةيعرف 

 .ى يف بعض الرواايتسمًّ وروده م  ب .1
رق يف اتفقت الط إن أهل السري على كثري منهم من تنصيصلاب  .2

 اإلهبام.
ها بورود تلك القصة املبهم صاحب او " ورمبا استدل قال السخاوي: .3

 ".مع احتمال تعددها ،املعنيَّ 
لك سند لذورمبا استدلوا بورود حديث آخر أ  "  قال السيوطي:  .4

قوع تلك جلواز و  ؛وفيه نظرٌ  :قال العراقي .كلالراوي املبهم يف ذ
 ".الواقعة الثنني

 نقسم إىل قسمنْي:أقسامه: ي
 مبهم املنت. .1

                                                             

 .93/ 1املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد  -عةينظر: أبو زر  – (100(
 .231اختصار علوم احلديث ص  – (101(
 .346/ 4فتح املغيث  – (102(
فتح  -، السخاوي230/ 3شرح التبصرة والتذكرة  -ينظر يف هذه الطرق: العراقي – (103(

 . 455/ 2تدريب الراوي  -، والسيوطي348/ 4املغيث 
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 مبهم اإلسناد. .2
 ، ويتنوَّع إىل أنواٍع:مبهم املنت .1

 امرأة"، وهو من أهبمها. أو" ،رجل" ما قيل فيه "  .أ
مثاله: اخلرب يف حديث ابن عباس عن الرجل الذي سأل احلج كل 

 عاٍم؟.
 ابن الفالين". أو" ،ابن أو ابنة فالن" " :ما أهبم أبن قيل .ب

 -ه وسلمصلى هللا علي–عطية: ماتت إحدى بنات النيب مثاله: خرب أم 
 أو عمته. ،عم فالنٍ  ج.

 مثاله: خرب جابر يف قصة عمته اليت جعلت تبكي أابه يف يوم أ حد.
 .زوج فالنة، أو زوجة فالن .د

 .(104)مثاله: خرب زوج سبيعة األسلمية اليت ولدت بعد وفاته بليالٍ 
 :يف السند بهمامل .2

يٍخ، أو عن أبيه، أو عن أخيه وحنو كأن يروي عن رجٍل، أو ش
 .(105)ذلك

بن سعيد  كاحلافظ عبد الغين  وللعلماء مصنفات كثرية يف هذا النوع،
 وأحسن ما صنف يف واختصر األخري النووي، املصري، واخلطيب البغدادي،

دين أمحد فظ وِل الللحا ستفاد من مبهمات املنت واإلسناداملهذا النوع كتاب 
 .(106)العراقي

 
 

                                                             

تدريب الراوي  -، والسيوطي377، 376ديث ص ينظر: ابن الصالح علوم احل – (104(
 .17، 16/ 1، ومقدمة حتقيق كتاب املستفاد 455/ 2
 .17/ 1ينظر: املصدر السابق  – (105(
، ومقدمة 165منهج النقد ص -، ونور الدين عرت115التقريب ص  -ينظر: النووي – (106(

 .38 -32/ 1حتقيق كتاب املستفاد 
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  كِّر  أبمساء خمتلفةمن ُذ 
هو فنٌّ عويٌص متسُّ احلاجة إليه؛ ملعرفة التدليس، وذلك ألن الراوي 

 قد تكثر نعوته من اسم، أو كنية، أو لقب، أو حرفة، أو حنو ذلك.
حممد بن السائب الكليب، هو أبو النضر، وهو محَّاد السائب،  مثاله:

روهو أبو سعيد الذي روى عنه ابن عطية  وي عن هم الناس أنه ير ؛ ليو املفس ِّ
 . (107)أيب سعيد اخلدري، وهو أبو هشام
 األمساء والُكىن 

  قال احلافظ ابن حجر: فائدة هذا الفن:
َر ابمسه ك ىنمعرف ة     يف بعض أييتوله كنية ال يـ ْؤَمن أن  ،من اْشت هِّ

عرفة َمن امس ه   مو َكنَّنْي، ـــــ  ومعرفة أمساء امل، الرواايت َمْكنِّي ًا؛ لئال ي َظنَّ أنه آَخر  
يَـت   نـْ   ومعرفة  َمْن كثرت ك ناه ،اْخت لَِّف يف كنيته وه ْم كثري ومعرفة َمن، ه  وه ْم قليلك 

ومعرفة ، ألقابهو  كابن ج َرْيج، له كنيتان: أبو الوليد، وأبو خالد، أو كث رت نعوته
يَـت ه  اسَم أبيه، كأيب إسحاق إبراهيم بن إسحاق املدين، أحد  نـْ ْتباعِّ أَ َمن وافقت ك 
بن  ا التابعني، وفائدة معرفته نـَْفي  الغلط عمَّن َنَسَبه  إىل أبيه فقال: َأخربان

و وافقْت  أ أبو إسحاق انخرب َب إىل التصحيف، وأن الصواب: أإسحاق؛ فَـن سِّ 
أو ، اناري وأ م أيوب، صحابيان مشهور ك نيت ه  كنيَة زوجته، كأيب أيوب األنص

هِّ اسَم أبيه، اايت كالربيع بن أنس، عن أنس، هكذا أييت يف الرو   وافق اسم  شيخِّ
صاريٌّ، والَده، بل أبوه بكريٌّ، وشيخه أن وي عن أبيه وليس أنسفَـي ظن أنه ير 

 .(108)وهو أنس بن مالك الصحايب املشهور، وليس الربيع  املذكور  مِّن أوالده
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 األلقاب 
 .(109)هو ما يطلق على اإلنسان مما ي شعر مبدٍح، أو ذم ٍ 

 أن الَّ ي َظن أن هذا اللقب لغري صاحبة التنبيه عليه: وفائد
 .(110)االسم

 وهو ينقسم إىل قسمني:
ن التعريف به، وال يكرهه امللقَّب؛ كأيب تراب لعليٍ  ب ما جيوز .1

أيب طالب، فلم يكن له اسٌم أحب إليه منه، وهذا القسم 
 عنه. اإلطراء املنهي ِّ  جائٌز ما مل يصل إىل حد ِّ 

د، وهو ال انعريف به، ويكرهه امللقَّب؛ كايب الز ِّ الت ما ال جيوز .2
 .(111)جيوز إالَّ إذا مل ي توصَّل لتعريفه إالَّ به

 ب  لغري ما ي سبُق للفهم  من ُنسِّ
لى نسًبا غري حقيقيٍ  لسبٍب ما، وهو ع احملدثني بعض الرواة ينسب

 أضراٍب:
ي أمهم، ه عو ِّذ، وَعْوذٌ بنو عفراء،عاذ، وم  من ن سب إىل أمه: كم   األول:

 وأبوهم: احلارث بن رفاعة األنصاري.
الثاين: من ن سب إىل جدَّته: كيَـْعلى بن م ْنية الصحايب، هي جدته أم 

 أبيه، وأبوه: أمية.
الثالث: من ن سب إىل جده: كأيب عبيدة بن اجلراح، هو عامر بن عبد 

 هللا بن اجلراح.

                                                             

 .170منهج النقد ص  -ينظر: نور الدين عرت – (109(
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، كان يف ألسودالرابع: من ن سب إىل غري أبيه  لسبب: كاملقداد بن ا
 حجر األسود، وتبنَّاه فن سب إليه.

اخلامس: من ن سب نسبًة خالف ظاهر لسبب من األسباب: كخالد 
الس احلذَّائني فن سب إليهم، ومِّْقَسم موىل ابن عباس، هو موىل  احلذَّاء، كان جي 

 -د التابعنيأح–عبد هللا بن احلارث، إالَّ أنه لزم ابن عباس، وكيزيد الفقري 
 .(112)ب يف َفقار ظهره، كان يتأمل منه حىت ينحين لهأ صي

 أوطان الرُّواة 
كىن وطانِّ ملا غلَب عليها سواأل ،حَدَث للعربِّ االنتساب  إىل البالدِّ 

، سابِّ إىل البلدانِّ ا غري  االنت، فلْم يبَق هلالقرى، واملدائنِّ وضاَع كثريٌ مْن أنساهبا
، فمْن َسَكَن يف بب  تنسب  قبَل ذلَك إىل القبوقْد كانْت العر  ، وأراَد لدتنيِّ ائلِّ

، ةِّ اليت انتقَل إليها ابلثاني، مثَّ ليبدْأ ابلبلدِّ الذي سكنها أوالً فَ  ؛االنتساَب إليهما
املِّْصرِّيُّ مثَّ مثاًل:  ، فيقول  ( يف النسبِّ للبلدةِّ الثانيةِّ ) مثَّ  ــوَحَسٌن أْن أييَت ب

 إِّىَل القريةِّ، فجائٌز أْن ينسبَ  ،مْن قرى بلدةٍ مِّْن أهلِّ قريٍة  وَمْن كانَ  ،الد َِّمْشقِّيُّ 
َها تلَك البلدة  وإىل الناحي وإىل البلدةِّ أيضاً  نـْ  هَو ؟ مِّْن أهلِّ داراي نْ ، فمَ ةِّ الَّيتِّ مِّ

، فإْن أراَد اجلمعَ  : الداريُّ مثاًل، أْن يقوَل يف نسبهِّ  ، والشاميُّ  بينها، والد ِّمشقيُّ
 .(113)يُّ الدمشقيُّ الداريُّ : الشام ، فيقولَ فليبدْأ ابألعم ِّ 

 ة تظهر يفوفائدته جليَّ وهو فنٌّ يعتين به كثرٌي من علماء احلديث، 
 : اآليت

 معرفة شيخ الراوي، فرمبا اشتبه بغريه، فإذا عرفنا بلده تعنيَّ  .1
 بلديُّه غالًبا.

؛ إذ .2 ا ر  يتبنيَّ به املدلس، وما يف السند من إرساٍل خفيٍ  مبَّ
، أو ذكرِّ مكانِّ السماعِّ على اْست دِّلَّ بِّذِّْكرِّ وط نِّ الشيخِّ
                                                             

/ 4فتح املغيث -، والسخاوي373 -370ينظر: ابن الصالح علوم احلديث ص  – (112(
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اإلرسالِّ بنَي الراوَِّينْيِّ إذا ملَْ ي عرْف هلما اجتماٌع عنَد َمْن ال 
 .يكتفي ابملعاصرةِّ 

، في نظر  يف االمسنيِّ املتفقنيِّ يز بنَي ُي   .3 هِّ وتلميذِّهِّ يف اللفظِّ  شيخِّ
  .(114)الذي روى عنه  

 املوايل 
إليهم وليس  م صليبًة، ورمبا ينسبالظاهر يف املنسوب إىل قبيلٍة أنه منه

منهم؛ لكونه موىًل هلم، ألَّنم أعتقوه، وهذه هو األغلب يف ذلك؛ كمكحول 
ه ومنهم من أطلق لفظ املوىل، وأراد ب لالشامي اهل ذِل، أعتقته امرأًة من هذي

والء اإلسالم؛ كأيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجل ْعفِّي، ن سب إىل 
 .(115)ني؛ ألن جده األعلى أسلم على يدهم فن سب إليهموالء اجل عفي ِّ 

 .(116)" وال ي عرف ذلك إالَّ ابلتنصيص عليه" قال احلافظ ابن حجر:
 اثنًيا: العلوُم اليت متُ ي ُِّز أمساء الرُّواة بعضها عن بعض

 ق  املتَّفق واملفَت 
 .(117)هو أن يتفق اسم الراوي مع غريه لفظًا، وخطًّامعناه: 

 ،ااحدً ا و فرمبا ظن األشخاص شخصً  ؛األمن من اللبس طه:فائدة ضب
" يب خلطا وقد ألَّف فيه  ،-ذكره املاضي-عكس املذكور بنعوت متعددة 

 
 
ا واآلخر ضعيفً  ،ورمبا يكون أحد املشرتكني ثقةً  "،ح ألوهام اجلمع والتفريقوضِّ امل

 .(118)أو يصحح ما هو ضعيفٌ  ،فيضعف ما هو صحيحٌ 
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هم منه من وامل، املشرتك اللفظي :ألصوليونوهو من قبيل ما يسميه ا 
أو  ،أو االشرتاك يف بعض الشيوخ ،ألجل التعاصر ؛يكون يف مظنة االشتباه

  .(119)يف الرواة
  أقسامه:

خالد بن ، و كاخلليل بن أمحد ستة  ؛اتفقت أمسائهم وأمساء آابئهم .1
  الوليد اثنان.

ن ب كأمحد بن جعفر  ؛اتفقت أمساؤهم وأمساء آابئهم وأجدادهم .2
 محدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد هللا ويف عصر واحد. 

 ان: عبد امللكين اثنوْ مران اجلَ كأيب عِّ   ؛والنسبة ،ما اتفق يف الكنية  .3
 .التابعي، وموسى بن سهيل البصري بن حبيب

 .كصاحل بن أيب صاحل أربعة  ؛عكسه  .4
 كمحمد بن عبد هللا  ؛اتفقت أمساؤهم وأمساء آابئهم وأنساهبم  .5

و عنه البخاري، والثاين: أبالذي روى  ألنصاري القاضي املشهورا
 سلمة ضعيف.

لمة اد، وعبد هللا وشبهه. قال سكحمَّ   ؛يف االسم أو الكنيةاالتفاق  .6
بن سليمان: إذا قيل مبكة عبد هللا فهو الزبري، أو ابملدينة فابن 
عمر، وابلكوفة ابن مسعود، وابلبصرة ابن عباس، وخبراسان ابن 

رك، وقال اخلليلي: إذا قاله املصري فابن عمرو، واملكي فابن املبا
 س.عبا

إىل بين  فقبيلًة ينسب لفظ نسٍب فقط؛ كاحلنفي يف االتفاق .7
ن إىل املذهب، وكثري من احملدثني ينسبو  ، ومذهًبا ينسبحنيفة

 .(120)إىل املذهب حنيفي بزايدة ايء
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 املؤتلف واملختلف 
، سواٌء  (121)ف يف النطق صيغتههو ما يتَّفق يف اخلط صورته، وختتل

 .(122)كان مرجع االختالف النقط، أم الشكل
َزام، ويزيد وتزيد، وَبرِّيد وبـ َرْيد مثاله:  .(123)َحَرام حِّ

 فائدته:
قال  حىت ،ومعرفته مِّن مهمَّات هذا الفن"  قال احلافظ ابن حجر:

 .علي بن املديين: أشدُّ التصحيف ما يقع يف األمساء
، وال قَـْبله شيء َيد لُّ  :ووجََّهه  بعض هم    عليه أبنه شيء ال َيْدخله القياس 

 .وال بـَْعَده  
ن بوقد َصنََّف فيه أبو أمحد العسكري، مث أفرده ابلتأليف عبد الغين  

مث  ،ومَجَع شيخ ه  الدارقطين يف ذلك كتااًب حافاًل مث مَجَع اخلطيب ذيالً ، سعيد
 .(124)اإلكمال" كتابه  يفال مَجَع اجلميَع أبو نصر بن ماكو 

 املتشابه 
 الفهمائتا تلف اآلابء ن ْطقًا، معختا، و ون ْطقً  ،اَخطًّ  األمساءوهو أن تتفق 

 ،-هابضم-وحممد بن ع َقْيل  -العنيبفتح -كمحمد بن َعقيل   ؛اَخطًّ 
، ومنه: متقاربة وطبقتـ ه ما فِّْراييب ، وُها مشهوران :سابوريٌّ، والثاينيْ نَـ :ىاألول

.موسى بن َعلي، ومو   سى بن ع َليَّ
وتتفق اآلابء:  ،ابلعكس: كأْن ختتلف األمساء: ن ْطقًا، وأَتْتَلِّف َخط اً  أو
ابلشني املعجمة  :األول ،عمانعمان، وس َرْيج بن النًّ كش َرْيح بن النُّ   اً ـــَخط اً ون ْطق

ابلسني  :اين، والث-رضي هللا عنه-وهو اتبعيٌّ يروي عن علي  ،واحلاء املهملة
 .وهو من شيوخ الب َخارِّي ِّ  ،اجليماملهملة و 
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واسم األب، واالختالف  يف  ،وكذا إْن َوَقَع ذلك االتفاق يف االسم
 .النسبة

 منها:، ويرتكب منه ومما قبله أنواع
 ، إالَّ واسم األب، مثالً  ،أن حَيْصل االتفاق أو االشتباه يف االسم  .1

لى عوهو  ،، فأكثَر، مِّن أحدُها، أو منهماأو حرفني ،يف حرفٍ 
 قسمني:

 يف يكون االختالف ابلتغيري، مع أن عدد احلروف اثبتةٌ  إما أبن  .أ
 اجلهتني.
نان  ومن أمثلته: وه ْم  -بكسر املهملة ونونني بينهما أَلِّفٌ -حممد بن سِّ

األلف  بفتح املهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد-مجاعٌة، وحممد بن َسيَّار 
 .وه ْم أيضاً مجاعةٌ  -راء
 ختالف ابلتغيري مع نقصانِّ بعض األمساء عن بعض.أو يكون اال .ب

زايدة ايء يف وعبد هللا بن يزيد، بٌة، عبد هللا بن زيد، وه م مجاع ومن أمثلته:
 .(125)أول اسم األب والزاي مكسورة، وه م أيضاً مجاعةٌ 

 املتشابه املقلوب 
حيصل االتفاق  يف اخلط والنطق، لكن حيصل االختالف أو أن 
زيد، ويزيد بن األسود بن ي؛ كدمي والتأخري: إما يف االمسني مجلةً االشتباه ابلتق

أو حنو ذلك، كأن يقع التقدمي  والتأخري  يف االسم الواحد يف بعض  ،األسود
األول مدين  أيوب بن َسي ار، وأيوب بن َيسارك  ؛حروفه ابلنسبة إىل ما يشتبه به

 .(126)مشهور ليس ابلقوي، واآلخر جمهول
 
 

                                                             

، وابن 112التقريب ص  -، والنووي365احلديث ص  علوم -ينظر: ابن الصالح – (125(
 .313/ 4فتح املغيث  -، والسخاوي168 -166نزهة النظر ص  -حجر

 .325/ 4فتح املغيث  -، والسخاوي168نزهة النظر ص  -ينظر: ابن حجر – (126(



 

 
186 

 اخلامتة
 الدراسة ُيكن أن نستخلص النتائج اآلتية: بعد هذه

معرفة علوم الرواة من حيث التاريخ، واألمساء من مهمَّات فن علم  .1
يَّز الرواة بعضهم عن بعض، وي زال اإلشكال  اجلرح والتعديل فبها ُي 
القائم من حيث اختالطهم وابلتاِل يتم احلكم عليهم من حيث 

 الصحة، أو الضعف.
قدُيًا هبذا الفنَّ، وهو علم اجلرح والتعديل، لقد اهتمَّ العلماء  .2

ووضعوا له الضوابط وحدَّدوا له العلوم، وأفردوه ابملؤلَّفات، ومن 
بني ما اهتمُّوا به هو ما يتعلَّق بشخص الراوي، واحلكم على روايته 
بناء على عدالته، وضبطه، وال ُيكن معرفتهما إالَّ بتحديد 

 شخصه.
هتمَّة بتحديد شخص الراوي، وعينه خصَّص العلماء للعلوم امل  .3

 لكل ِّ نوٍع منها مؤلًَّفا مستقالًّ، واهتمَّ من أتى بعدهم هبذه  املؤلَّفات
اختصاًرا، وتذياًل، وشرًحا، وتعليًقا، مما يدل على ما هلذه العلوم 

 من أُهية قصوى يف علم اجلرح والتعديل.
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 قائمة مصادر البحث ومراجعه
ن للحافظ جالل الدي -رح تقريب النواويتدريب الراوي يف ش .1

دار  -ت: طارق بن عوض هللا حممد -عبد الرمحن السيوطي
 م.2003 -1ط -الرايض -العاصمة

للحافظ  -تعليقات الدار قطين على كتاب اجملروحني البن جبان .2
دار الكتاب  -ت: خليل بن حممد العريب -الدار قطين

 م.1994 -1ط -القاهرة -اإلسالمي
ية: عادل بعنا -للحافظ ابن حجر العسقالين -هذيبتقريب الت .3

 م.1999 -1ط -بريوت -مؤسسة الرسالة -مرشد
ي الدين بن شرف حمل -التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير .4

 -دار الكتاب العريب -ت: حممد عثمان اخلشب -النووي
 م.1985 -1ط -بريوت

يل األمري إمساعحملمد بن  -توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار .5
 -فيةاملكتبة السل -ت: حممد حمي الدين عبد احلميد -الصنعاين

 د.ت. -د.ط -املدينة املنورة
للسيد حممد  -الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السُّنة املشرَّفة .6

 -د.ط -القاهرة -مكتبة الكليات األزهرية -بن جعفر الكتاين
 د.ت.

 -األشعث السجستاين أليب داود سليمان بن -سنن أيب داود .7
 -الرايض -بيت األفكار الدولية -اعتىن به: أبو صهيب الكرمي

 د.ت. -د.ط
لى أشرف ع -للحافظ مشس الدين الذهيب -سري أعالم النبالء .8

 -3ط -بريوت -مؤسسة الرسالة -حتقيقه: شعيب أرنؤؤط
 م.1985
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ث للحافظ ابن كثري، املسمَّى: ) الباع صار علوم احلديثاختشرح  .9
شرح: أمحد حممد  -يف شرح اختصار علوم احلديث(  ثاحلثي

 د.ت. -د.ط -بريوت -دار الكتب العلمية -شاكر
للحافظ زين الدين عبد الرحيم  -شرح التبصرة والتذكرة .10

ب دار الكت -اعتىن به: حممد بن احلسني العراقي -العراقي
 م.2002 -1ط -بريوت -العلمية

ل بن محَّاد إمساعي -الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .11
 -دار العلم للماليني -ت: أمحد عبد الغفور عطار -اجلوهري

 م.1984 -3ط -بريوت
عتىن ا -لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري -صحيح البخاري .12

 -د.ط -الرايض -بيت األفكار الدولية -به: أبو صهيب الكرمي
 د.ت.

لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي  -صحيح مسلم .13
كار بيت األف -ه: أبو صهيب الكرمياعتىن ب -النيسابوري

 د.ت. -د.ط -الرايض -الدولية
أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري  -علوم احلديث .14

 -دمشق -دار الفكر -ت: نور الدين عرت -) ابن الصالح(
 م.1986 -د.ط

ن للحافظ مشس الدي -فتح املغيث بشرح ألفية احلديث .15
ر دا -مد آلل فهيدت: عبد الكرمي اخل ضري، وحم -السخاوي

 هـ.1426 -1ط -الرايض -املهاج
للحافظ عبد هللا بن عدي  -الكامل يف ضعفاء الرجال .16

 -بريوت -دار الفكر -اعتىن به:حيىي خمتار عزَّاوي -اجلرجاين
 م.1988 -3ط
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 -يدت: محدي عبد اجمل -البن حبان -اجملروحني من احملدثني .17
 م.2000 -د.ط -الرايض -دار الصميعي

أيب  للحافظ وِل الدين -من مبهمات املنت واإلسناداملستفاد  .18
دار  -ت: عبد الرمحن الرب -ز رعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي

 م.1994 -1ط -املنصورة -الوفاء
بن  أليب عبد هللا حممد -معرفة علوم احلديث وكميَّة أجناسه .19

 -زمدار ابن ح -ت: أمحد السلوم -عبد هللا احلاكم النـَّْيسابوري
 م.2003 -1ط -بريوت

 -للحافظ مشس الدين الذهيب -املعني يف طبقات احملدثني .20
 م.1984 -1ط -األردن -دار الفرقان -ت: ُهام سعيد

 -فكردار ال -لنور الدين عرت -منهج النقد يف علوم احلديث .21
 م.1981 -3ط -دمشق

 -نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر .22
ت: عبد هللا بن ضيف هللا  -للحافظ ابن حجر العسقالين

 م.2001 -1ط -الرايض -مكتبة امللك فهد الوطنية -الرحيلي
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 :مقدمة 

عادة وليد مباشر لواقع  الشعر نافذة الشاعر على الحياة ، وهو    

اجتماعي أو سياسي يعيشه الشاعر بوعيه الشعري المتقدم ، وهو 

يهز بها أصحاب العالقة ،أو  إفراز لمعاناة ربما يريد الشاعر أن

ي فيلفتهم إلى أمر مهم ، وهو يصوغ كلماته بإمالءات من فكرة 

ه بأسلوبه ، شاحذا  استعاراته ، و كناياته و تشبيهات صوغهاذهنه ، ي

لتقريب الفهم ، و رسم صورة لمقصده ؛ قد تحوي رمزا يحيط النص 

ي مشاركا فبهالة من البهاء ، يقف أمامها المتلقي متفكرا محلال 

انتاجية النص باحثا عن المعنى ، ومعنى المعنى ،و المعنى و 

ظالله ، بتفكيك رموزه و الوصول إلى دالالت األلفاظ حتى يصل 

 

 جبران رضا الدكتور للشاعر (الظل مسرح)

 مقاربة تحليلية نقدية

 د. نجاة عمار حسن الهمالي

 كلية التربية طرابلس
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من طرح فكرته ، و من عنوان قصيدته و  إلى مقصدية الشاعر

 عالقته بالمتن ، ليقف على مآالت المعنى .. 

سئلة البحث ليكون و لكي نقف على كل ذلك كان البد من طرح أ

الجواب في ثنايا المتن ، فما المقصدية ؟ و هل يستطيع المتلقي أن 

يجد مقصدية الشاعر الحقيقية ؟ ، وهل يقصد الشاعر ما يصل إليه 

المتلقي من دالالت ؟ تساؤالت يحاول البجث أن يجيب عليها، وذلك 

بذكر مفهوم المصطلح لغة و اصطالحا، و التعريف بالشاعر ، ثم 

راسة النص بتحليله و استنطاقه لنصل إلى مقصدية الشاعر من د

 العنوان و النص  .

و عندما نقارب نصا أدبيا ، نعيشه ، نتسلل بين حروفه ، نفاتش 

سطوره وما بينها ، نقرأه ، نجسه حبا لحرفه مبناه ومعناه ، نبحث 

فيه عما جذبنا إليه ، نلتقط  درره وأزاهيره ، وننقلها إلى اآلخر 

متلقي ، ليستمتع معنا ، وليعب أنفاسه بضوع تلك الجماليات ال

 .  والبديعيات
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 أوال التعريف بالشاعر :

في ورقتي هذه قراءة لقصيدة تترجم واقعا مأساويا ، وهي  لشاعر استطاع أن 

يكون له اسم في سماء الشعر بجده واجتهاده ، الدكتور رضا محمد جبران 

الغة والنقد ، بكلية اآلداب بجامعة طرابلس األستاذ المساعد في األدب والب

بمدينة طرابلس حيث درس المرحلة اإلبتدائية بها ، ثم  1977،من مواليد 

انتقل مع أهله إلى المغرب فتحصل على اإلعدادية والثانوية من مدرسة وجدة 

الليبية بمدينة الرباط ، ثم عاد إلى طرابلس ليكمل تعليمه الجامعي،فينال 

انس في اللغة العربية من جامعة طرابلس التي ُعين معيدا بها ، شهادة الليس

إلى جانب اشتغاله بمهنة التدريس ، أنهى دبلوم الدراسات العليا و من ثم 

                                تحصل على الماجستير و الدكتوراه فعين أستاذا بكلية اآلداب بجامعة طرابلس                                                

ش قصيدته التي وسمها بـ) مسرح الظل ( عبر المنهج الفني ، ونرى سنناق 

مًعا ما تضمه بين حناياها من ظالل وارفة وفاكهة قد أينعت وعلينا قطافها ، 

     ة :يولكن سنتجه أوال للتعرف إلى النص ، ثم نلج إلى عوالمه الثر 
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ثانياا النص :

ل    َمسرُح الظ ِّ

 أوقْد ُشموعَك ِفي الظَّالِم ِسراَجا      َواجعْل َظالَمَك ُمؤنًسا َوهَّاَجا

َك َفالنَّوائُب َأطبقْت       َتروي الَمظالَم ال َتسرُّ َمز     اَجاَواصبْر ِلهمِّ

 َوَأنْر ُعقوَل الَبائسيَن َفِإنَّهم           َوجدوا التَّخاذَل َوالهواَن ِعالَجا

عادِة َتاجا ِل( الُمَعتَِّم ُدمية     َخرقاُء َتحلُم ِبالسَّ  ِفي )َمسرِح الظِّ

 َوتسوُق َأطراَف الَحديِث ُفكاهةً  َتحكي الُهموَم َوَتمقُت اإلحراَجا     

 َشادْت ِمن الظُّلِم الُمخيِف َمسارحا   هُق الُمحتاَجاتُبكي الَوجيَع َوُتر 

 اَل َقلَب َتحمُل َأو َحياًة َتبتغي   َخيُط )الُمحرِِّك( َأحكَم اأَلوداَجا

مى َتستلطُف اإلْرَتاَجا       اَل اَل َحراَك ِبَغيِر َأمٍر َجائرٍ     ُكلُّ الدُّ

دْت   ِديًكا َتكوُن َوَقد َتكوُن َدجاَجا  َمعَنى التَّقمُِّص ُعنوةً َقد ُعوِّ

عْت   َكبًشا ُيناطُح َأو َتكون ِنعاَجا  َأو َقد َتكوُن إذا الِكَباُش َتَجمَّ

َل الَبئيَس َفِإّنهُ  َمى َواستنفَد                  َما َأقبَح الظِّ اإِلبَهاجَ َزاَد الدُّ
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 ثالثاا المقصدية لغة واصطالحا :

اللغة و معاني مفرداتها ال تسعف يقول الدكتور محمد يونس : " إن معرفة 

 وحدها في فهم التعبيرات اللغوية المستخدمة .

.. و من هنا ينبغي التفريق بين المعنى اللغوي و المعنى المقصود ،فالمعنى 

اللغوي هو المعنى المفهوم  من طريق اللغة وحدها ، و المعنى المقصود هو 

من هذا المفهوم   127ساق "المفهوم من المقولة المستخدمة في ظل عناصر الم

ينطلق البحث إلى استكناه المعنى اللغوي ، للكشف عن المعاني المقصودة 

 في النص الذي نرصده بالدراسة .                                                                                      

 المقصدية  لغة : -أ 

، قال تعالى 128َيقصد قصدا، فهو قاصد " القصد " استقامة الطريق. وَقَصد 

أي على هللا تبيين الطريق ، و مقصد مصدر  129" وعلى هللا َقْصُد السبيل "

ميمي : بمعنى اتجاه  ، تقول: مقصد، مقاصد: "        موضع القصد ، 

والقصد " إتيان الشيء ، وقصدت قصده ، نحوت نحوه ، ومقصدي ، الغاية 

 "130 

                                                             
 127  141ص 2007 ،2ط. اإلسالمي المدار ،دار علي يونس محمد محمد.  المعنى ظالل و المعنى

.                                                                     353ص قصد مادة 3ج ، م1994 ، 3ط لبنان بيروت ، صادر دار ، منظور ابن العرب نلسا   
 128 

 129  9سورة النحل . اآلية  

                               .                                     353ص قصد مادة 3ج منظور ابن العرب لسان
 130 
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 المقصد اصطالحا: -ب

قصد ، و ال 131معنى المقصود، ويجمع على مقصودات ومعناه انعقاد الداللةب 

"يتضمن موقف منشيء النص من كون صورة ما من معايير النصية و هو  

من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك وااللتحام ، و أن مثل 

 "  هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها

و يراه الناقد طه عبد الرحمن  133وهو " يعني التعبير عن هدف النص"   132

عندما نقول مقصدية العنوان أي داللته و غاية الشاعر  134هو " ذاته المعنى "

وهدفه منه ، وذلك ما نبحث عنه في تحليلنا للنص الشعري .والمقصدية " 

وقد أريد  135حددة "أحد المعايير التي تحكم النص ، ويعني به إبالغ رسالة م

بالقصد في الفلسفة " التعبير عن اتجاه الذهن نحو موضوع معين ، و إدراكه 

له مباشرة ..." كما " أريد به تركيز الوعي على بعض الظواهر النفسية من 

و نستطيع القول إن  هناك فرقا بين القصد و  136إحساس و تخيل و تذكر "

                                                             
لمركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ا . الرحمن عبد طه ينظر تجديد المنهج في تقويم التراث .  

 131 98،ص 2،1993ط

، 1998النص و اإلجراء و الخطاب . روبرت دي بوجراند ، تر تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة  

 132 130ص1ط

 133 79،ص 1، ط2001بة زهراء الشرق ، القاهرة ، نحو النص . أحمد عفيفي ،مكت 

 134 1،ط1998اللسان و الميزان .طه عبد الرحمن ،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 

                                                            ، العنكبوتية الشبكة ، العربية اللغة مجمع ،منتدى العوادي سعيد.  النص علم في النصية مفهوم 
.  2016مفهوم النصية في علم النص .سعيد العوادي ، منتدى مجمع اللغة العربية ،الشبكة العنكبوتية ، 

 135 

معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب . مجدي وهبة ، كامل المهندس، مكتبة لبنان، بيروت  

 136 288ص  2،ط 1984
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ما المقصدية فتجمع بين الوعي و المقصدية ، فالقصد ما كان وراءه وعي ، أ

                                               137الالوعي

 رابعا النقد والتحليل : 

 عتبة النص ) العنوان (:   

قبل الولوج إلى النص وعوالمه علينا أن نستنطق العنوان للوصول إلى مقصدية 

اها ، ف على مغز الشاعر منه ، وداللته التي تعكس مقصدية النص ، والوقو 

فالعنوان عادة مايكون مفتاحا للنصوص المنغلقة على الفهم، فهو مفتاح 

،وهو" مفتاح تقني يجس به السيميولوجي نبض النص،ويقيس به   138تأويلي

تجاعيده، ويستكشف ترسباته البنيوية وتضاريسه التركيبيةعلى المستويين: 

حيلنا بؤرة لتي تختزله ، ويهو عتبة النص و بدايته ، و ال139الداللي و الرمزي"

عبره إلى بعد مرجعي و إيحائي ، سنتبينه من خالل تجوالنا داخل النص 

 .                                                                                                      الشعري 

                                                             
ني . فتحية سوفلي ،مخطوطة ماجستير ، جامعة محمد خيضر ، ينظر المقصدية عند عبد القاهر الجرجا 

 137  18ص  2016-2015بسكرة ، الجزائر ، 

ينظر مفتاح لمعنى النص سيميائية العنوان في قصص محمود شقير ، زياد أبولبن ، جريدة الدستور  

 138 م . 2009اإللكترونية ، 

 139 . 9،د.ن ، ص 2015، 1سيميوطيقا العنوان . جميل حمداوي، ط 
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ل إلى وصو العنوان ) مسرح الظل ( يحمل والشك شفرة البد من تفكيكها لل

مقصدية الشاعر منه ، ومايحاول أن يبلغنا إياه من خالله ، يتكون من كلمتين 

                              )مسرح + ظل ( لكل منهما مدلوله اللغوي و االصطالحي                                                                             

لَسرح وجمعه المسارح وهو الموضع الذي تسرح إليه المسرح لغة " مرعى ا -

، وفي اإلصطالح هو " مكان مرتفع  تمثل عليه المسرحية  140الماشية  "

،  أي إنه  141وخشبة المسرح : المنصة التي يؤدي فوقها الممثلون أدوارهم " 

يمثل مكانا واسعا يقف عليه ممثلون يؤدون أدوارا متنوعة من الملهاة أو 

د يحمل باالنزياح  داللة الساحة أو الميدان الذي تجري عليه المأساة، وق

 أحداث عدة في الحياة .                       

