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توظيف التراث التاريخي في روايات الغيطاني
د.عبداهلل صالح الطاهر -كلية التربية  -جامعة بني وليد

تمهيد:

للتاريخ أهميته الكبرى في حياة األمم ،فهو الذاكرة التي تشه ه ه ه ه ه هههم ولم ودما األمم أم ا ها

تحرص كل أما ولم تم ين تاريخها ،إذا كانت الحضه ههارة الم اد ه هرة جم زلهت أ

اف هارها ت وجها

في ال صههر الحالي ،فهنها ي كم ن أت تتركر لقيما الماضههي نهن افاته إاهههاماته الحضههاريا التي كات
لها

ر كبير فيما دلت إليه الحضارة الم ادرة اآلت.
األ يب من أكثر الراس إحسه ه ههااه ه هها نقيما الضمن ،ماضه ه ههيه حاضه ه ههر مسه ه ههت بله ألت ت ر ته

اإلزماعيا من تمخل في نطاق هذا الضمن نأشه ه اله المختل ا ،من فم فهت إحس ههاا ههه نالماض ههي التاريخ
نبع أاه ه ههااه ه هها من ومع ت ر ته اإلزماعيا ،م اكشه ه ههته للضمن جبل أفرال
الم رفا

م الكتانا ،كما تل ب الخبرة

ار كبي ار في ترميا هذا اإلحس ههاس لمى األ يب ،حيش كشه ه ل الماض ههي وي األ يب يض

زر افم كبيرة من ر افم الث افا التي ك وم البرال ال ري وليها.

إذ ا كات األ يب كش ه ه ر نقيما الضمن من هذ الرواحي ،فهت هرام يما أكبر للماضه ههي إذ مثل

المالذ المل أ لأل يب الذي كعيش في وص ههر مليل ناإلحبااام المتكررة ،يشه ه ر نال هر اي ت ار
في فمن اآللا التي حلت محل الش ور األحاايس.
إذا ندرنا إلم توظيف األ نال لت ار التاريخ لسه ه ه ه ه ه ههول ن م أت هذ الداهرة واما في كل
اآل ا

ال ههالميهها ،ي تميض األ

ال ر ي حههم  ،ذلههت أت افع ات هها األ نههال إلم التههاريخ تتسه ه ه ه ه ه ههم

نالمشاركا في الثورة التمر ولم األ ضاع السائمة ،تلوذ نالتاريخ اوت اض اف اوتبا ار ،من الم ر ل أت
( يليام شه سهبيرق جم ااهتثمر في ترافه المسهرحي الما ة التاريخيا التي جممها (زولتارمق ااهتثما ار ايبا،
ير أنه تميض ن مرته ولم تص ههوير ووالم الش ههخص ههيا ما ك تورها من تهير ،نحيش أنه ن
شخصيام إنسانيا خالمة ألنها تخااب اإلنسات في كل م

في خلع

(1ق
ات.

كمهها ات ههه كثير من األ نههال ال ههالميين الكبههار هههذا ايت ها  ،ذلههت تر ي هها ألومههالهم اإلزههماعيهها

الممض جا نالتاريخ ال ومي لهم.

( )1الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث ،د .قام عبدة قاسممممممم  ،د .أحمد الهواري ،الهيئة المصمممممممرية لط تاب،1 ،
ص.232
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إذا كانت اههما توظيف التاريخ والميا ،فهت األ نال ال ر

ولم أراهههم وميم الر اكا ال ر يا

ن يههب مح و  ،جههم ظ وا التههاريخ في أومههالهم الر ائيهها ،فر يههب مح و كتههب الر اكهها التههاريخيهها مع
تركيض ولم تاريخ مصه ه ه ه ههر ال رووني ،كما اهتم جرجي فيمات نالر اكا التاريخيا ،لكره ركض ولم ن ا
الضه ه ه ل في التاريخ اإلا ه ههالمي ،كما كم ن اوتبار ولي أحمم ناكير رائما في هذا الم ا  ،ل له من
الص ه ه ه ه ه ه ه و ا نم ات اوتبار كثير من األوما الر ائيا التاريخيا ر اكام تاريخيا لم ر احتوائها ولم

أحماث تاريخيا ،فالر اكا التاريخيا ا ه ههر فري له أاه ه هس ه ههه جواوم  ،كما أنه له تكتي ا خاد ه هها ،فالر اكا
التاريخي ي ت ري كما ك هم الب ض ((زت مكم التاريخ لل ارئ نالمرجا األ لم ألت فائع التاريخ ك يلا
نأ ال هذ المهما ،إنما تكمن يمتها في ممى زراوا الكاتب في ااه ه ه ه ههتهال الحمث التاريخي اوتما

إاا ار يرطلع مره لم ال ا جضيا حيا من جضاكا م تم ه الراهنقق(1ق.

فههال ار ي الههذي يوظل التههاريخ يربهي أت ك وت لههه الووي الكههافي نمهها يوظ ههه فهو ليس مطههالبهها

زت مكم الما ة التاريخيا نحذافيرها ألت كتب التاريخ ك يلا زذلت ،كما أنه ير مطالب زتحس ه ههين د ه ههورة
هذا التاريخ ،من خال إوا ة كتازته نش ه ه ه ه ه ه ه ل فري يتي لل مهور اإل با ولم جرالته ،لكره مطالب
ناتخاذ موجل م ين من هذا التاريخ ،مطالب ناختيار جيع ألحماث مرت اة إوا ة ده ه ه ه ه ه ههيا تها زر يا

وصه ه ه هريا نشه ه ه ه ل إك ازي في جض ه ه ههاكا الواجع الم تمع ،س ه ه ههبب هذ الصه ه ه ه و ام التي تواجه الر اكا

التاريخيا فهت د ه ه ه ه ه ه ه و ا نالها تواجه المارس في ت ري ها ،لذلت فهت الر ا الم ر ل (ترنرق يرى أت
ت ريف الر اكا التاريخيا ي كم ن التودههل إليه من خال السههمام الش ه ليا للرووين التاريخ الر اكا،

فهو يرى أت ايختالل زيرهما ي يرجع إلم الش ه ه ه ه ه ه ه ل أت خصه ه ه ه ه ه ههوده ه ه ه ه ه ههيا الر اكا التاريخيا تقبع في
المض ه ه ه ه ههموت ن س ه ه ه ه ههه ،كما أت هرام فالفا أنواع متبايرا من الر اكام التاريخيا ي يربهي الخل زيرهما،
فهرام التي تل ع الماضه ه ه ههي تختروه ،هرام الر اكا التي ت رع الماضه ه ه ههي توريه ،الر اكا التي تب ثه
ت م

(2ق
.

يشت أت هرام اختالفا كبي ار زين هذ األنواع الثالفا من حيش الش ل المضموت ،لذلت فهت

كثي ار ما نطلع وليه (ر اكا تاريخياق ي كم ن اوتبار كذلت ،نسه ه ه ه ه ههبب ال هم الخاات للر اكا التاريخيا،
الذي أ ى إلم ااتهراق الر ائي في التحليل التاريخي الم م البحش ون هامشيام ت اديل التاريخ
نشه ه ه ه ل جال يرأى ون ر ا ال مل األ زي ،التي ت وم ولم ايزتكار اإلزماع إوا ة التشه ه ه ه يل الخلع
ال ري.

( )1الرواية والتراث السردي ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي1992 ،1 ،م ،ص.5
( )2ينظر :الرواية والتاريخ ،فريال غيوري ،مجطة فصول ،العدد  ،2لمجطد 1982 ،2م ،ص.195
2021
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فههاأل يههب في توظي ههه للتههاريخ في أومههالههه األ زيهها يزههم أت كعيش حههالهها من الرفض الخر
المشه ه ه ههر ع ولم التاريخ ،ي يربهي أت يت يم نالحرفيا التاريخيا ،التي جم ت سه ه ه ههم ومله األ زي زل ((إنه

ك وت في حل من ال يو الص ه ههارما التي ك رض ه ههها المسر ،ولم ن س ه ههه ،فهو يرى في الحقي ا التاريخيا
شه ههيأا أشه ههبه نالهي ل ال ديم ،في سه ههوها نخياله ال ري لحما ير خ فيها من ر حه اإلزماعيا ،فهذا الحمث
التاريخي جم ااه ه ههتوى كائرا حيا جالنا وبر ال صه ه ههور ،ليس ولم ده ه ههورته التاريخيا الم ي ا ،لكن في

اإلاار ال ام للحقي ا التاريخياقق(1ق.
إذا كات توظيف التاريخ في األوما األ زيا ي ك ري نالتاريخ زود ه ه ه ه ه ه ه اكا ،فهنه يلضمه أت
يتس ه ههم نال مرة ولم اا ه ههتخالص ال برة من خال هذا التاريخ ،ذلت ون اريع جا المالحدا ت مع

الردر إلم زواان األمور ،مض ذلت زر ا ال صر ،ليس م ر الوجول ورم الحقبا التاريخيا ،ولم
ٍ
كل ((فالر ائي المسر ،تلضمه د ه ه ه تات و يلا تاريخيا تسه ه ههتطيع أت تسه ه ههتخل الصه ه ههورة من ا ه ه ه الم
الماضه ه ههي ،تكوت األفكار ون حقي ته ،جوة الخيا الخالع الذي كسه ه ههتطيع ااه ه ههتحضه ه ههار األحااه ه ههيس
المشاور التي ألمت زر وس أهل تلت ال صور الهازرةقق(2ق.

ولي ه فهت التاريخ تميض نالتس ه ه ه ه ه يل الشه ه ه ه ههامل المسه ه ه ه ههتووب لألحماث مع جمرته ولم التحليل

الم ص ههل للوجائع التاريخيا ،زيرما ت مم الر اكا التاريخيا إلم اختطال اللمحا التي تض ههيل لها جوانب
م يرا ،كما تمتلت الر اكا التاريخيا نالتصههوير الودههل الحوار اههائر ال وانب ال ماليا التي ت طي
للر اكهها ن ههما راميهها مسف ار ،كمهها أنههه تثير وبع الههذاكرة البطويم في ن وس فيرهها ،ت ههاني من اينهضام
الما ي الر حي ،تعيش في م اررة اإلحبا

اليأس.

ردرة ا ه ه هري ا إلم األ نال الذي ظ وا التاريخ زووي امتما ن حم أنهم ((ت اولوا مع التاريخ

ر ائيا لم يرحص ه ه ه ههر ا اخل اإلاار الهر ي ،نطل ارحوا جانبا جمكا يلتص ه ه ه ههع نالواجع أكثر ي اكش
اآلما اللصه ه ه ههي ا الحياة ،إت لم ك ال ها م ال ا اضه ه ه ههحا ،كانت محا لتهم هي إحيال الماضه ه ه ههي في
خيا األما ليتحرم فيها إحساااها زذاتها حاضرها ،الذي هو امتما لذلت الماضيقق(3ق.

مما ا ه ههبع ال و نأت الر اكا التاريخيا ليس ه ههت هي تلت الر اكا التي تهتم نالت اد ه ههيل التاريخيا

البحثا ،إنما هي الر اكا التي ت وم ولم انت ال أحماث ن يرها تصه ههل إلزراف مضه ههامين م اد ه هرة ،كما
أنها ت يم اكتشههال التاريخ زر يا ال رات ،لذلت فهنها تضههيف إلم هذ الما ة التاريخيا المرت اة ورصهر
الخيا

التش ههوق ا ههائر ال راد ههر ال ماليا األخرى  ،التي تتص ههل زها الر اكام األخرى ،ذلت فهت

()1الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث ،مرجع سابق ،ص.14
()2الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث ،مرجع سابق ،ص.51
()3الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ ،سطمان الشطي ،المطابع العصرية ،ال ويت1976 ،1 ،م ،ص29
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وم ا كبي ار مما نطلع وليه ااهم (ر اكام تاريخياق لن يرسهحب وليه هذا الودهل إذا أنه اه وت أجر
إلم المرس التاريخي ليس الر اكا التاريخيا.
المبحث األول :توظيف التاريخ عند الغيطاني:

ورم الرجوع إلم األوما الر ائيا الم تممة ولم التاريخ ،كم ن ت سيمها إلم ش لين أااايين
الشه ه ه ل األ

يردر إلم التاريخ ولم اوتبار ما ة ح ائيا ك وم وليها البرال الر ائي ،ي يل أ

الر ائي إلم تهيير الكثير من حوا ث هذا التاريخ إي ن مر كس ه ه ه ههير ،هذا الشه ه ه ه ه ل يتش ه ه ه ههانه مع الكتانا

التاريخيا في دمجه أمانيه.

الش ه ه ه ه ه ه ه ها الثهاني هو الذي يردر إلم التهاريخ ي ولم اوتبهار أنه ما ة كحهاكيهها لكن ولم
اوتبار أنه ما ة د ه ههالحا ل اه ه ه ا ولم الواجع المعيش ،فهو كس ه ههتلهم في هذ الحالا ر ا التاريخ ما
كصههل إلزراف المضههامين األاههااههيا ايجتماعيا الم اد هرة ،في هذا الش ه ل ((يتم ت مكم ن
جميم (الر اكاق إنتا

يلا جميمة لها دلا نالضمن ال ميم الذي ظهر فيه الر

قق(1ق.

اههر ي

ولم أااس الت سيم السازع كم ن اوتبار الكثير من الر اكام التاريخيا من الروع األ  ،من
أمثلتها ر اكام جرجي فيمات ولي أحمم ناكير وبمالحميم جو ة السه ه ه ه ه ه ههحار ،حيش اوتمم هسيل ولم
ااترسا ،الما ة التاريخيا ،زيرما يرتمي إلم الروع الثاني درع هللا إزراهيم يوال ال يم إميلي حبيبي
يأتي جما الغيطاني في الي تهم من هذ الراحيا.

ل م ات ه الر ائي جما الغيطاني إلم التراث التاريخي موظ ا شه ه ه ههخصه ه ه ههياته رموف في ال ميم

من أوماله ال صه ه هص ه ههيا الر ائيا من التاريخ ،ل ل ر اكا (الضيري زركامق هي أزرف ر اكام الغيطاني
التي ت وم ولم توظيف تاريخ ال صر المملوكي.
تم ر ر اكا (_الضيري زركامق في ال صر المملوكي ،ذلت ال صر السريع في إك اوه تحويته،

المليل نالمتراجض ه ه ه ههام ،تلت

الر اكا فترة محم ة في تاريخ مص ه ه ه ههر المملوكيا ذلت في أ اخر فترة

ح م المماليت ،ماكا ظهور

لا األترام ال ثمانيين (912هه922-ههق جم شهمم هذ ال ترة ال صيرة

ووامل ا و

لا ،يام

لا أخرى ولم أن اضها.

تبمأ الر اكا نسه ههر من مشه ههاهمام رحالا زرمجي يموم ((فيما ا ه ه ونتي جانتيقق هو من ف ار
ال اهرة المتر ين وليها ائما ،يح ي هذا السههر أحوا ال اهرة 1922هه ه ه ه ه ه ه ه ه وام 1517م ،وليرا أت

نالحظ أت اام الرحالا ذكر التاريخ ه ريا ميال كا ك مم إلم إجراورا نأنرا في رحا

التاريخ.

()1الرواية والتراث السردي ،سعيد يقطين ،مرجع سابق ،ص.5
2021
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في اه ه ههر مشه ه ههاهمام الرحالا ألحوا ال اهرة ده ه ههل م ثل لما جمث إنات تهلب ال ثمانيين
ولم المماليت ،مااا أهل البال من جضع خول اضط ار

ما أدا

الراس من تهيير حتمي في

أالو حياتهم ،ك و الرحالا و ب ا و ال اهرة في أيمي ال ثمانيين.
(( جه ال اهرة ريب وري ،ليس ما ورفته في رحالتي السان ا ،أحا يش الراس تهيرم ،أورل

لها البال

له اتها ،أرى جه المميرا مريضها يوشهت ولم الب ال امرأة مذوورة تخشهم ا تصهازها خر

الليل حتم السه ه ههمال نحيلا فرجال ،د ه ه ه ا ها نه كمر ،مهطاة نضه ه ههبا

جا م من زال ن يمةقق(1ق ،هذ

ايفتتاحيا ك وت الر ائي جم زمأ ر ايته من الرهاكا ف ي هذ ايفتتاحيا تلخي

اختصه ههار لما تم ،هو

في هذا كسير ولم أالو و سي ،فم ن م ذلت يمخل في ار األحماث التي أ م إلم هذ الرهاكا.

انت ل الغيطاني مباش ه ه ه هرة ن م هذ ايفتتاحيا إلم فصه ه ه ههو ر ايته ،ير أنه كطلع وليها ااه ه ه ههم

فصه ه ه ههو  ،زل أالع وليها (ا ه ه ه ه ار جامق ذلت ت مي ا للحس التاريخي الذي ك تب ت ر ته اإلزماعيا في
محار ه.
في الس ه ه ه ه ه ه ه ار ق األ

تحمث وما جرى ل لي زن أزي ال و  ،ماكا ظهور الضيري زركام لبري

مواههم ،جم تضههمن هذا الس ه ار ق م مووا من الرمالام الت ارير التي تشههرا جل المتحسههب السههازع
ولم زن أزي ال و دههم ر الح م وليه ناإلومام ،ذلت نسههبب اههيرته الدالما في الرعيا أفرال توليه

الحسه ههبا ،جم حثت هذ الت ارير الراس ولم ايلت ال حو شه ههخصه ههيا وديما خذة في الدهور ،هي
شههخصههيا الضيري زركاته ،الذي اههيشهههل مرصههب المحتسههب ال ميم ،جم أشههيع زين الراس ح اكام ون
الضيري تم ولم ومله حبه للمسا اة زين الراس محار ا ال سا الدلم ،مما أوطم للراس أمال جميما

في الخالص مما لحع زهم ولم يم المحتسب السازع.

السه ه ه ه ه ه ار ق الثاني الذي جال تحت وروات (شهه ه ه ه ههر ق ن م الضيري زركامق فبام أمر الوع

ا ه ه ه م  ،اتسه ه ههاع حده ،يبمأ الس ه ه ه ار ق الثاني نالرمال اآلتي ((كا أهالي ال اهرة ،أمر موينا السه ه ههلطات
زتس ههليم الم رم ازن الم رم ولي زن أزي ال و إلم ناظر الحس ههبا الشه هري ا الضيري زركام زن موا ههم،

ليتولم أمر  ،ي ههأخ ههذ ح وق الر ههاس مر هههقق(2ق ،تتوالم الر ههمالام ال ههمووام للضيري زرك ههام ن ههالتوفيع
السههما  ،يحصههل ولم مباركا الشههيخ أزي الس ه و أحم ال لمال الم ر فين ،ولمال مصههر ،حين أر ا

فيه جار ن اة مل أهم من نطش السه ه ه ه ه ههلطا ،ألنه ليس مت اليا ي متهر ا ،إنما ك رل أحوا الخلع،
ي ش ر جسمه لذكر المدالم ،كأنل ت ذيب اإلنسات يركع للصلوام في أ جاتها.