أما الظل لغة فهي" كل موضع يكون فيه الشمس فتزول ، و تعني الحاصل  - 

وانعكاس الشمس على الجزء  142من الحاجز بينك وبين أي شيء كان " 

" عتمة تغَشى مكانا حجب عنه أشعة المحجوب عن أشعتها هو ظل ، فهو

ضوئية حاجز غير شفاف ، و الظل الممدود هو خيال يقع على شيء مجاور 

 .                                                                                                  143للمرسوم من سقوط الضوء عليه "

                                                             
 140  478مادة سرح ص 2،جلسان العرب . ابن منظور  

م، مادة 2008، 1.أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ، القاهرة ، ط 2معجم اللغة العربية المعاصرة مج 

 141   1053انسرح ص

 142 مادة ظلل . 11لسان العرب،ابن منظور ج 

 143 ، مادة ظل . 2010ر الدعوة ،المعجم الوسيط .مجمع اللغة العربية ،  إبراهيم مصطفى و آخرون ، دا 
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ها األصل، لتطلق اصطالحا على" المدن انزاحت هذه الكلمة )الظل( من معنا

الصغيرة البعيدة عن خدمات الدولة ، كما تحمل داللة سياسية ، فتطلق  على 

الحكومة أو الوزارة غير الفاعلة )حكومة الظل / وزارة الظل( وهي حكومة ال 

وجود لها في الواقع كالحكومة التي تؤلفها المعارضة لتتولى الحكم في حال 

، أي التي اليوجد تصنيف لها على الواقع ، فصارت تحمل  144" انتقاله إليها

 لوهم والبعد عن الواقع داللة ا

 و إذا أجرينا عملية تفكيكية للعنوان فسنجده كاآلتي :                                                              

تدأ )مسرح الظل ( جملة اسمية مكونة من كلمتين ، )مسرح ( خبر لمب 

محذوف تقديره هذا و)الظل ( مضاف إليه ، فالمسرح مكان حدد بوصفه 

مسرحا للظل ، والجملة االسمية لها معنى الثبات ، و من خالل اإلضافة 

نعلم أن مقصدية الشاعر لها داللة تتضح عبرمساق  نصه ، فهو اليقصد 

ث بل دمسرحا عاديا إنما مسرح له ميزته وهوالهامشية  إنه ليس في بؤرة الح

هو في الظل، و كل ماهو في الظل خفي و غير ظاهر للعيان ، و بمعنى 

آخرأنه مسرح غير فاعل في الواقع ، وكل مايدار باسمه سيكون وهما ألنه 

مسرح خاص بالظالل  ، و هنا تستدعي الخلفية الثقافية قصص خيال الظل 

                                                             
 144 ، مادة ظل  2012، 1معجم المعاني الجامع . مروان العطية ، مركز إيوان للنشر ، مصر ، ط 
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حمل إذ ي وأحداثه المثيرة ، فتنكشف أمامنا مقصدية الشاعر من العنوان 145

 عدة دالالت نراها فيما يأتي من معادالت تلخص األحداث :                      

 مسرح                               مكان الصراع 

 الظل                                   خيال 

 مسرح الظل                            المكان الوهمي والخيالي 

فالعنوان ساخر ، الممثلون على المسرح هم ظالل ال  على تلك الخطاطة

وجه حقيقي لهم ،وعلينا أن نبحث ال في المعنى فقط بل المعنى و ظالله ، 

بسبر غور المفردات و الجمل و استكناه دالالت األلفاظ و ربما الحروف 

أحيانا ، و مع تحليل النص سنصل إلى الداللة الكاملة التي يقصدها 

 نه .الشاعر من عنوا

 تحليل النص : 

ُبني النص على جزأين :  في األبيات الثالثة اأُلول يكون الجزء األول الذي 

يحمل صيغة خطابية عميقة فيحيلنا على الذات المخاطبة ، بصبغة إرشادية 

أنر ( ، وفيها دعوة إلى  –اصبر  –اجعل  –تحوي أفعاال طلبية ) أوقد 

يل سلبياتها إلى إيجابيات ، االنطالق في الحياة ، و العمل على تحو 

                                                             
خيال الظل : ) فن ( نوع من التمثيل يكون بإلقاء خيال من خلف ستارة أو صندوق الفرجة ، وهي آلة  

 145       ذات نظارة تكبر بها صور األشياء وتعكسها
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وتحويل الظالم إلى نور بفعل اإلرادة ، والصبر على النوائب ، والعمل على 

التوعية العامة ؛ بعدم االستسالم والتخاذل، بل مقاومة ذاك البؤس  

بالمثابرة، والكد والنظر إلى الجانب المضيء من الحياة ، وعدم االرتكان 

هم ، فليعتمد كل فرد على ذاته  لتبديد إلى اآلخرين بانتظار الحلول من

 الظالم من حوله ، فبدال من لعن الظالم عليه إشعال شمعة لتنير حياته  .

اعتمد الشاعر في الجزء األول تمهيدا  ليهئ  المتلقي أو المخاطب المطلق 

إلى مايود تبليغه إياه في الجزء الثاني من نصه الذي يحيلنا على الذات 

ا يسلك مسلك الشعراء األوائل الذين يقدمون لموضوعهم الغائبة ، وهو هن

األساس بالوقوف على األطالل ووصف الرحلة والراحلة ليلجوا إلى غرضهم 

 ده وقد انتقل إلى التفسير فيقول:، حيث نج

 في )مسرح الظل( المعتم دمية *** خرقاء تحلم بالسعادة تاجا 

ه يلح ويشير إلى يضع بين قوسين جملة العنوان )مسرح الظل ( وكأن

مقصدية المكان العنوان ، ويلحقه بصفة )المعتم ( فيكون المسرح معتما 

النور فيه ، وهو مسرح للظل ، ويبدأ بالسرد :  في هذا المكان المعتم 

تعيش دمية ، وصفها بالخرقاء ، وقد نتساءل ما تلك الدمية التي فسح لها 

فهي ) دمية خرقاء تحلم  الشاعر فضاءه الشعري ؟! ولماذا جعلها خرقاء؟!

 بالسعادة تاجا ( أ ألنها تحلم بالسعادة تاجا هي خرقاء ؟! .
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إن التاج له داللة السلطان ، والدمية رمز لإلنسان الذي اليملك نفسه ، 

يحركه اآلخرون كيفما شاؤوا، لذلك في اعتقادي أنه أراد أن تلك الدمية 

كناية عن اإلنسان  الخرقاء تظن أن السعادة تكمن في السلطة ، فهي

األحمق ، الذي يسعى إلى السلطة ليفوز بالسعادة ،وقد يظفر بالسلطة لكنه 

اليظفر بالسعادة ،ألنها نسبية في الحياة ، فيكون بذلك وصفه في مكانه ، 

فاألخرق أحادي الرؤية ، يبحث من وجهة واحدة و ال يلم بموضوعه من 

 كل الجوانب  .

نص، في تتابع سريع يصفها الشاعر :  بارعة تلك الدمية الخرقاء بطلة ال

الحديث ، وحكايا الهموم ، تشيد المسارح ، كناية عن خلق األحداث و 

افتعالها  وهما ، مع محاولة إقناع الشعب بتلك األحداث الوهمية  ،و أداتها 

في كل ذلك  الظلم ، فتزيد من ألم المتألم ، و تفقر المحتاج ، وهي قاسية 

وعلى الرغم من كل ذلك فهي تبتغي خانقها، أو مقيد حريتها ، ال قلب لها ، 

ذاك الذي التتحرك إال من خالل خيط يشدها به، أي يتحكم بها وبتحركاتها 

، فهي تستلطف تلك األوامر الجائرة ؛ ألن كل الدمى يريحها العيش في 

 األغالل و قيود التخلف ، فقد تعودت أال تكون ذاتها بل ترتدي األقنعة كما

ُيراد لها أو كما يحب السلطان ، فهي قد تكون طيعة كدجاجة ، أو ديكا إن 

أريد لها أن تكونه ، و أحيانا نعجة وديعة ، وتكون أيضا كبشا يساق 

لمعاركة الكباش ، وينهي نصه ببيت موجع حمله باإلحباط ، حيث ُيقبح فيه 
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د الدمى مما كثر عد ،) اإلنسان الدمية ( الذي يكون كظل بائس لسخرين

التي كانت سببا في تالشي بهجة الحياة ، فهم التبع الذين يتبعون األوامر 

 وينفذون دون وعي أو تفكير .

 بنية القصيدة :

القصيدة من الشعر العمودي ، بنيت على البحر الكامل ، وهو بحر عذب 

، يدل  146سلس ، على قافية الجيم ، وحرف الجيم من الصوامت المجهورة

مع أصوات التفخيم واالستعالء التي تنتشر داخل النص على بتمازج صوته 

الثورة والغضب  ، فهو من أنسب األصوات للتعبير عن العنف والغضب 

والثورة ، و ربما وجد فيه الشاعر متنفسا لموقف نفسي أراد إيصاله من 

 خالله ، و أطلق حرف األلف محاولة للتفريج عما يكدر نفسه .

  جماليات النص :

نوان النص مجازيا فال مسرح للظل في الواقع إنما كناية عن المكان جاء ع

غير الفاعل ، وقد تميز النص بصور التجسيد والتجسيم )النوائب أطبقت 

(حيث جسم النوائب وجعلها كائنا أطبق بفكيه على الشعب ، وشخص تلك 

النوائب وجعلها ) تروي المظالم( ،ثم صورالتخاذل والهوان ترياقا )وجدوا 

                                                             
 الةرس ، نجم إبراهيم مصطفى إبراهيم. صالح الناصر شعرعبد في وداللتها الصوتية البنية رينظ 

                                                                                                                                                                      31 ص ، 2003 ،غزة اإلسالمية جامعة ، ماجستير
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التخاذل والهوان عالجا (،كما صور الدمية إنسانا أخرق يحلم بالسعادة ) 

دمية خرقاء تحلم بالسعادة ( ،وتلك الدمية )تسوق أطراف الحديث (،و 

 )تحكي الهموم ،وتمقت اإلحراجا ، ُتبكي الوجيع (.

)أوقد شموعك في الظالم سراجا ***و  147بدأ الشاعر نصه بالتصريع 

جا ( لكي يستثير العواطف ، والدخول إلى القصيدة اجعل ظالمك مؤنسا وها

 بإيقاع متواتر مؤتلف ،  فيزيد من عذوبة وسالسة التعبير 

وبما أن الجملة الفعلية لها سطوتها على النص ، نجد الحركة والحيوية تشع 

داخله ، خاصة و أن للفعل المضارع حيزا كبيرا ، مجسدا حركة التطلع إلى 

 قعه .متغيرات يأملها في وا

ومما أضفي جماال على النص ذاك التنوع في األلفاظ المنمقة لألسلوب ، 

 فنعثر فيه على المقابلة أوالتضاد بين الكلمات :

 الظالمسراجا                          ظالمك  وهاجا 

 همك تسر                                              

 حراك    أحكم

                                                             
 147 التصريع اتفاق قافية الشطر األول من البيت األول مع قافية الشطر الثاني  من نفس البيت .  
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: ظالم = ظالمك       شموع = سراج   وهناك ترادف أيضا 

 ظلم =مظالم

 والجناس الناقص في) الظل و الظالم ( .

ويحمل أسلوب التعجب ) ما أقبح الظل البئيس ( في آخر بيت 

في النص ، داللة أن هناك أمرا يجري في الخفاء وال يعرف 

الشاعر سببه ، و هو يقبح ويذم أن يكون اإلنسان تابعا ال فاعال 

 ياة. في الح

وجاء أسلوب اإلنشاء الطلبي المتمثل في فعل األمر الذي سيطر 

على المعنى في األبيات الثالثة األول ليحمل دالالت ندركها من 

خالل تنوع معاني تلك األفعال  ، فكانت كاآلتي )أوقد ، اجعل ، 

اصبر ،أنر (وجميعها تحمل في عمقها النصح واإلرشاد بتحويل 

 الحال إلى األفضل .

ما نجد التكرار في قوله ) ال ال حراك بغير أمر جائر (فالنفي ال ك

يقصد به نفى الحركة إنما هو لذم السكون و الركون الذي رأى 

الشاعر عليه قومه ، فهو يؤكد بتكراره للحرف استحقاره لحال 
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اإلنسان الذي استمرأ دور الدمى التي تتشكل حركتها كما ُيراد لها 

 ال كما تريد هي .

 قاع :اإلي

يسهم اإليقاع " في خلق مسافة جمالية تجعلنا نتسامى بعيدا عن العالم    

فما يميز النص الشعري عن النثري موسيقاه النابعة من إيقاعه  148النثري "

  149"يتوفر للنثر الخارجي وهو" الناجم عن الوزن ببحوره وقوافيه وهذا ال

ر لتوافق بين عناصوأيضا إيقاعه  الداخلي الذي" يتمثل في االنسجام وا

األصوات في الكلمة وبين الكلمات داخل التركيب سواء أكان الكالم شعرا أم 

، وبما أن هذا النص اعتمد الشكل الهندسي القديم ، القائم على  150نثرا "

نظام الشطرين المتقابلين ،  إًذا فاإليقاع الخارجي هو للقافية فضال عن 

طالق، مما يكسبه إيقاعا موسيقيا الوزن،  بتكرار حرف الجيم مع ألف اإل

 قويا يالئم موضوعه .

ي الحروف الت أما اإليقاع الداخلي فقد تألفت موسيقاه من خالل تكرار   

تضفي أصواتها المكررة إيقاعا خاصا، ف" الذي يخلق اإليقاع في الشعر 

                                                             
األردن  –جماليات اإليقاع في شعر عبد الرزاق الربيعي .ناصر أبوعون ،دار كنوز المعرفة ، عمان  

 148 105، ص 1، ط 2013،

 149  82ص ، 1995 ،1،ط ليبيا ،بنغازي، يونس قار جامعة منشورات ، لوشن لهدىا نور.  الداللة علم
 150 المصدر السابق  . 
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أحيانا في  وربما يشارك هذا التكرار  151هو تنظيم هذه اإلمكانات الصوتية "

المعنى مع مشاركته في إبراز اإليقاع ، إذ يعد من العناصر البانية له  إنتاج

 .152في كل الفنون  

فنجد  حرف الميم المجهور وقد تكرر ستا وعشرين مرة ،يليه حرف الالم 

بتكراره سبع عشرة مرة، و حرف القاف لديه اثنا عشر حرفا مكررا ، وحرف 

، ثم حرف الهاء الذي  السين الصفيري المهموس تكرر : إحدى عشرة مرة

تكرر : ثماني مرات ، فضال عن تكرار الحروف األخرى التي تعطينا في 

مجملها موسيقى شعرية ذات وقع جميل على السمع ، ومن خالل تكرار 

تلك الحروف يتحقق االنسجام اإليقاعي الداخلي للنص ، ويقوى اإلحساس 

 بوحدته الداللية .

خدم موضوع القصيدة كما يخدم إيقاعها إن المزاوجة بين الجهر والهمس ي

الداخلي ، فالهمس يقتضيه الكالم الموجه للشعب بالنصح ، حيث النبرات 

الهامسة التي تتبعها النصيحة ، كذلك يقتضيه الجهر أيضا في كثير من 

 األحيان .

 

                                                             
 ، يبيال ،بنغازي قاريونس جامعة ،منشورات إدريس بن خليفة عمر.  البحتري شعر في اإليقاعية البنية 

 151  41ص ، 2003 ، 1ط
 152  191ينظرنفسه ص 



 

 
207 

 المعجم اللغوي : 

ق به، ليلفتنا في المعجم اللغوي لهذه القصيدة تمحوره حول اإلنسان و ما يتع

 حيث الكلمات الداللية اإلنسانية تنتشر في كل النص ونجدها كاآلتي :

معجم اإلنسان و ما يتعلق به : البائسين ، عقول ، التخاذل ، الهوان ، 

الظلم ، الوجيع ، البكاء ، األوداج ، قلب ، السعادة ، الحديث ، المحتاج ، 

 الهموم .

 معجم النور : شموع ، سراج ، وهاج .

 الطبيعة : الظالم ، ظالم ، المعتم ، الظل .معجم 

 معجم الكائن الحي غير العاقل : ديك ، دجاج ، نعاج ، كباش ، كبش .

 معجم المكان : مسرح ، مسارح .

من خالل المعجم اللغوي نلحظ أن المقصدية العميقة التي يهدف إليها 

الشاعر أن اإلنسان مدار الكون ،و الوطن مسرح لصراعه ،قد يكون 

اإلنسان فاعال فيه ، كما تود ذات الشاعر المعني بهموم البشر ، وقد يكون 

مفعوال به كالدمية الخرقاء التي يحركها اآلخرون مسلوب اإلرادة ،كالذي 

حدثنا عنه في النص ، فهناك تالزم واضح بين معجم اإلنسان و بقية 

 .   إليهالمعاجم التي تمت بصلة متينة 
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 :  153التناص

نجد تقنية التناص حاضرة في النص ، إذ ُيعد الظل محركا  منذ العنوان

إبداعيا ، ملهما لكثير من الشعراء و الكتاب ،وقد تالقح عنوان قصيدتنا قيد 

البحث مع عناوين أعمال عديدة ، فنجد الكاتب الياباني جونيشرو تانيزاكي 

(ُيصدر كتابا بعنوان مديح الظل ،كذلك يحمل ديوان الشاعر  1965)ت 

( ذات لعنوان مديح الظل ، 1989رجنتيني خورخي لويس بورخس )تاأل

وسجل الكاتب السوري محمد الماغوط قصيدة بعنوان حكومة الظل ، وكذلك 

الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي سجل قصيدة بعنوان مديح الظل 

 الغالي .

 يكما يتناص في بيته ) ديكا تكون وقد تكون دجاجا ( مع قصيدة نزار قبان

 )في بلدتنا يذهب ديك يأتي ديك

و الطغيان هو الطغيان(  ، والبيت األخير )ما أقبح الظل البئيس ( يتناص 

(   :  ) ال ألمح الظل الكئيب وال 1934مع بيت أبي القاسم الشابي )ت

 . 154أرى *** ما في قرار الهوة السوداء ( 

فقد يكون  ، وهنا ال نحكم بقصدية الشاعر أن يضمن نصه بتلك االقتباسات

التناص قد جاء من الوعيه ،فال شك أن الشاعر من خالل محفوظاته و 

                                                             
 153 اثل و آخر غائب .التناص : هو التالقح المشروع بين نص م 

 154 259. د.ت ص 2الشابي حياته و شعره . أبوالقاسم محمد كرو ،دار مكتبة الحياة ،بيروت لبنان ،ط 
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اطالعاته األدبية كون مخزونا واسعا من الثقافة الشعرية التي البد و أن 

    تأتي على لسانه طوعا ، بقصد أو بغير قصد  .

 الخاتمة 

راد أأن المتن قد فسر مقصدية العنوان وهدفه ،  حيث  نخلص إلىـ  بذلك 

الشاعر من خالله إحداث هزة لدى المتلقين لتنبيههم إلى ما يحدث على 

مسرح الوطن ) أرض الوطن ( ،فقد هيأهم لالستماع لما يريد أن يبلغهم إياه 

بتوجيه النصح إليهم ، وتوعيتهم لما يحاك لهم ، مستخدما لغة بسيطة، و 

 قول ،  وقد وظفألفاظا واضحة ، وخطابا خاليا من التعقيد يناسب مقام ال

في سبيل ذلك عدة تقنيات فكان المجاز واالستعارة و الصورة الشعرية ، 

فضالعن التناص و المعجم اللغوي الذي كان أداة الشاعر لتطويع الكلمة 

 المراد إيصالها للمتلقي . 

ـ بدأ الشاعر في الجزء األول من األبيات بضمير الخطاب المالئم للنصح 

ل إلى الغائب تقوده نزعة سردية ، من خالل سرده  و اإلرشاد ، ثم انتق

 لقصة الدمية ، و الصراع األزلي بين الخير و الشر أو اإلنسان و السلطة .

  .ه مع ابتعاده عن الغموض واإلبهامـ استخدم الشاعر لغة الترميز في نص  

ـ جاء العنوان مراوغا يحمل معنى المكان وداللته إال أن النص يحمل الزمن 

 طياته ، و ما المكان فيه إال وعاء يحوك فيه الزمن مقاديره . في
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تعتقد الباحثة أن ماتوصلت إليه من مقصدية الشاعر في  - -

ال يختلف عما في نفسه ،عنوانه  

المصادر و المراجع - -  

 أوال الكتب : 

( تجديد المنهج في تقويم التراث . طه عبد الرحمن، المركز الثقافي 1

 2، ط 1993البيضاء ، العربي ، الدار

 .2015د. ن ، ( سيميوطيقا العنوان . جميل حمداوي، 2

( علم الداللة . نور الهدى لوشن ، منشورات جامعة قار يونس ،بنغازي، 3

 .  1995ليبيا ، 

اللسان و الميزان . طه عبد الرحمن ،المركز الثقافي العربي ،الدار  (4 

 م.1998البيضاء ،

لنشر ر النابغة لالسور القرآنية .يسري نوفل ، دا( المعايير النصية في 5

 م.   2014،والتوزيع ،مصر 

( المعنى و ظالل المعنى ، محمد محمد يونس علي ،دار المدار 6

 .  2007اإلسالمي ،

 .2001( نحو النص . أحمد عفيفي ،مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، 7
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تر تمام حسان ، ( النص و اإلجراء و الخطاب . روبرت دي بوجراند ، 8

 .1998عالم الكتب ، القاهرة 

 ثانيا الرسائل الجامعية :

البنية الصوتية وداللتها في شعرعبد الناصر صالح .إبراهيم مصطفى  -

 .  2003إبراهيم نجم ، رسالة ماجستير ، جامعة اإلسالمية ،غزة 

المقصدية عند عبد القاهر الجرجاني . فتيحة سوفلي ،رسالة ماجستير ،  -

 .  2016 – 2015امعة محمد خيضر ، بسكرة الجزائر ،ج

 ثالثا المعاجم :

،  3( معجم  لسان العرب . ابن منظور ، دار صادر ، بيروت لبنان ط1

 .  3م ، ج1994

. أحمد مختار عمر ،عالم الكتب، القاهرة 2معجم اللغة العربية المعاصرة مج

 2) م .2008، 1،ط

غة و األدب . مجدي وهبه ، كامل ( معجم المصطلحات العربية في الل3

 .2م،ط1984المهندس ،مكتبة لبنان ، بيروت ، 

( معجم  المعاني الجامع . مروان العطية ، مركز إيوان للنشر ، مصر ، 

 4. 2012، 1ط
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المعجم الوسيط .مجمع اللغة العربية ،  إبراهيم مصطفى و آخرون ،  (5

 . 2010دار الدعوة ،

 رابعا الصحف :

نى النص سيميائية العنوان في قصص محمود شقير ، زياد ـ مفتاح لمع

 م . 2009أبولبن ، جريدة الدستور اإللكترونية ، 

ـ مفهوم النصية في علم النص . سعيد العوادي خامسا الشبكة العنكبوتية :

                      .                                        2016،منتدى مجمع اللغة العربية ، الشبكة العنكبوتية ، 
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 ملخص :

ًتعد األسرة الركيزة األساسية في بناء النظام االجتماعي، وهي البيئة االجتماعية األولى    
التي ينمو ويترعرع فيها الطفل وتســــــــهم في تشــــــــكيل ســــــــلوكياته وتحديد العناصــــــــر األولية 

ن هما المســـــــؤوالن على تربية لشـــــــخصـــــــيته من خالل عملية التنشـــــــئة االجتماعية، والوالدا
تنشئة، من خالل األساليب التي يتبعانها في ال األطفال ورعايتهم صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا،

فإذا كانت تلك األســـــــــــاليب قائمة على الود والمحبة والتقبل فإن ذلك يســـــــــــاعد على تحقيق 
العنف  على االســــــــــتقرار والتوازن النفســــــــــي للطفل، وعلى العكس من ذلك فإذا كانت قائمة

بكــافــة مظــاهره كــالعنف الجســــــــــــــدي واللفظي والنفســـــــــــــي فقــد ُيؤدي ذلــك إلى حــدوث خلــل 
 واضطرابات تؤثر على شخصية الطفل .

وباعتبار الطفولة في هذه الدراسة ُتمثل موضوعًا للعنف األسري، فقد تم تسليط الضوء على 
رة لهذه ال  ظاهرة، وأهم األســـــــبابمفهوم العنف األســـــــري بشـــــــكل عام، وأهم النظريات المفســـــــّ

الكامنة وراءها، وتم توضيح مظاهرها وانعكاساتها على شخصية األطفال من خالل التطرق 
للعنف األســـــري الموجه ضـــــد األطفال في المجتمع الليبي وخاصـــــًة بعد التغيرات الســـــياســـــية 

 م 2011شهدها هذا المجتمع في عام واالقتصادية واالجتماعية التي 

لمقترحات من خالل عمل مشــــــــترك يتضــــــــمن الجهود المنظمة لكل من وقد تم تقديم بعض ا
الحكومة ووســائل اإلعالم والمؤســســات الدينية والتعليمية والمؤســســات المعنية بحماية الطفل 

 

ه ضد األطفال  في المجتمع الليبي : أسبابه  العنف األسري الموج 
 ومظاهره وسبل عالجه

 أ .آمنة عيـــــــــاد لياس

 سالمة إبراهيم بن عمران  .أ
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ومنظمات المجتمع المدني لتعمل معًا في وقت واحد للتصــــدي لهذه الظاهرة والقضــــاء عليها 
    . 

Family violence directed against children in Libyan society: its 

causes, manifestations and ways of treatment 

obstract : 

The family is the main pillar in building the social system. It is the first 
social environment in which the child grows and contributes to the 
formation of his behavior and the identification of the primary elements 
of his character through the process of socialization. The parents are 
responsible for the upbringing and health care of children and their 
social, If these methods based on the friendliness and love and 
acceptance, it helps to achieve stability and psychological balance of 
the child, on the contrary, if it is based on violence in all manifestations 
such as physical violence, verbal and psychological may lead to the 

limit Defect disorders affect the child's personality. 

In this study, the topic of domestic violence was highlighted. The 
concept of domestic violence in general, and the most important 
theories explaining this phenomenon, and the main reasons behind it, 
were highlighted and their implications were reflected on the 
personality of children by addressing domestic violence against 
children in Libyan society Especially after the political, economic and 

social changes witnessed by this society in 2011. 

  Some proposals have been presented through joint action involving 
the Government, the media, religious and educational institutions, 
child protection institutions and civil society organizations working 

together to address and eliminate this phenomenon. 
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 : مقدمة

ســــــهم في تكوين الخصــــــائص تُ ى التي ُتعد األســــــرة المؤســــــســــــة االجتماعية األول      
فهي الحاضــــــــــــنة  االجتماعية، األولية لشــــــــــــخصــــــــــــية الطفل من خالل عملية التنشــــــــــــئة

التي يكتســـــــــــــب منها الطفل الســـــــــــــلوكيات، والقيم، والعادات،  ىاالجتماعية اآلمنة األول
 غنى ال  االجتماعية والتربوية التي التنشــــــئةوالمعتقدات المجتمعية، فلألســــــرة أســــــاليب 

والتي يكون لها األثر البارز على النمو الصــــــحي والنفســــــي واالجتماعي والفكري  عنها
 .األبناء يكون  اآلباء يكون  كماللطفل، ف

األســــــــــاســــــــــية فهي التي ُتؤّمن له حاجاته  افالطفل هو نتاج األســــــــــرة ومســــــــــؤوليته     
ل القائم عواالجتماعية، والثقافية، واالقتصـــادية، من خالل التفا ،الفســـيولوجية، والنفســـية

 خيصـــــــهاتشـــــــمثل أهم المراحل العمرية لإلنســـــــان، فإن تُ فيها، وعلى اعتبار أن الطفولة 
 يسمح بفهم وتفسير سلوكياته ومواقفه في مراحل متقدمة من عمره .

ماعية التفاعلية االجت سلوكياتوعليه، فإن للبيئة األسرية أهمية بالغة في تشكيل ال     
ال محالة على مجمل  ســــــــــــينعكس هذه البيئة عملفي للطفولة، وأي ضــــــــــــعف أو خلل 

ا يتعلق ن في هذه البيئة، خاصــــــة فيمعّ وهذا يدفعنا إلى التدبر والتم احتياجات الطفولة،
 لتنشــــــــــئةا عمليةُيعرقل والذي ه ضــــــــــد األطفال، جّ العنف المو  بارتباطها ببعض مظاهر

اقي أفراد ب إلىأثير الســــــــــــــليم، وقد يمتد هذا الت نموُيعرقل نمو األطفال الو  االجتماعية
  . المجتمع ون كي األفراد كون ي كماالمجتمع لُيشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع بأكمله، ف

كما اتســـــــــــمت اآلونة األخيرة بنمو ظاهرة العنف األســـــــــــرى وتزايدها في المجتمع       
الليبي، حيث بدأ يظهر بشكل واضح على نسق العالقات االجتماعية، وأنماط التفاعل 

األســــرة والمجتمع، فقد انتشــــرت وبشــــكل متزايد ظاهرة  م بين األفراد والجماعات فيالقائ
الجريمة واالنحراف وانتشــــــــار المخدرات والقتل العمد وازدياد حاالت االنتحار وانتشــــــــار 
الســـــــــــــالح وازدياد المشـــــــــــــاكل الزوجية وغيرها من الظواهر التي ُتهدد اســـــــــــــتقرار الحياة 

  .   االجتماعية في المجتمع الليبي
مع الحاصـــــــلة في المجت واالقتصـــــــادية واالجتماعية الســـــــياســـــــيةفي ظل التغيرات ف     

ب ُمنصـــ اث والمهتمين في علم االجتماعحّ م، كان ُجّل اهتمام الب 2011 الليبي بدايات
كانت ظاهرة العنف األســــري غائبة عن بؤرة  حينعلى العنف الســــياســــي، والديني، في 
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بالرغم من انتشـــارها في مظاهر مختلفة كما أســـلفنا ســـابقًا،  اهتمام الباحثين والدارســـين،
فالعنف األســــــــــــري ليس كغيره من مظاهر العنف ذات نتائج مباشــــــــــــرة تظهر في إطار 
العالقات الصــــراعية بين الســــلطة وبين الجماعات الســــياســــية أو الدينية، بل أن نتائجه 

يه األســـــرة مما يترتب عل غير المباشـــــرة غالبًا ما ُتحدث خلاًل في نســـــق العالقات داخل
لى الدور بالتالي ع رؤثيُ مما ُتؤثر على شـــخصـــية الطفل،  وســـلوكيةاضـــطرابات نفســـية 

 .   المستقبلي لهذه الفئة في المجتمع وبناء مؤسساته
 هاونك تحتاج إلى تشــخيص وفهم وتفســيرو ظاهرة  هوالعنف الُممارس ضــد األطفال   

بأهمية  بطترتافية واعتبارات مجتمعية، كما في كثير من األحيان بمحددات ثق مرتبطة
 النظر إلى التأثير المتبادل بين األسرة والمجتمع .

تتبلور أهمية هذه الورقة في تسليط الضوء على أهم مخاطر ظاهرة  :أهمية الدراسة  -
 من ئةف كأهم الطفولة أهمية إلى النظرالعنف األســــــــري الموّجه ضــــــــد األطفال، وذلك ب

  .  المستقبل معالم تتحدد ضوئها لىع المجتمع فئات
ا في الســـــعي نحو ومن جانب أخر، تكمن أهمية هذه    ت تدعيم الســـــلوكياالورقة أيضـــــً

مارس ضـــــــد األطفال نتيجة العنف تُ الكشـــــــف عن الممارســـــــات المؤذية التي اإليجابية و 
ه مع وتفاعل حاجاتهإشــــــــــــباع ناحية لها تأثيرات على الطفل من  داخل األســــــــــــرة، والتي

تســـعى  من عمره، كما متقدمةإلى مراحل  هاتأثيرات، والتي قد تســـتمر المجتمعي يطهمح
 إلى إعمال المخيلة السوسيولوجية من أجل الوصول إلى بعض المقترحاتهذه الدراسة 

 لخصــوصــيةاتتناســب مع  تربوية ســوســيولوجيةالتي قد ُتســهم وُتســاعد في وضــع حلول 
 الليبي . للمجتمع الثقافية

 تتمثل األهداف في اآلتي :: دراسة أهداف ال -

 وخاصة الموّجه ضد األطفال . التعريف بظاهرة العنف األسري  -1

النظريات التي ســـــــاهمت في تفســـــــير العنف األســـــــري الموّجه ضـــــــد  توضـــــــيح أهم -2
 األطفال .

 أسباب ودوافع العنف األسري وانعكاساته على األطفال .    أهمالتعرف على  -3

 أنواع ومظاهر العنف األسري الموّجه ضد األطفال . أهمالتعرف على  -4
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 اآلثار التي يتركها العنف األسري على األطفال . أهمالتعرف على  -5

 .يبيالمجتمع الل التعرف على أهم مالمح العنف األسري الموّجه ضد األطفال في -6

 يةو والحلول الســوســيولوجية والترب تالمقترحاالمعالجات و  بعضالســعي إلى وضــع  -7
  . األطفال ه ضدجّ للحد من ظاهرة العنف األسري المو 

 لموّجها العنف األسري  عن التساؤالت من عدد الورقة هذه ستطرحأهم التساؤالت :  -
 : التالي النحو على وهي المجتمع،وتأثيره على الفرد و  ،ضد األطفال

 ؟ ما المقصود بالعنف األسري  -1

 ؟  نف األسري ضد األطفالهي أهم النظريات المفّسرة للع ما -2

    ؟أسباب ودوافع العنف األسري الموّجه ضد األطفال ما هي  -3

 أنواع ومظاهر العنف األسري الموّجه ضد األطفال ؟ أهمما هي  -4

 اآلثار التي يتركها العنف األسري على األطفال ؟ أهمما هي  -5

  المجتمع الليبي ؟  أهم مالمح العنف األسري الموّجه ضد األطفال في هي ما  -6

والحلول التربويــة التي ُيمكن أن تحــد من ظــاهرة  تالمقترحــامــا هي المعــالجــات و  -7
 ؟  ه ضد األطفالجّ العنف األسري المو 

 سبعة محاور رئيسة، وهي : وبناء على هذه التساؤالت سيتم تقسيم الورقة إلى

 المحور األول : أهم المفاهيم المستخدمة . -

 ضد والدينال قبل من هجّ المو  األسري  للعنف المفّسرة: أهم النظريات  المحور الثاني -
 . األطفال

 . أهم أسباب ودوافع العنف األسري الموّجه ضد األطفال المحور الثالث : -

 .مظاهر العنف األسري الموّجه ضد األطفال أنواع و أهم  المحور الرابع : -
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 . عكاساته على األطفالأهم آثار العنف األسري وان المحور الخامس : -

المحور الســـــــادس : أهم مالمح العنف األســـــــري الموّجه ضـــــــد األطفال في المجتمع  -
 الليبي . 

 أهم طرق المعالجة للحد من ظاهرة العنف الموّجه ضد األطفال .المحور السابع :  -

   الختامية .المقترحات وأخيًرا 

م هم المفاهيألســـنتعرض  بدء ذي بادئ المحور األول : أهم المفاهيم األســاســية : -
دراســــــة، بموضــــــوع ال عالقة لهاوالتي التي ســــــيتم طرحها والتعامل معها في هذه الورقة 

بالتالي تبرز الحاجة إلى توضـــيح معناها  المطروحة، للتســـاؤالت إجابات إلى للوصـــول
كن ميُ ومفهومها ليســهل على القارئ فهمها وإدراك معانيها ومدلوالتها، وبشــكل عام فأنه 

  تحديد عدد من المفاهيم، وهي على النحو التالي :

تعتبر مرحلة الطفولة من المراحل األساسية في حياة اإلنسان، فخاللها الطفولة :  -1
يحدث تغير في النمو الجســــــــــدي والنفســــــــــي واالجتماعي للطفل، والتي يجب أن تتوافر 

 فيها األجواء الحياتية المناسبة له وفيها تتشكل شخصيته . 

المرحلــة التي يمر بهــا اإلنســـــــــــــــان منــذ الوالدة وتنتهي مع بــدايــة "  ف على أنهــارّ عتُ و   
مرحلة المراهقة أي ســــن البلوغ ســــن الخامســــة عشــــر،وهي المرحلة األســــاســــية في بناء 
الفرد المتأثر بالوارثة،والبيئة التي تتطلب رعاية وعناية خاصـــــــــــــــة لتحقيق نمو متكامل 

 ( 13 : 1988، ويبي)الد وإكسابه الشخصية السوية"

لثامنة امن الذكور واإلناث الذين لم يبلغوا سن  الً ك" ويقصد باألطفال في هذه الورقة   
 . سرة األمن قبل الوالدين داخل إطار  عليهم مارسمُ ويكونوا هم ضحايا العنف العشر 

ي ف تعتبر األســــرة البيئة االجتماعية األولى التي ُتمثل الركيزة األســــاســــية األســـرة : -2
تنشـــــــئة الطفل اجتماعيًا من خالل إكســـــــابه قيم دينية وأخالقية وتربوية وتهيئته بشـــــــكل 
يســــــــــتطيع من خالله تحقيق التكّيف واالندماج بشــــــــــكل إيجابي مع المحيط االجتماعي 

 الذي يعيش فيه .   
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األداة الوحيدة التي تعمل على تنشــــــــئة وتشــــــــكيل هي  " وبذلك ُتعرف األســــــــرة على أنها 
ان حياته األولى بحســــب األنماط الثقافية الســــائدة في المجتمع، فهي تنقل إليه الطفل إب

ئة بعد أن تترجمها إلى أســـاليب التنشـــ المعارف واالتجاهات والقيم الســـائدة في مجتمعه،
 ( . 95:  1992 ) الشيباني، االجتماعية "

ى عالقاته ل أولويقصــد بها أيضــًا " الجماعة اإلنســانية األولى التي ُيمارس فيها الطف  
اإلنســــانية فهي المســــؤولة على إكســــابه أنماط الســــلوك االجتماعي، وكثيرَا من مظاهر 
التوافق أو ســـــــــوء التوافق ترجع إلى نوع العالقات اإلنســـــــــانية في األســـــــــرة " ) الغريب، 

1982  :30-31 . ) 

هم روابط تربطونعني باألســــــرة في هذه الورقة بأنها " وحدة اجتماعية تتكون من األب واألم   
اجتماعية وشـــــــــــــرعية يقرها المجتمع وما ينتج عن هذه العالقة من أطفال الذين يتفاعلون مع 

    .الجتماعية"اوالديهم منذ الوالدة ُيؤثرون فيهم ويتأثرون بهم ومن خالل ذلك تتكون شخصيتهم 

ند يرة عخلق صـــعوبة كبالتي تمفاهيم العامة ، اليعتبر العنف من  : مفهوم العنف -3
فمفهوم العنف يتــداخــل مع مفهوم بــدقــة بوضــــــــــــــع تعريف لــه،  مفهومــه محــاولــة تحــديــد

البد من  ، وهناالمعنى  األحيان للداللة على نفسفي كثير من  الذي ُيســـــتعملالعدوان 
توضـيح التداخل بين مفهوم العنف والعدوان، حيث ُيعرف العدوان على أنه " سـلوك قد 

ن اد نتيجة لطبيعتهم األســـرية، ولكن الفرق في التعبير عيكون ظاهرًا أو كامنًا في األفر 
هذه الغريزة يختلف من فرد إلى آخر "، بينما العنف هو األسلوب أو الفعل أو الصيغة 

:  1999التي ُتعبر عن العدوان، بقصـــــــــــــد إحداث األذى والضـــــــــــــرر " ) عبدالمختار، 
155  . ) 

رد أو قوة التي ُتمارس إلجبار الففُيعرف العنف على أنه " تعبير صـــــــارم معّبر عن ال  
الجمــاعــة على القيــام بعمــل أو أعمــال محــددة يريــدهــا فرد أو جمــاعــة أخرى "، وُيعبر 
العنف عن القوة الظاهرة حيث يتخذ أســـــــــلوبًا فيزيقيًا ) ماديًا ( مثل الضـــــــــرب، أو يأخذ 
 صورة أخرى تمثل الضغط االجتماعي، وتعتمد مشروعية العنف على اعتراف المجتمع

 به " .
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يرتبط مفهوم العنف بالمنظومة األســــــــــــــرية التي يحكمها نظام العنف األســــــــــري :  -4
اجتماعي ُيعد من النظم األكثر تعقيدًا، وُيعّرف العنف األســــري بأنه " هو األفعال التي 
ًيقــدم عليهــا اآلبــاء واألمهــات بهــدف إجبــار اآلخرين على تبني مواقف واتجــاهــات أو 

اإلقناع ، وهي وســـــائل تشـــــمل اإليذاء البدني أو المعنوي أو  مبادئ بوســـــائل بعيدة عن
 ( . 16 - 14 : 1997 ) التير، االثنين معًا "

ه ضــــــد األطفال -5  نف لحقوق الطفل الع اتفاقية األمم المتحدةُتعّرف :  العنف الموج 
ضـــــــــد األطفال أنه " كافة أشـــــــــكال العنف أو الضـــــــــرر أو اإلســـــــــاءة البدنية أو العقلية 

 في االســـتغالل بما إســـاءة المعاملة أو أو ل أو المعاملة المنطوية على إهمال  واإلهما
 ( . 138:  2010 عزالدين، ) ذلك اإلساءة الجنسية "

ويعني العنف الموّجه ضـــد األطفال بأنه " اســـتخدام القوة البدنية أو النفســـية المتكررة   
ر، ســـــواء أكان ذلك عن طريق الضـــــرب  من جانب الوالدين أو أحدهما لألطفال الُقصـــــّ

المقصود أو العقاب البدني المبرح وغير المنظم، أو السخرية واإلهانة المستمرة للطفل، 
أو إهمال رعايته وعدم توفير احتياجاته الصــــــــــحية والجســــــــــمية والنفســــــــــية واالجتماعية 
األســــاســــية، أو من خالل اســــتغالل األطفال من جانب القائمين على رعايتهم وتكليفهم 

 ( . 50 - 49:  2006فوق طاقاتهم " ) اليوسف وآخرون، بأعمال 

ونقصد بالعنف الموّجه ضد األطفال في هذه الورقة بأنه " كل عمل يقوم به الوالدين   
 دفأنه به أذى للطفل ســـواء كان أذى جســـدي أو نفســـي مبررين ذلك أو أحدهما يســـبب

  . " النصح والتأديب والتربية

في هذه الورقة فأن األمر يســــــــــتلزم التطرق إلى  ةمســــــــــتخدمبعد تحديد أهم المفاهيم ال  
وذلك  طفالاأل ضد الوالدين قبل من هجّ المو رة للعنف األسري سّ طرح أهم النظريات المف

ن في المحور التالي م هبالنظر إلى تعدد وتنوع ذلك العنف، وهذا ما ســــــــــــــنحاول تناول
 . هذه الورقة

رة المحور الثاني : أهم - هللعنف األســـــري ا النظريات المفســـــ   :ضـــــد األطفال  لموج 
ر الســلوك العنيف، وقد ال نكتفي بتفســير نظرية  هناك مجموعة من النظريات التي ُتفســّ
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واحدة للسلوك العنيف، بل نحتاج إلى نظريات مختلفة لتفسيره وذلك بسبب تعدد وتنوع 
 مظاهره وتداخل أسبابه ودوافعه، وسنحدد فيما يلي أهم تلك النظريات :

بين  Pavolovو  Watson أصــحاب النظرية الســلوكية بطير النظرية السـلوكية :  -أ
رين ذلك بوجود حافز للســـــلوك وتكرار للســـــلوك وتدعيم  الحافز والمثير والســـــلوك، مفســـــّ
للســـــلوك، أي بمعنى أن درجة العنف تتوقف على المواقف التي يعيشـــــها اإلنســـــان وما 

 يتعرض له من مثيرات وإحباطات ودوافع . 

وهي مدرســـة انبثقت عن المدرســـة الســـلوكية، وطوّرت :  نظرية التعلم االجتماعي -ب
النظرية على أن معظم الســــــــــــــلوك  تقوم هذه  Bandure, Walter& Parkمن قبل

والتقليد، وأن هناك ثالثة مصـــــــــــــادر رئيســـــــــــــية العدواني يتم تعلمه من خالل المالحظة 
قران ي التأثير األســــــــــــري ، تأثير األللتأثير والتي من خاللها يتعلم الطفل الســــــــــــلوك وه

وتــأثير النمــاذج الرمزيــة كــالتلفزيون، كمــا تفترض نظريــة التعلم االجتمــاعي أن العنف 
ســـــــــلوك متعلم من خالل التنشـــــــــئة االجتماعية معززًا بنتائج إيجابية ويقوم الفرد بمراقبة 

:  2013ي، خ) المريهذا السلوك وتخزينه ثم إعادة إنتاجه وممارسته بطريقته الخاصة 
25 - 27 )    

ُتعــد نظريــة التفــاعليــة الرمزيــة إحــدى المــداخــل النظريــة  نظريـة التفـاعـل الرمزي : -ج
العامة لدراسة السلوك االجتماعي، ومن أبرز ممثلي هذا المدخل تشارلز كولي وجورج 

 هربرت ميد .

ســــــــــان يقوم نومعظم االتجاهات النظرية للتفاعلية الرمزية تتفق على التســــــــــليم بأن اإل  
بصــــــــــــــيــاغــة وتشــــــــــــــكيــل الواقع االجتمــاعي الــذي يعيش فيــه من خالل عمليــة التفــاعــل 
االجتماعي وعن طريق اســـــــــتخدام الرموز مثل اللغة، ويرى أصـــــــــحاب هذه النظرية أن 
العنف سلوك يتم تعلمه من خالل عملية التفاعل وقد يتم تعلم األطفال للسلوك العنيف 

القدوة التي يقدمها أعضـــــاء األســـــرة، وقد يكتســــــب  بطريقة مباشـــــرة عن طريق المثل أو
األطفال ســــلوك العنف بطريقة غير مباشــــرة عندما يتعلمون المعايير والقيم التي تعرف 
العنف على اعتباره شــيء طيب ألن الكثير من الوالدين يعتبرون العنف جزءًا ضــروريًا 

 ( . 186ت : من الحياة، ونمطًا سلوكيًا يجب أن يتعلمه األطفال ) لطفي، د.
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 Freud Sigmund مؤســــــــــس هذه النظرية عالم النفس نظرية التحليل النفســـــــي : -د
وترى هـــذه النظريـــة أن الســــــــــــــلوك العنيف غريزة فطريـــة تـــدفعـــه إليـــه عوامـــل تكوينـــه 
الفســــيولوجي، فالوالدين أو األفراد اآلخرين في األســــرة والمحيطين بالطفل قد ُيمارســــون 

 ريًا وذلك نتيجة لتعرضهم للعنف في صغرهم .سلوكيات تتسم بالعنف ال شعو 

من مؤســســي هذه النظرية وهي تربط  MacDougalيعتبر  النظرية البيولوجية : -ه
بين الســـــلوك العدواني والعوامل البيولوجية في اإلنســـــان كالجينات والهرمونات والجهاز 

أن  kMarدراســـــــات  دلتفقد وغيرها، العصـــــــبي المركزي والالمركزي والغدد الصـــــــماء 
ن ع مســــــــــــــؤولةهناك مناطق في أنظمة المخ كمنطقة الفص الجبهي والجهاز الطرفي 

ظهور الســــــــــــلوك العدواني لدى اإلنســــــــــــان، أما عن العالقة بين الهرمونات والســــــــــــلوك 
اإلناث وذلك  منإلى أن الذكور بوجه عام أكثر عدوانية  Jacklinالعدواني فقد أشـــــار 

 للدور الذي يلعبه هرمون الذكورة .

تربط هــذه النظريــة بين الســــــــــــــلوك العنيف واإلحبــاط ، ويعرف نظريــة اإلحبــا  :  -و
Dollarde  تلك الحالة التي تحدث عندما يكون هناك " رائد هذه النظرية اإلحباط بأنه

، وهو يرى أن اإلحباط دالة لثالثة عوامل " الهدف          تدخل يحول دون تحقيق 
بة للفرد ، شــــــدة الرغبة في االســــــتجابة لإلحباط رئيســــــية هي درجة أهمية الهدف بالنســــــ

عاق فيها الجهود المبذولة من أجل تحقيق الهدف، كما أضــــــــــــــاف تُ ،وعدد المرات التي 
Miller  أن هنــاك اســــــــــــــتجــابــات أخرى لإلحبــاط غير العنف كــاالنطواء واالنســــــــــــــحــاب

 .   ( 27 - 25:  2013) المريخي،             واالكتئاب

لكل نظرية من النظريات الســـــــابقة دورها الفّعال والمؤثر في ومما ســـــــبق يتضـــــــح أن   
ن الحظ إنُ ه لهم العنف حيث جّ دراســــــــــة العالقة بين العنف وشــــــــــخصــــــــــية األطفال المو 

النظريات االجتماعية من تفســـــــــــيرها للعنف ترى أن الطفل يكتســـــــــــب العنف من خالل 
شكاله أي أل العنف و ألساليب وطرق استعمااالتنشئة االجتماعية بواسطة التعلم وتبادل 

 نه ال يتعلم العنف بالفطرة . إ

النظريات التحليلية النفســــــــــــية فقد أخذت جانب داخلي للفرد من خالل دراســــــــــــتها أما   
للعنف وتأثيره على شـــــــخصـــــــية الطفل عن طريق المشـــــــاكل واالنفعاالت النفســـــــية التي 
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ت نظريـاهذه الرت ســــــــــــــّ وقد ف ،طفل من جراء اســــــــــــــتعمال العنف تجاههلدى التتكون 
، والتي طفلها الاالنطوائية والعزلة االجتماعية والخوف والقلق واالضطرابات التي يعيش

ة مشـــــــــــاكل متنوعالطفل واجه يُ و  ،على طول مراحل حياتهته تبقى مالزمة لشـــــــــــخصـــــــــــي
خص أن يكون شــــــــــــ ؤدي به في النهائية إلىتُ ومختلفة ما بين كل مرحلة عمرية وأخرى 

   . لى اآلخرينإسيًا، فضاًل عن انتقال العنف من و ونف قلق وغير متزن اجتماعياً 

انطالقًا من الطرح النظري الســــــــــــابق ُيمكن القول أن العنف عامة والعنف األســــــــــــري   
الموّجه ضــــــد األطفال خاصــــــًة ظاهرة مركبة وفي غاية التعقيد وخاصــــــة عندما تتم في 

رض لمفتالغالب بصــــــــــورة خفية لكونها ُتمارس خلف جدران البيت من أشــــــــــخاص من ا
أنهم مســــــــــؤولون على تربية الطفل وتنشــــــــــئته من ناحية، وكونها تتعلق بمرحلة الطفولة 
التي ُتعـــد من أهم المراحـــل العمريـــة للفرد، وهي المرحلـــة التي يتضـــــــــــــــــافر فيهـــا النمو 

 الجسدي مع النمو النفسي والفكري ليتم إعداده للحياة المستقبلية . 

 الباحثتان بالســــــعي نحو تحديد أهم أســــــباب النظرية ســــــتقوم الخلفية هذه ضــــــوء فيو   
ودوافع العنف األســــــري الموّجه ضــــــد األطفال، وهذا ما ســــــيتم التطرق إليه في المحور 

 الثالث .

ه ضد األطفال : أهم:  لثالمحور الثا -  أسباب ودوافع العنف األسري الموج 

من  مجموعة إرجاع أسباب العنف الُممارس من قبل الوالدين ضد األطفال إلى ُيمكن  
األســــــــباب والعوامل المتداخلة والمتشــــــــابكة والتي ترتبط بشــــــــخصــــــــية الوالدين وتكوينهم 
االجتماعي والضــــــــغوطات اليومية التي ُيواجهونها وطبيعة نظام األســــــــرة بشــــــــكل عام، 

 وسنشير هنا إلى هذه األسباب كالتالي :  

، والتي اإلنســان ذاته ونعني بها األســباب أو الدوافع التي تنبع من أســباب ذاتية : -1
تقوده نحو العنف األســري وهي تتمثل في الدوافع التي تكونت في نفس اإلنســان نتيجة 
ظروف خارجية من قبيل اإلهمال وســــــوء المعاملة والعنف الذي تعرض له منذ طفولته 
إلى غيرها من الظروف التي أدت إلى تراكم نوازع نفســــية مختلفة تمخضــــت عنها بعقد 

ي النهاية إلى التعويض عن الظروف ســــــــابقة الذكر اللجوء إلى العنف نفســــــــية قادت ف
داخل األسرة، وأثبتت العديد من الدراسات بأن الطفل الذي يتعرض للعنف أبان طفولته 
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يكون أكثر مياًل نحو استخدام العنف من الطفل الذي لم يتعرض للعنف فترة طفولته ) 
 ما يلي : (، ومن بين هذه األسباب  78:  2012كاتبي، 

يمكن للوالدين الذين يعانون من تخلف عقلي  اضـــــــــطرابات عصـــــــــبية ونفســـــــــية : -
واضـــطراب في تفكيرهم أن يكونوا عنيفين تجاه أطفالهم، واألمر ســـيان إذا كان الوالدان 
يعانون من اضـــــــــطراب الشـــــــــخصـــــــــية المضـــــــــادة للمجتمع فتفاعالتهم تكون كلها عنيفة 

عنف تجاه ال تهو ما يجعلهم ينزعون لســــلوكياوفهمهم لســــلوك أطفالهم يكون ســــطحيا و 
 أطفالهم .   

قد يجد بعض الوالدان صــعوبة كبيرة في ضــبط ســلوكياتهم،  المشــكالت االنفعالية : -
حيث يتميزون بســـــرعة في االســـــتثارة ونرفزة شـــــديدة، مع ظهور اســـــتجابات فيزيولوجية 

ًا فيبدون تذمر مفرطة، مثل ما يحدث لبعض اآلباء عندما يســـــــــــــمعون صـــــــــــــراخ طفلهم، 
 واضطرابًا شديد قد يفضي إلى الضرب المبرح للطفل قصد كفه عن هذا السلوك . 

يميل الوالدان أو أحدهما إلى إعادة إنتاج النموذج  قد الخبرات الســـابقة مع العنف : -
التربوي في حياتهم العائلية، نتيجة لما مروا به من قســـوة وعنف في طفولتهم فيحاولون 

الشعوريًا تجسيد العنف في تصرفاتهم مع أطفالهم ) اليوسف وآخرون،  سواء بقصد أو
2006  :50  . )  

ممــا تقــدم يتبين لنــا أن العالقــات االجتمــاعيــة داخــل األســــــــــــــرة قــائمــة على التفــاعــل   
المســــتمر والمتبادل بين الوالدين حيث أن ســــلوك الواحد منهم ُيؤثر على ســــلوك اآلخر 

 لتربوية .وكالهما قد يتأثر بالخلفية ا

 : اجتماعية واقتصادية أسباب  -2

يكاد ُيجمع علماء االجتماع والنفس االجتماعي على أن األسـرة  التنشئة األسرية : -أ
هي المؤســـســـة االجتماعية األولى المســـؤولة على تكوين شـــخصـــية الطفل من النواحي 

عض ا كان لبالعقلية والوجدانية واألخالقية والجســــــــــــــمانية واالجتماعية والنفســــــــــــــية، وإذ
المؤســســات االجتماعية األخرى دور في التنشــئة االجتماعية فإنه دور ثانوي ألنه يأتي 
في مرحلة زمنية الحقة على السنوات التكوينية األولى التي يعيشها الطفل في أحضان 
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(، وتتمثل أســباب ســلوك العنف الًممارس ضــد  83 – 82:  1423أســرته ) العمري، 
 -األسرة في اآلتي : الطفل والتي ترجع إلى

صها عملية التنشئة األسرية خاطئة ينققد تكون  أساليب التنشئة األسرية الخاطئة : -
تعلم المعايير واألدوار االجتماعية الســـــــــــــليمة، والمســـــــــــــؤولية االجتماعية، أو تقوم على 

فض ر اتجاهات والدية سالبة مثل : التسلط والقسوة والرعاية الزائدة والتدليل واإلهمال وال
والتفرقة بين الذكور واإلناث وبين الكبار والصــــــــــــــغار، والتذبذب في المعاملة ) زهران، 

1980  :407 . ) 

وهذا يعني أن أســــاليب التنشــــئة الخاطئة التي يتبعها الوالدان أو أحدهما مع الطفل قد  
تدفعهم إلى تعنيفه مما ُيؤثر على صـــــحته النفســـــية وقد يغلب على ســـــلوكه وتصـــــرفاته 

فل بجو ط الطيأحته في مراحل عمره المقبلة طابع العنف، على العكس إذا ما وشخصي
، والديمقراطية ، والتسامح، والثوابوالتقبل ،والمحبة ،أسري تتسم أساليبه التربوية بالمودة

 ستترك له آثار إيجابية على نموه النفسي والصحي واالجتماعي .      

ة تنعكس في المعتقدات حول أســــــاليب التنشــــــئ: والتي  المفاهيم الثقافية الســــائدة -ب
السائدة والتي تقوم على افتراض أن التنشئة الصالحة تقتضي استخدام قدر من العقاب 
ســــــــواء الجســــــــدي أو اللفظي، فتقوم التربية التقليدية على العنف كأداة تربوية وتعليمية، 

جـــة قنـــاع  بـــالحبـــالرغم من أن البحوث الحـــديثـــة ُتركز على التربيـــة القـــائمـــة على اإل
ومخاطبة عقل وإدراك الطفل قصــــــــد حثه تلقائيًا على التمســــــــك بســــــــلوكيات معينة دون 
جبر أو إكراه، لكي ُتصبح سمة بارزة في شخصيته، إال أن اقتناع بعض اآلباء بفاعلية 

:  2006العنف يجعلهم يصــرون على تجســيده في تربية أطفالهم ) اليوســف وآخرون، 
50 . ) 

 قد ال يكونون مؤمنين بهذه اآلباء واألمهاتن بعض أب اإلشــــارة إليه األمر الذي يج  
الُممارس ط الضـــــــغ ســـــــاقون وراءها بدافعنتيجة للواقع الُمعاش ين العادات والتقاليد ولكن

 عليهم اجتماعيًا .

يهّذب الســـــــــــلوك ويقومه، فهو يغرس في الفرد قيم  الدين ضـــــــزف الوازع الديني : -ج
والرفق والرحمة تنأى به عن الســــــلوكيات المنحرفة ومن بينها والحب والتســــــامح  راإليثا
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العنف، لقوله صلى هللا عليه وسلم " إن هللا تعالى يعطي على الرفق ما ال ُيعطيه على 
العنف "، فالدين يعرض بشكل واضح كيفية تربية األبناء التربية السليمة والقويمة بعيدًا 

 عن العنف والقسوة .

يعتبر تعــاطي الكحول والمخــدرات وإدمــانهــا عــامــل  مخــدرات :تعــاطي الكحول وال -د
رئيس في ارتكاب العديد من أشــــــكال العنف األســــــري، فقد أثبتت العديد من الدراســــــات 
مدى تأثير الكحول على الجهاز العصبي لإلنسان، األمر الذي قد يصل به إلى فقدان 

كون في الوقت الذي ال يالســـيطرة واإلدراك، وبذلك يكون اللجوء إلى العنف أســـهل منه 
 ( .    78:  1426فيه الشخص تحت تأثير الكحول ) الجبرين، 

ُيؤدي العبء االقتصـــــــــادي والحاجة ن : االعبء االقتصــــــادي الذي يواجهه الوالد -ه
ركزون في يُ متطلبات الحياة األســـــــــرية إلى شـــــــــعور الوالدين بالنقص، فإلى المال لتلبية 

 الكبيرة التي ُتواجههم الشـــــــيء الذي ة رغم الصـــــــعوباتكيفية الخروج من الحاجة المادي
يشـــــــــعرهم باإلحباط فينفعلون بســـــــــرعة ويعنفون أطفالهم خاصـــــــــة عندما يطالبون بتلبية 

 حاجاتهم . 

وُيمكن القول، أن الوالدين ُيمارســــــــــــــان العنف تجاه أبنائهم إذا ما شــــــــــــــعروا باإلحباط   
ف نتيجــة رغبــاتهم وقــد يــأخــذ العن والخيبــة في تحقيق مطــالبهم وتوفير حــاجــاتهم وتلبيــة

لذلك أشـــــكااًل عدة تتمثل في إجبار األطفال على القيام بأعمال شـــــاقة والتي تعرضـــــهم 
لمتاعب عضوية ونفسية وأيضًا قد ال تتناسب هذه األعمال ومرحلتهم العمرية لما فيها 
من خصــــائص مختلفة ، أو حتى الســــماح لهم بالعمل في مهن       أو وظائف ُتؤثر 

من التعلم وُتعرقل نموهم الجســــــــماني والعقلي األمر الذي من  وتحرمهملى صــــــــحتهم ع
شأنه أن يحد من حرية الطفل ويحرمه من االستمتاع من مرحلة طفولته التي يجب أن 
يعيشــــــها وفق حاجاته ومتطلباته ووفق تكويناته العقلية والنفســــــية واالنفعالية ) الســــــني، 

2009  :271  . ) 

ســـــباب الســـــالفة الذكر هناك أيضـــــًا العديد من األســـــباب التي ال يتســـــع إلى جانب األ  
المجال لتفســـيرها منها : حجم األســـرة والمســـتوى التعليمي للوالدين وضـــغوطات العمل، 
وقلة خبرة الوالدين في تربية الطفل، وأيضـــــًا طبيعة العالقات االجتماعية داخل األســـــرة 
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ق أو وفاة أحد الوالدين، فمشـــــــــــــــاهدة وما تتعرض له من تفكك اجتماعي نتيجة الطال
الطفل للعنف الُممارس ضــــد أحد أفراد األســــرة ولمدة زمنية طويلة قد ُيؤثر عليه نفســــيًا 
وعــاطفيــًا، وعلى تفــاعلــه مع اآلخرين، وقــد ُيظهر هؤالء األطفــال من االضــــــــــــــطرابــات 

ك لالســـلوكية والنفســـية مثل تلك التي ُيظهرها من يتعرضـــون للعنف بشـــكل مباشـــر، وبذ
قي ه ضــد األطفال متعددة ولكنها تبجّ ؤدي إلى العنف األســري المو فإن األســباب التي تُ 

حســـــــــب ظروف حياة الفرد الذي عرف العنف في حياته ومدى تعلمه وإدراكه بنســـــــــبية 
 ال لعنففا ،لحقيقة تلك التصـــرفات، باإلضـــافة إلى ثقافة المجتمع االجتماعية والتربوية

ي داخل ف يختلف أيضـــــًا في أســـــبابه ومظاهره بلســـــب فحيختلف من مجتمع إلى أخر 
 أسرة إلى أخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى .     المجتمع الواحد من

يطرح  لاألطفا ضد الموّجه األسري  العنف ودوافع أسباب هموبشكل عام فأن تحديد أ   
ه ضــد األطفال ؟ وســوف جّ تســاؤل مهم وهو : ما هي أهم مظاهر العنف األســري المو 

  .الرابع في المحور  السؤال هذا إجابةاول البحث عن حنُ 

ه ضد األطفال : العنفمظاهر  : أهمرابع المحور ال -  األسري الموج 

وهو أحد مظاهر العنف شــيوعًا وانتشــارًا، ويتألف من أو الجســدي :  العنف البدني -أ
أو  عأفعال متعددة         ُتؤدي إلى حدوث إصــــــــــابة بدنية للطفل، وذلك مثل الصــــــــــف

الضرب أو العض أو القرص أو الرفس            أو البصق، أو أي سلوكيات أخرى 
أكثر عنفًا قد تتطلب اســــــــتخدام أداة العصــــــــا أو المضــــــــرب أو المســــــــدس           أو 
الســــــــكين، وُتؤدي إلى وجود إصــــــــابة ظاهرة على جســــــــم الطفل تختلف شــــــــدتها ودرجة 

 ( . 47:  2005ا ) الجبرين، الضرر الناتج عنها حسب قوتها ومدى تكراره

هذا النوع من العنف يكون باللفظ، فوســــــــــــــيلة العنف  : اللفظي الكالمي أو العنف -ب
يهدف هذا النوع من العنف إلى التعدي على اآلخرين بإيذائهم عن طريق و هنا الكالم، 

    .  الكالم واأللفاظ النابئة وعادة ما يسبق العنف اللفظي العنف الجسدي

إلحاق الضــرر النفســي والعاطفي بالطفل، وذلك  هو : النفسي أو العاطفي العنف -ج
من خالل ممارســة ســلوك ضــده ُيشــكل تهديدًا لصــحته النفســية، بما ُيؤدي إلى قصــور 
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في نمو الشخصية لديه، واضطراب في عالقاته االجتماعية باآلخرين، مثل : الحرمان 
 ( .  2164:  2015) غزوان،  من الحب والمعاملة القاسية وحرمانه من التعليم

ه ضـــــــــــد األطفال متداخلة جّ أن مظاهر العنف األســـــــــــري المو  إذن القولخالصـــــــــــة و   
جسديًا  اً ه أثر ل ذلك ليس الطفل للضرب أو السب والشتم، فإن ومتشابكة فحين يتعرض

وهذا  ،ترك أثرًا نفســــيًا، قد يكون واقعه أشــــد من مجرد التألم الجســــديإنه يفحســــب، بل 
إلى البحث عن آثار العنف األســــــري وانعكاســــــاته على األطفال، وهذا ما ســــــيتم يدفعنا 

  التالي .تناوله في المحور 

 نفعد العيُ خامس : أهم آثار العنف األسري وانعكاساته على األطفال : المحور ال -
الُممارس من قبل بعض اآلباء واألمهات تجاه أطفالهم مشــــــــــــــكلة ذات آثار نفســــــــــــــية 

لضـــــــــــحية وعلى المجتمع، وهي تتأثر بالعديد من المتغيرات ولها عدة واجتماعية على ا
جوانب ســـــــــلوكية ومعرفية وبيئية وانفعالية، وبذلك فإن العنف ُيشـــــــــير إلى الممارســـــــــات 

ألمر االمباشـرة وغير المباشـرة التي ُيوجهها الوالدان نحو الطفل بهدف إلحاق األذى به 
ية تأخذ أشـــــــكال عدة صـــــــحية ونفســـــــ التي رعليه الكثير من العواقب واآلثا الذي يترتب

المســــــــتخدم، ولكن األكثر خطورة اآلثار النفســــــــية كونها ال  نوع العنفو حســــــــب موقف 
تكون فقط ظاهرة بشـــكل واضـــح على الطفل لتمتد إلى بقية مراحله العمرية وُتؤثر على 

قد ف، لكإلى أبعد من ذ، بل أن هذه اآلثار تمتد ســـــــــلوكياته تجاه نفســـــــــه وتجاه اآلخرين
يعة على طبوُتؤثر بشــــــكل ســــــلبي ســــــاهم العنف األســــــري في إعاقة وظائف األســــــرة، يُ 

 . العالقات داخل األسرة

ل والذي يتمثل بالسلوكيات التي ُتسئ للجسد مث العنف الجسدي ونعني مما سبق أن   
: اللكم، والعض، والحرق، وأي طريقة أخرى ُتؤذي جســــــد الطفل، وقد ال يقصــــــد األب 

اء أو إصـــــابة جســـــد الطفل، ولكن قد تكون اإلصـــــابة من خالل المبالغة في أو األم إيذ
التأديب والعقاب البدني، فكالهما غير مناســــــــــــــب لعمر الطفل، وما ال يعلمه اإلباء أو 
يعلمه ويتغاضــــــــون عنه أن األذى االنفعالي عن ســــــــوء المعاملة يبقى لفترة طويلة، فقد 

والدين رة الطفل، فاستخدام القوة من قبل الُيشفى الجسد من اإلصابة ولكن تبقى في ذاك
ألخرى، البدائل ا ةضــــــــــــــد األطفال يعكس مزيجًا من معتقد ملكية القوة كأداة للتربية وقل

وزيادة التوتر االنفعالي في األســــرة وغالبًا ما يرتبط اســــتخدام القوة في العنف الجســــدي 
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بي، افي لهما ) كاتبالمســــــتوى االجتماعي لألســــــرة وشــــــخصــــــية الوالدين والمســــــتوى الثق
2012  :76 . ) 

وقد يفضــــي هذا النوع من العنف إلى التســــبب في عاهات مســــتديمة وتتدهور الحالة   
الصــــــحية والنفســــــية وتقل مهاراته المعرفية واللغوية ويصــــــاب بالتلعثم والثأثأة وضــــــعف 
تركيز الطفل وإظهار مشــــــــاعر العدائية تجاه اآلخرين األمر الذي يجعل من الصــــــــعب 

 لجتها .    معا

ن اعتماد مبدأ العقوبة باســـــتخدام العنف عن طريق الضـــــرب المبرح والجدير بالذكر أ  
لتربية ا من الوســــــــــائل التي يعتمدها الوالدان في كوســــــــــيلة وفعاليته قيمته يفقد قد للطفل

 ســـــبب الضـــــرب المبرح لألطفال تعثرًا في التفاعل، وقد يُ بالرغم من أنها وســـــيلة خاطئة
قيام والترقب والحذر في ال ، إذ يعمد األطفال إلى الحد من عالقاتهماألهلبينهم وبين 

في  األســـــــرةســـــــاعد على تعطيل دور يُ  وهذا بدورهمن العقاب الشـــــــديد، بأي عمل خوفًا 
مســــيرة التربية الصــــحيحة الالزمة لألطفال، أيضــــًا اعتماد مبدأ العقوبة غير المضــــبوط 

مثاًل ، فيباعتبار أن ذلك أمر نسبته وفعاليته بشكل مستمر داخل األسرة ، قد يفقد قيم
ؤثر فيه إذا تُ ة أو السابعة قد ال خامساألساليب التي كانت تردع الطفل مثاًل في سن ال

بل أن األســـاليب نفســـها قد ال ُتؤثر في الطفل من موقف من عمره، حادية عشـــر بلغ ال
    في نفس المرحلة العمرية .إلى آخر و 

 العنف اللفظي من الطبيعي أن تشـــكل شـــخصـــية الطفل بكل يتركها بينما اآلثار التي  
أبعادها حســــــــب ثقافة األســــــــرة بكل عناصــــــــرها، وُتعد اللغة والمفردات والمصــــــــطلحات 
اللغوية الدارجة المتبادلة بين أفراد األســــرة  أحد العناصــــر المهمة في الثقافة األســــرية، 

 امها في تخاطبهم مع اآلخرينويقوم األطفال بحفظ هذه الكلمات وترديدها واســــــــــــــتخد
حتى لو كانت تحمل معاني ســـــيئة أو تدل على القســـــوة وســـــوء التعامل وتكون مالزمة 
لألطفال حتى يبلغون ويصـبحون رجاال ويصـبحون أرباب أسـر حيث يسـتمر هذا النهج 

م معاملة أوالده يســــــيؤون الســــــيئ مالزمًا لهؤالء األشــــــخاص في جميع مراحل حياتهم، و 
 ( . 69:  2005يع أفراد أسرهم وكل من يتعاملون معه ) الجبرين، وزوجاتهم وجم
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باإلضـافة إلى ما سـبق، فإن تفسـير العنف اللفظي الذي يقوم به الوالدين تجاه الطفل   
ه دون ن على ســــــــــــلوكاوالمتمثل في المعاني االجتماعية والتربوية التي يســــــــــــقطها الوالد

لوك ومضــــارها، فعندما يوجه الوالدان اللوم إدراك األبعاد الســــلبية المؤذية على هذا الســــ
إلى الطفل بكلمة لغرض التأنيب أو التوجيه يعتقد أنهما في ذلك يســــــــــــــهمان في بناء 
شــخصــية الطفل بناءًا ســليمًا في الوقت الذي يقوم فيه الوالدان بإســقاط المعاني الســلبية 

    .منهما بأبعادها ودرايةللتربية على سلوكه دون معرفة 

ن ُيمثل العنف النفســي أو العاطفي النمط الســلوكي الذي ُيعيق النمو العاطفي في حي  
للطفل وإحســــاســــه بأهميته واعتداده بنفســــه، ينتج عنه عدم اندماج الطفل في نشــــاطات 
اللعب وصــعوبة تفاعله مع اآلخرين والخجل والســلبية أيضــًا فقدان الثقة بالنفس والعزلة 

 .ئابتماعي وقد ُيؤدي به إلى االكتالعاطفي واالجكل ذلك يضر بنمو الطفل المعرفي و 

وفي ضـــــوء ما ســـــبق، يتضـــــح أن اآلثار طويلة األمد للعنف تنجم غالبًا عن الجانب   
النفســــــي منه، فالعنف العاطفي أو النفســــــي هو أصــــــعب مظاهر العنف إثباتًا ومالحقة 

مســـاعدة و  فاإلصـــابة البدنية عادة ما تكون ضـــرورية حتى تتمكن الســـلطات من التدخل
الطفل، كما أن آثار العنف العاطفي تشــــــــــــــبه إلى حد بعيد الكثير من االضــــــــــــــطرابات 
العقلية والجســــدية لدى األطفال، مما يجعل تبّينها لدى األطفال المعتدي عليهم عاطفيًا 

 ( .  100 - 99،  2008أمرًا بالغ الصعوبة ) مجيد، 

ر نف النفســــــــي أو العاطفي تعتبونصــــــــل من كل ذلك، إلى أن اآلثار التي يتركها الع  
عامل مشــترك بين العنف الجســدي واللفظي فال ُيمكن تصــور أن يحدث العنف بنوعيه 
اللفظي والجســدي دون أن يترك آثار نفســية للضــحية، فالعنف النفســي أشــد وطأة على 
الطفل من العنف اللفظي والجســـــدي وُيؤدي إلى الكثير من المشـــــكالت واالضـــــطرابات 

لق والخوف واالنطواء، وفقدان الشــــهية أو كثرة األكل التي ُتســــبب مشــــاكل النفســــية كالق
، كما يفتقد الشـــــعور باألمن، وقد ُيصـــــاب يالســـــمنة واضـــــطرابات النوم والتبول الالإراد

باإلحباط الذي ُيوثر على تحصـــــيله الدراســـــي والفشـــــل في التفاعل وإقامة العالقات مع 
 اآلخرين .
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روحة في هذه الورقة البحثية مع واقع المجتمع الليبي فإنه وإذا ما قاربنا المحاور المط
يمكننا القول بأن مالمح العنف األســــــري الموّجه ضــــــد األطفال تظهر بشــــــكل واضــــــح 

 نتيجة لمجموعة من األسباب والعوامل سنتناولها في المحور التالي .   