()1الزيني بركات ،جمال الغيطاني ،الهيئة المصرية لط تاب ،القاهرة ،1 ،ص.9
()2المصدر نفسه ،ص.68
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ف ي هذا السه ه ار ق يتحمث الر ائي ون ش ههخص ههيا لها

ر أا ههاا ههي في الر اكا هي ش ههخص ههيا

(ا ه ه ه ه ه ه ه يم ال ويريق حيش كمثل جانب الطهر البرالة في هذ الر اكا التي اه ه ه ه ه ه ههيسه ه ه ه ه ه ههيطر وليها والم
البصهادهين هي شهخصهيا حالما تريم أت تر م نالهم ل ايامأرات الر سهي (( لو كمضهي إلم جامع
الحسه ه ه ههين ،كشه ه ه ههم ومر إلم البا

األخضه ه ه ههر ،ي ك ارق الحبيب ،يتلو األذكار يراجي الشه ه ه هههيم،

لو

كمضي إلم مساا يرضع خمارها ،كضمها كر اض اليا المسا ش ار لم يرشم مثلهقق(1ق.

في الس ه ه ه ار ق الثالش ير فيه أحمافا تم ر حو حياة ازن أزي ال و حيش اتض ه ه ه أنه كخ ي
من الثر ة التي نهبها من الش ه ه ب مائا خمسه ههين ألل يرار من الذهب ،كما جم وره كاجوم أحمر،
مما أ ى إلم مطالبا الراس لالشه ه ه ه ه ههترام في ت ذيبه ،جم كانت جائع ت ذيبه نش ه ه ه ه ه ه ا إلم أن م الحم
أجسم أنواع هذا الت ذيب نههانته إذيله البه للموم فال ك م .

((أحضه ه ه ههر ا فالحا من المحازيس المرسه ه ه ههيين ،نضووا وونه فيانه تماما ندر ا إلم ولي زن أزي
ال و  ،جا الضيري اندر اههأف ل نت كما أف ل نالرجل ،أظهر ا حذ تين اههاخرتين لونهما أحمر لشههمة
اه ه ههخونتهما ،زمأ يمجهما في ك ب ال الا المذوور ،ن ذ د ه ه هرا ،ال الا إلم ضه ه ههلوع ولي ،لكما حا
إ الق ويره كص ه وثمات ن ط ا جلم ولم ج ا قق(2ق.

في هذ الص ه ه ههورة البشه ه ه ه ا في ت ذيب ولي زن أزي ال و تدهر الرهاكا اآلليا المخضيا التي

كانت في انتدار ولم يم خل ه الضيري زركام جم زمم رغبا الراس في التشه ه ه ي مره اض ه ههحا نشه ه ه ل
يفت للردر.
يرت ل الكاتب إلم الس ار ق الرانع ،حيش ك تمع شمل الضيري زركام مع فكريا زن راضي نائبه

كبير البصه ه ههاده ه ههين ،ن م د ه ه هراع الوجس ام زريهما اويال ،جم اهتمى كل من الرجلين إلم أت من
األفض ه ههل لهما أت يت ا نا زمي من التراحر ،من أجل إح ام بض ه ههتهما تثبيت م انتهما في الس ه ههلطا،
في هذ األفرال كانت المووة آل وثمات جم ظهرم ،مأ الراس كش ه وت في مصههما يا الضيري زركام
تراجضه ههه الواض ه ه  ،حيش تداهر نال م

ومم الدلم ،في الوجت ذاته اه ههم للت ار ناحتكار السه ههلع

الهذائيا ورمما كات الراس يواجهونه زذلت كات كحسههن الخر من تلت المقفق ،فهو شههخصههيا ااه ا
الحيلا وديما المهال.
ترا

الس ار ق الخامس اجتماع كبار البصادين في أنحال ال اهرة لتمارس أحوا البصادا

الردر في األا ه ه ه ههاليب المتب ا ما كس ه ه ه ههت م مرها ،كذلت تبا

الم رفا ال وائم ،جال في هذا الت رير

((إنري أرى يوما ك ي ل فيم ن البصههاص األودم أت يردههم حياة كل إنسههات مرذ لحدا ميال حتم
()1المصدر نفسه ،ص.104
()2المصدر نفسه ،ص.125
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مماته ،ليس الداهر فحس ههب إنما ما يبطره من خواار ما ي ار من أحالم ،زهذا نرد ههم كل ش ههيل مرذ
مولم  ،ن رل أهوال مشار ه نحيش تتربأ نما اي له في ال ام ال شرين من ومر ...قق(1ق.

ير ي الكاتب ن م ذلت في السه ه ه ار ق الس ه هها س وذانام اه ه ه يم ال هيري يمه ما كعيش فيه

من دراع ن سي أليم نسبب انخماوه هو اائر الراس في شخ
الم و ة في ال م

المحتسب الذي ول وا وليه مالهم

الحريا ،فهذا نه كس ه ه ه ه ه ه ه ر ون جه ي ك رل إي البطش ال هر ،إذا نه في أح

مراتب البشه ه ه ههر حيش ي ك م أت ك وت وميال لل ثمانيين ،في هذا الس ه ه ه ه ار ق تبم ا فار ال ي ا ولم
المص ه ه ه ه ه ه هريين جمي هم نسه ه ه ه ه ه ههبب خو ال رم الهر ال للبال ((أتم اليوم الذي ترمم فيه كل ذام حمل

حملها ،ترى الراس ك ارى ما هم نسه ارى ،أهي ال اروا ،ما أ رام ما ال اروا ،في الهوال فما ،أهو
المخات الذي كدهر جبل يام السه ه ههاواد ال رم الهر ال كهتصه ه ههبوت األن ار ولم نا

جامع المسيم ،ورم

القبا التي انحرم فوجها مرام مرامقق(2ق.
يسه ههتمر الضيري زركام في خماع الشه ههبا

ااه ههت طا

ا ه ه يم ال هيري محا لا إوما

تهيأته

لل مل م ه ،نح ا ال ها ضه ه ه ههم ال ثمانيين ،في هذ المرة الب الضيري من ا ه ه ه ه يم اإل يل نأاه ه ه ههمال
الشبا

الم اهم الم اف لكي ك وت مرهم جماوا اريا للتصمي للهض ال ثماني.

يتكوت السه ه ه ه ه ار ق الس ه ه ه ههانع األخير من ده ه ه ه ه حام فالث هو ن روات ((اه ه ه ه ه يم ال هيري .

أوطبوني همموا حصريقق.
هي عبههارة ون م تطل أخير من مههذكرام الرحههالهها البرههمجي ،في هههذ المههذكرام ن ل ولم
ال ص ه ه ههل األخير من حياة الم لا المملوكيا ،ن م أت تم ن جرو ال ثمانيين من حص ه ه ههار البالم ،ظهر

للعيات خيانا الضيري زركاته ،أنه لم ك مع الش ههبا
إنه – أي الضيري – كحا

لم الش ههبا

لم ا ما ايحتال كما فوم ((جا ن ض المش ههاكخ

لم اهمة ازن وثمات ،لكن أحمهم أزمى شه ه ا في م ص ههم الضيري

خاد ه هها ن م الووه إلم ال ل ا مرام وميمة ،جلوا ه ههه مع (خاير نتق أ جاتا اويلا ولمت أت (خاير
نتق أزمى رضا ون الضيريقق(3ق.

إلم هرا ترتهي أحماث الر اكا التي ارم أحمافها في مح ار

التاريخ في وص ه ه ه ههر ا ه ه ه ههالاين

المماليت.
للغيطاني م مووا جصه ه ه ه ه هص ه ه ه ه ههيا ك وم ن ض ه ه ه ه ههها ولم توظيف للتاريخ ،كما في ر اكا الضيري
زركام ،ي وم ن ضه ههها اآلخر ولم ت ار ذاتيا إزماعيا ،ليس التاريخ أحم م وناتها ،كما في شه ههط
المميرا هاتل الم يب

يرها.

()1المصدر نفسه ،ص.207
()2المصدر نفسه ،ص.240
()3المصدر نفسه ،ص.249
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يدهر جليا أت ت ر ته في توظيف التاريخ لم ت رض وليه فرض ه هها ،إنما خاض الت ر ا زووي
شميم ،فب ض األ نال يت ه إلم التاريخ من أجل ال ثور ولم ما ة ح ائيا تصل ألوماله ال صصيا،
ي كملت هسيل اه ه ه ه ه ه ههوى ذلت ،ير أت الغيطاني كمتلت من األ ام ال ريا ما يسهله لكتانا كل أنما

السه ه ه ه ه ههر الحميثا ،من فم فهت ت ر ا الغيطاني في توظيف التاريخ في أوماله السه ه ه ه ه ههر كا ،ت ر ا لها

تميضها ت ر ها ،كما أت لها فلسه ه تها زوض ههوا ر يتها ليس ههت الص ههمفا أ الدر ل هما اللتات أجبرتا
ولم خوض هذ الت ر ا.
إذ نحثرا في أاههبا

ل ول الغيطاني لتوظيف التاريخ في أومالها لوجمنا أت السههبب األاههااههي

كم ن في ت اوله إحسااه الشميم نالضمن الضمن نما كملكه من اطوة جبارة أس شميم ،الضمن الذي

يتحو نش ه ل مثير مخيف من حالا إلم أخرى ،الضمن تلت اللحدا ال ادههلا زين التحويم المختل ا،
ك و الغيطاني ((مرذ فمن ن يم أحم همومي األااايا جضيا الضمن ،كات ذلت أحم األابا

التي

ج لتري ات ههه إلم التههاريخ نمراحلههه المختل هها ،التههاريخ ورههم هو الضمن ،الضمن ال بههار ال ههاهر المحيي
المميت في دههير رته الرهيبا الذي كحولرا نااههتمرار إلم الماضههي الذي ك لب الذكرى الرسههيات ،مرذ

فمن ن يم أنا أتأمل الضمن أم ن الت كير فيه ،زملا من الحركا المي اني يا البس ه ه ههيطا للثواني المجائع
السههاوام إلم حركا األفالم ،توالي الليل الرهار ،إلم ان ضههال السههروام إلم الميال الموم التاريخ

ورمي هو الضمن المر ضههي المرتهي ،ي فرق زين لحدا مضههت مرذ فوات لحدا مرم ولم ان ضههائها
يل السرين ،كالهما ي كم ن اات ازتهقق(1ق.
ل ل الغيطاني ي يهتم نالتاريخ الم ر ل (المتما ق إنما يرصه ههب جل اهتمامه ولم ما أهمله

الضمن نس ه هها التاريخ ،ورمما ك ل الغيطاني أمام اللحدا الضمريا متأمال متمز ار ،فهو ك ترث أا ه ههاا ه هها

نما ي ك تب ،ي يم ت ،يبرف لرا ذلت في حميثه ون هضيما 1967م في ت ر ته كمراال حر ي ارا
1968م من ال ها التي لم يذهب إليها ليبحش ون موا جصصيا ،كما كم ن أت ك ل ن ض الكتا

ألت من يذهب زهذ الخلفيا يرى الغيطاني ي كص ههل إلم ش ههيل ك و ون هذ الت ر ا ((أنري أرهل
السههمع ،أاههم البصههر إلم اف يا التاريخ ال ريب الحاضههر ،فكل حاضههر تاريخ ،لكي أاههمع أرى أنام
أشواق مالم هسيل الذين نرسم أدواتهم ،يت اهل الضمن مالمحهمقق (2ق.
إت اإلحساس نالضمن ،مب ثه األااس إ ار ة اإلنسات تحمي ال مم ال رال ألت الضمن اروات ما
يتحو من حالا إلم حالا ،في هذا ال و ك من الخول من ال رال ،من الص ه ه ههير رة إلم الالش ه ه ههيل،
لذلت فاإلحساس نالضمن ك م م ا ما للتالشي ال رال.

()1جدلية التناص ،حوار مع جمال الغيطاني ،مجطة ألف العدد الرابع1984 ،م ،ص.80
()2الرواية والتراث السردي ،سعيد يقطين ،مرجع سابق ،ص.93
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يشههت أت اإلنسههات مولع نالت ميم ،من فم فهو كسه م إلم تهيير في أنما حياته اههلوكياته،
األ

ولم اوتبار أنه أحم أنما الحياة التي تبحش ون الت ميم جم نا حده من هذا التهير ،لذلت

فهههنرهها نرى الههمووام الههمائمهها للبحههش ون ارق جههميههمة في الت بير في ارق ال

 ،ذلههت من أجههل

ال ضال ولم الرجانا التي كسببها الثبام الركو .

ل ل هذا التهيير البحش ون اريع جميم في الكتانا األ زيا هو فاني األاه ه ه ه ههبا

التي ف ت

نالغيطاني إلم توظيف التاريخ ،إذ تتميض لها التاريخ ورم ن ض المسرخين األفذاذ ن اذزيا خاد ه ه ه ه ه هها،
ف ي هذ اللها من خاللها تبصر مالم وصر تحويته ،تردم حياة نأكملها تب ش من جميم.
جم اهتم الغيطاني ن تانام المسرخين في ال صر المملوكي ولم جه الخصوص ،كات لهذ

الكتانام أكبر األفر في ت ميع إحسه ههااه ههه نالتاريخ ،لم كعبأ كثي ار نالتاريخ الب يم جم واكش الغيطاني

تاريخ مصه ه ه ههر المملوكيا مرتين مرة من خال جرالاته مرة أخرى هو يرى ش ه ه ه هواهم هذا التاريخ ر يا
عيات ،من خال ال الجا الص ه ه ههوريا التي تش ه ه هههل حي اض م انيا فمانيا في ت ،تت لم هذ ال الجا في
الم مار اإلا ههالمي المتمثل في المس ههاجم الم اضرام التي أزموها الماليت ما فالت ش ههاهما ولم فمانهم
الماضي.

ولم رأس مسرخي ال صه ههر المملوكي كأتي (ازن إكاسق في الي ا المسرخين الذين رجع إليهم

الغيطاني ،هو يبحش ون ش ل جميم للر اكا ون لها خادا ي تصل ي تسر فحسب إنما تشل
لها (ازن إكاسق لها أا ه هرة ،حيش ااه ههتطاوت أت تس ه ه ل ده ههورة مصه ههر في وهم اه ههالاين المماليت
تس ه ه ه يال ي ا ،لم كخل تصه ه ههوير للواجع من اإلفارة المت ا نسه ه ههبب ما يتمتع نه تأريخه من وراد ه ههر
ال

الخيا  ،جم تميض ازن إكاس نأنه جمع في خططه حولياته زين كتانا األحماث نش ل تس يلي

تاريخي ،ين الص ههيا ا األ زيا لها ،فكات كسه ه ل األحماث ا ههرا نس ههرا ش ههه ار نش هههر يوما زيوم في
ش ل ت ارير شاملا للوجائع السياايا.

مما اه ه ههبع نتبين أت الضمن نصه ه ههير رته الرهيبا كات من أجوى األاه ه ههبا

يت ه إلم التاريخ ،كما كات البحش الم

التي ج لت الغيطاني

ون اري ا جميمة في الكتانا الر ائيا هو فاني األاه ه ه ههبا ،

كذلت التش ههانه الكبير في ظر ل مص ههر في ال همين المملوكي الم اد ههر ،جذ

الكاتب نش ههمة إلم

إجاما والجام متوافيا مع هذا الواجع من خال إا ا هذا الماضي ولم الحاضر.
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المبحث الثاني :أشكال التوظيف عند الغيطاني:

إت الكتا

الذين ظ وا التاريخ في ر اكاتهم ير سموت إلم نووين افرين

النوع األول :هو الذي يبحش ون ما ة ر ائيا في خضم األحماث الوجائع التاريخيا.

النوع الثاني :هو الذي يبحش ون اري ا جميمة في توظيف الما ة التاريخيا ،فهم ي يهتموت

أاه ههااه هها ناألحماث التاريخيا ن مر اهتمامهم نطري ا السه ههر الر ائي ،هذا الروع من الكتا
خادا فلس ا ت ا توظي هم للما ة التاريخيا.

الغيطاني يرتمي للروع الثاني من الكتا

التاريخيا ،لكره كطم إلم اكا أكبر ،تتلخ
خصبا في تاريخ ال

الذين ي ك وت ورم حم

كمتلت ر يا

الحصه ه ه ه ه ه ههو ولم الما ة

في اه ه ه ههعيه المائم من أجل إوا ة اكتشه ه ه ههال مسه ه ه ههاحا

ال ر ي ،هذ الخاديا لم يلت ت إليها الكثير من األ نال.

إت يما توظيف الما ة التاريخيا ي تكمن في إوا ة د ه ههيا تها د ه ههيا ا حرفيا ،زل تكمن في

الصه ه ههورة ال ميمة ن م التوظيف ،ذلت نما كمتلكه الر ائي من أ ام فريا ف الا ،الغيطاني في ر ايته
(الضيتي زركامق التي تحاكي الر

التاريخي األد ه ه ه ه ه ههلي ،كدهر إاه ه ه ه ه ه ه اااته ولم اجع مص ه ه ه ه ه ههر في

الستيرام ،جمرته ولم ايحت ا نخصوديا الر

التاريخي.

اه ه ه ه ههر رض في هذا المبحش نش ه ه ه ه ه ل موجض لب ض ايختالفام زين الر
إكاس الر

الر ائي ورم الغيطاني ،أاه ه ه ههبا

لص حام كاملا في ر ايته.

التاريخي ورم ازن

هذ ايختالفام كذلت اه ه ه ههر رض لتضه ه ه ههمين الر ائي

ل م ااتطاع الر ائي أت يرام دورة ي ا شاملا أل اخر ال صر المملوكي ،ذلت من خال
اختيار لحقبا فمريا م يرا ،هذ الصه ه ههورة شه ه ههملت وا ام المص ه ه هريين ت اليمهم ،ف م ده ه ههور الر ائي
األاواق الش بيا الباوا ال ا ام ايجتماعيا في فمن المماليت ،تصوي ار شامال ،من خال لها أ زيا
حميثا ،نما تحتويه من تكثيف في الود ه ه ه هل تصه ه ه ههاوم في األحماث المراميا ،جم ((ده ه ه ههور الر ائي

مالم هذا التمهور اينحال تص ههوي ار شه ه ريا ص ههمق تاريخي يت ع مع تص ههوير ازن إكاس لس ههروام
احتضار ندام المماليتقق(1ق.
إت أهميا ر اكا (الضيري زركامق من حيش إنها ر اكا تست ي ما تها من التاريخ  ،يرجع إلم أت

الر اكا كتبت ون فترة من أهم ال ترام التي واشههتها مصههر دههورم الر اكا أحو الم تمع المصههري
في ال رت الس هها س وش ههر نشه ه ل فائ ي ،أجر إلم لها ال ص ههر المملوكي ،لذلت ف م احتوم الر اكا
ولم الكثير من الرمالام المراايم الراائل الت ارير ال تا ى ،التي جام وليها هي ل الر اكا را ها،
(( يختلل هذا الرم من الر اكا التاريخيا ون ير من الر اكام التاريخيا في أنه كقيم موافاة نصه ه ههيا
() 1أصوات جديدة في الرواية العربية ،أحمد محمد عطية ،الهيئة المصرية العامة لط تاب1987 ،1 ،م ،ص.25
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من خال م ارضهها ش ه ليا لهويا للر

التاريخي ،ف ما الغيطاني كحاكي جو ازن إكاس التاريخي،

أي أنه ي يل أ إلم اا ه ه ههتخمام محتوى تاريخي في لها وص ه ه ههر  ،زل يرت ل زرص ه ه ههه الخاص إلم الحقبا
التاريخيا السال اقق(1ق.