 : ليبيالعنف األســري ضــد األطفال في المجتمع الأهم مالمح : الســادس المحور  -
عد األســـــــرة اللبنة األولى واألســـــــاس المتين الذي يســـــــتقيم عليه بناء النظام االجتماعي تُ 

ميزها عن تالتي الليبي ، وانطالقًا من ذلك فإن األســــــــــــــرة الليبية لها عاداتها وتقاليدها 
األســـــــــــر في الثقافات والمجتمعات األخرى، ونتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمع 

وظــائف بعض األنظمــة االجتمــاعيــة أو ارتبــاكهــا في أداء أدوارهــا  عطــلتفــإن الليبي 
بالشـكل الصـحيح ، أسـهم في تفاقم ظاهرة العنف وال سـيما العنف األسـري الموّجه ضـد 

عد من المشـــاكل االجتماعية التي تأخر البحث في دراســـتها نســـبيًا ليس يُ األطفال حيث 
ي األخرى ، وذلك ألنها مشــكلة ف بل حتى في المجتمعات ،في المجتمع الليبي فحســب

ها أســباب وعوامل من أهمها : التكتم عليها كونها مشــكلة تدخل ءغاية التعقيد يقف ورا
هما أساس عملية تربية الوالدين ألطفالاعتباره وكذلك  ،ضمن خصوصية وأسرار األسرة

ي المتمثلة بكونه ينال قبواًل اجتماعيًا تفرضه منظومة القيم االجتماعية في المجتمع اللي
وفا من خ شــارة إليهال يمكن اإلو األطفال منه ر في صــعوبة التحدث عنه حتى لو تضــر 

لى ، األمر الذي أدى إ بالخروج عن أعراف وتقاليد المجتمع عنهأن يوصــــم المتحدثين 
قلة الدراسـات والبحوث حول هذه الظاهرة ، باإلضـافة إلى عدم وجود إحصـاءات دقيقة 

لتي من شــأنها أن تســاعد على توثيق الحاالت واتخاذ ما يلزم من بســبب عدم التبليغ وا
 إجراءات حيالها .

وبذلك أن الكثير من اآلباء واألمهات ال يعون مخاطر وعواقب هذا العنف الذي ُينظر 
إليه أنه من مصـــــــلحة الطفل ولكي يتربى البد من ضـــــــربه من الحين إلى اآلخر حيث 

درك لــديهم ي بينمــا العنف اللفظهو العنف الجســــــــــــــــدي فقط،  أن أكثر أنواع العنف المــُ
ظنــًا منهم أن العنف هو الــذي ُيحــدث أذى ملحوظ  درك اجتمــاعيــاً مُــ والنفســــــــــــــي غير 

اآلثار النفسية التي تلحق بالطفل مما ُيؤثر سلبًا على شخصيته وعلى ضعف  نمتناسي
اقات مع دمهاراته اللغوية والمعرفية ، وتدهور ثقته بنفســــــه وعدم قدرته على تكوين صــــــ

 اآلخرين وميله لحل مشاكله بالعنف . 
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وفي المجتمع الليبي أيضــــــــــــــًا ُيشــــــــــــــجع العديد من اآلباء واألمهات ثقافة العنف لدى   
األطفال وذلك بحثهم على رد العنف بالعنف واإلســـــــــــاءة باإلســـــــــــاءة ، باإلضـــــــــــافة إلى 

بق والمتمثلة في ســـ أســـاليب التنشـــئة الخاطئة التي يتبعها الوالدين التي أشـــرنا إليها فيما
التســـــــــــــلط والقســـــــــــــوة واإلهمال والتفرقة بين األطفال والتذبذب في المعاملة، ومن خالل 
الواقع الُمعاش فأن مثل هذه الممارســـات قد تحدث في األســـر المثقفة والمتعلمة وأيضـــًا 
الفقيرة والغنية على حد ســــــــــواء ولكنها قد تختلف في حدتها وقوة تأثيرها بســــــــــبب كونها 

 وممارسات نسبية قد تختلف من أسرة إلى أخرى .  أساليب

هذا باإلضافة إلى أسباب اجتماعية أخرى تتمثل في الطالق والخالفات والمشاجرات   
وبالتالي تتحول ال إراديًا إلى ســــــلوك مســــــتقبلي متوارث وقد بين الوالدين أمام األطفال، 

 عنف األســــــري من جيليبقى راســــــخا في أذهانهم مدى الحياة، وبذلك تســــــتمر ظاهرة ال
يهدد أمن المنظومة المجتمعية األمر الذي ما يســــــــــــــمى إعادة إنتاج العنف إلى جيل، 

       المتمثلة باألسرة .

وبذلك فإن تعقد ظروف الحياة االجتماعية واالقتصــــــــادية والصــــــــراعات والحرب التي   
س لُممار شـــــــــهدها المجتمع الليبي جعل بعض األســـــــــر ُتعاني من الحرمان جراء المنع ا

عليهم في معيشتهم              اليومية، األمر الذي كان له تأثير كبير في خلق نوع 
من اإلحباط الذي ُيؤثر بالطبع في ســـــــــــــلوكهم مما جعل البعض يتجه إلى تبني العنف 
وممارســـــته كرد فعل لما آلت إليه الظروف، ولعل أيضـــــًا ما تمر به األســـــرة الليبية من 

ل الوالدين يقومان بممارســـة العنف ضـــد أطفالهم بســـبب عدم صـــعوبات اقتصـــادية تجع
قدرتهم على مواجهة مصاعب الحياة المادية واالقتصادية وتردي األوضاع األمنية في 
البالد وانتشـــــار الســـــالح والجريمة كل ذلك وغيره من المظاهر الحياتية شـــــكلت عوامل 

ر قيام ا لهماضــــــغط على الوالدين وإحباط  هم لوالدين باإلســــــاءة ألطفالاألمر الذي ُيفســــــّ
 وتعنيفهم .

وإذا ما درسنا العنف األسري الموّجه ضد األطفال في المجتمع الليبي فإن النظريات   
التي ُيمكن أن تعتبر أقرب إلى تحليل وتفسر هذه الظاهرة في ضوء التغيرات السياسية 

أن نعتبر  تي ُيمكنواالقتصــادية واالجتماعية هي النظرية الســلوكية ونظرية اإلحباط وال
من خاللها أن العنف األســــــــــري الموّجه ضــــــــــد األطفال هو نتيجة اإلحباط التي ُيعانيه 
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الفرد بســــبب تردي الوضــــع الســــياســــي واالقتصــــادي واالجتماعي ، كذلك تعرض الفرد 
لمثيرات ودوافع وإحباطات متكررة في شـــــــــــكل أحداث ومشـــــــــــاكل يومية متعلقة بســـــــــــوء 

 أوضاعه المعيشية .  

يما يتعلق بأســــباب ودوافع العنف األســــري الموّجه ضــــد األطفال فإننا في المجتمع وف  
الليبي نرى أن الدوافع واألســــــــــــــباب المذكورة في هذه الورقة مجتمعة تعتبر الســــــــــــــبب 
الرئيسي لوجود هذه الظاهرة خاصة بعد الحراك االجتماعي الذي شهده المجتمع الليبي 

 م . 2011عام 

ظاهر العنف األســـــــــــــري الموجه ضـــــــــــــد األطفال فلنا أن نلتمس أما فيما يخص أهم م  
ونالحظ مظاهره في انتشــار الســالح وعدم ممارســة األســرة لدور الرقابة على تصــرفات 
ر ازدياد ظاهرة الجريمة والمخدرات وغيرها من  وســـــلوكيات األطفال ، األمر الذي ُيفســـــّ

 ي هذا المجالفتأثير كبير الظواهر الســـيئة ، أيضـــًا كان للتوجهات الســـياســـية المختلفة 
األمر الذي أنتج عن خالفات ســــياســــية أترث بشــــكل كبير على طبيعة العالقات داخل 
األسرة الليبية والتي ظهر فيها الميل إلى العنف واستخدامه في كثير من األحيان حتى 
للدفاع عن التوجهات الســـــــــياســـــــــية ووضـــــــــوح آثاره وانعكاســـــــــه على األطفال من خالل 

ليب العقاب المتاحة وغير المتاحة إلى الحد الذي أصــــــبح فيه اســــــتخدام اســــــتخدام أســــــا
الســـــالح أمر طبيعي، كل ذلك من شـــــأنه أن يجعل المهمة صـــــعبة على المؤســـــســـــات 
الحكومية المعنية والتي البد أن يظهر دورها بشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح في هذه المرحلة التي 

 ســــلوكيات العنف تميزت بغياب األمن والضــــبط االجتماعي وعدم وجود محاســــبة على
في إيجاد آليات وقاية وحماية فاعلة من خالل تتبع المؤسسات التعليمية والمستشفيات 
باعتبارها أكثر األماكن للكشــــــــــــف عن هذه الظاهرة وإنشــــــــــــاء وحدة من األخصــــــــــــائيين 
االجتماعيين والنفســــــيين والتربويين والقانونيين والمهتمين بشــــــؤون الطفل لضــــــمان عدم 

نف وتتبع مرتكبيه، وعلى منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية تعرض األطفال للع
       . على إقامة شراكة مجتمعية للتصدي للعنف ضد األطفال بكل أنواعه الطفل العمل

 بأن هناك حاجة إلى الســــــــابقةللصــــــــفحات  قراءته بعد الحظ قد  القارئ  أن شــــــــك الو   
 ه ضـــــد األطفال وهذا ماجّ ري المو تبني رؤية جديدة للوصـــــول إلى معالجة العنف األســـــ

 . سيتم التطرق إليه في المحور السابع
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ه ضـــد األطفال  المحور الســـابع: أهم طرق  - المعالجة للحد من ظاهرة العنف الموج 
الطفــل بحــاجــة دائمــًا إلى الحنــان واالهتمــام والرعــايــة، وإذا مــا أخطــأ على الوالــدين : 

ا بعين تعنيفه ، والبد للوالدين أن يأخذ توجيهه وتقويم ســـــــلوكه بالنصـــــــح واإلرشـــــــاد بدل
االعتبار أن لكل طفل طريقته في التعبير عن نفســه وله ســلوكه وتصــرفاته التي تجعله 
مختلفــًا عن اآلخرين، وعلى األبوين إدراك ذلــك بحيــث يتم توجيــه الطفــل وتصــــــــــــــحيح 

عر ما شــــ أخطائه دون اإلســــاءة إليه وإذا ما أحســــن العمل يتم شــــكره والثناء عليه، وإذا
الوالدان بالغضــــــــــب  أو التذمر من الحياة ومصــــــــــاعبها ال يلقيان جام غضــــــــــبهما على 
الطفل بحجة أنهما ُيعانيان صـــــعوبات الحياة ومشـــــاكلها لقول الرســـــول صـــــلى هللا عليه 

 . " ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب "وسلم 

 الجةمع عض المقترحات التي يتم من خاللهابين بنُ مكن أن ، يُ من خالل ما ســــــــــــــبق  
  : ه ضد األطفالجّ للعنف األسري المو 

أوالا : الدور الُمنا  بالحكومة في مجال التصـدي لظاهرة العنف األسـري ضـد األطفال 
إن الحكومة لها دور كبير في التصــــدي لهذه الظاهرة من خالل الســــياســــات والبرامج : 

ا وأن يكون هذا الدور مصـــــمم بشـــــكل قابل للتطبيق، والقوانين والمقترحات التي تضـــــعه
 ألطفال المتمثلة في اآلتي : وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية با

ة تنظيم دورات توعيبالمؤســــــــــــســــــــــــات التعليمية : العمل على مختلف مســــــــــــتوياتها  -1
ربية ومدى تللتالميذ والطلبة وأولياء األمور حول مخاطر الســـلوكيات العنيفة كوســـيلة لل

ومحاولة إرشــادهم إلى الطرق الســليمة للتعامل بحكمة مع  تأثيرها الســلبي على األبناء،
 األبناء .

 المســـــاجد إلىتعتبر إحدى مؤســـــســـــات التنشـــــئة االجتماعية، وتتطلع المســــاجد :  -2
االهتمام باألطفال وضــــــــمان الحياة الكريمة لهم من منطلق مبادئ الدين اإلســــــــالمي ، 

 ق األمر بالعنف ضــد األطفاللّ توجيهي وإرشــادي لألفراد، خاصــة إذا تع وللمســجد دور
تنمية و كطريقة تربوية مســــــــتمدة من الفهم الخاطئ لبعض األحاديث واآلراء الشــــــــرعية، 

 .  قصد تفادي ممارسة العنف على أطفالهم الوالدينالوازع الديني لدى 
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ســـــواء كانت المرئية أو  وســـــائل األعالم العمل على تفعيل دوروســـائل اإلعالم :  -3
المقروءة أو المســـــــــموعة وأيضـــــــــًا منصـــــــــات التواصـــــــــل االجتماعي في توعية األســـــــــر 
والمؤســســات بخطورة العنف األســري الموّجه ضــد األطفال على اســتقرار األســرة ونجاح 
األســــاليب التربوية من خالل عملية التنشــــئة االجتماعية التي تقوم بها حتى تتمكن من 

لمعتقدات الخاطئة عن التربية التي من شــــــــــأنها أن ُتؤدي إلى ممارســــــــــة تغيير اآلراء وا
 العنف ضد األطفال .

اســــــــــــــتحداث وتطوير إدارة داخل  هناك حاجة إلىوزارة الشــــــــــؤون االجتماعية :  -4
ما كقضـية العنف األسـري والعنف ضـد األطفال،  مثلا بالطفولة وقضـاياه الوزارة ُتعنى

يـة ومتـابعـة تطبيق األنظمـة والقوانين لحمـايـة األســــــــــــــرة متـابعـة الجهـات المعن ُينـاط بهـا
 والطفل . 

وضـع السـياسـات والبرامج الخاصـة برعاية األسـرة والطفولة من قبل المتخصـصـين  -5
عالج تُ إلى إصـــــدار تشـــــريعات في الســـــياســـــة والتخطيط االجتماعي والتربوي باإلضـــــافة 

 . الممارسات األسرية التي تتسم بالعنف تجاه األطفال

ين ب نصـــيةئل االتصـــاالت وذلك من أجل إرســـال رســـا اتالتعاون مع شـــركًا أيضـــ -6
، األطفال وما تتركه من آثار ســــلبية على الطفل بمخاطر تعنيف توعيةلل الحين واآلخر

 العنف من الوصـــــــول للجهات الســـــــاخن لتمكين ضـــــــحايا انتهاج ســـــــياســـــــية الخط وكذلك

    .المعنية

ة توثيق حاالت العنف األســري وال ســيما العنف التعميم على كافة الجهات بضــرور  -7
وفق منظومات الكترونية معدة خصــيصــًا لذلك منعًا ضــد األطفال وتســجيلها إحصــائيًا 

لالزدواجية في التسجيل ومتابعة الحاالت، ولكي تتمكن الجهات المختصة من التعرف 
   حجم الظاهرة واتجاهاتها وأن تكون هذه اإلحصاءات مفصلة ودقيقة . على

حاجة أقســـــــــام علم االجتماع في الجامعات الليبية إلى اســـــــــتحداث مقرر دراســـــــــي  -8
 بناء ؤوليةمســ اعاتقه على قعيو  المســتقبل أســاسيتضــمن علم االجتماع الطفولة كونها 

 . الدولة
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ثانياا: الدور الُمنا  بمنظمات المجتمع المدني في مجال التصــــــــــدي لظاهرة العنف 
ه ضد األطفال  حد تلعب دور في ال للمنظمات غير الحكومية أنُيمكن : األسري الموج 

 بالتعاون مع المنظمات الحكوميةمن ظاهرة العنف ضـــــــــــد األطفال والتوعية بمخاطرها 
مثــل : العمــل مع وزارة التعليم من أجــل إعــداد ورش العمــل التوعويــة وتبــادل الخبرات 

عداد وإ  حمالت الدعائيةإقامة عالقات مع وســـائل اإلعالم لتشـــجيع ال اً أيضـــ، والمهارات
الة إلى لكي تصـل الرسـالالفتات والملصـقات لكسـر حاجز الصـمت تجاه هذه القضـية و 

 ه ضـــد األطفال فيجّ كل مواطن في جميع أنحاء البالد مفادها أن العنف األســـري المو 
خلص تتطلب الت وإنما هي قضــــية اجتماعية أو عائلية المجتمع ليس قضــــية شــــخصــــية

   ايير التي تشرعن استخدام العنف كوسيلة لتربية األطفال .  من المعتقدات والمع

ضـــــــــرورة التنســـــــــيق والتعاون مع المنظمات الحكومية والجهات المعنية بالتعامل مع  -
رعاية المرأة والطفل لعقد مؤتمرات ســــــنوية على المســــــتوى المحلي والدولي ُيشــــــارك فيه 

ل برات والمعــارف واقتراح الحلو المختصــــــــــــــون والخبراء المحليون والــدوليون لتبــادل الخ
 وطرق العالج .

ه ضد األطفال إحدى الظواهر السلبية التي جّ عد ظاهرة العنف األسري المو تُ الخاتمة : 
تحدث بين الوالدين واألطفال وهم  وإنهاتحتاج إلى مواجهة لما لها من تأثير وخاصــــــــــة 

عاني تُ  كلة عالميةمشــ ، وكما أن هذه الظاهرة ُتمثلأشــد تفاعل وصــلة ببعضــهم البعض
 ،ةمن تبعاتها الســـــــــــــلبيللحد أصـــــــــــــبحت تعمل جاهدة والتي ، المختلفة منها المجتمعات

 البحوث حول هذه الظاهرة .الدراسات و بوضع القوانين واللوائح وإجراء 

وقد حاولنا في هذه الورقة تســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء على الظاهرة باعتبارها ُتهدد الحياة   
تطرقنا  وعلى رعايته وتربيته، وقد الطفل صـــــــــحيًا ونفســـــــــياً االجتماعية وُتؤثر على نمو 

إلى العوامل واألسباب المؤدية إلى العنف الُممارس من قبل الوالدين ضد األطفال التي 
 .لطفل من عنف لفظي أو جسدي أو نفسيتعتبر األساس فيما يتعرض له ا

تظافر الظاهرة بوأوضــــحنا المســــؤولية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية تجاه هذه   
الجهود وتكـاثفهـا إلنقـاذ مـا يمكن إنقـاذه من األطفـال ومعـالجـة من يعـانون من تبعـاتهــا 
واالهتمام باألســـــــرة ودعمها ألداء وظائفها بالشـــــــكل الصـــــــحيح والمناســـــــب، كذلك دعوة 
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الباحثين والمهتمين بقضـــايا األســـرة والطفل والتربية واالجتماع إلجراء دراســـات وبحوث 
نية ترصــــــــد واقع األســــــــرة الليبية، واألدوار الُمناطة بها في ظل ما يشــــــــهده نظرية وميدا

 . واقعها من تغير على كافة المستويات

 -أوالا : الكتب : المراجع :

، 1(، العنف األســــــــــــــري خالل مراحــل الحيــاة، ط 2005الجبرين، جبرين علي )  -1
 الرياض: مؤسسة الملك خالد الخيرية .

،القاهرة : عالم الكتاب  2، التوجيه واإلرشــــاد النفســــي، ط( 1980زهران، حامد )  -2
. 

دار أســـــــــــامة  : ،عمان1(، الســـــــــــلوك العدواني عند األطفال،ط2010عزالدين،خالد) -3
 للنشر والتوزيع . 

(،العالقات اإلنســـــــــانية في حياة الصـــــــــغير، القاهرة: مكتبة 1982رمزية ) الغريب، -4
 االنجلو المصرية . 

عمان:دار  ،1العنف والطفولة:دراســــات نفســــية، ط (،2008ســــوســــن شــــاكر) مجيد، -5
 للنشر والتوزيع .  صفاء

(، العود إلى االنحراف في ضــــــــــوء العوامل  1423العمري، صــــــــــالح بن محمد )  -6
 ، الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية .  1االجتماعية ،  ط

ية الطفولة، طرابلس : الدار ، المدخل لرعا( 1988)  الدويبي، عبدالســـــالم بشـــــير -7
   .الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن 

، العنف األسري ، السعودية : وزارة الشؤون ( 2006اليوسف، عبدهللا وآخرون )  -8
  االجتماعية .

(، من أســــــس رعاية الطفولة العربية ، طرابلس :  1992تومي) عمر الالشــــــيباني، -9
 منشورات الجامعة المفتوحة . 
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، التنشــــــــــــــئة االجتماعية وســــــــــــــلوك العنف عند ) د.ت (  طلعت إبراهيملطفي،  -01
األطفال "دراســــــــة ميدانية لمجموعة من التالميذ في مرحلة التعليم االبتدائي بمدينة بني 

، اإلســـــكندرية :  1ســـــويف ، األســـــرة والطفولة : دراســـــات اجتماعية وأنثروبولوجية ، ط
  . دار المعرفة الجامعية

(، االغتراب والتظرف نحو العنف ،  1999مختـــار، محمـــد خضــــــــــــــر ) عبـــدال -11
 القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع .

أكاديمية نايف العربية  الرياض، (، العنف العائلي،1997مصــــــــــطفى عمر) التير، -21
 للعلوم األمنية .

والعنف اإلســـــاءة (،  2013)  ســـــارة إبراهيمالمريخي ، نورة ناصـــــر، المريخي ،  -31
 .ن األسرة إدارة الدراسات والبحوث، قطر : المجلس األعلى لشؤو  1ضد األطفال ، ط

 -ثانياا : الدوريات :

العنف األســـــــري ضـــــــد األطفال وانعكاســـــــه على (،  2015) أنس عباس ، غزوان -1
ة ، ، مجلة بابل ، العلوم اإلنساني دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الحلة: الشخصية 

 ( .  4 ، العدد) 23 المجلد

(، العنف األســــــــــري الموجه ضــــــــــد األبناء وعالقته  2012كاتبي، محمد عزت )  – 2
بالوحدة النفســــــية "دراســــــة ميدانية على عينة من طلبة الصــــــف األول الثانوي بمحافظة 

 ( . 1 العدد) 28ريف دمشق، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 

ي الشـــمولي ضـــد األطفال ، مجلة (، العنف النفســـ 2009الســـني، نجاة عيســـى )  -3
األكــاديميــة للعلوم اإلنســــــــــــــــانيــة واالجتمــاعيــة ،  طرابلس ، الــدار األكــاديميــة للطبــاعــة 

 ( . 2 والتأليف والترجمة والنشر ، العدد)
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 مقـدمــــة :

إن اتصال إفريقيا جنوب الصحراء بالعالم الخارجي في العصور        
عن طريق العرب المسلمين وال سيما المغاربة. وهذا  الوسطى ال يكاد يتم إال

يدل على أن العرب المسلمين كانوا  منذ فجر التاريخ على دراية بمناطق 
 إفريقيا ومجاهلها.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد االمتدادات الكبرى التي بلغتها       
قنوات  ل أهمالحضارة العربية اإلسالمية في إفريقيا جنوب الصحراء من خال

االتصال بها، وهي بالد المغرب العربي بوجه عام والمغرب األقصى بوجه 
 خاص.

هذا وستناقش هذه الورقة الكيفية التي نفذ بها اإلسالم إلى منطقة تكرور       
باعتباره أقرب المناطق إلى صنهاجة الملثمين الذين كان لهم القدح المعلى 

ونها نقطة التماس بين شمال الصحراء في نشر اإلسالم في المنطقة ، ولك
وجنوبها،  لذلك سيتم التطرق إلى الظروف التي أدت إلى قيام الحلف 

 الصنهاجي.

 

 المــد اإلسالمي من المغرب األقصى إلى غرب إفريقيا 

 وإشكالية غزو المرابطين لمملكة غانا

 الدكتور/ حسن علي إبراهيم الشيخي

 امعة المفتوحة/ طرابلسالج
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ومن الجدير بالذكر أنه سيتم التركيز على الكيفية التي وصل بها       
المرابطين إلى غانا؛ حيث تضاربت أراء المؤرخين في ذلك فمنهم من أكد 

ف، في الوقت الذي يرى غيرهم أن اإلسالم وصلها سلميًا، أنها فتحت بقوة السي
 وهو ما سيتم كشف النقاب عنه في هذه الورقة.

وإلنجاز هذه الورقة تتبعنا منهجًا تاريخيًا استقرائيًا وصفيا تحليليًا، يقوم       
على تتبع اآلراء واألفكار واستخراجها من مصادرها المختلفة، وتحليلها مع 

على االلتزام بالموضوعية في معالجة الموضوع، وإسناد األفكار الحرص الدائم 
إلى أصحابها في مصنفاتهم؛ والمقارنة بينها أحيانًا للخروج باستنتاج يوصلنا 

 إلى الحقيقة أو على األقل يقربنا منها.

ولذلك سيتم االعتماد على جملة من المصادر التاريخية، منها على    
 ألبي عبيد هللا بن عبدالعزيز البكري والممالك  سبيل المثال، كتاب المسالك

(، الذي عاش في قرطبة في عهد أمراء الطوائف، وتوفي 1992)البكري، 
م. وعلى الرغم من أن البكري لم يغادر األندلس، فإنه 1094هـ/487سنة 

ترك لنا مصنفًا جغرافيًا على غاية من األهمية، تكمن أهميته في أنه ترك 
رق التجارية التي سلكتها القوافل عبر الصحراء ما بين صورة أصيلة عن الط

 المغرب األقصى وغرب إفريقيا، وعن بداية الحركة المرابطية ومملكة غانا.

ومن المصادر أيضًا، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
لذي ، اأبي زرع أبي الحسن علي الفاسيالمغرب وتاريخ مدينة فاس البن 

 ريخ المغرب ومدينة فاس منذ بداية دولة األدارسة استعرض فيه تا

(. وقد كان 1973م، ) ابن أبي زرع الفاسي، 1326هـ/726إلى عام \
تناوله لموضوع الحركة المرابطية مناسبة إلثارة مسألة تأسيسها التي تعرفنا 

 على بعض مالمحها من أبي عبيد هللا البكري.
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أحمد بن والمغرب للمؤرخ أما مؤلف المغرب في أخبار األندلس      
، المتوفي في بداية القرن الثامن محمد المعروف بإبن عذاري المراكشي

الهجري/الرابع عشر الميالدي، يعد من أهم مصادر تاريخ المغرب 
 (.1983واألندلس حتى القرن السادس الهجري ) ابن عذاري المراكشي، 

ن المتخصصين ، وهو من ضمريموند مونيومن أهم المراجع األجنبية،  
في تاريخ غرب إفريقيا، وله العديد من األبحاث والدراسات، غير أن كتابه 

Tableau géographique   الذي يعد من أهم
 (.(Mauny,Raymond, 1961إنجازاته

(، يعتبر من البحوث Joseph Cuoq, 1984) جوزيف كيوكأما مؤلف 
 .لعصر الوسيطالهامة التي عالجت قضية اإلسالم بغرب إفريقيا خالل ا

هذا وسيتم تثبيت كافة المصادر والمراجع التي سيستعين بها الباحث في 
 إعداد هذه الورقة البحثية في قائمة المصادر والمراجع.

 أهم المكونات البشرية في المغرب األقصى:

 .البربر والعربيتكون سكان المغرب األقصى من مجموعتين هما     
عددًا هناك، وعلى عاتقهم ، وال سيما قبائل ويعد البربر العنصر األكثر 

. ولم تكن صنهاجة مجرد قبيلة بل كانت المرابطينتأسست دولة  صنهاجة
شعبًا يضم مجموعة كبيرة من القبائل بلغت ما يقارب من سبعين قبيلة ) 

(. ويهمنا من هذه 559،560مارسي جورج، دائرة المعارف اإلسالمية، ص 
ا شأن في تاريخ غرب إفريقيا في القرن الخامس القبائل، تلك التي كان له

ذين ؛ اللمتونة وجدالة ومسوفةالهجري/الحادي عشر الميالدي، وهي قبائل 
(، التخاذهم اللثام شعارًا يميزهم 238، ص 1985ُعرفوا بالملثمين ) مجهول، 

 عن سائر قبائل المغرب األقصى.
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غربًا  يط األطلسيتقيم هذه القبائل الصنهاجية الثالث بين ساحل المح 
(، وهي امتداد 30،ص 1954ومناطق السافانا جنوبًا ) السالوي الناصري، 

 ,Jacques-Meuniem,D, Pللقبائل الصنهاجية القاطنة في الشمال )
138,139 .) 

ومن الجدير بالذكر أنه لكل قبيلة منطقة جغرافية وسياسية معينة، تشكل 
 لقة.مجالها الحيوي وتمارس عليه السيادة المط

على  وادي نون تعيش في المنطقة الواقعة بين  لمتونةفقد كانت قبيلة 
، وجنوبًا حتى سجلماسة –طريق غانة المحيط األطلسي والشرق حتى 

 تحت أودغستو تامدلت مشارف غانة، وبذلك يكون الطريق الرابط بين
 سيطرتها.

إلى الجنوب من لمتونة حتى مصب نهر  جدالةويمتد موطن قبيلة 
كزًا مر  أوليل غال، كما تسيطر على الطريق الساحلي متخذة من مدينةالسن

لها، وبذلك تكون جدالة أكثر قبائل صنهاجة ممارسة للتجارة مع غرب إفريقيا، 
 على الضفة اليسرى من والشعوب الواقعةتكرور  فهي من ناحية قريبة من

 ، ص1992نهر النيجر وقريبة من أودغست وطريق سجلماسة ) البكري، 
857.) 

 جلماسةسفقد كان مجالها الحيوي في عمق الصحراء بين  مسوفةأما قبيلة 
في الجنوب. وكانت هذه القبيلة تسيطر على الطريق  أودغستفي الشمال و

الحيوي للتجارة الصحراوية، بل وتوغلت حتى وصلت منطقة السنغاي في 
 (.165،ص 1954غرب إفريقيا ) السالوي، 

 توافدوا على البالد منذ القرن األول الهجري/السابع أما بالنسبة للعرب، فقد
الميالدي أفرادًا وجماعات ومع منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميالدي شهد المغرب األقصى هجرة عربية أخرى وهي االهجرة الهاللية التي 

 (.67، ص 1954ضمت عددًا من القبائل العربية ) السالوي، 
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الة والجغرافيون العرب في العصور الوسطى على هذا وقد اصطلح الرح
تسمية المنطقة الممتدة من المحيط األطلسي في الغرب حتى سودان النيل 

 ، وهي تقع على مستوى العرض بين المناطقالسودان الغربي ببالدفي الشرق 
الصحراوية أو شبه الصحراوية في الشمال ونطااق الغابات اإلستوائية في 

 الجنوب.

ن الغربي هو ما يلي حوض السنغال اآلن وغامبيا والنيجر. وسيهتم فالسودا
الباحث في هذه الورقة البحثية بالحديث عن هذه المنطقة التي تسمى أيضًا 

شمااًل، حيث  17و  11.وتنحصر هذه المنطقة بين خط عرض غرب إفريقيا
ت ميوافق هذا الشريط المجال الذي تعاقبت عليه الممالك السودانية التي قا

 .ممالك غانا ومالي والسنغايفي العصور الوسطى، وهي 

وقد كانت الصحراء نقطة اتصال بين غرب إفريقيا والعالم الخارجي طوال 
العصر الوسيط؛ فمن خاللها كانت تمر قوافل التجارة حاملة في ركابها السلع 

 والثقافة العربية اإلسالمية.

عل فريقيا بالتمازج، مما جمن الناحية البشرية تميزت األجناس في غرب إ
 ,Selgman,C, G, 1957تحديد أصول تلك األجناس أمرًا ليس بالسهل )

p 48 .) 

 : ومن شعوب المنطقة األصليين

يعيش هذا الشعب في الجزء األوسط من  شعب التكرورأو التكولور: -
وهاد فوتا السنغالية، على الجانب األيسر لنهر السنغال ويمتهنون 

 الزراعة.
 "الولوف أكبر جماعة في السنغال، ويبدو أن عبارة " ولوف:شعب ال -

" التي تقابل أول مملكة لهم، والتي تعني الجلوفهي تحريف لعبارة " 
 الجلد األسود.
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يقيم هذا الشعب بين نهري غامبيا السنغال إلى الجنوب شعب السرير:  -
بجوار التكرور، بل هو وشعب الولوف يعتبران   –من الرأس األخضر 

 من مملكة التكرور. جزء
انتشر هذا الشعب لبضعة قرون في المنطقة الممتدة شعب الماندنجو:  -

 .كيبالسوننبين السنغال غربًا ونهر النيجر شرقًا، ويعرف أيضًا 
يتكون من جماعتين رئيستين ،هما شعب السونغاي أو السنغاي:  -

 ,Hunwickالمزارعون وصائدوا األسماك في إقليم منحنى النيجر ) 
J,o, 1998,p 760-762.) 

 دور المغرب األقصى في انتشار اإلسالم في غرب إفريقيا :      

وصل اإلسالم إلي غرب إفريقيا منذ بداية  القرن الخامس الهجري/            
الحادي عشر الميالدي وربما قبل ذلك. وقد كان للغالقات اإلنسانية 

 في ذلك التقارب. والتجارية بين المغرب األقصى وغرب إفريقيا دور

وقد مهد ذلك السبيل أمام الدعاة المغاربة الرتياد مناطق غرب إفريقيا              
وما جاورها، أول المناطق التي  تكروربهدف نشر اإلسالم؛ فكانت منطقة 

 (.مالي الحالية)ملل وبلد  مملكة غانااعتنقت اإلسالم ثم 

 اإلسالم في منطقة تكرور:     

تكرور على الضفة اليسرى لنهر السنغال وتمتد شمااًل تقع منطفقة  
، وهي بذلك تجاور ) G,P, 1959,p   Murdock 415(داخل الصحراء 

 .(868، 1992مجال صنهاجة الملثمين وخاصة قبيلة جدالة ) البكري،

وبحكم هذا القرب الجغرافي من المسلمين، كان طبيعيًا أن تكون تكرور 
 التي تعتنق اإلسالم. من أول مناطق غرب إفريقيا 

يرجع تاريح اعتناق التكاررة اإلسالم إلى مطلع القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميالدي وفق ما ورد عن البكري عند وصفه لهم حيث 
قال: " وأهلها سودان وكانوا على ما كان سائر السودان عليه من المجوسية 
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فأسلم  بن رابيس وارجابي وعبادة الدكاكير والدكور عندهم الصنم حتى وليهم
وأقام عندهم شرائع اإلسالم وحملهم عليها وحقق بصائرهم فيها. وتوفي 
وارجابي سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة، فأهل تكرور اليوم مسلمون" ) البكري، 

 (.868، ص 1992

انطالقاً من هذه المعطيات، ُيعتقد أن قبيلة جدالة أدت دوراً مهمًا في إسالم 
 وذلك لقربهم منهم وتفاعلهم معهم تجاريًا وبشريًا. التكاررة

وة إلى بالدع وارجابي بن رابيسبعد أعتناق التكاررة اإلسالم قام واليهم 
القريبة منه.  Silla)) سـلىاإلسالم في المدن المجاورة لواليته، فبدأ بمدينة 

ورغم الغموض في العالقة بين ملك سـلى ووارجابي، فإن قبول األول دعوة 
) كرورتكانت خاضعة لوالية  سلىالثاني دون تردد يدفعنا الى اإلعتقاد بأن 

(. فالسرعة التي تم بها األمر تؤكد 105، ص 1949عبدالواحد المراكشي، 
ذلك اإلعتقاد بل تحول أهل سلى الى دعاة لإلسالم، فقاموا بنشره في المدن 

تبعد عن سلى التي  ال (  Galambouمدينة قلنبو )المجاورة ، وخصوصـًا 
 (.869، ص1992سوى مسيرة يوم واحد ) البكري، 

 اإلسالم في مملكة غـانـا:

تطلق على عاصمة المملكة وهي سمة   غانايعتقد البكري أن تسمية   
(، وفي محاولة 871،ص 19992)البكري،   أوكارلملوكهم وأن اسم البالد 

" إن يان :لتفسير مصطلح "غانا" يقول الكاتب المحلي جبريل تمسير ن
"غانة" في لغة الماندنج تعني الرجل القوي الذي يتمتع بقدرات خارقة" 

(Niane, Djibril, Tamsir, 1975, p 32) 

تقع عاصمة مملكة غانا في الناحية الشرقية من منطقة تكرور، غير  
أن الدراسات األثرية لم تصل بعد الى تحديد موقعها بشكل دقيق. فُجل 

طابقة مدينة غانا التي تتحدث عنها المصادر التاريخية الدراسات تنحو الى م
) الهادي لمبروك  Koumbi Saleh ))كومبي صالح الوسيطة، بمدبنة 
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شرق موريتانيا -( التي تقع جنوب25، ص 1999الدالي، 
 .(Thomassey, Paul, 1951, p 438)الحالية

وائل، ألال نعرف على وجه الدقة، تاريخ نشأة مملكة غانا، وال مؤسسيها ا
في تاريخ الفتاش  محمـود كعـتغير أن الروايات التاريخية التي أوردها 

وعبدالرحمن السـعدي، فضاًل عن الرواية الشفوية المحلية، شكلت منطلقًا لعدة 
 M, Delafosse)  تأويالت، أشهرها تلك التي اقترحها موريس دوالفوس )

 .(R. Mauny )من بعده ريموند موني   وطورها

دوالفوس أن المؤسسين األوائل لمملكة غانا، هم بيض من أصل  يعتقد
سوري يهودي، نزحوا في منتصف القرن الثاني للميالد من ليبيا، إلى منطقة 

التي جاءت نتيجة هجرات سلمية بسبب اإلضطهاد الروماني لهم. وبعد  أوكار
( ) محمود كعت، قبائل السوننكاستقرارهم بجانب السكان األصليين )

(، استطاعوا التكيف 9، ص1898( ؛) عبدالرحمن السعدي، 42،ص1913
مع عاداتهم وتقاليدهم، ونشروا فيهم اإلسالم وبسطوا نفوذهم إلى أن أصبحوا 

 للميالد. 300األسياد الحقيقيين للبالد، فأسسوا مملكة غانا حوالي عام 

ويشكك هذا التصور أن يكون الملوك األوائل لمملكة غانا من أصل 
 (Delafosse, 1972,p 22 ) صنهاجي

على أساس أنه لو كان األمر كذلك ألكده عبدالرحمن السعدي باعتباره من 
أبناء المنطقة. ويضيف دوالفوس أن ابن خلدون الذي يعتبره أكبر من علماء 
أنساب البربر، لم يشر إلى نسبهم إلى صنهاجة واكتفى بنفي ما أثبته اإلدريسي 

لي بن أبي طالب ) إبن خلدون،مج بخصوص انتساب ملوك غانا لع
 ( .931، ص5،1961

حة بأطرو  ريمون موني، جاء دوالفوسوبعد قرابة نصف قرن من تأليف 
تلقي بعض الضوء على نشأة مملكة غانا، لكن من زاوية مغايرة وبأكثر 
شمولية، حيث أنه لم يهتم بأصول ملوك غانا، بل ركز على األسباب الجوهرية 

غانا، مالي الدول السودانية خالل العصور الوسطى ) الكامنة وراء نشأة 
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(. وبعد تحليل بعض المعطيات التاريخية انتهى إلى ما سماه ب " وسنغاي
 (Mauny, R, op.cit,p, 505-506 )األصل العسكري للدولة السودانية" 

اورة من المقولة المشهورة، التي تعتبر مج في تصورهموني ينطلق تصور   
لرحل والمستقرين من السودانيين محكومًا بعالقة طابعها بربر الصحراء ا

 كانوا يغزون باستمرار السودانيين –حسب زعمه  -العنف. فالبربر الرحل 
المستقرين على الحافة الجنوبية للصحراء بهدف استعبادهم واإلستيالء على 
ثرواتهم؛ مما اضطر السودانيين إلى تنظيم أنفسهم في إطار نظام سياسي 

ادر على حمايتهم من إغارات بربر الصحراء. ومن ثم ظهرت ببالد قوي ق
كما   -السودان دول ذات طابع عسكري في جوهرها. هذه الوحدات السياسية 

التي عرفتها بالد السودان خالل العصر الوسيط، ال تدوم  –يسميها موني 
 خوقد شاعت هذه األطروحة بين المهتمين بتاري’ إال بدوام السلطة العسكري 

 ,Nicolas Guy) 1981قوي نيكول السودان، وممن أخذها كمسلمة بديهية 
p 54 ,61 .( 

أما الدراسات الحالية، فجلها يرفض مثل هذه التصورات واألطروحات، 
مكتفيين بالتأكيد على األصل السوداني لحكام غانا األوائل، أو ترديد رأي 

أتى نهم علينا وال يتمحمود كعت في القضية بقوله :" وقد بُعد زمانهم ومكا
أن يأتي بصحة شيء في أمورهم يقطع  /1519]هـ[926لمؤرخ في هذا اليوم 

 (.42بها ولم يتقدم لهم تاريخ فيعتمد عليه" ) محمود كعت، م س، ص

وعلى أية حال، فإن نشأة مملكة غانا ما تزال محاطة بالغموض، وكل ما 
بية في المصادر العر  يمكن تأكيده بهذا الصدد، هو أن إسمها أصبح مرسوماً 

 منذ القرن الثاني الهجري.

كثيرًا ما تم ربط إسالم مملكة غانا بالفتح المرابطي لعاصمتها كومبي 
م(، ولكن ما أورده البكري من أن قدوم اإلسالم 1076هـ / 469صالح عام ) 

والمسلمين إلى تلك المنطقة  كان قبل ظهور الحركة المرابطية في المنطقة، 
 ذلك الرأي السائد. أمر يناقض



 

 
248 

ومن الجدير بالذكر أن جل المؤشرات التي تطرحها شهادات المصادر 
التاريخية تؤكد أن أهالي مملكة غانا  كانوا يعيشون خالل الثلث الثاني من 

 القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي مرحلة  وصول اإلسىالم.

جابي بوضوح موقف أيفعلى مستوى السلطة الحاكمة، نالحظ سلوكاً يعكس 
الذي توفي (Bassi )  بسـيتجاه اإلسالم والمسلمين، يقول البكري عن الملك 

م : " كان محمود السيرة محبًا للعدل مؤثرًا للمسلمين" ) 1063هـ/455عام  
 (.74البكري، م س، 

 Tankamin ) تنكامينأما الملك الذي اعتلى سدة العرش من بعده وهو 
كان يعتمد أساسًا على المسلمين في تسيير شوؤن  ، فقدبسـي، ابن أخت (

الدولة، حيث كان يتّخذ موظفيه ) صاحب بيت المال وأكثر وزرائه( منهم ) 
(، في الوقت الذي كانت فيه عالقاته بمسلمي 872، ص 1992، 2البكري، ج

 صنهاجة يشوبها نوع من التوتر تصل أحيانًا إلى نشوب حروب بينهم.

رمون المسلمين وعاداتهم وال يجبرونهم على اإللتزام وكان أهالي غانا يحت
يتهم للملك عن طريقة تح بتقاليدهم السودانية في التحية والسالم يذكر البكري 

أنه : " فإذا دنا أهل دينه منه جثوا على ركبهم ونثروا التراب على رؤوسهم، 
البكري،  ) فتلك تحيتهم له وأما المسلمون فإنما سالمهم عليه تصفيقًا باليدين "

(. و ال يختلف سلوك الملوك عن سلوك  الشعب 873، ص1992، 2ج
الغاني إزاء اإلسالم والمسلمين، ويبقى وصف البكري لمدينة غانا العاصمة 
نموذجًا عن التعايش السلمي بين الغانيين والمسلمين )التجار( كما أنه يوضح 

واعتناقه  التعرف عليه حركية الفقهاء في نشر اإلسالم، وإقبال أهالي غانا على
: " ومدينة غانا مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التي يسكنها المسلمون، 
وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدًا أحدها يجمعون فيه، ولها األئمة 
والمؤذنون والراتبون، وفيها فقهاء وحملة علم،... ومدينة الملك على ستة أميال 

لمساكن بينها متصلة، وفي مدينة الملك مسجد من هذه وتسمى بالغابة وا
يصلي فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس الملك" ) البكري، 

 (.871،872م س، ص 
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والتساؤل هنا كيف يمكن أن نبرر الموقف المزدوج لملوك غانا، وعلى وجه 
، إذ في الوقت الذي نجدهما يحسنان استقبال بسـي وتنكامينالخصوص 

سلمين ويمكناهما من تقلد المناصب العليا في إدارة المملكة، ويسمحان الم
بتشييد المساجد، ليتسنى للمسلمين إقامة شعائرهم الدينية بكل حرية، ويشجعان 
الفقهاء وحملة العلم على ممارسة نشاطهم بين الغانيين، نجدهما ما يزاالن 

الم بعد ) يعتنقا اإلسيحتفظان ويتمسكان بمعتقداتهما الوثنية المحلية، ولم 
 (.873-871البكري، م س ، ص، 

أن المسلمين الموجودين (Cuoq, Josephe )يعتقد جوزيف كوك  
 ) بالعاصمة أو القصر قد عّرفوا الملكين باإلسالم ودعوهما العتناقه

Cuoque, 1984, p12) . 

والسؤال هنا، ما الذي حال دون استجابة الملكين لدعوة المسلمين؟ هل 
ينتظران من الفقهاء والدعاة أن يهيئوا الشعب الغاني أوالً ثم يأتي إعالنهما  كانا

في  –عن اعتناق اإلسالم بعد ذلك؟ إن كان كذلك فلربما ذلك سيجنب الملك 
اإلصطدام بالتقاليد الوثنية التي  تمثل  –حالة اعتناقه اإلسالم  عالنية 

لي ادية ومعنوية، والتخالمرجعية الشرعية فيما يتمتع به الملك من سلطة م
 ,Hunwickm, 1979 )عنها قد يحرمه من المكتسبات التي يتمتع بها 

p114) 

 نبســي وتنكاميال يستبعد الباحث هذا اإلحتمال، فمن الممكن أن يكون 
قد اعتنقا اإلسالم، لكنهما كانا يخفيانه بدليل تعاطفهما مع المسلمين. ومثل 

لك م قنمير بن بســيعرض حديثه عن هذه الحالة تعرض لها البكري في م
حيث أفاد أنه "مسلم  يخفي إسالمه" ) البكري،   (Alukana )مدينة ألوكان 

 (.877م س ، ص
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 اإلسـالم في بالد مـالي:

القاطنة جنوب مملكة غانا ما بين  (Mandinka )الماندينكا  كانت قبائل
 ,Niane, Djirbi )لي أعالي نهرالنيجر والسنغال تشكل النواة األولى لبالد ما

1959, p3) . 

لم تمدنا المصادر العربية بمعلومات ذات قيمة عن وصول اإلسالم إلى 
بالد مالي في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي بنفس القدر 
الذي اتضح به في منطقة تكرور ومملكة غانا، ومن ثم فإن اإلشارات القليلة 

 لترسم لنا صورة جلية عن انتشار اإلسالم في الواردة عن تلك الفترة لم تكن
تلك المنطقة، باستثناء النص الذي أورده البكري الذي يشرح الكيفية التي 

: "  يقول البكري  بالمسلمانياعتنق بها ملك مالي اإلسالم الذي كان يعرف 
... وإنما سمي بذلك ألن بالده أجدبت عاما بعد عام فاستسقوا بقرابينهم من 

ى كادوا يفنونها وال يزدادون إال قحطًا وشقاء وكان عنده ضيف من البقر حت
المسلمين يقرأ القرآن ويعلم السنة فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك فقال له 
أيها الملك لو آمنت باهلل تعالى وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه الصالة 

لفرج مما لك ا والسالم وأقررت برسالته واعتقدت شرائع اإلسالم كلها لرجوت
أنت فيه وحل بك وأن تعم الرحمة أهل بلدك وأن يحسدك على ذلك من عاداك 
وناواك فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب هللا ما تيسر عليه 
وعلمه من الفرايض والسنن ما ال يسع جهله ...فبرزا إلى ربوة من األرض 

 ه فصليا من الليل ما شاء هللافقام المسلم يصلي والملك عن يمينه يأتم ب
والمسلم يدعو والملك يؤمن فما انفجر الصباح إال وهللا قد أعمهم بالسقي فأمر 
الملك بكسر الدكاكير وإخراج السحرة من بالده وصح إسالمه وإسالم عقبه 
وخاصته وأهل مملكته مشركون فوسموا ملكهم مذ ذاك بالمسلماني" ) البكري، 

 (. 875،876، ص2م س، ج

صحيح من الناحية المنهجية، أن طول النص قد يخفي شخصية الباحث، 
ولكن في هذه الحالة يختلف األمر ألن الباحث يسعى إلى إثبات واقعة وبإسناد 
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نصي دقيق ولو كان طوياًل ؛ فالوقائع التي يستعرضها هذا النص، تؤكد ما 
 .اناغمملكة وفي  تكرورتم استعراضه في معرض الحديث عن اإلسالم في 

وأول ما يثير اإلنتباه، هو وجود الضيف المسلم في قصر الملك، وذلك 
قبل إسالم الملك. وسواء كان قدوم الفقيه لبالد مالي برغبة شخصية بهدف 
الدعوة إلى اإلسالم، أو جاء بطلب من الملك نفسه، فإن اطمئنان األهالي له 

 أصاب بالده. أمر يستحق اإلهتمام، وإال ما كان للملك أن يشكوه مما

إن الصورة التي ينقلها البكري، تذكرنا بدور المسلمين في إدارة شئوون 
مملكة غانا وحضورهم الكبير بين أهاليها. ولكن الصورة التي أمامنا تحدثنا 
عن فقيه واحد، مازال ضيفًا ، وهو ما يفسر وقوف اإلسالم عند دائرة قصر 

 لى ديانتهم القديمة.الملك ال يتجاوزه، إذ بقي أهالي المملكة ع

مما تقدم يتضح أن الفقيه كان موجودًا في البلد يقريء القرآن ويعلم السنة 
في  –قبل حادثة طلب الغيث التي شكلت السبب المباشر _ حسب البكري 

 اعتناق الملك وعقبه اإلسالم.

أما بالنسبة إلى تاريخ إسالم ملك مالي فيرجع تقريبًا إلى النصف األول 
الحادي عشر الميالدي، وهو يتفق تقريباً والتاريخ الذي حدده موريس من القرن 

( Delafosse, M, 1972,p 175)م( 1050هـ/ب422دوالفوس وهو سنة )
 وتبناه بعده المؤرحون.

إن أهم ما يمكن أن نالحظه هنا أن البكري خالل استعراضه للحالة الدينية 
إلسالم، اعتناق ملك إفريقي ابغرب إفريقيا كان واضحًا ، فهو عندما يشير إلى 

لم يكن يقصد أن رعاياه أصبحوا بالضرورة مسلمين عماًل بالقول المأثور " 
 (.147،ص 1971، 1العامة على دين ملكها" ) ابن خلدون، ج

ولئن بدأ اإلسالم ينتشر بغرب إفريقيا خالل النصف األول من القرن 
ب بجذور عميقة الحادي عشر الميالدي وربما قبل ذلك، فهل تطور وضر 

 بتوسع الحركة المرابطية في تلك المنطقة في النصف الثامي من نفس القرن؟
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 العالقة التاريخية بين المرابطين وبالد السودان:

لم تتمكن القبائل الصنهاجية القاطنة في الصحراء من إقامة وحدة سياسية 
افية ر طيلة العصر الوسيط، على الرغم من األهمية القصوى لمواقعهم الجغ

. وال شك أن (De la chapelle F, 1930,p 83 )في التجارة الصحراوية 
انتشار اإلسالم بينهم خالل القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي، قد هيأ 
ظروفًا لمثل هذه الوحدة ، غير أنه لم يكن كافيًا أمام التحديات التي تفرضها 

،ص 6؛ ج110 ،47،109، ص5طبيعة الصحراء ) ابن خلدون، م س، ج
194،195.) 

وقيام الحلف الصنهاجي الثالث، الذي أفرز الحركة المرابطية سيخضع 
 بن عبدهللالنفس التجربة. لكن ماالذي جعل قساوة الصحراء تعترف باسم 

ورفاقه، هل ألنهم شذوا عن القاعدة وصمموا على إقامة دولة الصحراء  ياسين
ة الطرق التجارية الصحراوي ؟ أم ألنهم استشهدوا في سبيل السيطرة على

 والتحكم في مناجم الذهب في بالد السودان؟

 قيــام الحلــف الصنهـــاجي الثالث ووالدة الحركة المرابطية:

أدى إسالم قبائل  صنهاجة اللثام في القرن الثالث هجري/التاسع ميالدي 
توسع لهذا الحلف من ا وتمكنلمتونة، إلى قيام حلف جمع بينهم بزعامة قبيلة 

لنشر اإلسالم بين القبائل الزنجية بغرب إفريقيا. وقد استطاع  نحو الجنوب
زعيم الحلف أن يحمل راية الجهاد، وخضع له جميع  (Tibolotan )تبولوتان 

التي كانت محطة  أودغشتملوك غرب إفريقيا. كما استولى على مدينة 
 ,De la    chapelle, F )رئيسية لقوافل الصحراء واتخذها حاضرة لملكه 

op.cit, p 24)  .بعد أن خلصها من أيدي ملك غانا الوثني 

م( تفرق الحلف الصنهاجي أثناء 836هـ/222ولما توفي تبولوتان عام )
 أودغشتم( فتمكنت مملكة غانا من استعادة 918هـ/306حكم أحفاده سنة )

(. واحتفظت مملكة غانا بقوتها كأعظم ما 121، ص1973) إبن أبي زرع، 
ون في غرب إفريقيا إلى أن قام الحلف الصنهاجي الثاني سنة ) تك
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المعروف  أبي عبدهللا محمد بن تيفاوتم( بزعامة األمير 1032هـ/424
. وتذكر المصادر التاريخية أن الزعيم الصنهاجي الجديد بتارشتا اللمتوني

؛ البكري، 121كان من أهل الفضل والدين والجهاد) إبن أب زرع، م س، ص 
 (.164، ص م س 

 ، كانتتارشتاومن الجدير بالذكر،إن العمليات الجهادية التي قادها 
محدودة جدًا في الزمان والمكان. ذلك أنه بعد ثالث سنوات من حكم األمير 
لصنهاجة، استشهد في مكان مصاقب لقبيلة بني وارث الصنهاجية سنة 

زال (؛ مما يعني أنه ال121م( ) إبن أبي زرع،م س، ص1034هـ/425)
 بالصحراء أو على مشارف بالد السودان.

قلت ، وبذلك انتيحي بن إبراهيم الجداليهذا وقد تولى من بعده صهره 
. جدالة إلى لمتونةرئاسة الحلف الصنهاجي ، ربما ألول مرة في تا ريخه، من 

وال شك في أن عالقة التصاهر بين زعماء القبيلتين دفعت بزعمائها إلى حالة 
ام بينهما؛ والتي برزت كظاهرة متميزة في تاريخ صنهاجة، والتي  من الوفاق الت

نالحظها كلما وجه الحلف الصنهاجي اهتمامه إلى الجهاد نحو الجنوب في 
 اتجاه بالد السودان.

إبنه  يحي بن إبراهيم الجداليم( استخلف 1035هـ/427 0وفي عام 
 يق عودتهوخرج مع حسيب من قومه ألداء مناسك الحج، وفي طر  إبراهيم

 أبيمر بمدينة القيروان ألخذ أصول المذهب المالكي عن شيخ المالكية 
، 4، 3) القاضي عياض اليحصبي، ج  عمران موسى بن الحاج الفاسي

 (. 706-702، ص 1968

وحيث أن معرفة صنهاجة اللثام باإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية عند 
الميالدي، كانت متواضعة بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 

وإلمامهم بأمور الدين والفقه تكاد تكون معدومة، فإنه طلب من الشيخ أبوعمران 
 أن يرسل معه أحد تالمذته إلى الصحراء ليعلم قومه أحكام دينهم.
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عرض الشيخ األمر على تالمذته الذين رفضوا ذلك خوفًا من مشقة السفر، 
ى أنفسهم مما سيلقونه من مصاعب وُبعد ديار صنهاجة اللثام وأشفقوا عل

 (.8،ص5الصحراء )إبن عذاري المراكشي، م س، ج

ولتحقيق هذه المهمة على الوجه األكمل نرجح أن أباعمران الفاسي رأى 
أنه البد من انتداب  فقيه يكون ملمًا ببيئة صنهاجة عارفًا لتقاليدهم ولسانهم 

ك لسبيل، ولذلحتى يستطيع في أقصر وقت ممكن أن يوضح لهم سواء ا
ربا   شيخ وجاج بن زلو اللمطيأرسله إلى أحد تالمذته ببالد السوس وهو 

رض ، وقد قبل الطالب ععبدهللا بن ياسين الجزولي، الذي انتدب له نفيس
شيخه دون تردد، وربما كان متحمسًا لذلك وفق رواية صاحب القرطاس )إبن 

 (.126أبي زرع، م س ،ص

ت مصدرية، ال يكشف بوضوح عن شخصية وما تحصلنا عليه من معلوما
( على أنه زولةجوتكوينه الثقافي. ويدلنا انتماؤه القبلي ) عبدهللا بن ياسين

؛ وبحكم العالقات التجارية القديمة بين المنطقة وبالد السودان سوسمن أهل 
، تدل على أن الصحراء كمعطى جغرافي وبشري ليست غريبة عنه ) إبن 

؛ البكري، م س 320،577، ص 6؛ مج 99،ص 1خلدون، م س ،مج
 (.165،ص

باشر مهمته. وكان أول مالفت انتباهه زواج  جدالةوبمجرد وصوله لديار 
رؤساء وشيوخ القبيلة بأكثر من أربع نسوة حرائر، فاستنكر ذلك، وطالبهم 
بلزوم ما حلله الشرع. واستمر فقيهًا بين ظهراني جدالة وغيرها من قبائل 

يبين لهم أصول دينهم ، وينهاهم عما هم عليه من صنهاجة ، يعلمهم و 
المنكرات. وتدريجيًا أصبح اإلمام المصلح القيم على دينهم والمرجع في أمور 

 حياتهم.

غير أن تشدده في تطبيق التعاليم اإلسالمية عرضه في بداية أمره إلى 
قد . فميحي بن إبراهينقمة فقهاء ورؤساء صنهاجة، وال سيما بعد وفاة األمير 

أصبح ابن ياسين بال سند، ومن ثم فقد الحماية التي كان يحظى بها في حياة 
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زعيم جدالة ورئيس الحلف الصنهاجي. يلخص البكري سبب الحادث وتبعاته 
في : " إنهم وجدوا في أحكامه بعض التناقض فقام عليه فقيه منهم كان إسمه 

 تكواينولسخر ا أيارمع رجلين من كبرائهم يقال ألحدهما  الجوهر بن سكم
فعزلوه عن الرأي والمشورة وقبضوا منه بيت مالهم وطردوه وهدموا داره وانتهبوا 

 (.165،166ما كان فيها من أثاث" ) البكري،م س ،ص

، لووجاج بن ز بالشيخ  عبدهللا بن ياسينعلى إثر هذا الحادث استنجد 
سلطته على و وعاد برسالة تتضمن أوامر مكنته فيما يبدو من استرجاع هيبته 

(. ومن خالل هذه األوامر نستنتج 9، ص 4صنهاجة ) إبن عذاري، م س ، ج
أن شيخ رباط نفيس كان يتمتع بمكانة رفيعة وسلطة روحية كبيرة عند زعماء 

 جدالة، ومن هنا يتضح جليًا القصد من استنجاد ابن ياسين به.

، بن ياسينورغم إذعان جدالة ألوامر وجاج بن زلو وموافقتهم على عودة ا
فإنه توجه إلى ديار لمتونة التي رحبت به، وهو أمر ساهم في جعل أمير 

، زعيمًا للحلف الصنهاجي بين قبائل لمتونة يحي بن عمر اللمتونيلمتونة 
 .(Monè, H, 1967,p57 )وجدالة ومسوفة 

شجاعة ، للمتونةرأى عبدهللا بن ياسين أن مستقبل دعوته سيكون مع 
 ,Norris )ألوامره وتوجيهاته يحي بن إبراهيمولخضوع رجالها في الحرب، 

H.T, 1971, p261)  ويبدو أن إبن ياسين فكر في التوجه إلى غرب .
إفريقيا لنشر اإلسالم، ولكنه تراجع في آخر األمر وبنى رباطًا قصد التعبد 

(. 73، ص1988) دندش،  جدالة ولمتونةوأقام فيه مع بضعة نفر من 
إلى الناس بدأوا يتقاطرون على رباطه، وبعد ثالثة  وعندما وصلت أخباره

أشهر وجد إبن ياسين نفسه محاطًا بألف طالب من أشراف صنهاجة) إبن 
 (.125أبي زرع، م س ، ص

بدأ إبن ياسين يعلم الوافدين عليه، ويشحذ هممهم. ولما أحس في نفسه 
 -هبالقدرة على مواجهة من خالفه من القبائل الصنهاجية، خرج مع أصحا

وتمكن في نهاية العقد الرابع من القرن الخامس  –المرابطين الذين سماهم 
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من إخضاع قبائل جدالة  -وربما بعد ذلك –الهجري/الحادي عشر الميالدي 
(. وتمت 125،126ولمتونة ومسوفة على التوالي ) إبن أبي زرع،م س، ص 

منصب إمارة ب الييحـي بن إبراهيم الجدمبايعته إمامًا لصنهاجة، بينما احتفظ 
الجند. وقد كان إبن ياسين في واقع األمر، صاحب الحل والعقد، وإليه ُترد 

 (.127األمور الهامة في سياسة الحلف )إبن أبي زرع، م س، ص

أن  وكجوزيف كيأما فيما يتعلق بإنجازات إبن ياسين من فتوحات، بين 
زو كان غ أهم عمل سياسي وعسكري قام به إبن ياسين في اتجاه الجنوب

م ( 1054هـ/446مدينة أودغشت واسترجاعها من ملك غانا سنة ) 
(Cuoq,J, op.cit, p 40) ونظرًا النهيار الدور التجاري لهذه المدينة .

بسبب ابتعاد المسالك التجارية عنها، فإنها لم تعد تمثل مركزًا للنزاع، لذلك 
تح لف – الةبدون جد -تخلى عنها إبن ياسين وتوجه إلى شمال الصحراء 

 .وادي درعة وسوسمناطق مختلفة من 

وبانضواء القبائل الصنهاجية تحت زعامة الفقيه، أمكنها تحقيق الهدف 
إشباع الوازع الديني_ بدون كبير عناء، غير أنها لم تتمكن من  –األول 

تحقيق وحدتها السياسية. ذلك أن ضعف تجربة إبن ياسين في هذا المجال، 
اعات الجانبية بين القبائل الصنهاجية حول زعامة الحلف، جعله يتورط في النز 

فأظهر انحيازًا للمتونة على حساب جدالة. ونتيجة لهذا السلوك، فقد كان 
 طبيعيًا أن يفقد مساندة قبيلة جدالة لمشروعه السياسي بالمغرب.

بدون شك أن هناك أسبابًا عميقة تفسر اختالف موقف إبن ياسين من 
هي ليست تلك التي أوردها إبن أبي زرع من أن اإلنحياز جدالة ولمتونة، و 

إلى لمتونة ، ألنها أكثر قبائل صنهاجة طاعة هلل تعالى وأقومهم ديناً وصالحًا، 
لذلك كان اإلمام يكرمهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة ) إبن أبي زرع، س 

ن ب(، ولكن لو راجع إبن أبي زرع ذاكرته، لوجد أن تبريره بانحياز إ126ص،
ياسين للمتونة، ينطبق تمامًا على جدالة أكثر من لمتونة. فقبيلة جدالة هي 
التي استقدمته لصحراء صنهاجة والرفاق األولون له في الرباط كانوا من 
جدالة، باإلضافة إلى أن قبيلة جدالة كانت من أولى القبائل الصنهاجية التي 
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مكن حراء، وعلى عاتقها تانقادت لإلمام إبان تحركاته العسكرية لتمهيد الص
 من زعامة الحلف.

ومن المعتقد أن إبن ياسين قد انساق وراء نزواته في اإلستبداد بالسلطة، 
جرؤ ، وتيحيى بن عمروما تجمع حوله المصادر من ليونة األمير اللمتوني 
، 4؛ إبن عذاري،ج166إبن ياسين على ضربه وتأديبه، ) البكري،م س ، ص

(، يمكننا من تفهم موقف 127رع، م س ، ص؛ إبن إبي ز 12م س ، ص
 إبن ياسين من جدالة المتصلبة في مواقفها الدينية وكذا الدنيوية. 

مغرب نحو ال –دون قبيلة جدالة  –توجه إبن ياسين بقواته من صنهاجة 
يما وال س –األقصى، وعلى ما يبدو أنه كان يريد أن يظهر لفقهاء المغرب 

حو أعماله. وفي نفس السياق، يبدو أن توجهه ن ثمرة –رفقاءه في رباط نفيس 
 وكأنه  هدف خطط له حتىنحلة البرغواطيين،  بهدف القضاء علىتامسنا 

. وفي هذا ما يبرر لينه ومغازلته لطلبة وفقهاء أودغشتقبل استرجاع 
ومدهم بالهدايا بمجرد تمهيده للصحراء، وذلك لكسبهم إلى جانبه  مصمودة

(. ومما ال شك فيه 126ة ) إبن أبي زرع،م س ،ص أثناء المواجهة المقبل
أن القضاء على هذه النحلة المنحرفة عن اإلسالم سيحقق حلمًا طالما راود 

جاع في استر   -كما أسلفنا -، الذي كان له دور كبير وجاج بن زلوشيخه 
 هيبته بالصحراء.

وعندما تحركت قوات إبن ياسين إلى الشمال لفتح سجلماسة عام ) 
 -المتمثلين في لزناتيينم(، لم تواجهه مقاومة شديدة إال من ا1055/هـ447

 -الذين توالوا على حكم المغرب قبل المرابطين مكناسة ومغراوة وبنو التوالي
(. أما بالنسبة لبقية المناطق بالضفة الشمالية 288) ألعبادي، د.ت،ص 

 النجاح ( فقد تمت دون أي مقاومة. وإثر هذاوادي درعة وسوسللصحراء ) 
م( وألحقت 1056هـ/448في الصحراء سنة   جدالةالعسكري قامت ثورة 

مر يحيى بن عهزيمة بالجيوش المرابطية، وكان من نتائجها مقتل األمير 
 (.862) البكري، م س، ص اللمتوني
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 رغواطةبوعلى الرغم من هذه النكسة، بدأ إبن ياسين في اإلستعداد لمواجهة 
 (.130ي زرع، م س، ص )إبن أب تامسنافي منطقة 

عمر  األمير أبابكر بنولبلوغ هذه الغاية قام بتنظيم صفوفه، فنصب 
بعض  واجتهد في كسباألمير يحيى، على رأس الجيش خلفًا ألخيه  اللمتوني

لتي كانت ا مصمودةالقبائل إلى جانبه في حربه ضد برغواطة، وخاصة قبيلة 
 .زلووجاج بن  ربا  نفيستربطها عالقة جيدة بشيخ 

بعد هذه اإلستعدادات التي تدل عن مدى معرفة إبن ياسين بقوة خصمه، 
، فاستشهد أثناء المعركة سنة  برغواطةإتجه إلى تامسنا لمواجهة 

-كم من الرباط 40يبعد حوالي  -واد كريفلةم، وُدفن قريباً من 1059هـ/451
Norris, H.T, 1978,p 37).) 

وأمراء لمتونة يوجهون اهتمامهم نحو والسؤال هنا، ماالذي جعل إبن ياسين 
 المغرب األقصى أكثر من بالد السودان؟

من األسباب المنطقية تقريبًا، هو انتمائهم لبالد المغرب عرقيًا وثقافيًا 
 –ودينيًا، كما أن إبن ياسين عندما بدأ يمهد للتحرك إلى المغرب األقصى 

يدرك  كان -إلسالموإصراره على القضاء على المعتقدات التي تمس جوهر ا
 أنه أن قبائل صنهاجة وعدد كبير من الطلبة والفقهاء سيقفون معه.

كما أن منازلته لبرغواطة، وهي النحلة التي طالما أزعجت المسلمين منذ 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميالدي، دون أن يتمكنوا من القضاء عليها، 

ن نوي من قبل جميع المسلميسيجعله يحضى بالدعم المادي أوعلى األقل المع
بالمغرب، حتى اولئك الذين رفضوا زعامته السياسية ) إبن أبي زرع، م س 

 (.15؛ إبن عذاري، م س ،ص126،ص 

وال شك في أن إبن ياسين كان يحس بمشاعر دعم المغاربة وفقهاء 
، وفي مقابل ذلك فإن انتهاج أي سياسة برغواطةصنهاجة وهو يزحف باتجاه 

أو بالد السودان بشكل عام، يتطلب قبل كل  غانةالمرابطية نحو من الزعامة 
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شْي ضمان مساندة جدالة؛ غير أن إبن ياسين كان قد فقدهم بميوله نحو 
لمتونة وتخليه عنهم. وعلى هذا األساس، فإن إبن ياسين إذا فكر في الزحف 

يلة بنحو بالد السودان، عليه أواًل إعادة ترتيب البيت الصنهاجي وفق رغبة ق
جدالة؛ وإال فإن أي حملة عسكرية في اتجاه غانة، ستنتهي قبل أن تصل 

 إليها.

ومن الجدير بالذكر أن قبيلة جدالة في مستهل القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميالدي، ورغم القوة العسكرية التي كانت تتمتع بها، 

ادي مع اقتصفإنها لم تفكر مطلقًا في غزو غانة، بل كان لها نشاط بشري و 
السودان القاطنين على الضفة اليسرى من نهر السنغال، األمر الذي سمح 

 (.176بتطور سلطنة التكرور سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا ) البكري، م س ،ص

م، كان بإمكانها لو 1056هـ/448إن القوة التي ظهرت بها جدالة سنة 
ون بد –لسيطرة أرادت غزو أو فتخ بالد السودان لفعلت، ولتمكنت من ا

على مدينتي تكرور وسلى وغيرهما من المدن  –مساندة الحلف الصنهاجي 
بشريًا –(. ولكن ارتباطها العضوي 167،168السودانية ) البكري،م س، ص

بالمناطق السودانية المجاورة لها، يمنعها أخالقيًا من اتخاذ أي  -واقتصادياً 
اصة بعد تالشي مدينة خطوة عسكرية قد تكون عاقبتها وخيمة عليها، خ

 (. 6، ص 1968أودغشت كمركز تجاري ) اإلدريسي، 

 إشكالية غزو المرابطين لمملكة غانا: 

ُتعد مملكة غانا أول تنظيم سياسي متطور في غرب إفريقيا في القرون 
الوسطى. فقد كانت هذه المملكة في النصف األول من القرن الحادي عشر 

المؤرخون أن غزو المرابطين لهذه المملكة  الميالدي مستقلة ووثنية، ويذكر
 م.1076هـ/469تم رسميًا سنة 

ير أبوبكر األم، تولى عبدهللا بن ياسينبعد إستشهاد إمام صنهاجة الشيخ 
اللمتوني، زعامة المرابطين الروحية والعسكرية، وأخذ يعبيء قواته  بن عمر

ة ا  له بالطاعحتى " أذعنو  برغواطةالمرابطية من جديد، فاستمر في جهاد 
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(. ويبدو أن حرب 133وأسلموا إسالمًا جديدًا" ) إبن أبي زرع، م س ،ص
غمات أبرغواطة قد استنزفت وأنهكت قوة الجيوش المرابطية، فعاد األمير إلى 

 م  ألخذ قسط من الراحة.1060هـ/452سنة 

د ض جدالةفي تلك السنة بلغته األخبار باختالل أمر الصحراء وقيام 
سنة  المغربأمر  يوسف بن تاشفينعقد البن عمه ، فلمتونة
م، واقتسم معه الجيوش المرابطية، ثم توجه إلى الصحراء 1061هـ/453

لتهديئتها وإصالح ذات البين بين اقبائل الصنهاجية ) إبن أبي زرع، م س ، 
 (.138، 134،135ص 

إنطالقًا من هذه المعطيات، نالحظ أن عودة األمير إلى الصحراء ال 
 ببالد السودان كما اعتقد –سياسيًا أو عسكريًا  -س بأي حال إهتمامًا تعك

، بل أنها تهدف إلى استجماع ,p41)  ( Cuoq, J, op.citجوزيف كيوك
 مجالها. على جدالةوضايقتها هجمات  برغواطةالتي أنهكتها حرب  لمتونةقوة 

تمكن أبوبكر اللمتوني بفضل حنكته، من توطيد األمن والسالم في 
-) الحلل الموشية، "د لمتونة وجدالةلصحراء،  وأزال الخالف الطويل بين ا

 (، ولكنه كان حاًل هشًا.25ت"، ص

بيد أن معرفة أبي بكر بقوة قبيلة جدالة، وهو الرجل المسئول على حماية 
قبيلته، ليس له إال أن يحكم العقل ويعمل على كسب جدالة سلميًا، وهو 

م. حتى 1061هـ/453ء عودته للصحراء عام أقصى ما يستطيع تحقيقه أثنا
إبن أبي زرع المتحمس دائمًا للمرابطين، لم يجد ما يشفي غليله فبدا ذلك 
واضحًا في إسلوبه حين قال :" وسار األمير أبوبكر إلى الصحراء فهدنها 

(، وهذه العبارات المتواضعة 35وسكن أحوالها" ) إبن أبي زرع، م س ، ص
األمير من كسر شوكة جدالة، فلجأ إلى تغليب لغة  قد تعكس لنا عدم قدرة

 العقل، ولو كان األمر عكس ذلك لما سجلها إبن أبي زرع بكلمات من ذهب.