لذلت فب ض الر ا ير ت أت الغيطاني ولم الر م من اوتما ولم ن

ازن إكاس التاريخي،

إي أنه جم اا ه ه ه ههتطاع أت كحاكي الواجع الم اا ،زتروي اته تر الته المختل ا في الضمن زبال ا ش ه ه ه ههميمة
((فالغيطاني يل أ إلم التاريخ لي تب الواجع التاريخي ،فالل ول إلم التاريخ في هذا السه ه ه ه ه ه ههياق مرتب
نم طيام الواجع الذي يرتج الكاتب نص ه ه ه ههه في إاار  ،من خال ش ه ه ه ههر اه ،ذلت أت الكاتب يل أ في
ضه ه ههعيا ال هر مصه ه هها رة الرأي اآلخر إلم اه ه ههائل زرائيا م ار ا مض جا الميلا ،جم ل أ الغيطاني

إلم الرمض في (الضيري زركامق  ،هذا الرمض الذي اوتمم وليه الغيطاني هو الذي أوطم لر ايته كل
هذا الب م ايهتمام.

ت مر اإلشارة إلم أت ن ض الر ا ي ير ت في ر اكا (الضيري زركامق ر اكا تاريخيا ،زل هي

أاه ههلو جميم ااه ههتحمفه الغيطاني في كتانه ال صه هها ليس هو ال صه هها التاريخيا ،فما أكثرها في أ زرا
الحميش ،لكره ال صهها – التاريخ أي ال صهها التي تصهها في ش ه ل تاريخ أ التاريخ الذي ك رض في
إاار جصهها ،ي تخر مرها نهحسههاس زتاريخ فحسههب  ،إنما تخر مرها ن صهها ذام وراجا ذام وطر

تاريخي(2ق ،ي مل هذا التحليل ك م ضه ه ههر ا من التالوب ناألل ا

الت سه ه ههيمام التي تشه ه ههبه زتسه ه ههميام

ال الا ه ا  ،فلماذا ي كطلع ولم هذا الش ه ل مرم الكتانا الر ائيا ر اكا تاريخيا ،فهذا الروع ي كسههترسههخ
التاريخ ي كحاكيه محاكاة حرفيا ،إنما ك يم توظيف أحمافا في زرال ار ي مح م.

ل م جام الر ائي نهضه ه ه ه ال اانع الم اده ه ه هرة ولم ر ايته ن ي ده ه ه ه ت التاريخ ذلت من خال

إزراف مض ه ههامين م يرا ،التحوير في الرص ه ههوص التاريخيا نما ك يم ومله اإلزماوي ،فأوما الغيطاني
ترطلع في جضل مرها من التاريخ المملوكي ،فدهور الضيري زركام ولم ااحا األحماث كما كشير ازن
إكاس كانت ارا 908ه ه ه ه ه ه ه  ،زيرما ك ل الغيطاني هذ البماكا ارا 912ه ه ه ه ه ه ه  ،فطبي ا الحب ا ال ريا

اجتضت وليه إزراف شخصيا الضيري زركام ولم أنها شخصيا أاطوريا ،دلت إلم جما المرادب

في فمن يااي م ت جهم أ ورال هير ااتح اق.

كما أت شه ههخصه ههيا ا ه ه يم ال هيري الطالب األفهري المث ل ،أحم أزرف ايختالفام زين الر

التاريخي الر

الر ائي ،فهي شههخصههيا ي جو لها في الر

فريا لتكوت م ا ي موضوعيا للرفض الثورة الم ارضا الواعيا.

التاريخي جم ل أ الر ائي إلم خل ها
(3ق

()1أصوات جديدة في الرواية العربية ،أحمد محمد عطية ،ص.23
( )2ينظر :الرواية الحديثة في مصر ،محمد بدوي ،الهيئة المصرية العامة لط تاب1993 ،1 ،م ،ص.80
()3ينظر :الرواية الحديثة في مصر ،محمد بدوي ،مرجع سابق ،ص.82
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جم ده ه ه ههور الغيطاني في ال ترة التي جضه ه ه ههاها ولي زن أزي ال و في الحبس تصه ه ه ههوي ار امتاف
نهض ه ه ه ال الرهبا ولم اه ه ههائل الت ذيب المتب ا نذام ،ف م ظل ازن أزي ال و وامل في الس ه ه ه ن ذاق
خاللهما ش ه ه ه ه ههتم أنواع الت ذيب البمني الر س ه ه ه ه ههي ،ت رع م اررة الذ

اإلهانا ،زيرما في اجع األمر جم

جضم نض ا أكام في الس ن ،ل ل إاالا ممة الس ن في الر اكا يرجع إلم رغبا الر ائي في إظهار

نشاوا جهاف األمن نذام ،المتمثل في المحتسب ال ميم الضيري زركام.

وليه فهت الر ائي الذي يوظل التاريخ في أوماله الر ائيا ،ي كسه ه ه ه ههترسه ه ه ه ههخ التاريخ إنما ك يم
إنتههاجههه ،فههالغيطههاني هو ك تههب ر اكهها تت لع نههالتههاريخ كخلع لههميلهها جههميههمة من خال الخطهها

الههذي

يرهض ولم توظيف الحهمث التهاريخي في اه ه ه ه ه ه ههر رامي ،كمها ومهم الر ائي إلم الموافاة زين التهاريخ
الحاضه ههر  ،ذلت من خال ااه ههترجاع ده ههورة الحسه ههين زن ولي الشه ههيخ ازن وري السه ههيمة فيرب لم

يهمل الر ائي توظي ه للتاريخ الشه بي األاههطوري لب ض الشههخصههيام ،فشههخصههيا (الض يلق شههخصهيا
ك تر ها الكثير من الهموض ك ممها الغيطاني في ر ايته (الض يلق ولم أنها ش ه ه ه ه ه ههخص ه ه ه ه ه ههيا ذام اانع
أاههطوري ،فهي شههخصههيا ت مع زين نموذ المسههي نما ترمض إليه من رال تضههحيا نموذ المهمي
المرتدر نما يرمض إليه من ايا ة ال م  ،فاتباع الض يل كعيشوت في وضلا تاما لهم ا واهم الخادا

زهم.

((لو رمو في م ات ن يم ون ال الم األرض ههي كله ،لما ل م ليال أا ههو كهذا ،يرض زأ ار ،جامما
كالحميم ،يترم اوا ولم األجسام قق(1ق.
إت ت اليم الض يل و ائم ليس ه ههت م تو ا أ مخطواا في نص ه ههوص م ر فا ،كما أنها ت رض

ولم اتباوها نووا من ال ضلا التاما ون الم تمع في ا ههبيل فرض هذ ال ضلا ،تسه ه م إلم فرع ويوت
لها في كل م ات لكي يت رفوا ولم رال الراس فيهم.
((الت ت ،ارسلل ال الم

ال رق يرش من دمر  ،ملص ا جميصه زلحمه

نبلغ خ اياتوال ف اكش الضنج

نب م حو رأس الرجال ،ن شع زرام كيب تا ت
نتو في مم ش ر
نأكل ت اا الشام
تهري ورم وبورنا ال با إلم نيبا

قق(2ق.

()1الزويل ،جمال الغيطاني ،الهيئة المصرية العامة لط تاب ،1993 ،1 ،ص.282
()2الزويل ،جمال الغيطاني ،مصدر سابق ،ص.254
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إنه والم اينطالق المر  ،الرغبا في ايا ه ه ه ههتكش ه ه ه ههال ،مما يالحظ أت الكاتب في ده ه ه ه ه ه
لل المين كختلل د ه تصوير  ،فال الم األ

ت م فيه األل ا

العبارام الهامضا ألنه والم موحش

مدلم ،زيرما ك وم ال الم الثاني ولم البرالة الطهر ،من فم اتض اللها ش افا وذنا.

((هبت زر ة خفي ا ،مث لا زوحمة ال صه ههر ،أفار أجمامرا أحذيترا الضه ههخما فوق الرما  ،أجمع

مائا جوج ا دهيرة ،كل احمة في ح م األخرى تماما ،أضاع مرها و ما اويال زمك ا أول ه  ...أول ه
لمن ويراها تطالت ولم م ات خ ي هراقق(1ق.
في ا ه ه ههبيل تح يع هذ الطموحام يل م الش ه ه ههانات مص ه ه ههي ار نشه ه ه ه ا ولم أيمي هسيل الض يليين

(( ل ل المص ه ه ههيريين ولم هذا الرحو البش ه ه ههع األا ه ه ههطوري الهريب ال مري الداهر يرهض ه ه ههات نالر يا
الموض ههوعيا التي ت س ههمم من خال هذا المض الهري المتميض الم م زين ال الم األا ههطوري المبتمع
ال الم الواج ي الضحياقق(2ق.
يم ن للباحش أت يتس ه ه ه ه ههال

هل جمم التاريخ للر اكا ال ر يا ش ه ه ه ه ههيأا من الراحيا ال رياد هل

ااهتطاع جما الغيطاني أت كحو هذا التاريخ إلم ما ة جصهصهيا ر ائيا ،فيها من ال وامل ال ريا ما
ك ل لها الخلو الب الد

إت اإلجانا ولم هذا الس ه هسا ي تكوت زهذ البسه ههااا ،فالر اكا التاريخيا ولم الر م من جممها

راه ههوخها فهنها ما ت اض في حاجا إلم جهو أكبر لكي تتض ه ه فلس ه ه تها ر يتها ،هي في حاجا إلم
مثازرة موادلا حتم تشع لها اري ا ا األوما الر ائيا األخرى.
ل ل جما الغيطاني احم من أهم الر ائيين المثازرين في هذا الم ا إذ ت م م دم أوماله

الر ائيا شه ههاهما ولم توظي ه للتاريخ هو كصه ههمر في توظي ه هذا للما ة التاريخيا ،ون فلس ه ه ته ر يا
اضه ههحتين ،فالتاريخ ورم ليس هو الما ة الخام التي كصه ههرع فيها ومله الر ائي لكره اه ههيرة البسه ههطال
من الراس ،التاريخ ليس هو اه ههيرة الملوم الخل ال فحسه ههب ،لكره اه ههيرة البسه ههطال من الراس ،ر ما
و س هذا حقي ا انحياف إلم الطائ ا التي خر من زيرها ،التاريخ ليس هو الماضه ه ه ه ه ه ههي الب يم الي

ك تر الراس ،لكن التاريخ هو الحاضه ههر أكضه هها ،فالغيطاني ك تب الر اكا التاريخيا ويره ولم الواجع
جض ه ه ه ه ه ههاكا  ،هي ت ري في الم ام األ

نال ن الس ه ه ه ه ه ههر ي الذي يوظل التاريخ من أجل خمما الر اكا

ليس ال س.
ت تبر أوما الغيطاني الر ائيا أزرف الرماذ لالتصه هها ال ري نالتراث ال ر ي توظي ه إوا ة
إنتاجه ،من خال الخ ي رال الرمض اا ههتطاع الكاتب أت يمين الواجع الس ههياا ههي الذي ي يرتض ههه ،هذا
()1الزويل ،جمال الغيطاني ،مصدر سابق ،ص.255
()2جمال الغيطاني والذات ،مأمون العمادي ،م تبة مذبولي ،القاهرة1990 ،1 ،م ،ص.74
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ناإلضه ههافا لم نضوا التمر لمى أ نال هذا ال يل ،التي خل ت لميهم رغبا في تهيير األنما ال كريا
الس ههائمة ،السه ه ي ال ا من أجل الود ههو إلم د ههيها جميمة للكتانا األ زيا ،جم فت هذا زم ر فاجا
جميمة أمام الر اكا ال ر يا ،حيش ر طها ر طا في ا نالتراث ال ر ي ال مكم.
لم ك ن الغيطاني في توظي ه للترم يبحش ون ما ة ر ائيا أحماث تاريخيا تصه ه ه ه ه ه ههل لمتره

الر ائي ،لكره كات كستوحي أش اي جميمة للت بير ون ال ضاكا الم ادرة ،ل ل أزرفها ر اكا (الضيري
زركههامق التي تمثههل جههمرة الر ائي ولم توظيف األحههماث التههاريخيهها
ك س من خال السه ه ه ههر إلم كتانا ن

ت ايلتضام نحرفيهها التههاريخ ،فهو

جميم ت مكم يلا جميمة للما ة التاريخيا تت ا ف الماضه ه ه ههي

إلم الت اول مع جضاكا ال صر الحميش.

إت توظيف التراث التاريخي ورم الغيطاني لم ك ن همفه م ر ردم تس لي ألحماث م يرا،

إي لما كات ألوماله تلت هذا الصه ه ه ه ه ه ههمى هذا التأفير ،لكرها كانت ن ما رمضيا ون أحماث الواجع
السيااي ايجتماوي الذي كعيشه ،رفضا للردم المك تاتوريا التي رات في الراس الخول ال هر،
ت ويما للسلوكيام المرحرفا.
د ه ه ه ه ه ه ه وة ال و إت هذا الم اراه ه ه ه ه ه هها الموجضة جم أظهرم جمرة الر اكا التي توظل التراث واما

التاريخ تحميما ولم الت بير ون جض ههاكا الم تمع السهههيااهههيا ،مختلل الموض ههووام نحريا أكبر من

الر اكا الواجعيا التي تل أ إلم تس ه ه ه ه ه يل الوجائع الرده ه ه ه ههم المباشه ه ه ه ههر لها ،ل ل هذا يرجع إلم ابي ا
التوظيف الذي يتي مر نا للكاتب الر ائي نأت ك بر ون الواجع نسهولا يسر.

2021

21

المصادر و المراجع:
 .1أده ه ه ه ه هوام جميمة في الر اكا ال ر يا ،أحمم محمم وطيا ،الهيأا المصه ه ه ه ه هريا ال اما للكتا ،
1987 ،1م.

 .2جمليا التراص ،حوار مع جما الغيطاني ،م لا ألل ال م الرانع1984 ،م.

 .3جما الغيطاني الذام ،مأموت ال ما ي ،م تبا ممزولي ،ال اهرة1990 ،1 ،م.
 .4الرمض الرمضيا في أ
1976م.

 .5الر اكا التاريخيا في األ

ن يب مح و  ،ا ههلمات الش ههطي ،المطانع ال صه هريا ،الكويت،1 ،
ال ر ي الحميش . ،جام وبمة جااه ه ه ه ه ه ههم. ،أحمم الهواري ،الهيأا

المصريا للكتا .1 ،
 .6الر اكا الحميثا في مصر ،محمم زم ي ،الهيأا المصريا ال اما للكتا 1993 ،1 ،م.
 .7الر اكا التاريخ ،فريا

يوري ،م لا فصو  ،ال م  ،2لم لم 1982 ،2م.

 .8الر اكا التراث السر ي ،ا يم ك طين ،المركض الث افي ال ر ي1992 ،1 ،م.
 .9الض يل ،جما الغيطاني ،الهيأا المصريا ال اما للكتا .1993 ،1 ،
 .10الضيري زركام ،جما الغيطاني ،الهيأا المصريا للكتا  ،ال اهرة.1 ،

22

2021

من صور الداللة المعجمية عند أبي عبيدة
في كتابه مجاز القرآن (ت 210 /هـــ)
د .أبوبكر حسن عمر البقار – كلية التربية – جامعة بني وليد


توطئة
كتا

أزو وبيمة في ريب ال رت الذي اما (م اف ال رتق ما يوهم أنه في فن الم اف

نم را البال ي ،حقي ا األمر أت كلما الم اف ورم ااتربا الخصائ

الت بيريا لألالو ال ر ي،

اياتشها وليها نش ر ال ر  ،موافنا ذلت نأالو ال رت الكريم نغيا الودو إلم الميلا الم ي ا
لصيغ الت بير ال رنيا المختل ا .
تأتي هذ المرااا لتسلي الضول ولم ن ض جوانب من دور الميلا الم ميا ورم أزي
اهتمت نم اني األل ا  ،هو من أجمم الكتب في هذا الم ا ،
وبيمة ،إذ ُك م كتانه من الكتب الرائمة التي
ْ
جم اوتمم وليه كبار ال لمال من المت ممين المتأخرين .

جم جع ايختيار ولم ن ض اآلكام ال رنيا ،ند ار لِما فيها من م ٍ
ات مت م ة،
مترووا ،جم اوتممم في تخريج اآلكام ولم ر اكا ح

ييم

ون وادم.

جبل الهوص في مار هذ اآلكام الكريما كات يزم لرا من الت ريج ولم م رم الم ميا،
مملولها ايدطالحي.
إت الم م ولم ر م كونه جائما من الكلمام التي ي ترتدم في ندام م ين إنما تُ م جضلا
من اللها من حيش كمم اللها نما ة وملها هي الكلمام المختضنا في ذاكرة الم تمع

(1ق

.

أت تُ ل ي تتراهم،
أت ك وت لكل م رم ل ٌ
ظ ألت الم اني التي كم ن ْ
ك و ال خر الرافي ((ي ك ب ْ
األل ا متراهيا ،ألنها مركبا من الحر ل ،الحر ل متراهيا ،المركب من المتراهي متراٍ  ،المتراهي
ي َكضب ماي يتراهم ،إي لضم تراهي المملويمقق
م رم ذلت أت اللها ُمضطرة إلم ايشترام ،أي إلم الت بير ون الم اني المت م ة نالل ظ الواحم ،ف ْل ُم
الميلا الم ميا هو فرع من الم م ك م تش ل الم رم أحم األندما ال رعيا اخل ندام اللها ال ام
(2ق

.

( )1ينظر :الطغة العربية ،معناها ومبناها :ص. 316/
( )2المزهر في الطغة ،لطسيو ي. 41/1 :
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كما يت لم من خال تسميته ،من خال حرص أدحانه ولم ضع مرهج لمرااا الميلا زرال ولم
مبا ئ واما تر

يلا الوحمام الم ميا ن وانين ت للها،

الجام ت لها ضمن نسيج يلي

متماات ،تستووب اللها ناوتبارها أ لا لهويا حاملا لمماليل ت س ت ر ا ال ماوا اللهويا في الكوت،
اوتبار أت تلت الم ر ام أكضا حمام م ميا تح ع ظائل توادليا من خال

التي تُ رل من خال السياق أ مست لا وره

(1ق



.

ييتها الذاتيا

الدراسة التطبيقية .

أوالً :لفظة(َي ْع ِصُرو َن) في قوله تعالى

(2ق.

حين ،الثاني
ْهٌر
ك و ازن فارس (( ال ين الصا الرال أدو ٌ فالفا دحيحا ،فاأل
ضه ُ
ْ
ٌ
ٍ
امتسام نه ،فالتي نم رم المهر ك وله ت الم
نشيل
شيل حتم يتحلب ،الثالش ت ُّل ٌع
ٌ
ٍ
شيل
(3ق ،األدل الثاني ال ُ صارة ،ما تحل َب ِم ْن
ِ
الم تصر،
يم ُ
الم َ
ت ْ صر  ،ال ر ت ل ال ُ صارة ُ
تصر مثال للخير ال طال إنه لكريم ال ُ صارة ،كر ُ
( ،)4أُو ِ
ٍ
ص َر
نمطر ،ك وله ت الم
احائب ت يل
الم صرام
ْ
ُ
ئت
وم إذا أتاهم المطرُ ،جر ْ
ال ُ

ِِ
ِف ِ
ص ُر َت
يه ُك َه ُ
اث الر ُ
اس َ فيه ُك ْ َ

األدل
أي كأتيهم المطر،
ُ

اوتصر نالم ات إذا الت أ إليه ،ي ا
صر المل أ ،ك ا
َ
الثالش ال َ َ
صر ولم ت مير ( َف َ ٍلق ،أي مل أقق(5ق.
ولم ( ُف لاقَ ،و َ
صير ،ال ُ صارةُ ُن اك ُا ما
صور الشيل ال
ُ
جا األد هاني ((ال َ ْ
ص ْر ُم ،الم ُ
ص ُر مصمر َو َ

صر ،جا ت الم
ُك ُ
الخير،
مره
َ

ال ُ صارَةقق(7ق.

(6ق ،جا

صرة،
ليس لت من األمر ُو ْ

 ،أي كستربطوت

ُجرئ (ك ِ
أخذم ما ك ري َم رى
اوتصرم من كذا
ص ُر َتق ،أي ُك ْمطر ت،
ُ
ُ
َ ُْ

( )1ينظر :من رق تأويل المعنى في عط الداللة المعجمية ،ص.96/
( )2سورة يوسف ،آية. )49(:
( )3سورة العصر ،اآليتان. )1،2(:
( )4سورة النبأ  ،آية ()14
( )5مقاييس الطغة ،مادة(:عصر) ،ص.681 ،680/
( )6سورة يوسف ،اآلية. )36(:
( )7المفردات ،مادة(:عصر) ،ص. 437/
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ك و أزو وبيمة

أي نه ير وت ،هو من ال صر هي ال صرة أكضا،

هي المر اة ،جا أزو فيم الطائي
اث
يث َغ َير ُم َغ ٍ
َصادياً َي ْس َت ِغ ُ
أي الم هور المهلو  ،جا لبيم
ات َوأ ْ ى
ان َوَّقافاً ِب ِ
غير ُم َع َّصر))(1ق .
آخر َليلِهم
َفَب َ
َو َما َك َ
وم َ
َسَر اْلَق ُ
دل الطبري هذا التأ يل ن وله (( كات ن ض َمن ي ِولم له نأجوا السلل من أهل
ان ُعصرَة اْلمْن ُج ِ
ود
َوَلَق ْد َك َ
َ

،

التأ يل ،ممن ُك سر ال رت زرأكه ولم مذهب كالم ال ر ُيوجه م رم جوله ﱡ

صر التي نم رم المر اة ...ذلت
إلم ( فيه ير وت من ال ذ ال ح نالهيشق ،يضوم أنه من ال َ َ
يل ك ي ولم خطأه خال ُفه جو َ جميع أهل ال لم من الصحانا التان ينقق(2ق .
تأ ٌ
فالطبري هرا ير ت سير اللها الذي ذهب إليه أزو وبيمة لمخال ته لت سير الصحانا التان ين،

الذين فسر نأت م را ت صر ت الضيت السمسم ،أ تحلبوت الحليب ،هذا ك ري أت الت سير اللهوي
الذي ير ر نه أحم ولمال اللها كأزي وبيمة إذا خالل ما أجمع وليه السلل ممن جبله من الصحانا
التان ين أتباوهم فهنه ُير  ،فالسلل هم أهل اللها ،هم الذين شاهم ا الترضيل ،دحبوا الراو دلم

هللا وليه الم ،فكانوا أ لم الصحانا نهدانا الحع ،أ لم نايتباع ،لذلت جا الطبري في ت قبه
يل ك ي ولم خطأه خالُفه جو َ جميع أهل ال لم من الصحانا
لت سير أزي وبيمة (( ذلت تأ ٌ
التان ينقق

(3ق

.

لكن ازن وطيا يرى في ر الطبري أنه نهير ح ا (4ق ،السمين الحلبي ااتحسن رأي أزي
وبيمة ن وله ي ضم هذا الوجه مطان ا جوله

َّ ،ك ا

وصر ك صر أن ا (5ق.

إذت ف م ت م ْم الميلا اللهويا لل دا (ك صر تق ،ل مي ها شواهم ،لم ك ن ناوش
اياتشها اللهوي ورم أزي وبيمة هو موض يلا الل دا ،زل كات الباوش من اياتشها هو
ه(ير ُ و َت من ال ْم ِ ال ح نالهيشق،
ايشترام الحادل في م رم الل دا ،فأزو وبيمة فسر(ك صر تق زه ه ْ
ير فسرها زه هه(ت صر ت الضيت السمسم ،أ تحلبوت الحليبق.
( )1مجاز القرآن. 314 ،313/1 ،
( )2تفسير الطبري.197/13 :
( )3تفسير الطبري.197/13 :
( )4ينظر :المحرر الوجيز.316/9 :
( )5ينظر:الدر المصون.511/6 :
2021
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طْلح) ،في قوله تعالى
ثانياً :لفظةَ (:

(1ق

.

ِ
ِ
رس من الش ِر،
أدالت
جال في الم اييس (( الطال الالم الحال
دحيحات ،أحمهما ِج ٌ
اُلو ٍا
اآلخر نا ٌ من اله اض ما أشبه ،فاأل
ل ،الواحمة الح ٌا ،ذ ُ
الطْل ُ هو ش ٌر م ر ٌ
اْلحا ،ي ا
االَ َحم َ َ
إزل َ
م ات ،ل ل نه َ
الِحا ،إذا ش ْت ون أ ْكل الطْل ِ  ،الثاني جولهم ناجاٌ
ٌ
الِحتِ ،
ِ
الطْل ُ المهض من الِ ْر ات ،جا
جه َمها
السير هضلها جم َ ْ
ُ
اْل ُ أا ٍار ،إذا َ
ِ
الر ِ
اه َل َها أَنفاسها َوَزِف ُيرها
س َخْل َف َها
َش َع ُث َّ ْأ
ام ِطْل ٌح أ ْ
َهَد ُ
إ َذا َن َ
ضم الصالا ،كأنه من اول الحا ِ
الاُّ ،
اله َاض قق(2ق.
من البا الط ُ
ُ
وديم ،كثير
الموف ،أما ال ر ُ فالطل ورمهم ش ٌر
ي و أزو وبيمة (( فوم الم سر ت أنه ُ
ٌ
الشوم ،جا الحا ي
َ ما تََرْي َن الطل َ َ اْل ِحبايَقق(4ق .
َن َّش َرَها َ ِليُل َها َ جايَ
مخالل ِل َما ذهب إليه أكثر الم سرين من الصحانا التان ين ،لذلت ر
يبم أت هذا ال و
ٌ
الطبري ن وله (( أما الطل ُ فهت م مر زن المثرم كات ك و هو ورم ال ر ش ر ودام ،كثير
(3ق

الشوم ...أما أهل التأ يل من الصحانا التان ين فهنهم ك ولوت إنه الموفقق(5ق.

كذلت ذهب الحر ي في ريبه نأت ولي زن أزي االب ازن عباس  -رضي هللا ورهم -

جم فس ار نالموف ،في هذا ما ك ي نأنه جو ال ر  ،الت سير الصحي لل دا ،ير أت أنا وبيمة
السَل ِ
ل ألل ا ال رت ،فوج وا في مثل هذا(6ق .
اللهويين لم يلت توا كثي ار لت سير َّ

من هذا المردور فأزو وبيمة في ِ
ندر مخالفيه جم فسر الل دا ت سي ار لهويا نحتا ،لم يراع

ايات ما ال رني للكلما ي السياق الذي ر ْم فيه ،لو أنه اات مل المرهج السياجي في الت سير
ندر إلم السازع الالحع ل لِم أت اآلكا مسوجا مساق ايمترات فاهلل ت الم ذكر ِمَرره ال ديما ولم
عبا المسمرين في ال را ،فكيف كمتن وليهم نش ٍر كثير الشوم ،فالشوم ي ك م من ِ
الر َ م في شيل.
ُ
لكه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههن فْلره ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههمجع نم ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههن الرده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههر فه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههياق اآلكه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها ،ف ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي جوله ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههه

ت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههالم
.
( )1سورة الواقعة ،آية.)29(:
( )2مقاييس الطغة ( :طح) ،ص. 535 ،534/
( )3هو النابغة الجعدي كما في تفسير القر بي.135/17 :
( )4مجاز القرآن.250/2 :
( )5تفسير الطبري( هجر) . 312 -310/22
( )6ينظر :غريب الحديث ،لطحربي.631/2 :
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فالسمر هو ش ر الربع ،م رم مخضو
اختلل فيه ،فب ضهم ذهب إلم أنه الموف،

الذي ي شوم فيه ،أما الطل المرضو  ،ف م

ضهم ذهب إلم أنه ش ر كشبه ال المنيا ،أما

المرضو فهو الذي ُنضم نالورق فليست له ااق نارفة ،أما الدل الممم

فهو الذي ي يت ل

 ،زل

مربس ي يرسخه شيل ،هذا الدل من امرها الحها(1ق.

هرا نالحظ هذا الترتيب اإللهي ال ديم ،ف م زمأ نالسمر المخضو  ،فم نالطل المرضو  ،فم
نالدل الممم  ،فم نال اكها الكثيرة .هرا نلحظ أت أنا وبيمة جم اوتمم ولم الميلا الم ميا ولم
السياق في ت احم ،فسياق اآلكا ليس فيه إشارة إلم أت(الطل ق هو الموف ،إي فما فائمة جوله :
 ،ال طل في اللها ك تضي المهايرة زين الم طول الم طول وليه(2ق.
فالشه ه ههاهم الش ه ه ه ري اله ه ههذي اه ه ههاجه أزه ه ههو وبيه ه ههمة ُك ه ه ههم جه ه ههضلا مه ه ههن الت سه ه ههير اللهه ه ههوي لل ه ه ههرت
الك ه هريم ،ج ه ههم ضه ه ه ازه ههن عب ه ههاس رض ه ههي هللا ورهمه هها ال الج ه هها ز ه ههين الم ره ههم الله ه ههوي ألل ه هها ال ه ههرت

الك ه ه هريم الش ه ه ه ر ال ر ه ه ههي ،ف ه ه هها (( إذا أويه ه ههتكم ال ر يه ه هها فه ه ههي ال ه ه ههرت فالتمسه ه ههوها فه ه ههي الش ه ه ه ر فهنه ه ههه
ي ه هوات ال ه ههر قق(3ق  ،جوله ههه كه ههذلت (( إذا اه ههألتموني وه ههن ريه ههب ال ه ههرت فالتمسه ههو فه ههي الش ه ه ر فه هههت

الش ر يوات ال ر قق

(4ق

(س َك اًر) ،في قوله تعالى:
ثالثاً :لفظةَ :

(5ق.

الس ر من
احم يم ولم َحير ،من ذلت ُّ
جال في الم اييس (( َا َ َر السين الكال الرال أدل ٌ
ِ
الس ْ رقق(6ق .
جل ِا ير ،أي كثير ُّ
الش ار  ،ك ا َا َر ُا ْ ار ،ر ٌ
رض زين المرل و له ،أكثر ما كست مل ذلت
ورم األد هاني ُّ
الس ْ ُر نضم السين ،حالاٌ ت ُ
الس ْ ُر(7ق .
الس َ ُر نال ت
اام لِ َما ك وت مره ُّ
في الش ار َّ ،
ٌ
 ،جم ذكر ال رابي نأت ازن
جم اختلل الم سر ت اللهويوت في م رم جوله
جميع ما
نالس َ ر (الخمرق ،الرفق الحسن
لت جبل تحريم الخمر ،أ ار َّ
عباس جا نأت هذ اآلكا نض ْ
َ
( )1ينظر :البحر المحيط في التفسير.82/10 :
( )2ينظر :لسان العرب ( ،نضد) ،590/8 ،وينظر :مقاييس الطغة(،مدّ) ،ص ،842/وينظر :البحر المحيط في التفسير:
.82/10
( )3إيضاح الوقف واالبتداء.101/1 :
( )4إيضاح الوقف واالبتداء ،62/1 :ومجالس ثعطب :ص.317/
( )5سورة النحل ،آية.)67(:
( )6مقاييس الطغة ( ،س ر) ،ص.412/
( )7ينظر :المفردات :ص ( ،311/س ر) .
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ِ
هاتين الش رتين ،هذا مذهب جمهور ال لمال َّ
الس َ َر هو ما حرمه هللا
يسكل ُيشر حالي من
نأت َّ
من فَ ْم َرتَْي ِهما ،الرفق الحسن ما أحله هللا ِمن فَ ْم َرتَْي ِهما(1ق.
ااتملوا ولم ذلت ن و جرير
الصحا ُة وبِْئس ِ
الشْر ُب َشْرُب ُه ُم
س ﱡ َ َ َ
ِبْئ َ
الم رم أنهم ايأوا الخُلع اوال كانوا دحاة أم ا ارى .

ىِِ
الس َكر
اء َو َّ
المز ُ
إ َذا َجَر فيه ُم ُ

أما أزو وبيمة ف م ج ل من جوله ت الم
ِ
ا ما ،ي ا
ه(ا َ َارق ،أي ُ
كْ صل زيرهما في الم رم ،ف َ
(2ق
ا ْ ٌم ،ااتم ولم ذلت ن و جرم
أي ُ

ذام م رم يلي احم ،لم
ا ما ،هذا َا ٌر
ج لوا لت هذا ا ار ،أي ُ

مين َس َك ار
َج َعَل ْت َعْي َب األ ْكَر َ

(3ق

الم رم أنه أخذ يتر ل في أوراض الراس كأنها ا ٌر كمتع ن سه نه مذاجه ا مه ،أي

ا ما ،أي ج ل شه ه نهيبا الراس تمضيع أوراضهم جاريا م رى شر الخمر ،هذا
لت َذمهم ُ
ج َ
اختيار الطبري أت الس َ ر ما ُكط م من الط ام حل ُش ْر ه من فمار الرخيل األورا  ،هو الرفق
الحسن ،فالل ظ مختلل الم رم احم

(4ق

.

يرى الضجا نأت تأ يل أزي وبيمة هذا ي ت رفه ال ر  ،أهل الت سير ولم خالفه ،ي ح ا
له في البيت الذي أنشم ألت م رم البيت أنه كصل أنه كخمر ن يو الراس ،هو ُ
أزين فيما ك ا ُ
الذي َي ْبتَ ِرم في أوراض الراس(5ق .

الحقي ا أت ما ذهب إليه أزو وبيمة هو األجر للصوا  ،فاآلكا ُمح ما ير مرسوخا،
الم ار نالس ر هرا ير الخمر ،فيشمل الخل أ ير من األشر ا الحلوة التي ت صر من درول

ال واكه يترا لها الراس ا اما شهيا ،حيش إت اآلكا تتحمث ون ن م هللا وليرا ،ي ك ل وم الخمر من
درول الر م(6ق.

( )1ينظر :تفسير القر بي.479/5 :
( )2هو جندل بن المثنى الطهوي ،شاعر إسالمي ،ينظر :سمط الآللي ،لطب ري.644/2 :
( )3مجاز القرآن.363/1 :
( )4تفسير الطبري.284/14 :
( )5معاني القرآن وإعرابه.209/3 :
( )6ينظر :تفسير القر بي .479/5 :هامش المحقق :رق (.)7

28

2021

رابعاً :لفظة(:لواقح) ،في قوله تعالى
(1ق

.

إحبا ِ ٍ
ذكر ألنثم ،فم ك اس
ف ي الم م (الالم ال ال الحالق،
أدل دحي ٌ يم ولم ْ
ٌ
ِ
ياا
وليه ما كشبه مره ل اا الر َ م الش ر ،أما الر َ م ُفتل حها ُذكرُانها ،أما الش ر ُفتل حه الرياا ،ر ٌ

لواج

ُتل

السحا

نالمالُ ،تل

ن سها لواج  ،الواحمة ِ
يجحا ،ك ا

األدل في لواج ُمل حا ،لكرها ي ُتل
الش ر.
ُ
حت الراجا َتْلَ ُ َلْ حا لِ احا(2ق.
لِ ْ

إي هي في

ِ
ِ
فالت
أْلَ َ اْل ْح ُل الراج َا الري ُ السحا  ،أْلَ َ ٌ
حر ٌ يج ٌ
الرخل ل حها ااتْل حت الرخل ُاْ ،
َ
تشبيها نالراجا الالج  ،المال ي ُ الرو ُق التي في نطرها أ ي ُ ها(3ق .
حوامل ،ألنها تحمل المال الت ار

جم ٌع ،م رم لواج
في اللسات لواج
ْ
حملت األجرا في نطونها(4ق ،جيل لواج نم رم ُمْلِحا هو
الر ع ،ناجا يج ُنوق لواج إذا
ْ
األدل ،لكرها ي ُتلِ إي هي في ن سها ِ
يج  ،كأت الري لِ َح ْت نخير ،جا ال وهري رياا لواج
ُ
ي ك ا مالج  ،هو من الروا ر

(5ق

السحا

الخير

.

أما أزو وبيمة في و (( م افها َمالَِج  ،ألت الري ُملِحا للسحا  ،ال ر جم ت ل هذا
ُفتل ي الميم ألنها تُ يم إلم أدل الكالم ك و نهشل زن حري يرفي أخا
يد ب ِائ ِ
ِ
ط َّو َح ْت ُه َّ
الط َو ِائ ُح
اع ٍة
َش َع َث ِمم ْن َ
َوأ ْ
س ل َضَر َ
لُيْب َك َي ِز ُ َ ٌ
فحذل الميم ألنها المطا ِا(6ق .
جم ر هذا األالو في كالم ال ر هو من نا إاالق ال اول نم رم ُمْ ِ ل ،اياق
اآلكام يسيم هذا الم رم ،وليه جوله ت الم

(7ق

لكن ازن جتيبا يرى نأت جوله ت الم
مالج كما ذكر أزو وبيمة ،فت قبه ن وله (( يريم أنها ُتل

.