قد  إلى جانبه، فسيكون جدالةوال شك، أن األمير لو نجح في كسب قبيلة 
 ، وبذلك سيجمع كلمة صنهاجة علىإبن ياسيننجح فيما فشل فيه شيخه 
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ما تحقق هذا الهدف، حينئٍذ سيعود إلى المغرب األقصى  أساس أكثر قوة. وإذا
وإخضاع  اطةبرغو بقوة عسكرية وتجربة سياسية ستمكنانه من استئصال شأفة 

 زناتة المسيطرين على أغلب مناطق المغرب األقصى.

يبدو أن اإلقامة الطويلة في الصحراء، وما آلت إليه األمور من بعد، تؤشر 
ن ء. حيث أنه لم ُيوفق في الحد من الصراعات بيلنا بفشل مهمته في الصحرا

ل . وبينما هو منشغلمتونة وجدالةالقبائل الصنهاجية، وخاصة فيما بين 
بن  يوسفبهموم صنهاجة الصحراء، وصلته األخبار باستبداد ابن عمه 

 بأمر المغرب، وأحس بيد خفية تعمل على عدم نجاح مهمة الصحراء. تاشفين

يل ووفق بعض المصادر التاريخية، وتحت ودون الخوض في التفاص
قيادة جيش المرابطين واتجه   أبوبكر اللمتونيضغط هذه الظروف، قرر 

 Koumbi ) كومبي صالحجنوبًا لغزو مملكة غانا الوثنية، وكانت وجهته 
Saleh) .عاصمة غانا 

تفيد بعض المصادر التاريخية أن ظروف مملكة غانا أثناء الزحف  
يئة، فقد كان األمن منعدمًا، إضافة إلى ضعف والء الممالك المرابطي كانت س

، ووقوف المسلمين، وهم أقلية (Cuoq, J, op.cit,p 41 )بغانة  للسوننك
إلى جانب إخوانهم القادمين من الشمال. يقول السالوي :" ثم أن أهل غانة 
ضُعف ملكهم وتالشى أمرهم في المائة الخامسة واستفحل أمر الملثمين 

ورين لهم من جهة الشمال، وزحف إليهم فاتح المغرب األمير أبوبكر بن المجا
عمر اللمتوني وفتح من بالدهم مسيرة ثالثة أشهر وحمل الكثير منهم ممن 
لم يكن قد أسلم قبل ذلك على اإلسالم، فدانوا به، ثم اضمحل ُملك غانة 

 (. 100،ص 5بالكلية" ) السالوي، م س ،ج

م 1076هـ/469سنة  كومبي صالحبطين من فتح بعد أن تمكنت قوات المرا
، ونصبت عليها حاكمًا مسلمًا قام األمير بتشييد المساجد، واستقدم الفقهاء 

 لترسيخ المذهب المالكي في عاصمة غانا وما جاورها.
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ومن الفقهاء الذين استقدمهم لرفع لواء المذهب المالكي ونشره على سبيل 
هو ، و حمد بن الحسن الحضرمي المراديالفقيه أبابكر مالذكر ال الحصر، 

 (.106، ص1984م ) إبن الزيات،1095هـ/489أندلسي األصل توفي سنة 

حمالته العسكرية ضد الممالك الوثنية المجاورة  أبوبكر اللمتونيواصل 
 – تكانتم، في منطقة 1087هـ/480إلى أن استشهد بسهم مسموم سنة 

استقام له أمر الصحراء كافة إلى  بعد أن -شمال جمهورية موريتانيا الحالية
(. ومنذ ذلك 22، ص 2جبل الذهب " بالد ونقارة " ) السالوي، م س ،ج

التاريخ تحول ملوك غانا إلى اإلسالم. وقد ذكر إبراهيم طرخان أن الملك 
كان يحكم غانا عند فتح المرابطين لها، وبإسالمه اعتنق  تنكامنين السوننكي

وغيرها اإلسالم ) طرخان، إمبراطورية غانا عدد كبير من سكان العاصمة 
 (.47، ص 1980اإلسالمية، 

ومن الجدير بالذكر، أن المسلمين كانوا موجودين بكثرة في المدن األخرى، 
، القريبة من نهر النيجر األعلى ، يقول البكري : " Ghiarou) (غيارومثل 

يرسنى ة (، ومدين874، ص2وفيها من المسلمين كثير" ) البكري، م س ، ج
( Yarsna) " الواقعة غربي غيارو " يسكنها مسلمون وما حولها مشركون ،

  (.875،ص2) البكري، م س ،ج

من خالل هذه المعطيات، يتضح أن إسالم مملكة غانا يرجع إلى فتح 
. ولكن أبي بكر بن عمر اللمتونيم بزعامة 10676هـ/469المرابطين عام 

 .H. Jوفيشر ،  (D.Conrad )ادد. كونر دراسات حديثة لباحثين  مثل 
Fisher  ( Conrad. D, et Fisher, 1982,p 21-59)  أثارت شكوكًا ،

حول صحة ذلك ، بل هناك من يعتقد أن هذا الغزو لم يحدث أبدًا، ومن أبرز 
عد لقائه ب أبابكر اللمتونيالذي يعتقد أن األمير  أحمد الشكري هؤالء البحاث 

ية اء في وضعية ضعيفة من الناحية العسكر بيوسف بن تاشفين ، عاد للصحر 
، مقارنة مع الحالة التي كان عليها أثناء محاولته استرجاع المغرب. وبعبارة 
أدق فقد تخلى عنه الكثير من رجاله، حيث فضلوا اإلنضمام إلى يوسف ، 
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وبذلك عاد األمير إلى الصحراء في نفر قليل من أتباعه) أحمد الشكري، 
 (.64،65، ص 1997

بناًء على ذلك سيعود األمير أبوبكر إلى صحرائه رفقة قلة من أصحابه و 
المؤمنين بقضيته ، حيث سيعوضهم يوسف عما فقدوه من رجال  بالمال ، 
الذي سيوظفه العائدون إلى الصحراء، في غزو قلوب السودان ببناء المساجد 

بها هوترسيخ كلمة اإلسالم، وليس في غزو عسكري لبالد السودان ومناجم ذ
 كما اعتقد إبن أبي زرع.

: " يبدو أن  (Mervyan Hiskette )   هيسكتوربما يؤيد ذلك ما كتبه 
من الراجح أن  سوننكة غانة كانوا على عالقة طيبة مع المرابطين 
والصحراويين، وأنهم أصبحوا باألحرى حلفاءهم ال أعداءهم وأن المرابطين إنما 

 ,Hiskett, Mervyan )الم السني" أقنعوهم بوسائل سلمية باعتناق اإلس
1984, p23). 

وتشير مصادر عربية مختلفة، وال سيما البكري، أن عاصمة غانا كانت 
تضم في الفترة السابقة لعهد المرابطين جالية إسالمية هامة من التجار ورجال 

 البالط والوزراء.

 نوهكذا خضعت مملكة غانا وقتًا طوياًل للتأثير العربي اإلسالمي، وم
المحتمل أيضًا أن اإلسالم هناك كان خارجيًا؛ ومن ثم من الممكن أن يكون 

م 1076هـ/469تحويل سكان غانة إلى اإلسالم أثناء الغزو المرابطي سنة 
قد تمثل ببساطة في فرض المذهب السني المالكي على مجتمع إباضي، كما 

 .(Norris, H.T, op.cxht, p35 )حدث ذلك من قبل مع أهالي أودغشت 

وال شك أن أكبر نجاح حققه تدخل المرابطين في غانا هو تحويل الملك 
(، ومن ثم كان لهذا  Hiskett, M, op.cit,p 35 )وبالطه إلى اإلسالم 

األمر آثار بعيدة المدى وأكثر فعالية من نشر اإلسالم بقوة السيف ألن هذا 
هم اسالصنف من اإلسالم إضطراري قد يتراجع عنه أصحابه بمجرد إحس

 باإلبتعاد عن الخطر. 
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، ووفق أحمد الشكري،فإن شعلة األمير أبي بكر اللمتونيوباستشهاد 
المرابطين كحركة سياسية بالصحراء كانت قد انطفأت ، وكانت على هذا 
المستوى منذ صعود األمير السترجاع م لك المغرب من يوسف سنة 

ن تهم متوقدة مم. ولكن على المستوى الديني، فقد ظلت شعل1072هـ/465
فقهاء ، وغيرهما من العبدهللا بن ياسين والفقيه الحضرميخالل طلبة اإلمام 

 الذين أخفت أسماءهم وأعمالهم رمال الصحراء.

ام دولة ، كان سببًا في قيوجاج بن زلوتلميذ  اإلمام عبدهللا بن ياسينوألن 
على  -همتسبق اإلعتماد على كتابا -المرابطين، فقد تهافت المؤرخين الذين

وغيرهم -تدوين وتسجيل إسمه وحياته وأعماله، بينما ظلت أعمال طلبة اإلمام 
من الفقهاء الذين انتشروا في الصحراء وبالد السودان،  وواصلوا المسيرة بعد 

مهملة، ومنهم الفقيه الجوهر بن سكم الذي أشار  –استشهاده لخدمة اإلسالم 
ا أن المصادر اكتفت باإلشارة (، كم186إليه البكري ) البكري، م س ،ص

 إلى الفقيه الحضرمي دون ذكر أعماله.

كما أن األوضاع الدينية في مملكة غانا، وتحول أغلب سكانها إلى اإلسالم 
فيما بين منتصف القرن الخامس ومنتصف القرن السادس للهجرة، وتطور 

ئك لاإلسالم بسلطنة التكر ور في نفس الفترة، إنما دليل على مجهودات أو 
     سالة على أكمل وجه.  الطلبة في أيصال الر 

 الخــــاتمـــــــــــــــــــــــة

ذاع سيطها بالصحراء وترك صدى  –كحركة دينية  -الحركة المرابطية 
لدى القبائل الصنهاجية، األمر الذي يعكس رغبة صنهاجة )الملثمين( في 

ما قع الجهل التام كتعميق معرفتهم بتعاليم الدين اإلسالمي، ليس من مو 
حاولت أن تقنعنا به بعض الشهادات المصدرية، وإنما من موقع العارف 

 الواعي بنقاط ضعفه والمتطلع لتجاوز قصوره.

وهذه الرغبة القوية في التعلق بتعاليم الدين اإلسالمي، هي التي دفعت 
 مريدوا الحركة المرابطية على تجذير تجربة اإلسالم في كل بالد السودان،
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إلى درجة أحب فيها أحد أمراء مالي رفع نسبه إلى األمير أبي بكر بن عمر 
 (.165، ص،2، ج1983اللمتوني ) الحسن الوزان، 

إن أول مايمكن مالحظته، هو أن اإلسالم بدأ باإلنتشار التدريجي، فقد   
بدأت بعض القبائل في غرب إفريقيا منذ النصف األول من القرن الحادي 

 تعتنق اإلسالم تباعًا وتعمل بأحكامه ومقتضياته. عشر الميالدي 

وقد انتشر اإلسالم على حساب الوثنية التي أخذت تتقلص تدريجبًا في كل 
منطقة يصلها المد اإلسالمي. وقد ازداد هذا التراجع؛ عندما اتبع الملوك 
سياسة دينية مبنية على أساس فتاوى بعض العلماء المغاربة، األمر الذي 

 رعة انتشار الثقافة العربية اإلسالمية.أسهم في س

لكن على المستوى السياسي، فقد ظلت الحركة المرابطية بالصحراء عاجزة 
لقبائل في تحقيق وحدة ا -مثل سابقاتها من التجارب السياسية الصنهاجية –

الصنهاجية، ولم تكن قادرة على غزو مملكة غانا. ذلك ألن عبدهللا ابن ياسين 
 فبدل أن يعمل على إخماد نار الصراعات –لقبائل مقاليد أمرها الذي سلمته ا –

القبلية حول زعامة الحلف، تورط في اللعبة السياسية، وانحاز إلى قبيلة لمتونة 
متناسيًا القبيلة التي استقدمته ووفرت له الحماية في بداية أمره، فزاد ذلك  من 

فة حس معه ليونة ورهاتجذير المشكلة بين القبيلتين، األمر الذي لم تنفع 
 األمير أبي بكر اللمتوني فيما بعد.

وخالصة القول، فإن الحركة المرابطية التي كانت تعتمد على المذهب 
المالكي، قامت بدور أساسي ومحوري في نشر اإلسالم في غرب إفريقيا، وقد 
استمر اإلشعاع الديني بفضل جهود الحركة المرابطية، من خالل طلبة إبن 

مارس تأثيره حتى بعد وفاة زعيمهم الروحي، ومن ثم فإنه لو بقيت ياسين ي
بعض أثار المذهب الخارجي في غرب إفريقيا، فإنها لم تستطع الصمود أمام 
 التيار المالكي الذي عم غرب إفريقيا ؛ ودعمه األمراء والملوك في المنطقة. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوالا : المصادر

لحسن علي، األنيس المطرب بروض القرطاس في إبن أبي زرع، أبوا -
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة، 

 .1983الرباط،
إبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،/ كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر،  -

في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، 
 1961ناني، بيروت، دار الكتاب اللب

إبن عذاري، أحمد بن محمد المراكشي، البيان الُمغرب في أخبار األندلس  -
والمغرب، )تحقيق ومراجعة : ج. س. كوالن و إ، ليفي بروفنسال(، دار 

 .1983الثقافة، بيروت، 
اإلدريسي، محمد بن عبدهللا الحسني السبتي " الشريف"، صفة المغرب  -

لس، مأخوذ من كتاب : نزهة المشتاق في وأرض السودان، ومصر واألند
اختراق اآلفاق ) النزهة( ) تحقيق: دوزي ودي كو جي(، ، ليدن: بريل، 

1968. 
البكري، أبوعبدهللا البكري، المسالك والممالك، )تحقيق: أدريان فان ليوفن،  -

 .1992، الدار العربية للكتاب، تونس، 2أندري فيري(، ج
د، اإلستقصاء في أخبار المغرب السالوي الناصري، أحمد بن خال -

 .1954، الدار البيضاء، 1األقصى، ج
) 2الوزان، الحسن بن محمد الفاسي ) ليون الفريقي(، وصف إفريقيا، ط  -

ترجمة: محمد حجي ومحمد األخضر( ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
1983. 



 

 
267 

القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى السبتي اليحصبي، ترتيب  -
وتقريب المسالك لمعرفة أعالم المذهب مالك،) تحقيق: أحمد  المدارك

 .1968بكير محمود(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 
السعدي، عبدالرحمن، تاريخ السودان، ) تحقيق وترجمة: هوداس وبنوه(،  -

 .1898إنجي، بريدن، 
مجهول، اإلستبصار في عجائب األمصار )تحقيق: سعد زغلول  -

 .1954ر النشر المغربية، الدار البيضاء، عبدالحميد(، دا
مجهول، الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، )تحقيق: سهيل زكار  -

 ت. -وعبدالقادر زمامة(، دار الرشاد، البيضاء، د
كعت، محمود، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس،  -

 .1913ن، ) تحقيق وترجمة: هوداس ودوالفوس(، إنجي بريد

 ثانياا : المراجع العربية 

العبادي، أحمد مختار، تاريخ المغرب واألندلس، دار النهضة العربية  -
 ت. -للطباعة والنشر، بيروت، د

الدالي، الهادي المبروك، التاريخ السياسي واإلقتصادي إلفريقيا فيما وراء  -
 .1992الصحراء، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

عبد اللطيف، دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب  دندش، عصمت -
 .1988، دار الغرب اإلسالمي، بيروت ، 1إفريقيا، ط

طرخان، إبراهيم علي، إمبراطورية غانا اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة  -
 .1980للكتاب، القاهرة، 

 .14مارسي جورج، دائرة المعارف اإلسالمية، )مادة صنهاجة(، مجلد  -
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 لصاحب الكتاب السيرة الذاتية

 
في طرابلس، تدرج  1959ولد الدكتور محمد محمد يونس علي سنة     

من  ةفي مدارج العلم ، فتحّصل على درجة الماجستير في الدراسات اللغوي
جامعة طرابلس ، وعلى درجة الدكتوراه  في اللسانيات من جامعة إدنبرا 

لى جائزة )ليغ دوقالس ( ألفضل دكتوراه في تحصل منها عو ببريطانيا ،
 الجامعات البريطانية .

 له العديد من المؤلفات منها :  
  :وصــــــــف الّلغة العربية دالليا في ضــــــــوء مفهوم الداللة المركزية

دراســــــــــة حول المعنى وظالل المعنى )منشــــــــــورات جامعة الفاتح 
 .م( 1993بطرابلس، 

  وبول قرايس، مجلة تصـــــــــــنيف المعنى: موازنة بين ابن الحاجب
، 2، ع 21أبحـــــاث اليرموك، جـــــامعـــــة اليرموك، األردن، مج 

  م.2003

 من أعالم اللغة الليبيين
 الدكتور محمد محمد يونس علي

 قراءة في كتابه
 المعنى وظالل المعنى

 )أنظمة الداللة في العربية(
 الداللة المركزية والهامشية

 قراءة : بثينة محمد حجازي العنقودي
 جامعة طرابلس–كلية اآلداب  –قسم اللغة العربية 
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  ،أصـــــول اتجاهات المدارس اللســـــانية الحديثة، مجلة عالم الفكر
، ع 32داب، الكويـت، مج المجلس الوطني للثقـافـة والفنون واآل

 م2003، 1
  علم التخاطب اإلسالمي:  دراسة لسانية لمناهج علماء األصول

 م(.2006هم النص )بيروت: دار المدار اإلسالمي، في ف
 2المعنى وظالل المعنى: أنظمـــــــة الـــــــداللـــــــة في العربيـــــــة، ط 

 م(.2007)بيروت: دار المدار اإلسالمي، 
 وغيرها الكثير من المؤلفات بين كتب وأبحاث

ترجمت معظم أعماله ومؤلفاته إلى لغات أخرى ، فكتاب " مدخل اللسانيات 
الكردية ، وترجم كتابه "مقدمة في علمي الداللة والتخاطب " ترجم إلى اللغة 

إلى اللغة الكردية ، وترجم كتابه " المعنى وظالل المعنى " إلى اللغة 
 الفارسية .

اهتماما كبيرا في أوساط  –موضوع القراءة  –وقد آثار هذا الكتاب 

المهتمين بعلم األصول واللسانيات وفلسفة اللغات ، فّدرس في بعض 

 امعات الغربية ، واستشهد به في عدد من المعاجم والموسوعات العالمية الج

جاء في تقرير د.أدريان قالي رئيس تحرير المجلة البريطانية لدراسات الشرق 
األوسط )وهو القارئ الذي كلفته دار النشر الكيرزون برس بمراجعة الكتاب( 

 ما نص ترجمته:
ع ُيعّد غاية في األهمية "يتضـــــــمن الكتاب دراســـــــة مفصـــــــلة جدا عن موضـــــــو 

والتشــــــــــــــعب. برنارد فيس هو واحد من العلماء الرواد الذين يعدون حجة في 
هذا الموضـــــوع على مســـــتوى العالم، وقد اســـــتطاع المؤلف أن يضـــــيف عددا 
كبيرا جدا من األفكار والتبّصرات في موضوعات لم يعالجها فيس نفسه بهذا 

ة في العصور اإلسالمية الوسطى العمق. إن أهمية التخاطب النصّي والدالل
 بدأت اآلن فقط تتجلى 

 .......................للعيان
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منها : معجم المترادفات ، والمعجم التفاعلي المولد ة للنشـــــر ولمؤلفنا كتب معدّ 
 للمعاني .

 وللمؤلف مشاركات علمية كثيرة في مؤتمرات دولية منها:
  التجاهات المدارس األصول األنطولوجية واإلبستمولوجية الموجهة

اللسانية في القرن العشرين، مؤتمر "مناهج الدراسات اللغوية واألدبية:  
جدل التراث والحداثة" المنعقد بكلية اآلداب بالجامعة األردنية في المدة 

 م(.16-18/5/2001)
  ندوة جمعية حماية اللغة العربية عن العربية والمعاصرة )تعقيب على

 م.22/10/2001التجارة اإللكترونية"( موضوع "اللغة العربية و 
  أزمة اللغة ومشكلة التخلف في بنية العقل العربي، مؤتمر اللغة العربية

 .4/2002/ -8أمام تحديات العولمة، بيروت، 
  نظرية االستعمال عند ابن تيمية وفتجنشتاين: دراسة مقارنة )ندوة قراءة

  (.0122 مايو 11-10بجامعة برلين الحرة  فتجنشتاين عربيًا،
 وغيرها كثير من المشاركات.

 وقد تحصل محمد يونس على عدة جوائز نظير أعماله منها:

 ,( جائزة ليغ دوقالسLeigh Douglas ألفضل دكتوراه في )
 MESA (1996-1997.)الجامعات البريطانية من 

  من كلية  2004/2005جائزة التميز في البحث العلمي لسنة(
 ارقة(.اآلداب والعلوم بجامعة الش

  جائزة األداء المتميز ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الشارقة
2005/2006 

  من كلية  2011/2012جائزة التميز في البحث العلمي لسنة(
 اآلداب والعلوم بجامعة الشارقة(

 
البحث الدكتور : محمد محمد يونس المصدر مؤلف الكتاب موضوع*



 

 
272 

 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ب العالمين ، والصالة والسالم على رسول هللا، سيدنا محمد الحمد هلل ر 
 أشرف المرسلين

 و بعد:

يندرج هذا الكتاب الموسوم ب ) المعنى وظالل المعنى ، أنظمة الداللة 
 العربية (  لمؤلفه 

)محمد محمد يونس ( تحت الدراسات  اللسانية الداللية ، ويعّد توطئة 
الداللي ، فقد جمع الكاتب فيه  شاملة لكل باحث شغف بالدرس اللغوي 

مستويات عدة لدراسة اللغة ، قسمها إلى فصول ثمانية  الفصل األول : 
اللغة ، الفصل الثاني : الداللة ، الفصل الثالث : التخاطب ، الفصل 

الرابع : الداللة المركزية والداللة الهامشية ، الفصل الخامس : المستوى 
وى التصريفي،الفصل السابع:  الصياتي ، الفصل السادس :المست

المستوى التركيبي ، الفصل الثامن :المستوى المعجمي ، وكل هذه 
المستويات تنضوي تحت الدراسات الداللية ، والكاتب جمع فيه نظريات 
لسانية غربية حديثة ، ولم يغفل عن بيان آراء علماء العرب القدامى في 

ين أفكار األصوليين واللغويمثل هذه القضايا اللغوية الداللية ، فأورد 
 والبالغيين .

وفي هذا الكتاب نجد وصفا دالليا شامال للعربية ،جاء في منهجية 
سلسة ،توالت فيها األفكار تواليا منطقيا ،فجاء مفيدا لقّرائه من 

المتخصصين والمثقفين بشكل عام .                                   
دعم فكرته األم ،وهي وضع والمؤّلف جال وصال في مساحاته ي
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توصيف دقيق شامل للعربية فال يكاد يترك تفصيال لهذا التوصيف إال 
 وخاض فيه .

وقد اخترت قراءة هذا الكتاب دون غيره  من مجموعة كتب المؤلف 
الكثيرة ؛ لظني أنه مفيد للباحثين عن أسرار هذه اللغة الكريمة في 

وألنه مفيد لكل متكلمي هذه ؛ المجال اللساني بعامة والداللي بخاصة 
اللغة على حد سواء هذا من جهة ؛ وألن هذا المؤّلف قد حظى بأصداء 

 عالمية أكثر من أي كتاب آخر من جهة أخرى.

ولكن قراءتي للكتاب لم تأت على كل فصوله؛ ألنه كنز معلومات 
تحتاج قراءته لكثير من الوقت  فآثرت قراءة مركزه ومحور دراسته 

بع المعنون ب ) الداللة المركزية والداللة الهامشية ( ،الفصل الرا
وحاولت فيها عرض أفكار وآراء المؤلف باختصار غير مخل منتقية 
بعض أمثلته على سبيل التوضيح ، ولم أغفل عن إيراد آراء العلماء 

المحدثين من الغرب ، وآراء العلماء القدامي من العرب هدفي من هذه 
جهودات هذا العالم اللغوي الليبي في مجال القراءة إبراز جزء من م

 اللسانيات العربية والعالمية .
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 قراءة  تفصيلية

 لفصل الرابع من الكتاب ل

 الداللة المركزية والداللة الهامشية

ه في ل وإيرادهالمؤلف الدراسة وترتيبه من ه هذا الفصل هو مركز هذ
اء ومحور الدرس في نقطة االلتق وفه،منطقيا  أراه  1*منتصف الكتاب

 :اآلتيك والفصول األربعة التي تليه وهي، الفصول الثالثة التي سبقته 

تناول فيه مباحث تفّصل للغة والتي هي ميدان )اللغة(  الفصل األول
الدراسات اللسانية ،تعريفها ،خصائصها ،العالمات،  المواضعة 

 2هر اللغة.*واالعتباطية ، النظام ،وظائف اللغة ، اللغة والفكر ،مظا

شرح فيه جزئيات تهم معنى الداللة ، والداللة عند لة( )الدال الفصل الثاني
العرب والغربيين ، ونظرية اإلشارة في التراث وفي العصر الحديث وغيرها 

 3من المباحث.*

تناول بالبحث علم التخاطب ، ومهماته ، )التخاطب(  الفصل الثالث
 4وعناصر التخاطب ، ومظاهر تأثيره .*

نا وهي موضوع عرض الداللة المركزية والداللة الهامشية -الفصل الرابع
 5.*في هذه الورقات

صيال ة وقد فّصل فيه المؤلف تف: )المستوى الصياتي( للغالفصل الخامس
 6*ه على خوض غمار مثل هذه الدراسات.نيد للباحث في اللغة ما يعهيم

 

 

 



 

 
275 

ل حث مباحث هذا الفص: )المستوى التصريفي( جزأ الباالفصل السادس
 7*تجزيئا آتى به على معظم مايهم الدارسين لهذا المستوى من اللغة.

ي هذا ا قبل األخير  فوهو الفصل م)المستوى التركيبي(: الفصل السابع
فيه يونس على أهم ما يتعلق بالتراكيب والجملة في اللغة،  جاءالكتاب، 

 علماءبين أفكار ال تاب من التنقلسائرًا في عرضه على عادته في الك
لعلماء فكار عند امجذرًا لهذه األ ،المحدثين حول هذا المستوى )التركيبي(

رابطا بين هذه اآلراء وما يراه ماسًا  في أغلب األحيان، العرباء القدم
 8*لطرحه وداعما لرأيه.

 خر فصل تناولته هذهآ: )المستوى المعجمي( للغة وهو الفصل الثامن
ونسبة المباني لباحث أهمية القواعد للمعجمات ا الدراسة، عرض فيه

 ،وفّصل في التعدد الداللي ومظاهره من اشتراك لفظي وترادف،والمعاني 
 9.*لمظاهر آراء العلماء المحدثين والقدماء في مثل هذه اموضحا 

والفصل الرابع المعنون ب )الداللة المركزية والداللة الهامشية ( هو مدار 
 اءت مباحثه على النحو التالي :هذه القراءة، وقد ج

 .الفرق بين الداللة المركزية والداللة الهامشية 
 .مفهوم الداللة المركزية والداللة الهامشية عند إبراهيم أنيس 
 (.حاءواإلي الداللة المركزية والداللة الهامشية عند الغربيين )اإلحالة 
 .الداللة الهامشية على المستويين المعجمي والقواعدي 
 قل الهامشي للكلمات.الح 
 .المعنى العاطفي 
 .عوامل ارتباط الكلمة بمعان عاطفية  
 العاطفية. نيهاعوامل سلب الكلمة معا 
 .كيفية اكتساب الكلمة داللة هامشية 
 .الداللة الهامشية وسياق النص 
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 .الداللة الهامشية عند المتقدمين 
 .اللغة الشعرية واللغة العلمية 
 .نوعا الداللة الهامشية 
 10*داللة الهامشية االجتماعية.ال 

 الداللة الهامشية الفردية
أهمية الداللة الهامشية وتأثيراتها في مجاالت مختلفة في مجال الدعاية 

 واإلعالم
 المعنى المركزي ومستويات وصف اللغة العربية دالليا

لوصول إلى عمق هذا الطرح بغية ا ؛سأشرع اآلن في قراءة هذا الفصل
 ّلفمن المؤ 

 المركزية والداللة الهامشيةحث األول الفرق بين الداللة المب
المبحث األول من هذا الفصل بتحديد الفرق بين الداللة  بدأ يونس علي

 11في اآلتي :*المركزية والداللة الهامشية 

 الوجه األول
تميين إلى نفس البيئة شترك في فهمها عامة الناس المني المركزية
 لف أصحاب اللغة الواحدة في فهمها.،أما الهامشية فيختاللغوية

 والوجه اآلخر.
أن المركزية تدرك إدراكا عقليا خالصا، في حين أن الهامشية قد تكون 

 استجابة نفسية للكلمات، وقد تكون استلزامات منطقية أو عقلية.
ويرى يونس أن هذا الفرق يرتبط بفرق آخر، مفاده أن الداللة المركزية 

تصل والهامشية ت ،هم وظيفة للغة وهي اإلبالغيقا بأتتصل اتصااًل وث
 ين للغةف إلى الوظيفتين األساسيتبوظيفة أخرى وهي التأثير ويشير المؤل

 وهما :
 *التأثير  *التعليم 

 فالتعليم وظيفة ذهنية عقلية والتأثير وظيفة عاطفية انفعالية
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 م ولكن ال تؤثر والعاطفية مؤثرة لّ والذهنية تع
علماء ما لها واستعمذهماتخ ينن الوظيفتين مصطلحيتلها يونس واختار

 :وهما اللغة وظيفتيالغرب للداللة على 
 )اإليحاء(    )اإلحالة( 

 *12للداللة واالستجابة العاطفية  للداللة واالستجابة العقلية

ماء ة المطروحة كما ارتأها علتظهر منهجية يونس فهو يعرض الفكر  ناوه
العربي أوردها القدماء من علماء التراث  وكما،*13  الغرب من المحدثين

كلما أمكن ذلك ؛ بهدف تجذير األفكار التي سبق العرب إليها علماء 
عارضا المصطلحات التي اختاروها الغرب ولو باإلشارة والتضمين،

نوعة ويورد أمثلة أخرى مت مثلتهمض ألروها وبالتالي استخدموها ويعر وأق
 راه ،أو لينقد ويعلق ويشرح طرحا آخ؛لتأصيل الطرح الذي اختاره وارتض

ثم يقوم بدوره باختيار ما يالئم طرحه وعرضه من  ويوضح فكرته،
بل أنه في بعض المواضع يخترع  مصطلحات خاصة به  ،مصطلحات

زئية يبنى عليها استنتاجاته واستنباطاته التي يراها في كل جيسير عليها و 
ثال هذا في هذه لتحقيق غرضه وم؛وفي كل مبحث ويعرض األمثلة 

زية للداللة على الداللة المرك واإليحاءاإلحالة  يمصطلحلالجزيئة اختياره 
 *14والهامشية.

ثم نراه يدخل في عرض مفهوم الداللة المركزية والداللة الهامشية عند 
م مصطلحي الداللة استخدمن ، ذاكرا أن أنيس هو أول  إبراهيم أنيس

ة ذين النوعين من الدالله -نيسأ –خص زية والداللة الهامشية وقد المرك
 *15في كتابهبمبحث خاص 

أنيس في أن أفراد البيئة اللغوية الواحدة في حياتهم يشتركون رأي وبين 
يصلون به إلى نوع من الفهم التقريبي يكتفي به ،في جزء من الداللة 

وهذا الجزء المشترك من الداللة هو  ،الناس في حياتهم اليومية العامة
 16*يسجله اللغوي في معجمه ويسميه بالداللة المركزية. الذي
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فهي ظالل تختلف باختالف األفراد حسب ه أما الداللة الهامشية عند
 ثهم.و تجاربهم وأمزجتهم ومور 

و ت الهامشية مشاعر أح بأن الدالالرّ ويشير يونس إلى أن أنيس لم يص
ة الهامشي الداللة حس هذا المعنى من معرض كالمه، عنا ننأفكار ولكن

 ، وماةعلماء النفس بالعاطف  فهرّ رتبط ارتباط مباشر بما يعمن كونها ت
 يسمى بظالل المعاني ممثال لذلك بالصور المؤلمة واالنفعاالت والذكريات

  *17والشعور بالحزن والفرح والفزع وغير ذلك...

أقصد  -يونس أن أنيس أدخل في الداللة الهامشية ما يسمى عنده بينوي
 -بالتناوب العالمي -يونس

 اهعند السياسيين فهم تارة يقصدون بوأورد مثال لذلك كلمة الفدائي 
شياء درج تحت تسمية األنوهو ما ي،اإلرهابي المتهور المتطرف المتعصب 

بغير مسمياتها عند السياسيين لخدمة أغراضهم، وهنا يختلف يونس مع 
طالق في مثل إ تظهر أنيس فاألول يرى أن اإليحاءات والدالالت الهامشية

الف من الداللة الهامشية فخال يرى هذا يونس ،و كلمة فدائي على اإلرهابي 
 18*توضح ذلكأنيس في هذا وأورد أمثلة أخرى 

كان  إذ 19*بأنفسهن ثالثة قروء[ن تربصيت امثال: كلمة القرء ]والمطلق
اختالف المفسرين والفقهاء فيها من باب الداللة الهامشية كما يراه 

 *20.أنيس
أما عند يونس فهو اختالف في فهم المعنى المركزي بسبب االشتراك 

 االلفظي للكلمة وليس داللة هامشية فلو كان األمر كما يرى أنيس لم
 *21 ءعرفنا المعنى المركزي لكلمة قر 

ويعتبر يونس أن مثل هذه االختالفات مصدرها االختالف في المعنى 
بر قدر كن من تحقيق أو كن المتخاطبينبغي توضيحه حتى يتمالمركزي و 

 خفقت اللغة في تحقيق أهم وظائفها أمن التفاهم بينهم، وإال 
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والداللة المركزية هي المناط بها تحقيق وظيفة ـ،وهي وظيفة اإلبالغ 
 22*ألقرب لها تحقيق وظيفة التأثيرفاأما الداللة الهامشية ،اإلبالغ 

 

 الداللة المركزية والداللة الهامشية
 (واإليحاء د الغربيين )اإلحالةعن

يون رض ما رآه العلماء الغربعب تهعلى منهجيالمبحث سار يونس في هذا 
يث ح الداللة المركزية والهامشية تسهيال لدراسة المعنى، ،في هذه الفكرة 

المعنى إلى مكونات أو عناصر أو  تشقيقإلى اللغويون الغربيون عمد 
نهجية ومنهم من صنف المعنى إلى أنواع حتى يتحقق أكبر قدر من الم

 ثالثة أنواع:
 المعنى األساسي أو المركزي أو اإلحالة. .1
 المعنى التطبيقي أو المعنى السياقي. .2
 23*ع الشعوري.الوق .3

ومنهم من قسم المعنى إلى المقصد والقيمة والمرجع والعاطفة مع التحذير 
غير  ، فهيمن محاولة الفصل أو العزل بين هذه األنواع الثالثة للمعنى

 24*قابلة للفصل أو العزل.