ليست
 ،ك ري (لواج ق،
ْ
الش ر ُتل

السحا

لست
كأنها ترت ه،
ُ

( )1سورة الحجر ،آية.)22(:
( )2ينظر :مقاييس الطغة ،مادة(:لقح) ،ص. 839 ،838/
( )3ينظر :المفردات ،مادة(:لقح) ،ص.583/
( )4ينظر :لسان العرب لقح ،وينظر :تفسير القر بي378/5/
( )5ينظر :الصحاح( ،:لقح). 401/1 ،
( )6مجاز القرآن.349 ،348/1 :
( )7ينظر :الخصائص. 22/2 :
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أ ري ما اضطر إلم هذا الت سير زهذا اياتك ار  ،هو ك م ال ر تُسمي الرياا لواج  ،الري يجحا،
جا الطرماا ذكر ُز ْر ا مم ولم أدحانه في الشمس كستدلوت نه
ِ (1ق
ِ
ق ألَ ْفَن ِ
ان ِ
لِالَ ِق ٍح ِمْنها َو َحائ ْل
اح
الرَي ِ
َقل ٌ
فالالج ال رو  ،الحائل الشما  ،يسموت الشما أكضا وقيما ،ال قيم التي ي تحمل ،كما اموا
ال رو يجحا ،جا ُكثَير

ِ ِ
ِ
ِِ
يم َها
َو َمﱡر بس ْف َساف الﱡتَراب َعق ُ
ك ري الشما  ،إنما ج لوا الري يجحا ،ألنها تحمل السحا ت لبه تصرفه ،فم تحمله فيرض  ،فهي
الحاملقق
ولم هذا
ُ

(3ق

(2ق

.

ذهب الضجا إلم أت الرياا لواج
الش ر

ُمل حا إلل احها السحا
هذا الذي ذهب إليه الضجا هو المخر من هذا اإلش ا  ،فالرياا لواج
(4ق

دحي

.

مالج  ،فالرياا يجحا ُمل حا ،يجحا لحملها المال،
مالج  ،كالهما

ي غبار وليه ،اللها شاهمة ولم ذلت ،لم كخر أزو وبيمة ناجمكه ون الصوا .

رد) ،في قوله تعالى:
خامساً:
لفظة(:ح َ
َ

(5ق

.

الهضب ،الترحي ،فاأل
ك و ازن فارس ((الحال الرال الما أدو ٌ فالف ٌا ال صم،
َ

جصم  ،جا ت الم
ال صم ك ا حرَ َح ْرَ ُ ،أي
َ
جصم ْ
ِ
أَ ْقبل سيل ج ِ ِ ِ
الم ِغَّل ْه
ّللا
اء م ْن عْند ْ
ََ ٌَْ َ َ
َي ْحُرُد َحْرَد اْل َجَّنة ُ
ِ
جل َ ،ض َب َح ْر ا ،نس وت الرال ،جا الطرماا
الثاني
َ
الهضب ك ا َح ِرَ الر ُ

 ،جا

َواْب َن َسْل َمى َعلى َحْرِد
فالت َحريما ،أي مترحيا ،ك و جرير
نضَ ٌ
ال َن ْس َت ِج ُير َوالَ َن ُح ﱡل َحريدا))(. )6
الع ُد ِو ُبُيوَتَنا
َ
((م افها ولم َم ْر ٍع ،نم رم (حار م الراجاق ،فال لبن لها ولم

الثالش الترحي ال ُ م  ،ك ا
َنْبِني َعلى َسَن ِن
أما أزو وبيمة في و
ٍ
ص ٍم ،جا األ
حر أكضا ولم َج ْ
ِ
ّللا
اء َسْي ٌل َ
َم ِر ْ
كان م ْن أ ْ
َق ْد َج َ

ِ
الم ِغَّل ْه
َي ْحُرُد َحْرَد اْل َجَّنة ُ

( )1ديوان الطرماح ،ص.211/
( )2ديوان ُكثيّر عزة ،ص. 150/
( )3تفسير غريب القرآن :ص.237/
( )4ينظر :معاني القرآن وإعرابه.177/3 :
( )5سورة القط  ،آية.)25(:
( )6المقاييس ،مادة(:حرد) ،ص.205/
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ايل انمفع نأمر هللا ك صم في اروته انمفاواته فمر هذ ال را المثمرة
أي انحمر ٌ
ٍ
األشهب زن رميلا يهاجي ال رف ق
ضب ،جا
جا خر ولم حرٍ ولم
ُ
ِ ِ
َس ِ
اوِدقق(. )1
ود َخ ِفَّي ًة
ُس َ
ُس ُ
اء األ َ
ود َشرًى الَ َق ْت أ ُ
أُ
َت َسا َق ْوا على َحْرد د َم َ
(ح ْرٍ ق لها فالفا م ٍ
ض ُب .
ص ُمَ ،
اله َ
هرا أزو وبيمة ذكر نأت ل دا َ
الم ْر ُع ،ال ْ
ات هي َ
(2ق
مما ُح ِمل ولم ذلت جو ال ُ َمي
طاء َت ْس ُك ُن ِغيالً َغْيَر م ْقُر ِ
وب
أَما ِإ َذا َحَرَد ْت َحْرِدي َف ُم ْج ِزَي ٌة
َضْب َ ُ
َ
ص ِمي.
ص َم ْم َج ْ
أي َج َ
السلمي
جو العباس زن مر اس ُّ

(3ق

َو َح ِار ْب َفِإ ْن َم ْوالَ َك َح َارَد َن ْصُرُه
أي مرع نصر  ،ي ُك َح ِار ي ُك ْمرع.

السي ِ
ِ
ف َم ْولى َن ْصُرُه الَ ُي َح ِارُد
َففي َّ ْ
ً
ت يرها من الم اني

الم ْر ِع،
لكن الضمخشري حمل م رم( الحر ق في اآلكا الكريما ولم َ
((الحرُ من حار ِم السر ُا إذا َمر ْت خيرها ،حار ِم اإلِز ُل إذا مر ْت رها ،الم رم م ا
إذ ك و
ْ
ٍ
أت يتركم ا ولم المساكين يحرموهم
جا رين ولم َن َكم ي ير ،واجضين ون الر ِع ،ك رم أنهم وضموا ْ
هم جا ر ت ولم نْ ِ هم ...قق(4ق .
ض ٍب ،م رم اآلكا أي
المرع ون ِحم ٍة
أيم في ذلت األد هاني ،فالحرُ ورم  ،هو
َ
ُ
فالت حريما ،أي ُمتَ َمِر ا ون ُمخالطا ال وم،
ين ولم ذلت ،نض
ولم
ٍ
ٌ
امتراع من ْ
أت يترا ُلوُ جا ر َ
طرها ،حر َ ِ
ض َب(5ق.
حار ِم السر ُا مر ْت َج ْ
َ
أما الطبري ف م حمل م رم(الحر ق في اآلكا ولم(ال صمق ،هو زذلت ك ترض ولم مذهب

الح ُا ،فمما د
أزي وبيمة ،ك و الطبري ((إذا كات ير جائض ورمنا ْ
أت يت مى ما أجم ْت وليه ُ
من األجوا في ذلت إي أحم األجوا التي ذكرناها ون أهل ال ْلمِ ،إذا كات ذلت كذلت ،كات الم ر ل
من م رم ْ ِ
فالت َح ْرَ ٍ
ص َم ...د
فالت إذا َ
ص َم ،من جولهم َج ْم َح ِرَ ٌ
جصم َج ْ
الحر في كالم ال ر ال ْ
أم ٍر جم جصم اوتمم ااتسر زيرهم
أت الذي هو أ لم زتأ يل اآلكا جو من جا
م ا ولم ْ
جا رين وليه في أن سهمقق

(6ق

.

( )1مجاز القرآن. 266 ،265/2 :
( )2ينظر :األمالي ،لطقالي. 20/1 :
( )3ينظر :األمالي ،لطقالي. 20/1 :
( )4ال شاف. 446 ،445/4 :
( )5ينظر :المفردات :ص. 148/
( )6تفسير الطبري . 179/23 :وهذا البيت من الشواهد التي ل يعرف قائطها ،ينظر :الخزانة.508/2 :
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لفظة(:رد) ،في قوله تعالى
سادساً:
َ

(1ق

.
الشيل .ت و رَ ْ ُم
ٍ
شيل
في الوجه مع

اس ،هو ر ْج ُع
ك و ازن فارس (( الرال الما
أدل ٌ
احم مطرٌ مر ٌ
ٌ
اوس في الذ َجن ،كأنه ُر إلم ما رال َّ ،
يل أ َُرُّ ُ ر اَّ ...
الرَّ ةُ ُ ْب ٌ
الرَّ ةُ ت ٌ
الش َ
من جما ٍ قق(2ق.
المَث ِل ،موض ه موضع ك وا وما أُمر ا ن وله من الحع،
ك و أزو وبيمة (( م افُ م ُاف َ
لم يسمروا نه لم كسلموا ،ي ا رَّ يم في ِ
فم ِه ،أي أمست إذا لم ُك ِ ْبقق(3ق.
َ ُ
جم أنكر ن ض اللهويين الم سرين أت ك وت جم ر في لسات ال ر جولهم للرجل إذا أمست

إت فبت هذا في كالم ال ر فهت تأ يل اآلكا نه خالل
ون ال وا ا ت جم ر يم في فيهْ ،
الداهر المتبا ر من أل اظها اياجها ،ال رت إنما تحمل م انيه ولم الشائع المست مل في لسات
ال ر  ،ي ولم جليل ايات ما

(4ق

.

أولم أحما جا رَّ َي َم ُ في َف ِم ِه إذا أمست ون الشيل،
ف ا ازن جتيبا مت قبا له (( ي ُ
(5ق
الم رم ر ا أيمهم في أفواههم ،أي وضوا وليها حر ا غيضا ،كما جا الشاور
ِ ِ
الحس ِ
ود
َيُرُدو َن في فيه َع ْشَر َ ُ

كو

حتى َي َع َّ
األكفا
علي ُ
ض َّ

ك ري أنهم كغيضوت الحسو حتم ك ض ولم أدان ه ال شر ،نحو جو الهذلي
()6
َق ْد أ ْفَنى أََن ِ
َض َحى َي َع ﱡ
الو ِضيَفا
امَل ُه أ َْزُم ُه
َفأ ْ
ض َعَل َّي َ
ولي ظيف ِ
الذ ار ِع ،ه ذا ِ
فسر هذا
أكل أدان ه حتم أفراها نال ض ،فأضحم ك ض َّ
َ
جم َ

جل في موضع خر
الحرل ازن مس و  ،اوتبار جوَل ُه وض َّ

(7ق.

( )1سورة إبراهي  ،آية.)9(:
( )2مقاييس الطغة ،مادة(:رد) ،ص. 333 ،332/
( )3مجاز القرآن. 336/1 :
( )4ينظر :تعقبات ابن قتيبة عطى أبي عبيدة في تفسير غريب القرآن :ص. 145 ،144/
( )5ل أعثر عطيه .
( )6ينظر :ديوان الهذليين. 73/2 :
( )7سورة آل عمران ،آية .)119(:غريب القرآن :ص.231 ،230 /
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جم ر الت سير اإلمام الطبري أكضا ،ذهب إلم أنه جو ي جه له ،رج جو ازن جتيبا،
هو ت سير ازن مس و  ،ك و (( أشبه األجوا ورمي نالصوا في تأ يل هذ اآلكا ،ال و الذي ذكرنا
الرُا ِل ،كما دل هللا نه
ون ازن مس و  ،أنهم ر ا أيميهم في أفواههم ،ف ضوا وليها غيدا ولم ُّ
المراف ين ،ف ا إِ َذا ،فهذا هو الكالم الم ر ل ،الم رم الم هوم من ر ِ
اليم إلم ال مقق(1ق.
َ
األنامل غيدا،
أت ك صم نه وضوا
إلم ذلت أشار األد هاني إلم أت م رم اآلكا كحتمل ْ
َ
جيل أَ مأوا إلم الس وم أشار ا ِ
ناليم إلم الَ مِ ،جيل ر ا أيميهم في أفوا األنبيال فأا توهم،
ْ
(2ق
ِ
اات ما ُ الر في ذلت تربيها أنهم ف لوا ذلت مرة ن َم أُخرى .
َّ
خطأ ما ذهب إليه أزو وبيمة
فازن جتيبا جم ااتشهم نالش ر إلفبام دوا ما ذهب إليه،

في ت سير لهذ اآلكا ،مع أت أنا وبيمة جم فسر اآلكا ت سي ار إجماليا هذا ت سير جم جا نه جتا ة أكضا،
حيش فسرها ن وله (( جومهم كذزوا رالهم ،ر ا وليهم ما جال ا نه من البيرام ،ر ا وليهم
نأفواههمقق(3ق.
ك و أزو جيات ر ا ولم ازن جتيبا (( من امع ح ا ولم من لم كسمع ،هذا أزو وبيمة األخ ش ن الَ
ذلت ون ال ر  ،ف لم ما جاله أزو وبيمة ك وت ذلت من م اف التمثيل ،كات الممست ون ال وا

الساكت وره ضع يم فيه ،جم ر الطبري جو

أزي وبيمة جا

إنهم أجازوا نالتكذيب

(4ق ،ي ير ما جاله الطبري ألنه يريم أزو وبيمة أنهم

ألنهم جالوا
أمس وا ا توا ون ال وا
التصميع للرالقق

(5ق

المرضي الذي ك تضيه م يل الرال نالبيرام ،هو ايوترال ناإلكمات

.

لفظة(:ح َسيباً) ،في قوله تعالى
سابعاً:
َ
(6ق

.

ِ
الشيل
بت
ك و ازن فارس ((الحال السين البال أدو ٌ أر ا فاأل
ال م ت و َحس ُ
َ
ٍ
أح َس ْب ُت فالنا ،إذا أوطيتَه ما
كال ،ي ا
شيل ِحسا ٌ  ،أي
األدل الثاني الك اكا ت و
أح ُسُب ُه
ْ
ْ
ُ
ٌ
ٍ
جمع ُحسبانا ،هي الواا ة الصهيرة ،جم
بات ،هي
يرضيه كذلت َح َّسبتُه،
الح ْس ُ
األدل الثالش ُ
ُ
ُ
( )1تفسير الطبري. 609/13 :
( )2ينظر :المفردات(:ردد) ،ص. 255/
( )3تفسير الطبري. 608/13 :
( )4سورة إبراهي  ،آية.)9(:
( )5البحر المحيط. 413 ،412/6 :
( )6سورة النساء ،آية.)86(:
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األحسب الذي ازيضت ِجلمته
األدل الرانع
ُح ِسُب ُه ،إذا أجلسته وليها امته إكاها،
حس ُ
ْ
بت الر ُج َل أ َ
ُ
سمم ش رتَه ،جم يت ع في أدو األزوا هذا الت ا ُم الذي ت ار في هذ األدو
من ٍال ف ْ
األر اقق(1ق.
الشيل إذا ك اني،
يل نم رم ُم ل ،من أحسبري
في اللسات الحسيب هو الكافي ،ف ٌ
ُ
أحسبري ما أوطاني ،أي ك اني (2ق.
ذهب أزو وبيمة إلم أت(حسيباق في هذ اآلكا نم رم كافيا م تم ار ،ك ا
أي ك اني

أح َسَبري هذا،
ْ

.

(3ق

أما الطبري ف م خالل أنا وبيمة فيما ذهب إليه إذ ك و (( جم فوم ن ض أهل البصرة من

أهل اللها ،أت م رم الحسيب في هذا الموضع الكافي ،ك ا مره أحسبري الشيل كحسبري إحسانا،
نم رم ك اني ،من جولهم حسبي كذا كذا .جا أزو ج ر رحمه هللا هذا ل ٌ من ال و

خطأ،

حسيب وليه ،إنما ك ا
ذلت أنه ي ك ا في ( أحسبري الشيلق ( أحسبري ولم الشيلق ،فهو
ٌ
حسبه حسيبهقق(4ق .

هو

فم رم اآلكا ورم الطبري أت هللا كات ولم كل شيل مما ت ملوت أيها الراس من األوما ،
ٍ
شيل من
من ااوا أ م صيا ،حفيدا ولي م ،حتم ك افي م زها جضال  ،أي كحااب م ولم كل
التحيا

يرها

(5ق

.

ممن تبع الطبري في هذا التأ يل ،الرحاس ،إذ ك و (( الحسيب ورم ن ض أهل اللها

أح َس َب ولم
البصريين الكافي ،ك ا
أح َسَبه ،إذا ك ا  ...هذا ورمي ل ٌ ألنه ي ك ا في هذا ْ
ْ
الشيل فهو حسيب وليه ،إنما ك ا نهير(ولمق ،ال و إنه من الحسا  ،ك ا حااب فالنا ولم
ِ
محاابه وليه ،حسيبه ،أي داحب حسانهقق(6ق.
كذا ،هو
رج المكتور زن نادر البمر رأي الطبري م لال ذلت نأت اياق اآلكا يسيم  ،الم رم إت

هللا ت الم كات ولم أوما العبا حفيدا وليما ،حتم ك افيهم زها يحاابهم وليها ،ليس الم ار هرا
الكافي ،ك ولهم حسبي كذا ،أحسبري الشيل إذا ك اني ،فهت اياق اآلكا ي يسيم

(7ق

.

( )1مقاييس الطغة :مادة(:حسب) ،ص. 209 ،208/
( )2ينظر :الصحاح ،مادة (:حسب)/.
( )3ينظر :مجاز القرآن. 135/1 :
( )4تفسير الطبري. 279 ،278 /7 :
( )5تفسير الطبري ،279 ،278 /7 :وينظر :ال شاف. 472/1 :
( )6معاني القرآن.150/2 :
( )7ينظر :أقوال أبي عبيدة في تفسير الطبري :ص.137/
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أما أزو حيات ،فاآلكا ورم تحتمل الوجهين ،أي حاابا من الحسا  ،أ ُمحسبا من

اإلحسا  ،هو الك اكا ،فهما(ف يلق للمبالها ،إما نم رم (م لق(1ق.

إلم ذلت ذهب ال رابي ،فهه(حسيباق م را حفيدا ،جيل كافيا من جولهم أحسبري كذا،
أي ك اني ،مثله حسبت هللا ،جا جتا ة محاابا كما ك ا

أكيل نم رم مواكل ،جيل هو ف يل من

أت يضيم اإلنسات أ ير
حسرت هذ الص ا هرا ألت م رم اآلكا في ْ
الحسا ُ ،
ك يل نه(2ق.