وانب ي ترشدهم إلى جمع اإلشارة إلى فائدة التمييز بين تلك األنواع فه
 .ىمختلفة للمعن

ن ف إلى أن الغربييلّ لما رأه علماء الغرب وصل المؤ التوطئة وبعد هذه 
إلحالة ا بين الداللتين بالتفريق بين مصطلحين هامين هما:يفرقون 

  ختارهما يونس وركز اهتمامه عليهما.واإليحاء وقد ا

واألول أقرب إلى مصطلح الداللة المركزية والثاني أقرب إلى مصطلح 
 25في نظر المؤّلف.* مشيةالداللة الها
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طويلة  ةيح أن  لهذين المصطلحين جذوراً فلسفية وتاريخوض يونس كما أن
ا هبشكل مختصر شامل، فمن العلماء من فسر إحالة الكلمة بأنعرضها 

هو تلك الخصائص التي ينبغي أن تكون متلبسة واإليحاء ما نشير إليه، 
 .المفهوم ب واإليحاءصدق لماوبالتالي ترتبط اإلحالة با،إليه بما تشير 

إليحاء لالمعارف البريطانية الجديدة  ةيونس إلى تعريف دائر  ثم وصل بنا
 26*ي"األساسالعبارة بمعزل عن معناها  و بط بالكلمةتر مبأنه "المعنى ال

 فهلّ منهجيته التي اتبعها في مؤ ل اقوعرض مثال وف

وبهذا ،والحنان  هو الحب والطمأنينة والدفئ إيحاءاتها لكلمة )أم( فبعض 
هو قريب جدًا من مصطلح الداللة اإليحاء المثال يظهر أن مصطلح 

كلمة لبأنها كل استعمال اإليحاءات ف رّ ومنهم من ع،الهامشية في معناه 
 27*واحدة. يةو ع مستعملي تلك الكلمة في بيئة لغقله تجربة جميصت ما ال

 نا أن، مبيواإليحاءلغرب لإلحالة واسترسل في عرض تعريفات علماء ا
لعالمات انفعالية وأصداء ظالل د بعضهم دلت على ( عناإليحاءكلمة )

ات والزمتها صلت بالعالمتقيم ا تضافأف،لية ألهمتها األلفاظ المستعملةوعق
 ون تغييرها.بد

أما ،أصداء للعالمات وليست العالمات نفسها اإليحاءات وبهذا تكون 
اإلحالة فال تكون إال للعالمة نفسها وهذه األصداء للعالمات انفعالية 

ذهن  وأفكار  ة فيكثير وهي االنفعاالت، وعقلية  تتعلق بالمشاعر و
 28.*المتلقي

 نمّ الحظات ضثم ختم يونس هذا المبحث بخالصة جاءت في شكل م
 فيها رأيه وفكرته حول الداللة المركزية والهامشية.

دة دالالت زائ اإليحاءاتحت بأن رّ كل التعريفات عند اللغويين ص (1
لى ويونس هنا يشير ضمنا ع،على الداللة المركزية للكلمة أو العبارة 
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ذين النوعين من الداللة ينطبق على الكلمات المفردة والتراكيب أن ه
 ( على حد سواء.والجمل العباراتاللغوية )

 ،لغةال يلة، فهو ليس محل اتفاق بين متكلم، مخالف لإلحااإليحاء (2
 يون.الغربون وهذا ما بينه اللغوي

على المكونات العاطفية  اإليحاءاترت صبعض التعريفات ح (3
بارة فيها كل ما توحي به الكلمة أو الع اوالتأثيرية والبعض اآلخر أدخلو 

 .من مشاعر وأفكار على حد سواء في ذهن المتلقي 

ع رجيء العالمات نفسية كانت أو عقلية وختم هذه النقطة بأن أصدا
ارتباطها بالعالمات في أغلب األحيان إلى أسباب نفسية ترتبط بتجارب 

 المتكلمين وخبراتهم مع كلمات اللغة.

مثل اإلحالة ليس مرتبطا بالمعنى المعجمي وله صلة اإليحاء  (4
 بأن ،واعدية. ويوضح يونس كيف تنبه إلى هذه النقطةبالمعاني الق

كلمة )عبارة( التي وردت في تعريف دائرة المعارف البريطانية تلمح 
التي تنطبق على التراكيب ،إلى صلة اإلحالة بالمعاني القواعدية 

 29*والعبارات ال الكلمات المفردة.
 الداللة الهامشية على المستويين المعجمي والقواعدي

المؤلف في بداية هذا المبحث إلى أن الداللة المركزية للتعبيرات  أشار
 30*اللغوية تنقسم إلى قسمين معجمية وداللة قواعدية.

والبد لنا هنا أن ندقق في عبارة )الداللة المركزية للتعبيرات اللغوية( أي 
أنه قصر البحث في معنى التعبيرات إضافة إلى الكلمات المفردة )خارج 

 م عرض تساؤله؟الجملة( ت
هل يمكن استنباط دالالت هامشية على المستويين المعجمي والقواعدي... 

 مثلما يكون ذلك في الداللة المركزية؟
 ثم طفق يجيب عن هذا التساؤل.
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أصداء  العلماء قررهي كما اإليحاءات ت الهامشية أو بأن الدالال
وية ذات صر اللغالعالمات اللغوية، لذلك فالداللة الهامشية ترتبط بالعنا

وهذه العناصر يطلق عليها مصطلح العالمات طالما تكونت من ،الداللة 
طرفين دال ومدلول، فليس هناك ما يمنع من أن تكون لجميع هذه 
العناصر اللغوية معجمية أو قواعدية إيحاءات خاصة في أذهان متكلمي 

 فالعناصر التركيبية عناصر ،اللغة الواحدة 
لها معنى مركزي يتفق أفراد البيئة اللغوية في فهمه،  ذات داللة قواعدية

يختلف األفراد في مدى اإلحساس ،يشتمل أيضا على ظالل عاطفية 
وكيفية تأويلها وعرض بعد ذلك عدة أمثلة تؤيد هذا الكالم  ،والتأثير بها

عرف يويورد الباحث ما  ،ات الداللة الهامشيةمن العناصر التركيبية ذ
فيه ختلف ت بيةكمثال لتوضيح هذه الفكرة،فالترتيبفي العر  بالترتيب

، يها لالكلمات التي يشتمل ع ةءات التركيب )الجملة( بتغيير رتبإيحا
ريقة التي فالط ،ويظهر ذلك في أسلوب التقديم والتأخير في علم المعاني

كب بها الكلمات تخفي بعض اإليحاءات العاطفية فالفعل )ُذبح( تثير رّ ت
 )السامع(في ذهن المتلقي 

انفعاال ما، يتغير هذا االنفعال بدخول كلمة أخرى على الفعل )ُذبح( في 
 (.ةل( أو )ُذبح القائل(، )ذبحت الشا)ُذبح الطف

ا هو الذي فالتركيب هن،تأثير الفعل منفردا عنه في التركيب ختلف يف
 أضاف إلى العناصر اللغوية قيمة عاطفية زائدة.

في بعض الصيغ الصرفية مثل:  -وهذا نراه أيضا حسب رأي يونس
 التعجب، وقطع النعت، وأساليب المدح والذم.

ه نحو وانفعاالتوهذه الظواهر تشترك في اإلفصاح عن عواطف المتكلم 
 الشئ المتحدث عنه
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 أن بعض الصيغ واللواحق تحوي يونس أما المستوى التصريفي فالحظ 
ر فمعناها تصغيبعض الدالالت الهامشية ومنها على سبيل المثال صيغ ال

 ئ صغير أو حقير.مركزي يفيد اإلعالم بأن المصغر شال
راز مشاعر المتكلم نحو الشئ قيم عاطفية تتمثل في إب تحوي هي و 

 .رشويعا بقولن ماالوالد )يابني( وكالسخرية من شاعر قول ر كما في غّ المص
ي وى الصرفي أيضا في اللواحق التوتظهر الدالالت الهامشية على المست

 ر في المصدر الصناعي في نحو ديكتاتورية تقدمية، حرية.ظهت
فهي تتضمن شحنات عاطفية وإيحاءات فتظهر قوتها على التأثير بواسطة 

 31*.ة()يالالحقة

وأشار يونس إلى ما قاله العلماء العرب القدماء في هذه المسألة وختم به 
ن بعض أفأورد ما اسماه ابن جنى )مساوقة الصيغ للمعاني( وهي  ه،مبحث

األوزان الصرفية تدل على معان زائدة عن القدر المشترك الذي يدركه 
 يق.اللغوي الدق وينفرد باإلحساس به ذوو الحس ،متكلمو اللغة الواحدة

من  ىمعاني هذه األوزان والصيغ تستوح ألن؛وتظهر المعاني الهامشية 
ن فيضان اليان طوفان، جريغومن أمثلة ذلك الوزن )فعالن( ك،البناء نفسه 

 32*في داللته على االضطراب والحركة.

ويبين يونس أن وجود الداللة الهامشية على المستوى التصريفي يبدو 
 قي،االتي تنوسي فيها المعنى االشتقح أكثر في الكلمات المشتقة و وبوض

السيارة والقاطرة، فهو يرى أن هذه الكلمات ال يقصد منها المتكلم اإلبالغ ك
 المركزية.الداللة معنى زائد وهو وظيفة عن ما فيها من 

الم الكلمات في العهذه حيل عليه مثل تاهتمامه إلى ما صرف نولكن ي
خالها في نطاق الدالالت الهامشية دإالمؤلف  من هنا يرى ، الخارجي 

 .يحائية زائدة عن المعنى المركزي إألدباء يستغلونها في إضافة طاقة فا،
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توى ه في أن الداللة الهامشية تظهر على المسرأيمبينا ه ثويختم يونس مبح
الالت توى المعجمي فالدالقواعدي )التصريفي والتركيبي(، أما على المس

 ابتة إلى الحد الذي يمكننا أن نقول عنه ثالهامشية 
يها أن ظالل الكلمة وحواشعني فالداللة الهامشية ت،ه المستوى المقصود نأ

 33*مرتبطة بمعناها المعجمي.

 الهامشي للكلمات الحقل
مبحث لالجزئية أو ا الفكرةفي طرح  تهيونس هنا لم يخرج عن منهجي

في ه أير  بثاألمثلة وي وردثم يالغربيين ، ثينعرض آراء العلماء المحدب
 في نهاية المبحث.ويلخصه  الكالم ثم يجمعه  ثنايا

حين جنح إلى القول بوجود معنى عاطفي فندريس بالغ  فهو يرى أن
ي ولكنه يعطول المعنى المنطقي لكل كلمة من كلمات اللغة،يتأرجح ح

ب تصدق على أغلفهذه الفكرة والمناقشة  الدقة من كالمه قدرًا كبير 
ئا يروف الجر مثاًل ال توفر لسامعها شا، فحهكلمات اللغة ال على جميع
 34*زائد عن معناها المركزي.

 ليها عي، فضي تتفندريس بأن أصوات الكلمات هي ال ثم يعرض لرأي
 .ويرد يونس 35*في هذا االيحاء ضمن ي يحاءات وليس معناهاإ

شياء تحمل باأل ملعاطفية مرتبطة بالكلمات نفسها أتساؤل هل االيحاءات اب
 عليها؟

من اللفظ  هاثبمشاعر معينة ال يرجع إلى ابنعا ارتباط الكلمة بأنويجيب 
تحرك في  ا هي التيه؛ألنوإنما يرجع إلى عالقتها باألشياء نفسها ،نفسه 

المتخاطبين بعض المشاعر، كل حسب تجاربه السابقة بتلك األشياء، 
 .ي كونت عندهم عواطف معينة تجاههاوفقا لخبراتهم الخاصة الت

 العالمة عالمة، و الجزء ألنه ير تلك المشاعر عند استعماله ثواللفظ ي
 تتركب من دال ومدلول وهما طرفين يستدعي كل منهما اآلخر.
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ردت صورتها و  ؛ألنالشفقة مة أم تشير في النفس مشاعر الحنان و فكل
فاللفظ يستدعي الصورة الذهنية  ،عن طريق اللفظ المنطوق  هنإلى الذ

والصورة تنوب عن الشئ نفسه وتجر معه ما يرتبط به من عواطف 
ق مّ ويع وهذا يدل على وجود صلة وثيقة بين الدال والمدلول ،ومشاعر

ر يراء بعض العلماء الغربيين غآيراد إفكرة بيونس البحث بهذه ال
 36*.يسفندر 

ير إليها نفسها قدرة األشياء التي تش يأن القدرة االنفعالية لأللفاظ ه ؤكديو 
 إذا فالمشاعر موجهة أساسا إلى معاني األلفاظ وليس إلى األلفاظ نفسها.،

ساسي فهو أما التأثير األ اوالنتيجة لذلك أن تأثير الدال يبقى تأثير ثانوي
 للمدلول .

ستلزمه تفادها أن من الضروري االنتباه لما وبهذا يصل يونس إلى نتيجة م
وتتبع ما يدور حول كل كلمة ، وإيحاءاتعاءات استدمن كلمات اللغة 

الحصول على أكبر قدر من هذه ى يتسنحتى ، من الدالالت هامشية 
ة )هذا مي للكلسميه يونس بالمعجم الهامشيبما  وذلك باإللمام ،الظالل

ية األسلوب وهذا مفيد على صعيد الدراسات مصطلح ابتدعه يونس(،
ف لهذا المعجم الهامشي بكلمة ليل: )غموض، لّ ل المؤ ثّ والنقدية واللغوية وم

 37*ر، ، نوم، سكون، ظلم، فناء.هليمة، حنين، سر، آلم، طول، هم، سظ

 المعنى العاطفي

دية ات اللغوية واألسلوبية والنقيبدأ يونس مبحثه بأن من مسلمات الدراس
 .لى معناها المركزي أن تكون للكلمة أو القولة إيماءات عاطفية عالوة ع

هناك من يشكك في اعتبار مثل هذه الظالل أو اإليحاءات  وقد نوه إلى أن
 العاطفية جزءا من معنى الكلمة من الغربيين.
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نطقي عقلي أو من من المعنى ونس بأن بإمكاننا القول بوجود نوعييويرد 
ور هوهذا ما تعكسه كتب الغربيين في التقابل الثنائي المش،عاطفي ى ومعن

 ية وجد هذا التقسيم أن لكل كلمةبعض كتب العربوفي . اإليحاء الةحاإل
المعجمي )نفسيا المنطقي ]مضمونا منطقيا، ومضمونا أو ارتباطا 

تنع أن يشترك يم وال ،يختلف فيه من متكلم لمتكلم آخر( والنفسي والمركزي 
 .به من ظالل المعاني مايتعلقمين في جزء من إيماءاته و جمهور المتكل

ى ،فاألمر كما ير ضرورة توخي الحذر من التعميم هذامشيرا ]يونس[ إلى 
 ليس طرديا.

 بيين للمعنى العاطفي مضمونهثم أتى على بعض التعريفات من الغر 
يرية في بات تأثث استجافي أن الكلمة منذ تاريخ استخدامها تحد لخصيت

 38*يحاءات تحوم حول الكلمة.إالناس ينتج عنها 

بأنهم  ،العاطفي بمعنى الكلمةالمعنى  ويؤكد يونس رده على منكري تعلق
 عنىالم) ىكل نوع من نوعي المعنبها لتي يتميز لم يراعو الخصائص ا

فالمعنى العاطفي يختلف عن المعنى ،المنطقي، والمعنى العاطفي( 
يتسم بالذاتية التي تحتم اختالفه باختالف  الذي ،اإلحاليطقي أو المن

النوع من المعنى وباختالف  ذاها هالتي ل ةمستخدمي الكلمة أو القول
 السياقات المستخدم فيها.

بهذه الخصصية ال يخرجه عن كونه معنى وليس شرطا أن يكون  هوتميز 
صدق ي ة عاطفيا حتىالمتكلمون ملمين بتأثيرات الكلمات والقوالت الموحي

 .على هذه التأثيرات أنها معان

ألن المعاني موضوعة أساسا ألداء وظيفة التأثير في المتخاطبين وتميز 
 39*المعاني العاطفية بـ )الذاتية( يخدم الغرض الموضوعة من أجله.
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دد ة والتي تحمل في فحواها تعن يونس أن االستفادة من هذه الصفويبي
اهب األدبية كالرمزية هر جليا في بعض المذاحتماالت التفسير تظ

 ، فاألدباء يوظفون هذه الميزة ويستغلونها.والسربانية

ويؤكد على أن المعنى اإلحالي أو )المنطقي المركزي( موضوع أساسا 
لذلك ؛ألداء وظيفة اإلبالغ وللوصول إلى التفاهم بين المتخاطبين ؛

رقل الغاية ألنه يع؛س به لي المركزي ال يقبل أن يحدث فيفالمعنى المنطق
 التي يستخدم من أجلها.

ويرى يونس أن  الوصول إلى نتيجة سليمة عند الخوض في مثل هذا 
 40*الموضوع يحتم وضع تعريف واضح لمعنى الكلمة.

 نى عأورد ما جاء به بعض علماء الغرب بأن التفسير الكامل لمف
 41.*واإليحائي نيين اإلحاليالكلمة يجب أن يشمل كال المع

 عوامل ارتبا  الكلمة بمعان عاطفية

 د في ارتباط الكلمة بمعانيورد يونس بعض العوامل التي رأها تساع
 عاطفية.

فاإلنسان له قدرة على تكوين عواطف نفسية مختلفة نحو األشياء الموجودة 
والعالقة وثيقة بين  ،مادية أو معنوية تفي العالم الخارجي سواء أكان

لفة وكثرة االستعمال والتداول إلا ترسخها عوامل الفاظ ومدلوالتهاأل
 ب عن األشياء نفسهاوالعالمات اللغوية المركبة من دوال ومدلوالت تنو 

 وتقوم مقامها

ة عوامل التي تجعل الكلمات متميز ة بعرض أهم الئالتوط هويشرع بعد هذ
-ة وركز فيها على الناحية اللغويةن غيرها بما تحوي من شحنات عاطفيع
 -مقام هنا اليتسع إال لعرضها دون تفصيل وال
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خدامها تكرر استياالستخدام فالكلمات التي كثرة وأهم هذه العوامل عامل 
يحائية إشحنها من مستخدمي اللغة بطاقات  تتعرض أكثر من غيرها إلى

 عاطفية فيكتسب اللفظ إيحاءاته من تداوله بين الناس 

يدا لم يسبق دجطريفا بكونه ية د ظالله العاطفقاس جودته وتتعدوتالمجاز 
 االستعمال والتداول. ولم يكن كثير ،إليه

  وهناك عوامل أخرى يراها المؤلف تساعد على اكتساب الكلمة معنى
فالكلمات  ،، منها أن المعاني قد تكون بطبيعتها مثيرة للمشاعراعاطفي

، دح والقدحالتي تدل على قيم أخالقية: حرية، عدل، حق وكلمات الم
ما تجريدها م ،كلمات يصعب تخليصها أو، جميل، دنئ، حقيرطيب
 عاطفية. من إيماءات وظالل ذاتية فيها

   ما يشار إليه برمز األصوات فبعض األلفاظ وكذلك يتدرج في هذا
 مؤثرا مالً قد تكون عا و تتميز بوقعها الصوتي وجرسها الموسيقي

 لنصيحاءات وأورد يونس لهذا مثال من اإلتزود األلفاظ ببعض ا
سلسبيال  " عينا فيها تسمى ه تعالى:)سلسبيال( في قول –القرآني كلمة 

" 
 تباط الكلمات عاطفية هو ار  ناك عامل آخر يزود الكلمات بمعانوه

  في أذهان مستخدميها
 ىيبين هذا قوله تعالقات خاصة وأورد مثال من النص القرآنيبسيا  "

يتحفظون عن د قو ..... " يحفظها قراء القرآن .... هأنا خير من
يه في كالمه عن آدم عل هاألنها تذكرهم بابليس الذي قال،استخدامها 

 أفضل منه. هالسالم في أن

وهذا يسمى عند الغربيين باالستدعاء ومن أمثلة هذا المصطلحات الفنية 
 متخصصينال دأو المهنية أو العملية عن
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لمات، ومن العوامل المهمة في إثارة بعض الظالل الهامشية حول الك
 هنذالمشترك اللفظي فالمشابهة الكلمة لكلمة أخرى، ويتحقق هذا في 

 ىإدراك المعن علكلمة متعددة المعنى ممحدد أحيانا ينصرف إلى معنى 
انصرف إليه الذهن بمثابة الداللة  ذيالمقصود، فيكون ذلك المعنى ال

 الهامشية المرتبطة بالكلمة.

ة لمجموعة من العالقات المنطقية درج تحت هذا العامل عالقة المشابهنوي
ان في المك وة ومنها اقتران الكلمة بالزمان أفتكون لها أصداء انفعالي، 

فيتبادر إلى الذهن )مولد الرسول صلى هللا عليه  ،مثل قولنا )عام الفيل(
أو ،وسلم( وما يثيره معه من مشاعر طيبة عند المسلمين في هذه الذكرى 

الرضا عندما ثتير هذه العبارة )عام الفيل(  ربما تطغى مشاعر سخط وعدم
 42*.عند غير المسلمين مشاعر سيئة

 عوامل سلب الكلمات معانيها العاطفية

العامل األول في سلب الكلمات معانيها العاطفية هو ن يرى يونس أ
د يكون له قف ،اإلكثار من استخدام اللفظ والمبالغة في تداوله بين الناس

معناه العاطفي )داللته الهامشية( فيحدث له مثلما نتيجة سلبية من حيث 
يحدث للمجاز حين يفقد جدته وطرافته بسبب كثرة االستهالك، فال يبقى 

لمان ل إليه بعض اللغويين كأو له وقع في نفوس الناس وبين أن هذا يمي
وهذا ،ها غتيتبلى الكلمات في معناها وصه ريس فكثرت االستعمال عنددوفن

حدث ال( الذي يمن العرب بمصطلح )االبتذء ويون القدماما عبر عنه اللغ
هو فكانية دون أن يوجد في بيئة أخرى ة زمانية أو مفي األلفاظ في بيئ

 متعلق باالستعمال في زمن معين وبيئة معينة.

مل من كثرة االستخدام عاإلى وجود تناقض بين القول بأن  المؤّلفويشير 
من جهة، وكونه عامال من عوامل ساب الكلمات معاني عاطفية عوامل إك
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سلب الكلمات تلك المعاني من جهة أخرى ويستدرك رأيه بأن العالقة 
 الطردية بين كثرة االستعمال والشحن العاطفي تقف عند حدود معينة 

بفعل االستخدام هو اللفظ المرتبط بالوجدان الذي يشيع  يفاللفظ الموح،
ستخدام وال إسراف في بين الناس في نطاق معقول دون ندرة في اال

في ف ار ساإلقدر كبير من اإليحاء، و إلى  هالتدوال، فندرة استخدامه تفقر 
 43*من شحنات. أكتسبهقد ما فتدواله قد ي

  والعامل اآلخر الذي يسلب الكلمة معانيها العاطفية في نظر يونس
ثيرات عنه، وكونها م نيابة العالمات اللغوية عما تعبريتصل بفكرة 

جهة فتنخفض حدة العواطف المت،األشياء التي تحيل عليها  بديلة عن
في الكلمات الدالة  -كما يرى  -نحو المستجدات نفسها وهذا يظهر

سبب بعض العوامل النفسية بعلى المبادي، والمذاهب والقيم، ف
واالجتماعية تتغير وجهات نظر الناس في تلك المدلوالت فتنخفض 

الة على المبادئ كما انخفض في حدة العواطف نحو تلك الكلمات الد
 44*مدلوالت.

 داللة هامشية كيفية اكتساب الكلمة

 عملية اكتساب الكلمة للدالالت الهامشية تمر في رأي المؤلف بمرحلتين.

 مرحلة الشحن: وهي مرحلة تزود فيها الكلمة بطاقة عاطفية إما نتيجة. (1
  لتي لة( ال بكلمة )الطفو ثّ لها في مواقف الحياة المختلفة وملتداو

اكتسبت قدرًا كبير من داللة البراءة )وهي داللة زائدة عن معناها 
هذا من كثرة استخدامها قرينة لهذه الكلمة فتقول ى وتأت،المركزي( 

 )براءة األطفال(.  )الطفولة البرئية( مثاًل: )طفل برئ( 
 :أو تشحن الكلمة نتيجة 
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فسه تباط المدلول ندلوله وينتج عن التدوال مع ار مشدة التصاق اللفظ ب
بعواطف خاصة فيستدعى استخدام الدال في هذه الحالة تبعا لتلك 

 ، فكثرة االعواطف. ومثال هذا كلمة )الطفولة( السابق ذكره

مالحظة وجود البراءة في األطفال وتكرار ذلك في مواقف كثيرة ومتنوعة 
 تجعل الدال عليها مثيرا لتلك الداللة في نفوس المتكلمين.

 االقتران: مرحلة (2
  مرحلة مترتبة على الشحن، فكلما زاد شحن الكلمة بإيحاءات هامشية

قوي عامل االرتباط واالقتران، فكل ما تذكر الكلمة تذكر معها داللتها 
 45*الهامشية بمقدار شدة االقتران.

 الداللة الهامشية وسياق النص

ات نالكلمة مما اكتسبته من شحعلى أن يفرغ  درةسياق النص له من ق
 اتهاءحاإيت ستمدامولود جديد، ما كأنها عاطفية فتظهر الكلمة في سياق 

 ،ا يحيط بها من الكلمات، متأثرة بالبيئة الجديدة التي وضعت فيهامم
 :ند وضعها في السياق تمر بمرحلتينفالكلمة عند نونس ع

 .مرحلة تنقية وتفريغ 
 لسياق مرحلة إعادة الشحن: وهي المرحلة التي يظهر فيها دور ا

ينسجم مع أخواتها التي  ااإليجابي حيث تعطى الكلمة معنى جديد
بما يسميه فندريس بـ )القيمة  ،تنتظم معها في نفس السياق

 الحضورية(.

" مثل الجنة التي وعد المتقون الكريمةومثل يونس بكلمة خمر في اآلية 
فيها أنهر من ماء غير آسن وأنهر من لبن لم يتغير طعمه وأنهر من 

 مر لذة للشربين وأنهر من عسل مصفى"خ
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فوضع كلمة خمر في اآلية مع أخواتها من الكلمات )ماء، عسل، 
حسده يشاربها في الجنة هو فائز بجائزة لبن........( أعطاها ظرفا جديداً ف

 اآلخرون على فوزه بها.

إلى أن  ويشير يونس ،تحقير واستهجانبأما في خارج هذا السياق فتوحى 
ي ف رفبعض الكلمات تتجاو  ،القوي للسياق ليس مطرد الوقوعهذا الدور 

 46*حاء جديدًا.إيالسياق لكنها ال تمنح لبعضها 

 الداللة الهامشية عند المتقدمين

في هذا المبحث الذي خص به علماء العرب القدماء بالدرس يؤكد يونس 
على أن  تراثنا العربي اليخلو من بعض اإلشارات واللمحات التي تتصل ،

دة عن زائ مال الكلمات على معانشتامفادها اتصااًل مباشرًا بفكرة أولى 
 باظ ليس قالأن اللفهي و انتبه األوائل إليها ،فكرة ثانية و معانيها المركزية، 

للمعنى وحاصرًا له، وأن تلك المعاني الزائدة لها أهمية بالغة في  امقيد
 التأثير في نفوس المتلقين.

افي فكرة مبينا أن الفكرة األولى عبر عنها السير ويستمر يونس في عرض ال
 يلازم القرطاجني، وتناول يونس بشئ من التفصحم بها هتأما الثانية فقد ا ،

 إلى فكرة أن للمعاني الزائدة أهمية بالغة في التأثير يرى نظرته، فطرحه 
ة هذين ل مبرزا أهمييفي نفوس المتلقي من زاوية مفهومي المحاكاة والتخي

رها ا بمهمة التأثير التي يعتبمومين في الصناعة الشعرية وقيامهالمفه
يل، لما يالوظيفة األساسية للشعر، ويؤكد يونس تركيزه على مفهوم التخ

له من صلة وثيقة بموضوع الداللة الهامشية وبدأ  بمفهوم التخييل عند 
صناعة يكون النظر فيها كي عندما رسم حدود موضوع البالغة،القرطاجن

 ته أوجه.في س

ته من جهة هيئقعه ( مو 2    اللفظ (1
 وداللته
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(موقعها من النفس من جهة 4   ( الصورة الذهنية3
 نخارج الذه هيئتها وداللتها على ما

 48* (موقع الشئ من النفس6  رجع(م(الشئ الخارجي )ال5

 ثم قسم يونس هذه األوجه إلى قسمين:

 يئ الخارجي، وهلصورة الذهنية والشالقسم األول: ويشمل اللفظ وا (1
 يهدثين وهذا يؤدي وظيفة اإلبالغ و أركان المثلث الداللي عند المح

 وظيفة الداللة المركزية كما عرفنا.
القسم الثاني: ويشمل موقع كل ركن من األركان الثالثة السابقة في  (2

ما يعرف بـ )التأثير( وهو وظيفة الداللة الهامشية كما ،نفس المتلقي 
 49*عرفنا.

س أن التأثير بطبعه يرجع إلى تصور المتلقي وتجاربه وخبراته ويرى يون
ويرى أيضا بأن موضوع ،السابقة، وال يرجع إلى شئ من إبداع األديب 

البالغة هو دراسة العالمات اللغوية وهيئاتها التركيبية، وآثار تلك 
العالمات وتركيباتها في نفوس المتخاطبين وحصره في هذا أجدى وأدق 

 .كرقول في األوجه الستة السالفة الذمن تفصيل ال

اكه أن حمد له في هذا المجال إدر ويسترسل يونس طرحه لفكرة القرطاجي ب
 لدور الذي تقوم به أصداء كلمات اللغة في نفوس المتلقين.ل

الية إلى أهمية هذه األصداء االنفع ه)وهو ما يحدث نتيجة التخييل( واهتداؤ 
للغوية المستخدمة في لعالمات اابأن في مجال الشعر، ويؤكد يونس 

يحاء من غيرها من الكلمات وفي صدد عرض الداللة إالشعر أغنى 
 ني ليس وحده من تعرضالهامشية عند القدماء نوه يونس إلى أن القرطاج

ى( لح )معنى المعند القاهر الجرجاني: الذي استعمل مصطبلها فهناك ع



 

 
294 

اإليحاء بيعرف عن الغربيين  للداللة الهامشية أو ما امرادف ويراه المؤلف 
 50*كما عرفنا سابقا.

مع إشارته أن مصطلح الجرجاني )معنى المعنى( مثير للجدل إذا حاولنا 
 إدراجه تحت مصطلح الداللة المركزية والداللة الهامشية

ومن أمثلة )المعنى( )خرج زيد( عند قصد اإلخبار بخروج زيد ،فمعنى 
ي، والمعنى فقط هو المعنى الحرفي المعنى عنده هو المعنى االستنتاج

،ومن األمثلة التي أو ضح بها الجرجاني مصطلح )معنى المعنى( قولهم 
)هو كثير رماد القدر( فمعنى هذا كما يراه الجرجاني أنها  ال تفيد غرض 
المتكلم الذي يعنيه من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي 

ى ذلك المعنى على سبيل االستدالل معنيوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من 
ثانيا هي غرضه كمعرفه أن )كثير رماد القدر( تعني أنه مضياف 
والجرجاني استعمل لهذا  مصصطلحين هما )المعاني األول( و )المعاني 

 51الثواني(.*

وهذا االستخدام عند يونس يزيد من احتمال مشابهتهما لمصطلحي 
لهامشية( ويرى يونس أن ماسماه )المعاني المركزية( و )المعاني ا

الجرجاني )معنى المعنى( هو المقصود لإلبالغ ،حين يستعمل من األلفاظ 
 ما يشتمل عليه، فالغرض اإلبالغي للمتكلم ال يكتمل إال به. 

فلو اقتصر فهم المتلقي على إدراك المعنى الحرفي للكنايات واالستعارات 
تم حصول التفاهم ونجاح وهي مقصود الجرجاني من معنى المعنى لما 

عملية اإلبالغ ،وبهذا يرى صاحب كتابنا أن )معنى المعنى( ينتمي مباشرة 
إلى المعنى المركزي الذي ال يحصل التفاهم إال به، وال يمكن اعتباره 
داللة هامشية فهي ال يقصد بها اإلبالغ كما عرفنا ولكن المؤلف، وظف 

 في التفريق بين المعنى تقسيم )المعنى( و)معنى المعنى( للجرجاني
المركزي والمعنى الهامشي ،فهو يسهل علينا التمييز بين مفهومين 
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مختلفين فالداللة الهامشية ل )معنى المعنى( أغنى من الداللة الهامشية 
عند الحديث عن الحقيقة والمجاز في  ل )المعنى( ويتضح لنا هذا

 52البالغة.*

 اللغة الشعرية واللغة العلمية

نس في هذا المبحث بين أسلوبين في استخدام اللغة أسلوب اللغة فّرق يو 
الشعرية، وأسلوب اللغة العلمية وهذا تمييز ميزه العلماء منذ القدم ومراد 
المؤلف هنا التمييز بينهما من حيث الداللة المركزية والداللة الهامشية 

ر ي،فهو يرى من خالل التعريف باألسلوبين أن لغة الشعر هدفها التأث
ومخاطبة الوجدان واألحاسيس ونفسية المخاطب ووسيلتها األولى في 
ذلك، صبغة اللغة صبغة أدبية باستخدام عنصر التصوير، فيستولى 

واألديب عموما على عقول سامعيه ويحوز اهتمامهم  الكاتب والشاعر
وبالتالي يؤثر فيهم، ووسيلتها الثانية جعل الصور تتوالى وتتراكم وتختمر 

فيتحقق له بذلك هدفه الرئيس،   المتلقي وتنقل له مايراه األديب في ذهن
وهو التأثير واستعان بأقوال بعض العرب بآية من النص القرآني توضح 
ذلك "يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 

 حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى....."

يقة ة بحته ال يقصد بها إال اإلعالم بحقأما اللغة العلمية فموضوعاتها علمي
ما وإقناع المخاطب ببعض األفكار كإثبات شئ أو إبطاله أو تعريفه 
بطريقة علمية منطقية، وال يستخدم فيها التأثير الوجداني ألنه قد يؤدي 

 53إلى نتائج سلبية.*
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 نوعا الداللة الهامشية

 قسم يونس الداللة الهامشية إلى نوعين:

 امشية اجتماعية وهي ما يشترك في إدراكها عدد كبير من داللة ه
أفراد البيئة اللغوية ويراه أكثر أهمية من الناحية اللغوية واالجتماعية، 

 لتوّسع مجال استخدامه.

وتعّرف هذه الداللة بأنها ما اكتسبته الكلمة أو العبارة من مشاعر وعواطف 
مع كبير من أفراد المجتوانفعاالت ودالالت حضارية وفكرية من قبل عدد 

طيلة عمرها االجتماعي، الذي يبدأ من الفترة التي عرفت فيها تلك الكلمة 
أو العبارة من قبل أفراد المجتمع اللغوي ،إلى حين استخدامها في سياق 
معين ويرى أنه كلما مّرت الكلمة بمرحلة معينة وتأثرت بها تزداد عليها 

 الدالالت وتصبح غنية باإليحاءات.

يشير يونس إلى أن هذه اإليحاءات العاطفية المدركة على نطاق واسع و 
من قبل أفراد المجتمع متعددة المصادر، ومن الصعب تحديد منابعها 
تحديدًا كاماًل واستقراء الكلمات التي تحمل إيحاءات ليس سهاًل ،وينوه 
أيضًا إلى أن الكلمات المجردة أقل تأثيرا من الكلمات التي تحيل على 

 شياء ملموسة.أ

ومّثل للكلمات التي تتسم بطابع إيحائي اجتماعي بالكلمات الدالة على 
األلوان، فاللون األحمر عند الكثير يدل على التضحية ،وفي الحياة اليومية 

يعطي إيحاء بالتحذير واالحتراس واللون األخضر يرتبط عند معظم  
 الناس باألمل والتفاؤل و يرتبط بالخصب والنماء.