أ يوفم جمر ما

مع ذلت فاوتراض الطبري ولم أزي وبيمة ليس في محله ،فاآلكا ولم رأي أزي ولي ال اراي فيها
ُمحاابا ق  ،فالذي ك و كافيا
ُم تم ار ،ي ا كافيا ،ي ا
أر ا أجوا  ( ،ك ا والِما ،ي ا
(3ق ،أي كافيت هللا،

كحتج ن وله جل وض

(4ق ،أي كافيا،

وله ت الم

و الشاور

ِ
ِ
اء َواْن َشَّق ِت اْل َع َصا
إ َذا َكاَنت اْل َهْي َج ُ
أي ك فيت ي ي الضحام.
الذي ك له نم رم م ِ
حاا ٌب كحتج ن و يس الم روت
ُ
ِ
ِ
ن
َّ
ِ
وب َها
ّللا َي ْس َت ْغفُروَن ُه
ب َمك َة َي ْوماً أ ْ
َن ُت َم َّحى ُذُن ُ
َد َعا اْل ُم ْحرُمو َ َ
لَِن ْف ِسي َلْيَلى ُث َّم أَْن َت َح ِس ُيب َها
اه أ ََّو َل ُس ْؤَلِتي
َوَن َادْي ُت َيا َرَّب ُ
َ
أي أنت م ِ
ظلمها.
حاابها ولم ُ
َ ُ
الذي ك و نم رم والِما ،كحتج ن و المخبل الس مي
ِ
َفالَ ُت ْد ِخَل َّن َّ
يب
الد ْهَر َقْبَر َح ْوَب ًة
وم ِب َها َي ْوماً َعَلْي َك َحس ُ
َيُق ُ
مت.
أي ُمحاابت وليها والم ِن ُ
دْل َ

َف َح ْسُب َك َو َّ
ف ُم َهَّنٌد
الضحَّا َك َسْي ٌ

دحيحات في ايشت اق مع الر اكا ،ال ويت اآلخر ِ
ِ
جا ال اراي (( ال ويت األ ِ
ات ي
يت

كصح ِ
مت ،فالحسيب
َّ
ات في ايشت اق ،أيَ ت ار جا في ت سير المخبل الس مي ُمحاابت وليها والم ِن ُ
دْل َ
(5ق
ِ
للم َش ِار قق .
في زيته المحااب ،هو نمرضلا جو ال ر الش ِر ُ
يب ُ

( )1ينظر :البحر المحيط. 734/3 :
( )2ينظر :تفسير القر بي. 266/3 :
( )3سورة األنفال ،آية.)64(:
( )4سورة النبأ ،آية.)36(:
( )5األمالي ،ألبي عطي القالي.504/1 :
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لفظة(:م ْوبِقاً) ،في قوله تعالى
ثامناً:
َ
(1ق

.

ِ
شيأين مو ع،
ك و ازن فارس ((( َ َ َعق الوا البال ال ال كلمتات ك ا لكل شيل حا زين

هلت ،أ ه هللا ،ي ا
الكلما األخرى َ َ َع
َ

المو ع الموومقق(2ق.

لت ْ َ ،ا مو ا ،جا ت الم
فه َ
في الم ر ام (( َع إذا تثب َ َ

كذا ،جا ت الم

 ،أ ه
(3ق

.

ِ
ت
(مْ ِ لق،
جا ال وهري (( َ َ َع َيِب ُع ُ وجا َهَل َت ،اْل َم ْوِع مثل
(الم ْوومق ،ولم ف َ
َ
ِ
ِ
ِع َيِبع نالكسر فيهما ،أزو ه
ِع َي ْوَع َ َ ا ،فيه لها فالثا َ َ
م ْن ( َ َو َمَ ،ك ُمق ،فيه لها أخرى َ َ
أي أهلكهقق(4ق .

جم اختلل الم سر ت في الم صو ن وله ﴿ َم ْوِ ا ﴾ ،فمرهم من فسر نال ما ة ،ل دا
ٍ
دميم ،مرهم من فسر
ظرل ،مرهم من ذكر أنه ا ٍ في جهرم ك ري زم ٍم
﴿ز ْيَر ُه ْم﴾ ولم هذا
ٌ
َ
ِ
ِ
﴿ز ْيَر ُه ْم﴾
(م ْهلكاق ،نمرضلا (موضعق ،هو من جولت َ َ َع الرُجل ،أ ََ ه ير إذا أهلكهَ ،
نالم ْهلت ،أي َ
َ
أت ك وت ااما ،نم رم توادلهم أم ار مهلكا لهم،
أت ك وت ظرفا،
األظهر فيه ْ
ولم هذا التأ يل كص ْ
ُ
﴿ز ْيَر ُه ْم﴾ م وي أ ي ل لرا(5ق .
ي وت َ
ذهب أزو وبيمة إلم َّ
أت ﴿ َم ْوِ ا ﴾ ،نم رم (مووماق ،ااتشهم لذلت ن و الشاور
حا َشر رى ِ
ِت َ ا ار َل ُه َ اْلَوا ِ َي ْي ِن ِن َم ْو ِ
ِع(6ق .
ع
الستَ َار َفَل ْم َي َم ْ
َ َ َ ََْ َ
جم ح م الطبري ما ذهب إليه أزو وبيمة ولم جه التضعيف ،إذ ك و (( كات ن ض أهل

ال لم ن الم ال ر من أهل البصرة ك و

(المو عق (الموومق ،يستشهم ل يله ذلت ن و الشاور...

يتأ له نموومقق(7ق .كذلت لم يرتض ازن وطيا ت سير أزي وبيمة

د ه نالضعيف(8ق.

( )1سورة ال هف ،آية.)52(:
( )2مقاييس الطغة :مادة(:وبق) ،ص. 946/
( )3سورة الشورى ،آية .)34(:المفردات (:وبق) ،ص. 663/
( )4الصحاح(،وبق). 1562/4 ،
( )5ينظر :المحرر الوجيز. 415 ،414 /10 :
( )6مجاز القرآن. 406/1 :
( )7تفسير الطبري. 298 /15 :
( )8ينظر :المحرر الوجيز. 415 ،414 /10 :
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هرا نالحظ َّ
أت ت سير الم سرين لل دا جال نخالل ما ذهب إليه أزو وبيمة ،فل ل أنا وبيمة
ٍ
ليستشهم نه ولم هذا الم رم ،ل ْلمه نهرازته ،ير أت أنا وبيمة جم ان ر زهذ
نشاهم من الش ر
جم جال
َ
الر اكا للبيت ،كما ان ر زهذا الت سير لآلكا فلم ك بل الم سر ت جوله(1ق.
ِ
أت تكوت نم رم وما ة ،إ ْذ
من خال ما ابع فهنه يتض لرا أت ل دا (مو اق ،ي كم ن ْ
ي ليل ولم ذلتِ ،م ْن فَم فالسياق ي كحتمل هذا التأ يل فهو ن ٌيم جما ،د ه الشرقيطي رحمه هللا

نأنه ظاهر الس و (2ق.

ِ
(م ْووماق ،أي مووما للهالم ،فالم رم دحي ٌ  ،اياق
أما جو أزي وبيمة نأت (مو اق م را َ
اآلكا كحتمله.

إذا رج را إلم الم رم اللهوي ،فهت هذ الل دا تحمل يلتَْي ِن ،أُ يهما كل شيل حا زين
ِ
شيأين ،أُخراهما الهالم.
ِ
شيأين  ،ف م اوتمم في ااتميله ولم جوله ت الم
فمن ذهب إلم أنها نم رم الحيلولا زين

 ،فتكوت ل دا(زينق ظرفا نم رم َ َا  ،أي ج لرا زيرهم ِم َن ال ذا ما ُيوُِ هم(3ق.
أما من ذهب إلم أت ِ
(مو اق م را (مهلكاق ،فهذا الم رم هو الداهر من السياق هرا(4ق،
فال رت ك سر ن ضه ن ضا ،ورمما يوجم المليل ال ط ي ،ي ابيل إلم ليل ظري ،جم ُكخر اآلكا ون

م راها ،المليل ولم أنها نم رم الهالم جوله ت الم
فُه ه ههم إت اآلكه ه هها الكريمه ه هها جه ه ههالم فه ه ههي اه ه ههياق جص ه ه ه

(5ق ،أي ُي ْهلكهن.

جرنه ه ههي ،هره ه هها ي يربهه ه ههي لره ه هها ت ضئه ه هها اله ه ههر

ال رنه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي ،ف ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي نهاكه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههذ ال صه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها ك ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههو اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههبحانه ت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههالم
،أي تله ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت ال ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههرى

الت ههي جصص ههرا ولي ههت نب ههأهم ،مث ههل وههها ٍ  ،مهههمين ،لهههو ٍ  ،أهلكرهههاهم لمههها ظلمه هوا ك هههر ا ،أي

جته هها

هالم ل ده ه ه هها الهه ه ه ههالم م ر نه ه ه هها زل ده ه ه هها المووه ه ه ههم ،مه ه ه ههن هره ه ه هها فه ه ه هههت
م لومه ه ه هها إلهالكهه ه ه ههم ،هره ه ه هها جه ه ه ه ْ

ليست وما ة.
ليست مووما،
جوله ( َمو اق ،ت ري مهلكا،
ْ
ْ

( )1ينظر :الشاهد الشعري في تفسير القرآن ال ري  ،د .عبد الرحمن الشهري ،ص. 593/
( )2ينظر :أضواء البيان. 128/4 :
( )3ينظر :لسان العرب ،مادة(:بين). 574/1 ،
( )4ينظر :تفسير ابن كثير ،95/3 :وتفسير القر بي . 7/6 :وأضواء البيان. 128/4 :
( )5سورة الشورى ،آية .)34(:المفردات (:وبق) ،ص. 663/
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ك و الشاابي (( ي محي للمت هم ون رِ خر الكالم ولم أ له ،أ له ولم خر
ذام كحصل م صو الشارع في فهم َّ
فهت فرق الردر في أجضائه فال يتودل نه إلم ُم ار  ،فال
المكللْ ،
ْ ُ
َّ
كص ُ ايجتصار في الردر ولم ن ض أجضال الكالم ت ن ض إي في موان احم هو الردر في
إذ

المتكلم ،فهذا د له الداهر ولم
ْ
فهم الداهر نحسب اللسات ال ر ي ما ك تضيه ،ي نحسب م صو ُ
(1ق
ٍ
الم ار قق .
ال ر يا ،رجع إلم ن س الكالم ،ف ما جريب يبم له الم رم ُ
أت كست ل زت سير
فالت سير اللهوي ي شت أت الحاجا إليا ُملحا ،لكن ي كم ن له نحا ٍ ْ
ال رت الكريم ،هذا ُك يم أت اوتما اللها نم ر ها من ت الردر في يرها من المصا ر ُيوجع في
فالحكم ولم
الخطأ في الت سير ،إذ ك وت المملو اللهوي ير م ار في اآلكا الكريما موضع التمزر ُ
يلا الل ظ في ن ٍ ما أ ق أ فع مما لو اات يرا من الم اجم حمها.

ِ
لفظة(:ض ْع َف ِ
ين) ،في قوله تعالى
تاسعاً:

(2ق

.

جال في م دم ُكتُب الت سير َّ
نأت الم رم ال ام لهذ اآلكا الكريما هو أت هللا ابحانه ت الم
جم أخبر أت من جال من نسال الربي  -دلم هللا وليه الم  -ن احشا -وهللا وادم راوله من ذلت-
ُكضاول لها ال ذا

كت تضاو ْت
فهِت ْ
ض ين ،جم زيرت الشري ا أنه كلما تضاو ْت الحرمام ُ

وذازهن
ال و ام ،لذلت ضوول حم الحر ولم ال بم ،الثيب ولم الب ْ ر ،إنما ضوول
ُ

ألت ما

ُب من اائر الرسال كات أ ب َ مرهن أ ب َ ألت فيا ة ُ ْب الم صيا ْتتبع فيا ة ال ضل المرتبا ،فيا ةَ
ِ
ٍ
فضل نسال الربي دلم هللا وليه
الر ما ولم ال ادي من الم صي ،ليس ألحم من الرسال م ْث ُل ْ
ِ
ٍ
ِ
يتبع
يتبع ال َل ،كوت ال ضال و انا ُ
مثل ما هلل وليهن من الر ما ،ال ضال ُ
الم ،ي ولم أحم مرهن ُ
ذم ال الل لل ادي ال الم َّ
أشم مره لل ادي
انه شمة ،لذلت ُّ
كوت ال ِل جبيحا ،فمتم اف ا بحا اف ا و ُ
ال اهل ألت الم صيا من ال ال ِم أ ب ُ

(3ق

.

( )1الموافقات في أصول الشريعة. 266/4 :
( )2سورة األحزاب :اآليتان.)31 ،30(:
( )3ينظر :ال شاف. 562 ،561/3 :
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أت تُحم ه ههل ال احش ه هها ول ه ههم و ه ههوق ال ه ههض
ي ه ههو أز ه ههو حي ه ههات (( يربه ه ههي ْ
لم ه هها ك ه ههات م ه ههانهن مه ه ههب ال ه ههوحي م ه ههن األ ام ه ههر الره ه هواهي ،ل ه ههضمهن نس ه ههبب ذل ه ههت ك ه ههونهن تح ه ههت
فس ه هها وشه ه هرته،

الراه ههو ده ههلم هللا وليه ههه اه ههلم أكثه ههر ممه هها يله ههضم يه ههرهن فضه ههوول لهه ههن األجه ههر ال ه ههذا  ،جوله ههه
أي وهه ه ه ه ه ِ
هذازين ،فيضه ه ه ه ه ههال إلهه ه ه ه ههم وه ه ه ه ه ههذا
وذا
ال ذا

اهه ه ه ه ههائر الره ه ه ه ه ههاس

خرقق(1ق.

جم اختلل الم سر ت اللهويوت في الم ار ن وله ِ
(ض ْ َ ْي ِنق ،ف ا أزو وبيمة ((أي ُك ل لها
ِ
ِ
شيأين حتم ك وت فالفا،
ل الشيل مثله ،م اف  ،..أي ُك ل الشيل
فالفا أوذنا ألت ض ْ َ

ض لق ،أي ك ل الشيل شيأينقق(2ق.
أما جوله ُك َ
ِ
وذانات،
ي و أزو حيات شارحا كالم أزي وبيمة (( جا أزو وبيمة إنه ُكضال إلم ال ذا
فتكوت فالفا ،كوت األجر مر ِ
تين ن م هذا ال و ألت ال ذا في ال احشا نهفال األجر في الطاوا.
أي تضعيف ال ذا

إوالم
 ،أي اهال ،فيه
ٌ

وليهن،

نأت كونهن نسال ،مع م ارفا الذنب ،ي كهري ورهن شيأا ،هو كهري ورهن ،هو ابب مضاو ا
ال ذا قق(3ق.

ف  ،ناأللل ،ين
هرا نالحظ أت أنا وبيمة جم فرق زين الم رم الميلي لل داُ ﴿:ي َضَََََََا َ ْ
م رم ﴿ُي َض َ َّف ُ ﴾ نالتش ههميم ،لكن هذا الت ريع زين الص ه ِ
هيهتين جم ر الرحاس ،فهو ولم حم رأكه ،ي
احم ،أي ُك ل ضه ه ه ه ين ،كما
لق ٌ
او ْ
لُ ،ك َ
ك رفه أحم من أهل اللها ،أت الم رم في(ُك َ
ضه ه ه ه َّ ُ
ضه ه ه ه َ
هت ض ه ه ه ه ه ه ه فيههه ،أي ِمثَليه ِهه ،ك ري رَه َم ِ
ين ،يههم ولم هههذا:
تو
إت ف ْ ه َت َّ
إلي رهمهها ف ه ُ
ْ
هت إليه َ
 ،ي ك وت ال ه ه ههذا

أ كثر من األجر ،ج ه ه هها

في موضه ه ه ه ه ه ههع خر

(4ق،أي ِم ْثَل ِ
ين من ال ذا

(5ق

.

لكن أنا وبيمة لم كخالل الم هو من لها ال ر  ،لم كخر ون السياق المألول ،ك و ازن
ِ
ِ
اآلخر
متبايرات ،يم أحمهما ولم خالل ال وة ،يم
أدالت
فارس (( (ض لق الضا ال ين ال ال
ُ
إض افا ،ض َّ تُ ُه
أض ت
أت ُي اض
الشيل ْ
الشيل مثَله ... ،أما األدل اآلخر ف ا الخليل ْ
ولم ْ
َ
ُ

( )1البحر المحيط. 473/8:
( )2مجاز القرآن.137 ،136/2 :
( )3البحر المحيط. 473/8:
( )4سورة األحزاب ،آية. )68(:
( )5ينظر :معاني القرآن ،344/5 :وينظر :تفسير القر بي. 478 ،477 /7 :
2021
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ِ
الشيل َفُي ْ َ َل ِم ْثَل ِ
ين أ أكثر ،جا
أت ُي اضَ ولم أدل
تضعي ا،
ضاو ا ،هو ْ
ْ
ضاوْ تُ ُه ُم َ
َ
المض ول الشيل المضاول ،جا أزو ومر المض ول ِمن أَض ْ ت الشيل ،ذكر أزو ٍ
وبيم ذلت
ْ ْ َ ُ
ير

في نا

أ ْف لتُ ُه فهو م و قق

(1ق

.

في الحقي ا ي كختلل م رم(الض ْ لق هذ

اآلكا ون م را

في جوله ت الم

(2ق ،فالم رم كما يرى ازن عباس م اهم أي لو ركرت
إلم هسيل المشركين كا محمم شيأا جليال فيما األوم إذت ألذجرام ِم ْثَلي وذا الحياة المنياِ ،م ْثَلي
ْ
ْ
وذا الممام في اآلخرة ،هذا اكا الوويم ،كلما كانت المرجا أولم كات ال ذا ورم المخال ا
ِ
ل الشيل مثله مرتين ،هذا الم رم ر ي ون ازن عباس رضي هللا ورهما(3ق.
أودم ،ض ُ
هرا نالحظ أت ال ارق األااس زين الم َر ِ
الم مي السياجي هو ت م األ  ،تحم
يين ُ

الب م الميلي للكلما ألنها تحتمل حين اإلاالق أكثر من م رم
الثاني إذ ي ُك ين األ ولم تحميم ُ
ُمحم  ،تح مه والجا الكلما ن ل ما ُكحي زها من ورادر لهويا ير لهويا خادا نالمتكلم
المخااب ،ف افيا اجتماعيا لذا فهو ي ك بل المر نا الت م ف ي كل اياق تكتسب الكلما م رم
مسجتا ُكمثل القيما الحضوريا لها ،التي تختلل من اياق إلم خر لذا فهت الم اني السيا يا للكلما
الواحمة تت م زت م السياجام التي تر فيها(4ق .
أت ُيبحش أ شيل ون كونها م ملا ِل َما جبلها أ مست لا ،فم
الذي يربهي في كل كا ْ
ِ
ولم جم ،ه ذا في السور ُكطلب اتصالها نما جبلها ما
المست لا ما جه مراابتها لما جبلها ،ف ي ذلت ٌ
ِاي ْت له(5ق .
نأت ُك مع ما تكرر في مواضع مرهُ ،يردر فيه،
أت ُك هم الل ظ من ال رت ن سه ْ
األحسن ْ
ُ
فر ما ااتُ مل نم ٍ
ات مختل ا ،إت أفضل جريرا ت وم ولم حقي ا م رم الل ظ مواف ته لما ابع له من
ال و  ،ات اجه مع جملا الم رم ائتالفه مع ال صم الذي جال له الكتا ن ملته(6ق.

( )1مقاييس الطغة ،مادة(:ضعف) ،ص. 514 ،513/
( )2سورة اإلسراء ،اآليتان.)75 ،74(:
( )3ينظر :تفسير القر بي. 631 ،630/5 :
( )4ينظر :قراءة النص القرآني بين المعنى المعجمي والمعنى السياقي ،ص.62/
( )5ينظر :البرهان ،لطزركشي. 37/1 :
( )6ينظر :تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،منشورات دار المنار ،القاهرة1947 ،2/ ،م ،ص. 22/
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المصادر:
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 .1أضوال البيات في إكضاا ال رت نال رت ،للشرقيطي ،مرشورام والم الكتب ،زير م.
 .2إكضاا الوجل ايزتمال ،يزن األنباري ،تح يع محي المين رمضات ،مرشورام م مع اللها
ال ر يا ،مشع1393 ،1/ ،ه.

 .3البحر المحي في الت سير ،ألزي حيات األنملسي ،تح يع ولي محمم ووض خرين ،مرشورام
م تبا ار الباف1413 ،1/ ،ه.
 .4البرهات ،للضركشي ،تح يع
1410 ،1/ه .

 .5الخصائ

 .يوال وبم الرحمن المروشلي خر ت ،ار الم رفا ،زير م،

 ،يزن جري ،تح يع محمم ولي الر ار ،ار الكتب المصريا1376 ،2/ ،ه.

 .6المر المصوت في ولوم الكتا

الم روت ،للسمين الحلبي ،تح يع

 .أحمم زن محمم الخ ار ،

مرشورام ار ال لم ،مشع1406 ،1/ ،ه.
 .7ت سير الطبري ،تح يع  .وبم هللا زن وبم المحسن ،ار ه ر ،ال اهرة1422 ،1/ ،ه.

 .8ت سير ريب ال رت ،لضيم زن ولي ،تح يع حسن محمم ت ي الح يم ،مرشورام المار ال الميا،
1412 ،1/ه.
 .9ت سير ال رت ال ديم ،يزن كثير ،تح يع وبم ال ضيض

ريم ،مرشورام ار الش ب،

،1/

1390ه.

 .10ت سير المرار ،محمم رشيم رضا ،مرشورام ار المرار ،ال اهرة1947 ،2/ ،م

 .11الشاهم الش ري في ت سير ال رت الكريم . ،وبم الرحمن الشهري ،م تبا ار المرها  ،الرياض،
1431 ،1ه.
 .12الصحاا تا اللها دحاا ال ر يا ،لل وهري ،تح يع أحمم وبم اله ور وطار ،مرشورام ار
ال لم للماليين1404 ،3/ ،ه.

 .13جرالة الر

ال رني زين الم رم الم مي الم رم السياجي . ،حيمر ولي ن ما ،م لا كليا

التر يا األااايا ،ال ام ا ال ار يا ،م لم ،22/ع2016 ،93 /م.
 .14الكشال ،للضمخشري ،تح يع وا

أحمم وبم الموجو  ،مرشورام ،م تبا ال بي ات ،الرياض،

1418 ،1/ه.

 .15لسات ال ر  ،يزن مردور ،مرشو ارم ،ار إحيال التراث ال ر ي ،زير م1408 ،1/ ،ه.
 .16م اف ال رت ،ألزي وبيمة ،تح يع  .محمم فسا اضكين ،مرشورام م تبا الخان ي ،ال اهرة .
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 .17م الس ف لب ،ألزي العباس أحمم زن كحي ف لب ،تح يع وبم السالم هار ت ،مرشورام ار
الم ارل.5/ ،
 .18المضهر في ولوم اللها

ازها ،للسيواي ،تح يع محمم أحمم جا المولم ،مرشورام م تبا

التراث ،ال اهرة.3/ ،

 .19م اني ال رت إورانه ،للضجا  ،تح يع وبم ال ليل وبم شلبي ،مرشورام والم الكتب،1/ ،
1408ه.
 .20م ر ام أل ا ال رت ،لل ار ب األد هاني ،تح يع د وات ا ي ،مرشورام ار ال لم،1/ ،
1412ه.

 .21م اييس اللها ،يزن فارس ،تح يع وبم السالم هار ت ،ار ال يل ،زير م1411 ،1/ ،ه .
 .22المواف ام في أدو الشري ا ،للشاابي ،تح يع الشيخ وبم هللا راف ،مرشورام ار الكتب
ال لميا ،لبرات. . ،

 .23من ارق تأ يل الم رم في ولم الميلا الم ميا ،محمم شرم  ،م لا الم ميا ،تونس ،ع،21/
2006 ،22م .

 .24الوجيض ،يزن وطيا ،تح يع وبم ال ا السيم إزراهيم ،اب ا جطر1398 ،1/ ،ه.
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ً
ً
المناسخات في علم الفرائض ( نظريا وعمليا )
د .عبداهلل أمبارك أحمد الدعيكي  -كلية التربية القانون -جامعة بني وليد
مقدمة
كثير ايبا مباركا فيه ،الصالة السالم ولم من ي نبي ن م  ،له دحبه.
الحمم هلل حمما ا
أما ن م
فمرذ ممة ليست نال صيرة كل ت ناوتباري أحم أوضال هيأا التمريس ن ليا ال انوت ه زري ليم
زتمريس ما ة الميراث الوديا في الشري ا اإلاالميا ،لطال السرا الثالثا ،كذلت الت ا ت في تمريسها
مع ومة جام ام ليبيا أخرى ،كات ال ام األ

من التكليف وام نحش تحر م جهم ليس ناليسير

خادا أت ال اض جليل ،في ولم ك مع زين ولم ال ه ولم الحسا  .رأيت أفرال التمريس أت أااهم من
خال البحش ال لمي في نشر نحوث لطالزي المهتمين في هذا الم ا  ،كذلت المساهما في إفرال
الم تبا ولم ال موم.
كما هو م لوم فهت ولم الميراث هو أحم ال لوم المت روا من ال ه اإلاالمي ،هو ولم
ك رم أاااا نأحوا المواريش ،جم جال في األفر الحش ولم ت لمه ،حتم جيل إنه أ

ولم ك م ،ل لا

المشتهلين فيه من ال لمال ،لما كحتاجه من مماراا مراج ا ائما ،ألهميته حاجا جميع الراس إليه،
هو ولم أح امه فازتا في الكتا

السرا في أ لب مسائلا ،لم تترم مسائله لالجتها  ،إي في ال ليل

مرها مثل ميراث ال م مع اإلخوة أ في المسألتين ال مريتين ،التي جا ال لمال أنه كسو لل الم الم تهم
في ولم ال رائض ايجتها فيهما نالترجي ألحم المذاهب ال هيا الم تبرة ،ي ك وف له ير ذلت.
ل ل اائال كسأ لماذا الكتانا في هذا الشأت االما أت أح امه جطعيا الميلا ،ي ت بل التأ يل أ
الضيا ة ،المت مموت كات لهم السبع ال ضل ال ديم في زيانها أتم البيات ،ايجتها في المسائل التي
لم ير زها ن

 ،كميراث ال م مع اإلخوة ،أ كما في ال مريتيند.

في هذا البحش ك وت التركيض ولم زيات ماهيا المرااخام تطبي اتها ال مليا ،هذا البا

-

كما الل ذكر – تكلم فيه ال هال يروا اري ا ال مل فيه أتم زيات ،في م كل ناحش في كتب ال ه
كتانا كسمم كتا

ال ر ض ،ير سم مره نا

كسمم المرااخام ،هذ الكتب فيما يت لع نالمرااخام
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إما شر ا لمختصرام ف هيا ،أ هي المختصرام ذاتها التي ت تمم ولم اإلك اف نهرض إي ار الم اني
الكثيرة نأل ا جليلا ،أ ر الكثير إلم ال ليل ،في ال ليل م رم الكثير ،كمختصر الشيخ خليل مثال، ،
التي كص ب ولم ال ارئ ال ا ي ير المتخص

أت ك رل شيأا مرها ،لكونها مليأا ناأللهاف

الت يمام الل ديا اللهويا ،فيستحيل أت ك هم موضووها ما لم يتض

زثر ة ف هيا ت ت ألهاف ذلت

المختصر.
من هذ الر طا التي رأيت من خاللها أت م دم الكتب الحميثا المت ل ا ن لم الميراث
الوديا ،لم تو الشرا التام لهذا الموضوع ،زل نرى ن ضها جم ن ل حرفيا ما جال ن تب المختصر
أ شر حه

ت تبيات ،كذلت هو الحا نالرسبا لألنحاث ال لميا التي ن مها جليلا جما في هذا

ندر لتماخل ت م المسائل في جت
الشأت ،يرجع ذلت ر ما إلم الص و ا التي ت تري المرااخام ا
احم.
ت وم المرااا ولم م رفا أحوا المرااخام ،يات حايتها ،يات حلها ولم الطري ا المتب ا
السهلا ورم أ لب المهتمين زهذا ال لم ،هي الطري ا الوار ة نمختصر الشيخ خليل ،مع التأكيم أت
هرام ارجا أخري جم تتشانه أحيانا م ها ،جم تتباين ،إي أت الرتي ا احمة ،اي وم البحش ولم
افتراض المسائل جم لتها ،يات حلها ولم هذ الطري ا ،توضي الخطوام المتب ا.
جسم البحش ولم الرحو اآلتي
المبحث األول :ماهية المناسخات في علم الميراث.
المطلب األول :تعريفها والمقاصد الشر ية لها.
المطلب الثاني :أحوال المناسخات وشروط إجرائها.
المبحث الثاني :المناسخات من الناحية العملية وتطبيقاتها.
المطلب األول :الخطوات العملية إلجراء المناسخات.
المطلب الثاني :الجانب العملي في المناسخات.
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المبحث األول :ماهية المناسخات في علم الميراث:
تمهيد:

التركا

الشخصيا ق.

( ما يتركه الميت من األموا

الح وق الماليا ن م ت هيض اما

يونه ال يريا

1

من خال هذا الت ريف فهت للتركا ح وجا مت ل ا زها ،ي ك وف م ا فتها نأي حا  ،مع

الترتيب لها ،إت ااتهرجت التركا لها ،ما تب م ن م تلت الح وق فللورفا ك سمونه زيرهم نحسب ال ريضا
الشرعيا.
األدل في ت سيم التركا ن م زيات ال ريضا الشرعيا هو ال وريا ومم التراخي ،في انت ا

الما من شخ

الميت إلم رفته ،إنما اشترات ال وريا ت ربا ل ميم المرافوام المحتملا الحم ث

زين الورفا ،نسبب حاجا ن ضهم للما في جته ،أ نتي ا مماالا ن ضهم في ال سما لمصلحا يراها
ت اوتبار لهير من الورفا ،ذلت ن مم تم يرهم من ح هم الذي

كطو نه األمم يموم خالله من حات أجله من الورفا

إليهم نالميراث ،هذا التراخي جم

ت الودو إلم ح هم الذي ر ما نمضي

الضمن جم ت ل يمته أ تضيم ،تاركين رالهم رفا جم كصر ت ولم حع مورفهم ،مما يرتج وره فيا ة

كثير في م تم را ،هذا األمر فيه
المشاحرام الخصوما ،جطع لألرحام ،هذ الصور نراها تتكرر ا
أفم كبير ولم فاوله نتي ا مرع الهير من ح وجهم ،وم ال هال من كبائر الذنو  ،ك و ازن القيم
( من الكبائر ترم الصالة  ...جطي ا الرحم ال ور في الوديا ،حرمات الوارث من الميراث ق.2
أما إذا ات ع الورفا ولم تأجيل ال سما لمصلحا ير نها فال نأس في ذلت شروا نشر

مواف تهم جمي ا ،في حالا تخلل أحمهم ولم ايت اق ك طم له نصيبه ،كذلت إت كات زيرهم جصر
ت السن ال انونيا ،فليضم حيرأذ تمييض نصيبهم من التركا ض ه تحت يم رشيمة مرهم أ من يرهم،

ترميه لهم تر ع مره وليهم نالم ر ل.
هذا ولم ال موم ،أما ولم الخصوص فهنرا أمام كثير من المسائل ال رضيا التي لم ت سم

ألحم األابا

المذكورة أوال  ،نتج ون هذا التأخير موم ارث ن م ارث ،فما الكيفيا لبيات ح وق

الورفا المتأخرين من مورفيهم المت ممين ،ت فيا ة أ ن صات ف ا للضوان الشرعيا المت ل ا نالميراث.

1

ه

ا يم محمم ال ليمي ،أح ام الميراث الوديا في الشري ا اإلاالميا ،ارازلس ليبيا ،جمعيا المووة اإلاالميا،

الطب ا األ لم 1990 ،م ،ص .26

2

ه ازن يم ال وفيا ،إوالم الموج ين ون ر ال المين ،تح يع وصام المين الصبانطي ،ال اهرة مصر ،ار الحميش،

 2006م ،الم لم الثاني ،ال ضل الرانع ،ص .592 ،591
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في المسائل ال ا كا التي تت لع زتركا ميت احم ،ك وم ال رضي أ المخت
الورفا حصرهم،

نهوما ها زبيات

يات من يرث مرهم نال رض م مار  ،من يرث مرهم نالت صيب ،أ من يرث

نال رض الت صيب م ا ،أ من يرث فرضا ر ا ،ااتخ ار أدل للمسألا يوافع فر ضهم ،أ وم

ر اهم إت كانوا يرفوت نالت صيب ،تصحيحها ورم اللض م ،إلم ير ذلت .أما في حالا موم أكثر
من احم زين الورفا ،فال رضي أمامه إوما فريضا مركبا من ومة مسائل ،يبين فيها فريضا الميت

األ  ،الثاني الثالش ه ذا ،هذ ال مليا ادطل ال هال ولم تسميتها ناام ( المرااخام ق ،التي
خصصرا لبيات ماهيتها هذا المبحش.
المطلب األول :تعريفها والمقاصد الشر ية لها:

أوًال :تعريفها:

أ .في اللغة:

الرسخ في اللها نم رم الر ل أ اإلفالا ،الترااخ نم رم اينت ا أ التوالي الت اجب،جال في لسات
ال ر

أمر كات من جبل ك مل نه فم ترسخه نحا ث ير  .الترااخ تما
( الرسخ هو أت تضيل ا

في وت ن ضها م ات ن ض كالم

الملت ،الترااخ في ال رائض الميراث أت تموم رفا ن م رفا

 ،أدل الميراث جائم لم ك سم ،كذلت ترااخ األفمرا ال رت ن م ال رت ق

1

ب .في االصطالح الفقهي.

من الراحيا ال هيا ي كختلل ت ري ها من حيش الم رم وما ر من الراحيا اللهويا ،جم ورفها ال هال
أنها ( أت كموم إنسات فال تر سم تركته حتم كموم ن ض رفته ،جم يتسلسل ذلت ق.

1

2

ه جما المين محمم زن م رم زن مردور ،لسات ال ر  ،زير م لبرات ،ار دا ر ،الطب ا السا اا 2008 ،م ،ال ضل

الرانع وشر ،الم لم السانع ،ص .243

 .2أزو ال اام محمم زن أحمم زن جضيل الكلبي ،ال وانين ال هيا ،زير م لبرات ،ار ال كر 2009 ،م ،ص  .343كذلت
وبم هللا زن محمو زن مو

المودلي الحر ي ،ايختيار لت ليل المختار ،تح يع وبم اللطيف محمم وبم الرحمن،

زير م لبرات ،ار الكتب ال لميا ،الطب ا الثالثا 2005 ،م ،ال ضل الخامس ،ص  .124كذلت شها

المين أحمم زن

إ ريس ال رافي ،الذخيرة ،تح يع محمم ح ي ،زير م لبرات ،ار الهر  1994 ،م ،ال ضل  ،13ص  .122كذلت
محمم زن الخطيب الشر يري ،مهري المحتا إلم م رفا م اني أل ا المرها  ،ال اهرة مصر ،ار الحميش 2006 ،م،
ال ضل الرانع ،ص  . 60كذلت أزو محمم وبم هللا زن أحمم زن جماما ،المهري ،تح يع

محمم شرل المين حطا

خر،

ال اهرة مصر ،ار الحميش 2004،م ،ال ضل الثامن ،ص .412
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ثانيا :المقاصد الشر ية من المناسخات:
ً
ولم الميراث ولم اوترم نه ال لمال أفر نالتأليف التصريف ،حثوا ولم ت لمه ت ليمه ،حتم شاع
()1

زيرهم أنه أ

ولم ك م ،يروا الم ادم الشرعيا مره ،التي كطو زيانها في هذ ال رة من البحش،

ذلت أت هذ الم ادم إذا أم ن الوجول ولم ن ضها  ،فهنه يت ذر ت صيها اإلحااا زها ،إي أنه كم ن
زيانها إجماي في تح يع مصال الراس ،تح يع ال م

التيسير مراواة ال طرة زت مكم األجر فاألجر

للمتوفم من زروة أ أزوة ،أ أخوة ،ه ذا ،مع ذلت كم ن أت نلخ
من الم ادم الخادا نالمرااخام ولم الرحو اآلتي
.1

جسما المواريش من حم
فيها ظلم للر س زت ريضها ل ا

من هذ الم ادم ال اما ن ضا

هللا ت الم ،تأخير أ ت طيل ال سما من الت مي ولم حم
هلل ت الم ،جا ت الم ﴿ من يت م حم

هللا،

هللا ف م ظلم ن سه﴾.2

هذا التأخير أ المماالا فيه ظلم أكل أموا الراس نالباال ،جا ت الم ﴿ ي تأكلوا أموالكم زيركم

نالباال ﴾.3

إجرال المرااخام في هذ األحوا يب م اإلنسات ون ظلم ن سه ون ظلم ير أكضا.
 .2ك م الميراث من أابا

ن ل الملكيا ،حع الملكيا ناإلرث ي كس

نالت ا م مهما االت الممة

االما ن يت التركا جلت أ كثرم ،لذلت كانت المرااخام لتبين نصيب الورفا من تركا مورفهم،
ذكر كات أم أنثم ،في ومليا حسازيا ي ا ،ف ا لما
ت إ ا ألحمهم ا

إليهم شروا.