سماء بعض المأكوالت ترتبط بدالالت هامشية تحدد حسب المذاق وأ
،فالليمون يرتبط بالحموضة والعسل بالحالوة...  وأعضاء الجسم قد تعطي 
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إيحاءات ودالالت هامشية أيضا فطول اليد / يدل على القدرة وغير 
 ذلك...

 ويختم فكرته بأن الدالالت الهامشية االجتماعية تتأثر باألحوال والظروف
الثقافية والحضارية واالجتماعية والجغرافية والتاريخية والسياسية، فتكتسب 

 54قوة إيحائية وتصبح أداة في التعبير عن تجاربهم.*

 الداللة الهامشية الفردية * 

 تكون دالالتها مختلفة باختالف األفراد،    وهي ما

بب سويقصد يونس بمعنى الكلمة الفردي اإليحاءات المقترنة بالكلمة ب
 عوامل شخصية خاصة بمستخدم الكلمة.

وتعد الداللة الهامشية من هذا النوع أقل أهمية من الناحية اللغوية المحضة 
من الداللة الهامشية االجتماعية، والسبب في ذلك عنده اختالفها باختالف 
المتكلمين ،وفقا لتجاربهم وخبراتهم الخاصة بتلك الكلمة ؛وألنها غارقة في 

 يدة عن الموضوعية.الذاتية بع

ومثل لذلك: بكلمة النجاح والتي يختلف معناها بين عدد من المتكلمين، 
فالتاجر يرى فيه الفوز بصفقة تجارية والمحامي بالظفر بالقضية، والطالب 

 بتوفيقه في االمتحانات الدراسية وهكذا.

ثم نرى المؤلف قد أفرد مبحثه األخير في هذا الفصل بعرض كيفية 
وتوظيف الدالالت الهامشية للتأثير في الناس في مجال الدعاية استغالل 

 55واإلعالم، وفي مجال األدب، ومجال علم النفس ومجاالت أخرى.*

 من كتابه الموسوم ب ) –موضوع القراءة  –وبهذا يختم الفصل الرابع
المعنى وظالل المعنى ، أنظمة الداللة في العربية ( الذي أتى فيه بكل 
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أن يؤسس ويؤطر لهذا الموضوع الذي يندرج تحت ما من شأنه 
 56موضوعات اللغة واللسانيات وتحديدا دراسة المعنى .*

 الهوامش 

-2ط \أنظمة الداللة في العربية \المعنى وظالل المعنى \يونس -1
 دار المدار اإلسالمي  -2007

 73-25المعنى \يونس    -2

 124-85المعنى \يونس -3

 176-137نفسه  -4

 230-177ه نفس -5

 256 -241نفسه  -6

 291 -265نفسه  -7

 351 -301نفسه  -8

 406 -365نفسه  -9

 176-175المعنى \يونس  -10

 178-177\نفسه -11

 179نفسه  -12

دار –محمد العمري –ترجمة  –بنية اللغة الشعرية \جان كوهن  -13
 196-195ص  -1986-1ط–الدار البيضاء –توبقال للنشر 

 179-ى المعن \يونس  -14
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 179 \المعنى\يونس \، وانظر 106داللة األلفاظ   \ابراهيم أنيس  -15

 179\،وينظر يونس  107-106داللة األلفاظ \أنيس  -16

 180المعنى   \يونس-17

 181-180\نفسه  -18

 226سورة البقرة  -19

 111-110داللة األلفاظ \أنيس  -20

 180المعنى \يونس  -21

 181\نفسه -22

 182\ويونس  \95\استيفن أولمان  -23

 182\نفسه  -24

  183\يونس  \118 \اللسان والمجتمع -25

وينظر يونس هامش الصفحة \ 140\مفاتيح األلسنية  \جورج مونان  -26
232 

 183\يونس  -27

 \ترجمة \قضايا الشعرية \وينظر رومان ياكبسون  183\نفسه  -28
 1988\1ط\دار البيضاء ال\دار توبقال للنشر \محمد الولي ومبارك حنوز 

 92\دور الكلمة في اللغة \وينظر اولمان  184\يونس  -29

 186-185\نفسه  -30

 186\اللغة \وفندريس  \92  \186\يونس  -31
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 187-186\نفسه  -32

 190\نفسه  -33

 191-190\ويونس  237\ 35\اللغة   \فندريس  -34

 نفسه ونفس الصفحات  -35

 نفسه ونفس الصفحات  -36

 192\يونس  -37

 دار\علم اللغة \نفسه ونفس الصفحة وينظر محمود السعران  -38
  85 \1962\االسكندرية \المعارف بمصر 

 195\يونس  -39

 نفسه ونفس الصفحة  -40

 نفسه ونفس الصفحة  -41

 -93\دور الكلمة في اللغة \وينظر اولمان   199-195\يونس  -42
96 

المزهر \والسيوطي \96للغة ا\وينظر فندريس  210-199\يونس  -43
 125\عيار الشعر  \وينظر ابن طباطبا العلوي  191\1\

 210-199\يونس  – 44

 202-201\يونس  -45

 203-202\نفسه  -46

 209 -204نفسه  -47
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 205\نفسه  -48

 209-208نفسه  -49

 209 -208نفسه  -50

ز عجادالئل اإل\وينظر الجرجاني عبد القادر\نفسه نفس الصفحات  -51
-184  

الخصائص \وينظر ابن جني أبو الفتح  209-208يونس  -52
\1\218-220  

 119- 118-منهاج البلغاء \وينظر  211-210-209نفسه  -53
مخل إلى \المسدي عبد السالم \وينظر 196\بنية اللغة الشعرية \وينظر

تونس \المطبعة الثقافية \العدد الرابع \سلسلة اللسانيات –النقد الحديث 
\210 

    220-212يونس   -54

   135-وينظر دور الكلمة في اللغة   224-223نفسه  -55

 230- 229يونس   -56

 ثبت بالمصادر والمراجع

 *القرآن الكريم برواية قالون عن نافع .

 1980*أنيس )ابراهيم( داللة األلفاظ ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة 

، ترجمة ،كمال بشر، مكتبة  اللغة*أولمان )استيفن( دور الكلمة في 
 1975الشباب ،
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*الجرجاني )عبد القاهر ( دالئل اإلعجاز،تحقيق، نعمان محمد أمين 
 .1969طه، دار المعارف المصرية ، القاهرة ، 

* ابن جني ) أبو الفتح عثمان ( الخصائص ،تحقيق ، محمد النجار، 
 ،) د.ت( .2دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، طه

ن ) محمود ( علم اللغة ، دار المعارف بمصر ، االسكندرية ، * السعرا
1962 

* السيوطي ) جالل الدين ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق ، 
محمد أحمد جاد المولى ، علي محمد البجاوي ، محمد الفضل إبراهيم ، 

  دار الفكر )د.ت(

،  د الساتر* العلوي ) ابن طباطبا ( عيار الشعر ، تحقيق،عباس عب
 1982دار الكتب العلمية ، 

* فندريس )جورج ( اللغة ، تعريب ، عبد الحميد الدواخلي ومحمد 
 1950القصاص ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة 

*القرطاجني )حازم ( منهاج البلغاء وسراج األدباء ، تحقيق ، محمد 
 1986،  2الحبيبي الخوجة ، دار الغرب اإلسالمي ن بيروت ، ط

* كوهن ) جان( بنية اللغة الشعرية ، ترجمة ، محمد الولي ومحمد 
 1986العمري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، 

* ياكبسون )رومان ( قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومبارك 
 1988، 1حنوز ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، ط

معنى أنظمة الداللة في العربية *يونس ) محمد علي ( المعنى وظالل ال
 .2، ط2007، دار المدار اإلسالمي ،
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 مقدمة:

ن أشرف األنبياء والمرسلي علىالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

 وبعد:

لقد كرم هللا  المرأة ورفع منزلتها، وجعل لها حقوقا وواجبات حماية لها، 
مرها بالتستر واالحتشام فقال  ) وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج فأ

 . 155الجاهلية األولى وأقمن الصالة وآتين الزكاة وأطعن هللا ورسوله(

ومن مظاهر إكرام اإلسالم لها أن أمرها بما يصونها ويحفظ كرامتها، 
فأمرها بالحجاب والتستر عن أعين الرجال، ونهاها أن تنزع ثيابها خارج 

)ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت زوجها إال كشفت ملسو هيلع هللا ىلص تها، قال بي
 الستر فيما بينها وبين ربها(.

                                                             
 سورة األحزاب  - 155

 م نظر الذمية إلٰى المسلمةرسالة في حك

 تأليف محمد بن حمزة األيديني

 دراسة وتحقيق

 د. عبدهللا علي شعبان
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منعها  ملسو هيلع هللا ىلصكل ذلك كناية عن تكشفها للرجال وعدم تسترها منهم، فمراده 
من التساهل في كشف مالبسها في غير بيتها علٰى وجه ترى فيه 

 فال حرج. عورتها وتقصد فيه إلٰى الفاحشة، أما إذا أمن ذلك

وأْمُرها بأن ال تبدي زينتها للرجال صيانة للنفس من الهوى، وحفاظا 
علٰى المجتمع من الوقوع في الشهوات والنزوات ، وال يخفى ما يترتب 

علٰى ذلك من المفاسد والوقوع في الردى ، فقال   ) وقل للمؤمنات 
 يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر
منها وليضربن بخمرهن علٰى جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني 
إخوانهن أو بني أخواتهن  أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 

عورات غير أولي األربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علٰى 
 [ .31النساء( ] النور 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى "أو نسائهن" فقيل عنى به 
عموم النساء سواء المسلمات أم الكافرات، وقيل عنى به النساء 

 المسلمات.

 وعليه فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة وتتكشف عندها؟ 

لمات بالحجاب وأصبحن ال يتورعن واليوم وقد استهانت كثير من المس
من كشف عوراتهن أمام الرجال، وأصبحن يضعن ثيابهن متبرجات 

بزينتهن أمام الرجال بله األجنبيات من أهل الكتاب وغيرهن من 
الكافرات في العديد من المؤسسات والمنتديات، كالجامعات 

 دون أدنى خجل أو ورع. والمستشفيات

شيخ "محمد بن حمزة األيديني" تعالج في فالرسالة التي بين أيدينا لل
مضمونها هذه المدلهمات، فقد تناولت مسألة مهمة تساهلت فيها العديد 
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من النساء المسلمات أال وهي: " حكم نظر المرأة الذمية إلٰى عورة المرأة 
 المسلمة، وما حكم دخولها معها الحمام".

النفع  حقيقها ليعمونظرا لذلك كله رأيت من الواجب نشر هذه الرسالة وت
 بها، وليظهر الحكم وينتشر، فال يبقى بعد ذلك للنساء عذر.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: -
تبرز أهمية الموضوع في كونه يعالج قضية هامة من قضايا 

المجتمع تهم النساء خاصة، ال سيما وقد تساهلت العديد 
م امنهن بهذه المسألة فأصبحن ال يبالين بستر عوراتهن أم

نظيراتهن من أهل الكتاب، أو الكافرات اعتقادا منهن بعدم 
وجود حرج من ذلك، وقد عمت البلوى بذلك فرأيت من 

 الواجب إبراز هذا الحكم وإظهاره.

 الدراسات السابقة.  -
هذا الدراسة لم تكن هي األولى من نوعها، فقد سبق إخراج 

ة جامع –هذا المخطوط من قبل الدكتور عبد المجيد جمعة 
األمير عبد القادر للعلوم اإلنسانية، ولكن تلك الدراسة 

والتحقيق لم يكن كافيا في نظري ما دعاني إلعادة تحقيقه 
 وذلك لألسباب اآلتية:

نسخة واحدة مصدرها معهد  علىإن المحقق اعتمد في تحقيقه  -
( 52ق )1اليابان، -جامعة طوكيو-الثقافة والدراسات الشرقية

 نسخة فيها سقط كثير يخل بالمعنى.(، وهذه ال1143برقم)
نسخة ثانية للمخطوط ساهمت في تصحيح  علىحصولي  -

بعض األخطاء، والوصول إلى ما كان ساقطا في تلك النسخة، 
وذلك مما سيتضح من خالل عملية المقابلة بين النسختين في 

 هذا التحقيق بإذن هللا تعالى.
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 هيكلية البحث: -
 قسمت هذا العمل إلٰى قسمين: 

 حدهما: قسم الدراسة، واآلخر قسم التحقيق.أ

 أما قسم الدراسة فقد قسمته إلٰى مطلبين:

 المطلب األول: للتعريف بالمؤلف، وقد قسمته إلٰى أربعة فروع.

 الفرع األول: اسمه ونسبه.

 الفرع الثاني: مولده ووفاته.

 الفرع الثالث: شيوخه وتالميذه.

 الفرع الربع: آثاره.

 فردته للتعريف بالمخطو ، وقسمته إلٰى أربعة فروع.المطلب الثاني: أ

 الفرع األول: اسم المخطو  وتوثيق نسبته للمؤلف.

 الفرع الثاني: وصف المخطو .

 الفرع الثالث: منهج المؤلف في المخطو .

 الفرع الرابع: مصادر المؤلف في المخطو .

يه فيأتي بعد ذلك القسم األساسي، وهو النص المحقق، فقد كان عملي 
 علٰى النحو اآلتي:

  نسخ المخطوط علٰى قواعد اإلمالء الحديثة، مع وضع عالمات
 الترقيم. 

 .ضبط الكلمات التي تحتاج إلٰى ضبط 
 .ترجمة األعالم المذكورين في النص 
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 .تخريج اآليات القرآنية علٰى رواية قانون عن نافع المدني 
 ة، فإذا عتمدتخريج األحاديث النبوية الشريفة من كتب التخريج الم

كان الحديث في الصحيحين أكتفي بذكر الكتاب، والباب، والجزء، 
والصفحة، وإن ذكر في غيرهما من كتب الحديث أذكر إضافة علٰى 
ما سبق الحكم علٰى الحديث من حيث الصحة أو الضعف من كتب 

 التخريج المعتمدة.
 ة ما دتوثيق األقوال الفقهية التي نقلها المؤلف من مصادرها المعتم

 أمكن.
 .وضع قائمة بالمصادر والمراجع المعتمدة في تحقيق النص 

 المطلب األول: التعريف بالمؤلف

 الفرع األول: اسمه ونسبه.

هو محمد بن حمزة األيديني، المعروف بحاجي أمير زاده، الرومي، 
 .الحنفي، فقيه مفسر، ومتكلم، اشتهر بكوزل حصاري 

 الفرع الثاني: مولده ووفاته.

مدينة آيدين التركية ونشأ فيها، ولم تشر كتب التراجم  فيالمصنف ولد 
 .إلٰى سنة ميالده

 وفاته: 

اختلفت الروايات في تحديد سنة وفاته، فنقل صاحب هدية العارفين: أن 
ه(، ثم ذكر بعد ذلك في نفس المصدر 1010سنة وفاته كانت في )

 . 156ه(1204أنه توفي سنة )

                                                             
 .2/346- 265/ 2المصدر السابق  - 156



 

 
308 

إيضاح المكنون عن إحدى رسائله: )فيما  وذكر إسماعيل باشا في كتابه
ه(. وهذا ما يرجح، 1116شاع بين الناس واشتهر( أنه فرغ منها سنة )

 .ه( 1204أن سنة وفاته هي في )

 الفرع الثالث: شيوخه وتالميذه.

الرغم من كثرت رسائله وتنوعها إال أن كتب التراجم التي ترجمت  علىٰ 
 ن أخذوا عنه.له لم تشر إلٰى شيوخه وتالميذه الذي

 الفرع الرابع: آثاره. 

اشتهر المؤلف بكثرة رسائله القصيرة المختصرة وأغلبها ال يزال مخطوطا 
في أرفف المكتبات العربية والعالمية، وقد ذكرت كتب التراجم مجموعة 

 منها:

 .157رسالة في أحكام الجمعة -1
 .رسالة في أحكام الشهيد -2
 .158رسالة في الزكاة -3
 .ثرسالة في الطالق الثال -4
 .159أزهار التنزيل في التفسير -5
 رسالة في االستنجاء. -6
 رسالة في تعدد المجتهد. -7
 رسالة في أضحية الفقير. -8
 رسالة فيما شاع بين الناس واشتهر. -9

 رسالة في حكم نظر  الذمية  إلٰى المسلمة. -10
 .رسالة في فضل آي الكرسي -11
رسالة فيما بلي وخلق وخرج عن االنتفاع به من  -12

                                                             
 .2/265هدية العارفين  - 157
 المصدر السابق. - 158
 المصدر السابق. - 159
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 .المصاحف
شاع في مسألة الفيل وما رجح منه بالرواية  رسالة فيما -13

 .والدليل
 .القدر المسنون في اللحى -14

 المطلب الثاني: التعريف بالمخطو .

 الفرع األول: اسم المخطو  وتوثيق نسبته للمؤلف.

هذه الرسالة المخطوطة تحمل عنوانا هو: رسالة في حكم نظر الذمية 
ي بن حمزة األيديني، إلٰى المسلمة، وتنسب إلٰى العالمة محمد أفند

 ذلك: علىٰ والذي يدل 

األول: أن إحدى النسخ وهي التي أشرت لها بالرمز )ط( من  -
 اليابان،-جامعة طوكيو –معهد الثقافة والدراسات الشرقية 

أشار ناسخها في نهاية الرسالة إلٰى نسبتها إلٰى محمد بن حمزة 
كم نظر حاأليديني بقوله: )تمت الرسالة للعالم محمد أفندي في 

 االذمية إلٰى المسلمة(.
الثاني: أن من ترجموا للشيخ محمد بن حمزة األيديني مثل  -

كحالة في معجم المؤلفين، والبغدادي في هدية العارفين، 
وإيضاح المكنون، ذكروا هذه الرسالة التي بين أيدينا من ضمن 

 الرسائل التي ألفها محمد بن حمزة األيديني.
المؤلف في هذه الرسالة لرسائل أخرى الثالث: مشابهة أسلوب  -

تنسب إلٰى العالمة األيدينى، فقد جاء في فهرس المخطوطات 
الفقه الحنفي، ذكر لمجموع من رسائل وفتاوى  2/6الظاهرية 

كتب عليه أنه لمحمد بن حمزة األيديني، جاء في أوله " الحمد 
عباده الذين اصطفى، اعلم ..." ورسالتنا هذه  علىٰ هلل وسالم 

 كذلك. 
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 الفرع الثاني: وصف المخطو .

 نسختين خطيتين: علىٰ اعتمدت في هذا التحقيق 

 –جامعة طوكيوا -إحداهما من معهد الثقافة الشرقية  -
( برقم 52ق)1اليابان،وتقع في ورقة واحدة ضمن مجموع: 

ثالثة وعشرين سطرا، بخط جيد  علىٰ (، وتحتوي 1143)
 إلٰى سنة النسخ، وقد أرمزتمقروء، لم تشر إلٰى اسم الناسخ وال 

 لهل بالرمز )ط(.
المملكة العربية -الثانية: من جامعة الملك سعود / الرياض -

السعودية، وال يوجد بها رقم، وعدد أوراقها ثالثة، ومكتوبة بخط 
النسخ، وهي مقرؤة وواضحة، احتوت الصفحة األولى منها 

لثة اتسعة عشر سطرا، والث علىٰ ثمانية عشر سطرا، والثانية 
حواشيها، وقد  علىٰ عشرة أسطر، مع وجود تعليقات  علىٰ 

 أرمزت لهل بالرمز )س(.
 الفرع الثالث: منهج المؤلف في المخطو .

لم يصرح المؤلف عن منهجه في رسالته، وبالنظر في الرسالة 
 وتتبع جزئياتها تبين اآلتي: 

كتب المتقدمين من العلماء  علىٰ أن المؤلف اعتمد في رسالته  -1
 ل عنها سواء بالحرف أو بالمعنى.ونق

يكثر من ذكر أقوال العلماء المؤيدين لرأيه، مع ذكر األدلة من  -2
 القرآن أو السنة.

بعد ذكر الحكم يسرد  آراء العلماء القائلين به، ومن يخالفهم ،  -3
 ثم يرجح ما يراه منها  وفق األدلة الشرعية.

اء مؤلف هذه الرسالة حنفي المذهب، وغالبا بعد سوق أر  -4
المذهب الحنفي تراه يعدد القائلين بهذا الحكم من المذهب 

 الشافعي كالغزالي وغيره .
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اعتمد المؤلف في رسالته أسلوبا سهال يظهر ذلك في عباراته  -5
المتميزة بالسهولة والبعد عن المصطلحات المعقدة، التي يحتاج 

 الفقهية. فهمها الرجوع إلٰى المعاجم اللغوية أو
 صادر المؤلف في الرسالة.الفرع الرابع: م

 النحو اآلتي: علىٰ عدة مصادر في رسالته وهي  علىٰ اعتمد المؤلف 

 . أوال: كتب التفسير 
 الكشاف للزمخشري . -1
 بحر العلوم للسمرقندي -2

 .ثانيا: كتب الفقه الشافعي 
 الوسيط للغزالي. -1
 التهذيب للبغوي. -2
 روضة الطالبين للنووي. -3
 متن المنهاج. علىٰ السراج الوهاج  -4

 تب الفقه الحنفي.ك 
 نصاب االحتساب. -1
 المجتبى. -2
 تنوير األبصار وجامع البحار. -3
 الملتقط في الفتاوى . -4
 الفتاوى التترخانية. -5
البزازية)ويعرف بالجامع الوجيز( البن البزاز الكردي  -6

 الحنفي.
 ومجمع الفتاوى. -7
 السراج الوهاج" شرح مختصر القدوري". -8

 .كتب القواعد الفقهية 
 البن نجيم المصري.األشباه والنظائر  -1
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 نسخ المخطوطة المستخدمة في التحقيق
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عباده الذين اصطفى، اعلم أنه اختلف في نظر  علىٰ الحمد هلل وسالم 
الذمية إلٰى المسلمة، فقيل: إنه كنظر المسلمة إلٰى المسلمة، وأنَّ النَّساء 

، واختاره من الشافعية 160كلهن سواء ]في حل نظر بعضهن إلٰى بعض[
، وبه يشعر ما ذكره بعض علمائنا: "إنه إذا ماتت امرأة 161ليالغزا

بين رجال ليس معهم من النساء إال امرأة ذمية   162مسلمة ]في السفر[
 ". 163يعلمونها كيفية غسلها فتغسلها

الموافق لظاهر  164وقيل: إنه كنظر الرجل إلٰى األجنبية، وهو ]األحوط[
ير المؤمنين عمر بن وبه قال أم ،النص في قوله تعالى )أو نسائهن(

نساء أهل  166" ]أن يمنع[  أبي عبيدة بن الجراح  165]إلٰى[ الخطاب  
 ".انتهى 167]الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات

ترجمان القرآن ورئيس المفسرين وأحد عبادلة الفقهاء -أيضا-وبه قال
: قوله تعالى: )أو فقالعبد هللا بن عباس  168والمحدثين حبر األمة[

بين يدي  169( هّن المؤمنات، ألنه ليس للمؤمنات أن يتجردننسائهن
 .170المشركة، كذا في الكشاف

                                                             
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 160
، والغزالي: هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد اإلمام 5/30انظر الوسيط للغزالي  - 161

الفقيه، زين الدين حجة اإلسالم، من مؤلفاته إحياء علوم الدين، والمستصفى، وغير ذلك توفي سنة 

 .6/191، وطبقات الشافعية الكبرى 4/216ه، انظر وفيات ااالعيان505)
 سقطت من )ط(  - 162
 .2/306انظر البحر الرائق  - 163
 في )ط( األحفظ . - 164
 في النسخة )ط( وأبي عبيدة. - 165
 في النسخة )ط( ولهذا يمنع. - 166
ث   ب ن   قَي س   عَن   ،1/296أخرج عبد الرزاق في مصنفه  - 167  ب ن   ُعبَي َدةَ  أَب ي إ لَى ُعَمرُ  كَتَبَ : قَالَ  ال َحار 

اح   ن   ن َساءً  أَنَّ » بَلَغَن ي: ال َجرَّ ينَ  ن َساء   م  ل م  ُخل نَ  ق بَلَكَ  ال ُمس  امَ  يَد  كَات   ن َساء   َمعَ  ال َحمَّ  أَشَدَّ  ذَل كَ  عَن   فَان هَ  ال ُمش ر 
ي ، نَّهُ  النَّه  ل   الَ  فَإ  َرأَة   يَح  م  نُ  ال  م  م   بَاّللَّ   تُؤ  ، َوال يَو  ر  خ  َرات َها يََرى أَن   اْل  ين َها أَه ل   َغي رُ  َعو  ُ  فََكانَ : قَالَ . «د   ب نُ  ُعبَادَة
ُحوٌل، نَُسي  ، ُ  تُقَب  لَ  أَن   يَك َرهُونَ  َوسُلَي َمانُ  َوَمك  أَة ل َمةُ  ال َمر  َ  ال ُمس  أَة ن   ال َمر  تَاب   أَه ل   م  وانظر البيان  ." ال ك 

 18/547والتحصيل 
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 168
 في النسخة )س( ليس للمؤمنات أن تتجرد. - 169
 في )ط( كذا في الكشاف والمعالم - 170
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في تفسيره فقال:)أو  171ووافقه مفتي الحنفية الفقيه أبو الليث السمرقندي
 173، ويكره للمرأة ]أن تظهر زينتها[172نسائهن( ]يعني نساء أهل دينهن[

 ، ألنها تصف عند الرجال.174عند امرأة كتابية

نسائهن العفائف، وال ينبغي أن تنظر إليها امرأة فاجرة، ألنها  ]ويقال:
  175انتهى[ .تصف عند الرجال

ورجحه الشيخ محي الدين النووي فقال في  ،واختاره من الشافعية البغوي 
عند  176الروضة: " وفي نظر الذمية إلٰى المسلمة وجهان: ]أصحهما[

 .الغزالي: كالمسلمة، وأصحهما عند البغوي: المنع

على هذا ال تدخل الذمية الحمام مع المسلمات، ]وما صححه البغوي ف
 177انتهى[ .هو األصح، والصحيح: وسائر الكافرات كالذمية في هذا

]فقال: )أو نسائهن( نساء أهل دينهن  ،في السراج الوهاج-أيضا-واختاره
ال يحل للمسلمة أن تنكشف عند كتابية أو  178وهن المسلمات، حتى[

  .ون أمة لهامشركة إال أن تك

فقال: ])أو نسائهن(: النساء -أيضا- 179واختاره في نصاب االحتساب 
، إال أن تكون 180المؤمنات ال يحّل المرأٍة أن تتجّرد بين يدي مشركة[

  .أمًة لها

                                                             
هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث الملقب بإمام الهدى، من أئمة  - 171

ه، وقيل 373الحنفية ومن الزهاد المتصوفين، له تصانيف عديدة منها )تنبيه الغافلين(، توفي سنة )

 .5/248م للزكلي ، واألعال16/322ه(، انظر سير أعالم النبالء 375سنة 
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 172
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 173
 في النسخة )ط( فاجرة. - 174
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 175
 سقطت من )ط(. - 176
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 177
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 178
بن عوض السنامي الحنفي المتوفى كتاب حنفي في السياسة الشرعية، لمؤلفه عمر بن محمد  - 179

 ه(.734سنة )
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 180
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فقال: ]وفي المجذيات:  182في المجتبى 181وصّحَحُه اإلمام الزاهدي
ال  183ألصح أنه[والذمية هل لها أن تنظر إلٰى المسلمة؟ فيه وجهان: وا

يجوز وهي كالرجل األجنبي، وصححه في التنوير أيضا فقال: والذمية 
 فال تنظر إلٰى المسلمة. انتهى 184كالرجل األجنبي في األصح

 لىٰ عواختلف أيضا في الصبيان الذين يشتهون النسوان ويقدرون  
إتيانهن هل لهم الدخول عليهن والحضور لديهن، فقيل: نعم، ففي 

"وليس الصبي كالبالغ في النظر إلٰى  :عن الملتقط 185ن نجيماألشباه الب
النساء إلٰى خمس عشرة  علىٰ األجنبية والخلوة، فيجوز له الدخول 

 ". انتهى.186سنة

أولي الحمية من ذوي األبصار أنه ال يغتر به إال البله  علىٰ وال يخفى 
]من األغمار، كيف والمعنى الموجب لمنع البالغ من ذلك موجود بال 

رية فيما هنالك، وكم عوهد فيه من الفضائح، وكائن شوهد من صنوف م
، والقول 187القبائح، السيما في دور المترفين ومساكن المسرفين[

الصحيح الموافق للنص الصريح، أعني قوله تعالى: )أو الطفل الذين لم 
 .188عورات النساء( جوازه، وهو المرجح في كتب الشافعية علىٰ يظهروا 

                                                             
دهو  - 181 َجاء ال ُمْختَار بن َمْحُمود بن ُمَحمَّ اهِدّي أَبُو الرَّ زميني اإِلَمام الملقب نجم الدّين لَهُ شرح غالزَّ

ة َوله اْلقنية تفقه على َعاَلء الدّين بن سديد ابْ  ،اْلقَدُوِرّي شرح نَفِيس ن ُمَحمَّد الخياطي وبرهان اأْلَئِمَّ

ة، انظر الجواهر مائَ سنة ثََمان َوخمسين وست  َوغَيرهَما، َماتَ ُمَحمَّد بن عبد الْكَِريم التكستاني 

 .7/193، واإلعالم للزركلي 2/166المضيئة في طبقا الحنفية 
ود الغزميني، هو "المجتبى شرح مختصر القدوري" لنجم الدين مختار بن محمد بن محم - 182

 ه، وهو من أهم الكتب في الفقه الحنفي، وال يزال مخطوطا.658المتوفى سنة 
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 183
 .1/656انظر الدر المختار شرح تنوير األبصار  - 184
هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي مصري، له تصانيف عديدة  - 185

ه(، انظر الفوائد البهية في 970اه والنظائر"، و "البحر الرائق"، وغيرهما، توفي سنة )منها " األشب
 .3/64، واألعالم للزركلي 10/523، وشذرات الذهب 134تراجم الحنفية ص

 .1/265األشباه والنظائر  - 186
 ما بين قوسين سقط من )ط(. - 187
 .3/130ومغني المحتاج  3/111وأسنى المطالب  16/134والمجموع  5/239انظر التهذيب   - 188
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بلغ الشهوة  190ولفظها: والغالم ]إذا[ 189التترخانيةوالمذكور في 
 . 191كالبالغ

 .]وشرح الزاهدي ولفظه: الغالم إذا بلغ حد الشهوة كالفحل

ولفظها: "والصغير الذي ال يجامع فهو محرم، والذي يجامع  192والبزازية
ولفظه: " أما الصغير الذي ال يجامع فهو  193ومجمع الفتاوى  .كالبالغ

 ليس بمحرم كالبالغ".محرم، والذي يجامع ف

: والمراد من قوله تعالى: )أو الطفل الذين لم 194والسراج الوهاج ولفظه[
عورات النساء( الصغار الذين ال رغبة لهم في النساء، ولم  علىٰ يظهروا 

يبلغوا مبلغا يطيقون فيه إتيان النساء، فأما الصبي الذي قد ظهرت له 
 رغبة فحكمه حكم البالغ. 

هللا  وإليه ينتهي السبيل األقوم، وصلى ،عالى أعلم وأحكموهللا سبحانه وت
 رسوله وصحبه وسلم.    علىٰ 

 .]تمت الرسالة للعالم محمد أفندي في حكم نظر الذمية إلٰى المسلمة[

 قائمة المصادر والمراجع

  مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين إبراهيم  علىٰ األشباه والنظائر
ه( وضع 970المصري المتوفى سنة ) بن محمد المعروف بابن نجيم

حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميران، الناشر: دار الكتب 
 م.1999ه، 1419لبنان، ط-العلمية، بيروت

  األعالم للزركلي، خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس
                                                             

 ( .28155،  رقم) 18/97الفتاوى التاترخانية  - 189
 سقطت من النسخة )س(. - 190
 (.28155، رقم )81/97الفتاوى  التترخانية - 191
كتاب في الفقه الحنفي للشيخ حافظ الدين بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي  - 192

 ف )بالجامع الوجيز(.ه(، ويعر827الحنفي المتوفى سنة )

 
 ال يزال مخطوطا . - 193
 ما بين القوسين سقط من النسخة )ط(  - 194
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ه(، الناشر: دار العلم 1396الزركلي، الدمشقي المتوفى سنة)
 م.2002عشر، سنة  للماليين، ط الخامسة

  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا محمد بن زكريا
ه(،دار 926األنصاري زين الدين ،أبو يحي السنيكي المتوفى سنة )

 الكتاب اإلسالمي، بدون ط.
  إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد

ه(، 1399) أمين بن مير سليم الباباني، البغدادي، المتوفى سنة
عنى بتصحيحه ونسخه: محمد شرف الدين، الناشر: دار إحياء 

 لبنان ، والمعلم رفعت بيلكة  الكليسي.-التراث العربي، بيروت
  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين إبراهيم بن محمد المعروف

ه(، دار الكتب العلمية، 970بابن نجيم المصري، المتوفى سنة )
 م.1997-ه 1418األولى  لبنان، ط-بيروت

  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو
ه(، دار 520الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة )

 م .1988 -ه1408لبنان ،ط الثانية -الغرب اإلسالمي،بيروت
  ء االتهذيب في فقه اإلمام الشافعي، أبو محمد الحسن بن مسعود الفر

ه، تحقيق: عادل أحمد عبد 516البغوي، الشافعي المتوفى سنة )
الموجود، وعلي محمد معوض ،دار الكتب العلمية، ط األولى 

 م.1997 -ه1418
  الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، عبدالقادر بن محمد بن نصر

ه(، 775هللا القرشي، أبو محمد محي الدين الحنفي، المتوفى سنة )
 كراتشي . -محمد كتب خانة الناشر :مير

  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن
محمد الحصني، المعروف بعالء الدين الحصكفي، الحنفي المتوفى 

ه( تحقيق:عبد المنعم خليل إبراهيم، ط األولى 1088سنة )
 م .2002-ه1423

 ن بن عمر بن رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين محمد أمي
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ه، دار 1252عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة )
 م.1992-ه1412بيروت، ط. الثانية –الفكر 

  روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكرياء محي الدين بن بحر بن
ه( تحقيق: زهير الشاويش، المكتب 676شرف النووي  المتوفى سنة)

 م(.1991-ه1412الثالثة )عمان، ط:  -دمشق -اإلسالمي،بيروت
  متن المنهاج، محمد الزهري الغمراوي، المتوفى  علىٰ السراج الوهاج

 بيروت، بدون ط. -ه(، دار المعرفة للطباعة والنشر1337سنة)
  سير أعالم النبالء، شمس الدين أبوعبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان

ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين 748الذهبي، المتوفى سنة)
-ه1405إشراف شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط:الثانية )ب

 م( .1985
  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبدالحي بن أحمد بن محمد بن

ه( تحقيق: محمود 1089عماد العكري الحنبلي، المتوفى سنة)
بيروت، ط األولى  -دمشق-األرنؤوط، الناشر: دار ابن كثير

 م( .1986 -ه1406)
  الكبرى،تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي طبقات الشافعية

ه( تحقيق: محمود محمد الطناحي، د. عبدالفتاح 771المتوفى سنة)
 ه.1413محمد الحلو، الناشر هجر للطباعة والنشر ،ط الثانية 

  المجموع شرح المهذب ،مع تكملة السبكي والمطيعي ، أبو زكريا محي
 ه(، دار الفكر .676سنة) الدين بن يحي بن شرف النووي المتوفى

  ،معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة
بيروت، دار إحياء -ه(، مكتبة المتنبي1408الدمشقي المتوفى سنة)

 بيروت.-التراث العربي
  مغني المحتاج إلٰى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد

ه(، دار 977لمتوفى سنة)بن أحمد الخطيب الشربيني، الشافعي ا
 م بيروت.1978الفكر،

  نصاب االحتساب، عمر بن محمد بن عوض السنامي الحنفي
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 ه(.734المتوفى سنة)
  الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي

ه( تحقيق :أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد 505المتوفى سنة)
 ه.1417القاهرة، ط األولى -تامر ،دار السالم

  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد
ه( وكالة المعارف 1399أمين مير سليم الباباني ،البغدادي المتوفى)

 م.1951الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
 

 

 

 

  