 .3من م ادم المرااخام م رفا م مار أ نصيب كل ارث ولم ما جمرته له الشري ا اإلاالميا،
تح يع مبمأ اياتخالل في الما .
 .4تشتيت الثر ة ي ت مي ها ،ر ا الما
ن صم الح ا

ترميته ااتثمار  ،زمي من ج له ل أا م يرا من الورفا،

وليه ،فمن م ادم ندام التوريش ت تيت الثر ة المت م ا ،إوا ة توفي ها من

جميم ،ذلت لمر ها من التضخم في أيم جليلا فازتا ،لكي ي ك وت الما
حتم يتم ال ضال ولم الت ا م ،الحم من ال ر ق زين الطب ام.

1

ه

لا زين األ ريال،

أمل خيري زن أحمم ،جسما التركام م ادمها الشرعيا المخال ام التي ت ترضها فار تأخيرها ،م لا ايجتصا

اإلاالمي ال الميا ،ال م  ،91كسمبر  2019م ،ص  ،51زتصرل .كذلت  .جريشي ولي ،م ادم أح ام ولم ال رائض
في الشري ا اإلاالميا ،جام ا مرتوري جسرطيرا ال ضائر ،م لا ال لوم اإلنسانيا ،ال م  ،27جوات  2007م ،ص 138

2
3

ما ن مها ،زتصرل.
ه اورة الطالق ،كا رجم .1
ه اورة الب رة ،كا رجم .187
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جا ت الم ﴿ كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم ﴾.1

فهذا كانت التركا ي ت بل الت ضئا مثال ،فبهم ات الورفا التخار فيما زيرهم نالتراضي.
 .5الوضوا الثبام ال م  ،فع ندام مترااع محم  ،مما كحو

ت الدلم الذي يترتب ولم

جصر التركا ولم أشخاص م يرا.

 .6تح يع التكافل األاري ايجتماوي تحرص الشري ا في م مل أح امها ولم وم ال الجا
ايجتماعيا في حياة أف ار الم تمع ي ايما األجار  ،تحرص ولم ومم الخصوما الشحرال

زيرهم ،لذلت كات الميراث في نطاق األارة نم راها الممتم الشامل ،لكل من يلت وت مع المتوفم
نال رانا ،لو في أن م ال م
هم أ لم من يرفه ن م أدحا

ال مام ،حسب رجا ال رانا الحاجا ،ف صبا الميت مهما نضلوا
ال ر ض ،ألنهم هم كذلت أجر من يتك ل نه ،من يس ي وليه

المكام المهارم ،من فم كات التكافل في محي األارة هو ح ر األااس في زرال التكافل

ايجتماوي ال ام.

جا ت الم ﴿ وألو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا ﴾.2
المطلب الثاني :أحوال المناسخات وشروط إجرائها:

أوًال :أحوال المناسخات:

أحوال المناسخات ثالثة هي)3( :

الحالة األولى :أت ك وت رفا الثاني يرفونه ولم حسب ميرافه من األ  ،مثل أت ك ونوا وصبا لهما،
في سم الما زين من ن م ي يلت ت إلم األ  ،أي كأت األ

لم كخلل يرهم.

الحالة الثانية :أت ك وت رفا الميت الثاني هم نقيا رفا الميت األ

أ ن ضهم ،لكن ج ت المهايرة

في ال سما زين الباجين.

1
2
3

ه اورة الحشر ،كا رجم .7
ه اورة األح اض  ،كا .6
ه محمم زن أحمم زن ولي البهوتي الخلوتي ،حاشيا الخلوتي ولم مرتهم اإل ار ام ،تح يع اامي زن محمم الص ير
خر ،مشع اوريا ،ار الروا ر ،الطب ا األ لم 2011 ،م ،ال ضل الرانع ،ص  .51 ،50كذلت وبم ال ضيض زن وبم

هللا زن ناف ،ال وائم ال ليا في المباحش ال رضيا ،افرة الشس ت اإلاالميا األ جال الس و كا ،الطب ا األ لم 1418 ،هه،
ص  52ما ن مها .كذلت ا يم محمم ال ليمي ،الميراث الوديا في الشري ا اإلاالميا ،ارازلس ليبيا ،جمعيا المووة
اإلاالميا ،الطب ا األ لم 1990 ،م ،ص .180
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الحالة الثالثة :ما وماهما نأت تكوت رفا الثاني ي يرفونه كاأل  .أي أت ك وت رفا الميت الثاني
ير رفا الميت األ  ،أ ن ض رفا األ

يرهم ،يلضم مره المهايرة في ال سما.

ثانيا :شروط إجرائها:
ً
هذا ما ذكر ال هال في أحوا المرااخام ،يروا أت الحالا األ لم أنها مرااخا جليا ي تحتا إلم
تأديل تصحي

الثاني نشر

ي يلضم فيها إجرال المرااخام تص فيها ال ريضا نما دحت فيها مسألا الميت

هي

 .1أت ك وت رفا كل ميت هم رفا الذي جبله.
 .2أت ك وت إرفهم في الثاني كهرفهم في األ
تر سم وليها تركا األ

ألنه إذا لم ك ن كذلت اختل ت الرسبا التي

مع الرسب التي تر سم وليها تركا كل ميت اوا  ،فلم ك ن زم من

ومل المرااخام.

 .3أت ك وت إرفهم في كل ميت نالت صيب ،ألنه هو الذي يرضب
 .4أت تكوت جها الت صيب احمة كالبروة األخوة1( .ق

ير ي يرضب .

أما الحالتات األخريات فيشتر إلجرائهما توافر اآلتي

 .1إذا اتحم نوع اإلرث نال رض اختلل جمر الميرافين ،اوال كات رفا الثاني هم الباجين من
رفا األ

أ ن ضهم ف .

 .2إذا اختلل نوع اإلرث ألحم الورفا ،اوال اختلل جمر الميرافين أكضا أ تسا يا جمرا ،أ اوال
كات رفا الميت الثاني هم جميع الباجين من رفا الميت األ  ،أ ن ضهم ف .

 .3إذا كات رفا الميت الثاني جم ا كلهم ،أي لم يرفوا في الميت األ  ،اوال رفو نال رض أ
الت صب ،أ اختلل نوع إرفهم فيه ،كما لو توفي شخ

ون ازرين

رتين ،توفي أحم

ايزرين ون ف جا رت فالفا أزرال ازن.
 .4إذا كات ن ض رفا الثاني جم ا ،الب ض اآلخر رفا حتم في الميت جبله ،كما لو توفيت
أنثم ون ازن رت ،فم توفي ايزن ون أخته ومه2(.ق

1

ه محمم زن أحمم زريس ،زه ا البصر في شرا فرائض المختصر ،تح يع

محمم محمة ،وين مليلا ال ضائر،

م،

ص .143 ،142

2

ه الم تبا ال انونيا اإللكتر نيا  www.bibliojuriste.clubتاريخ المخو (  2021 .08 .23م ق
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المبحث الثاني :المناسخات من الناحية العملية وتطبيقاتها:
تمهيد:

ن سم هذا المبحش إلم مطلبين ،المطلب األ
من كيفيا إوما ال ما

نخصصه لبيات الخطوام ال مليا إلجرال المرااخام،

الطري ا في ترتيب الورفا في تلت ال ما

كل ولم حسب مسألته ،ما له

من اهام فيها في جام تها ،أما المطلب الثاني ال انب ال ملي افتراض المسائل شرا ما تم ومله
ن م اينتهال من جم لها ،ولم حسب ما ذكر من حايم لها في المبحش األ .
المطلب األول :الخطوات العملية إلجراء المناسخات:

أ لم خطوام المرااخا هي حصر الورفا في كل مسألا ولم حمة ،فربين الورفا في المسألا األ لم،

فم الورفا في المسألا الثانيا ،ه ذا اليت إذا كات هرام أكثر من ميت فيها.
الخطوة الثانيا ن وم نهنشال جم

نضع في خاناته ال مو كا األ لم الورفا في المسألا األ لم ،كل

ارث في خانا مست لا ( مر ع ق ،ك لوهم أام مورفهم الذي كختصر في الهالب نحرل " م " أي توفي

ون ،أ هلت ون ،ك ازلهم في ال مو الثاني نصيهم في الميراث اوال نال رض أ نالت صيب يوضع
ولم رأس ال مو الثاني أدل المسألا من األوما  ،إذا كات في المسألا وو أ زيات لرصيب كل
احم من األاهم أ تصحي نرت ل إلم ال مو الثالش ،نضع في ال مو الذي يليه م مار اهام كل
احم مرهم من أدل المسألا.
ورم اينتهال من المسألا األ لم نضع في ال مو الذي يليه حرل التال أمام المتوفم الثاني
الوارث في المسألا األ لم نضع في ال مو المخص

ل ريضته في األا ل رفته إذا كانوا جم ا ي

يرفوت في األ  ،في م ازل خاناتهم في المسألا األ لم إذا كانوا رفا في كلتا المسألتين نص اتهم
ال ميمة ،ذلت تكوت د ول الثانيا أاو من األ لم إلم ال ها الس لم.

ي وت ال مل في الثانيا زر س خطوام المسألا األ لم ،نضع أدل مسألته ولم رأس ال مو ،

م

اينتهال من مسألته ن ل ال مو الذي يليه لل ام ا زين المسائل السان ا ،ه ذا ن م كل مسألا ن م

ن ل جام ا جميمة تضم كل المسائل السان ا ،جم تكوت ال ام ا في ن ض الحايم كبيرة ،اإلم ات
أت ت سم ال ام ا كل السهام تحتها ولم وم م ين إت جبلت ال سما ولم ن س ال م  ،تسمم هذ
ال مليا نايختصار.

50

2021

الم صو نال ام ا هي توحيم المسألتين ر ها إلم احمة تكوت شاملا ل ميع الورفا األدليين
ال رويين ،كأنهم رفوا من ميت احم ،ي وت وم ها المصح جازال لل سما ولم جميع الورفا في كلتا

المسألتين ،يسمم هذا ال م ال امع زين المسألتين وم ا شامال أ واما ،يسميه المت مموت جام ا1(.ق
أما في كيفيا ااتخ ار جام ا أدو المسائل ،فالهالب الم مو نه ما ذكر خليل في مختصرة ،ر م

أت هرام ارجا أخرى ،إي أت هذ الطري ا ت تبر األاهل في ااتخ ار المسألا ال ام ا مهما زلهت
السهام يوتما ها ولم ندريا التوافع التباين زين األوما .

جال في المختصر ( :وإذا مات بعض قبل القسمة ،وورثه الباقون ،كثالثة بنين مات أحدهم ،أو
بعض كزوج معهم ليس أباهم فكالعدم ،وإال صحح األولى ثم الثانية ،فإن انقسم نصيب الثاني على

وعاصبا صحتا ،وإال وفق بين نصيبه ،وما صحت منه مسألته،
أختا
ورثته كابن وبنت مات وترك ً
ً
نتا وثالثة بني ابن،
واضرب وفق الثانية في األولى :كابنين وابنتين مات أحدهما ،وترك زوجة وب ً

فمن له شيء في األولى ضرب له في وفق الثانية ،ومن له شيء في الثانية ففي وفق سهام
الثاني ،وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه األولى ،كموت أحدهما عن

ابن وبنت ق.2

من الراحيا ال مليا لما جال في المختصر،

م ااتخ ار أدل المسألا األ لم

ضع وم ولم

رأس ال مو  ،أدل المسألا الثانيا كذلت ،نردر إلم ال الجا ال م كا ما زين نصيب الميت الثاني في
المسألا األ لم ،ين أدل مسألته الثانيا ،هذ ال الجا ي تخلو من أمرين ،إما التوافع هو جازليا

أوما اهام الميت الثاني أدل مسألته لل سما ولم وم م ين ت كسر ،أما التباين فهو ايختالل
في التوافع ولم وم  ،دورته في الهالب زين األوما ال ر كا الض جيا ،فهت كات التوافع ،ن سم
اهامه في األ لم أدل مسألته الثانيا ولم ما توافع وليه من أوما  ،ن ل ناتج جسما اهامه ولم

ال م المتوافع وليه ولم رأس مسألته ،نتي ا جسما أدل الثانيا ولم ال م المتوافع وليه ولم رأس
المسألا األ لم ،يسمم ذلت الراتج ن ضل السهم ،من ن مها ن وم نضر جضل السهم من المسألا الثانيا
ولم كل المسألا األ لم ،ليرتج لرا األدل ال امع أ ما كسمم نال ام ا ،نصيب الورفا في المسألا
األ لم اهامهم مضر ا في جضل السهم الموضوع ولم أدل مسألتهم ،نصيب الورفا في الثانيا

اهامهم مضر ا في جضل السهم الموضوع ولم أدل مسألتهم ،من كات يرث في األ لم الثانيا

جم ت له اهامه في كلتا المسألتين.
1
2

ه الم تبا ال انونيا اإللكتر نيا  www.bibliojuriste.clubتاريخ المخو (  2021 .08 .23م ق
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أما إذا كات زين نصيب الميت الثاني في المسألا األ لم

أدل مسألته الثانيا تباين ،لم ك ن زيرها

توافع ،ضر ت ما دحت مره المسألا الثانيا فيما دحت مره المسألا األ لم ،الراتج هو ال ام ا

لكلتا المسألتين ،ي وت نصيب كل ارث في المسألا األ لم م موع اهامه مرها مضر ا في أدل
الثانيا ،أما الورفا في الثانيا فم موع اهامهم في الثانيا مضر ا في اهام ميتهم في األ لم ،من

كات يرث في األ لم الثانيا جم ت له اهامه في كلتا المسألتين.

ه ذا الحا مع ت م الموتم ،فب م كل مسألا جميمة نخر جام ا لها مع المسائل السان ا ،نالطري ا

ذاتها ،ولم أت تكوت ال ام ا األ لم أدل لما جبلها.
المطلب الثاني :الجانب العملي في المناسخات:

توضيح الحاالت:
الحالة األولى :أت ك وت رفا الثاني يرفونه ولم حسب ميرافه من األ  ،مثل أت ك ونوا وصبا لهما،
فب سم الما زين من ن م ي يلت ت إلم األ .
توفي ون ف جا ،ازرين فالث زرام ،فم ماتت الض جا ون ايزرين الثالث زرام.
الورفا في المسألا األ لم يرث ن ضهم نال رض يرث اآلخر ت نالت صيب ،فالض جا فرضها
الثمن ،األ ي يرفوت نالت صب للذكر مثل حظ األنثيين ،ذلت ك وت أدل المسألا من فمانيا أاهم،
للض جا الثمن فرضا نم مار اهم احم ،لأل ي الباجي ،للذكر مثل حظ األنثيين ،للذكر اهمات،
لألنثم اهم احم ،ذلت تمام ال ريضا ،فم توفيت الض جا هي أم للورفا في المسألا األ لم ،أدل
مسألتها من اب ا أاهم ،ت سم زين أ ي ها للذكر مثل حظ األنثيين ،المسألا األخيرة هي مسألتهم في
ميراث أزيهم أمهم من ن م ي اوي للمرااخام ااتخ ار ال ام ا مرها ،ذلت أت الرتي ا احمة،
هي أت مسألتهم من اب ا أاهم _ كما الل _ ،لكن ي نأس من زيانها ومليا ،نالخطوام التي تم
زيانها ال ا ،ولم الرحو اآلتي
ت
زوجة
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من خال التطبيع ال ملي تأكم لرا أت مسألا الميت الثاني هي المسألا ال ام ا في ميرافهم من األ
ن مما تح ت شر اها ،هي أت الورفا في الثاني هم جمي هم الورفا في األ  ،أكضا إتحا جها
ال رانا جوتها أنهم يرفوت نالت صيب في األ لم الثانيا أكضا.

الحالة الثانية

رفا الميت األ

 -كما ابع زيانها في المبحش األ

– هي أت ك وت رفا الميت الثاني هم نقيا

أ ن ضهم ،لكن ج ت المهايرة في ال سما زين الباجين ،والثالثة أت ك وت رفا

الميت الثاني ير رفا الميت األ  ،أ ن ض رفا األ

يرهم ،يلضم مره المهايرة في ال سما،

هاتات الحالتات ارضر لهن األمثلا من حيش التوافع التباين ولم الرحو اآلتي
أوًال :في حال التوافق:

توفي ون ف جا رتين أ ،ش يع ،فم ماتت أحمى البرتين ون ف
ت

أم رت أخت شقي ا وم.
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التوضيح:

المسألة األولى :دحت ال ريضا الشرعيا من أر ا وشرين اهما .ك و مرها لض جته الثمن فرضا

نم مار فالفا أاهم ،يزرتيه الثلثات فرضا ،ذلت نم مار اتا وشر اهما ،لكل احمة مرهن فمانيا
أاهم ،لأل ،الش يع الباجي ت صيبا ،ذلت نم مار خمسا أاهم ،ذلت تمام ال ريضا.
المسألة الثانية دحت ال ريضا الشرعيا من اتا أاهم ،ك و مرها لألم ( الض جا في المسألا األ لمق

السمس فرضا نم مار اهم احم ،يزرتها الرصل فرضا نم مار فالفا أاهم ،الباجي لألخت الشقي ا

نم مار اهمين ،ناوتبارها ترث ت صيبا مع البرت ،ي شيل لل م لح به نالشقي ا ،ذلت تمام
ال ريضا1(.ق
 1ه ميراث األخت الشقي ا أ أل

مع البرام أ زرام ايزن نالت صيب ،في حا ومم جو ال رع الوارث من الذكور أ

األ  ،تكوت في ميرافها ن وة األ ،الش يع ،فتح ب ما كح به الش يع ،في هذ المسألا ح بت ال م ،ك و الراظم

واألخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات .راجع محمم زن خليل زن محمم زن لبوت ،التح ا في ولم المواريش ( شرا
الرحبيا ق ،ارازلس ليبيا ،جمعيا المووة اإلاالميا ،الطب ا الثانيا 2002 ،م ،ص.118
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الردر إلم اهام الميت الثاني في المسألا األ لم أدل مسألته الثانيا ،ن م أت زيرهما تواف ا ن بولهما
ال سما ولم ال م (2ق ، 3= 2/6 ، 4 =2/8 ،فرضع الثالفا ناوتبارها جضلا للسهم ولم رأس المسألا
األ لم ،نضع األر ا ولم رأس المسألا الثانيا ،ضر جضل السهم فالفا في أدل المسألا األ لم

ك وت الراتج المسألا ال ام ا ،ي وت نصيب الورفا في األ لم م موع اهامهم مضر ا في جضل السهم
الواجع ولم رأس مسألتهم ،ي وت نصيب الورفا في المسألا الثانيا م موع اهامهم مضر ا في جضل
السهم الموضوع ولم رأس مسألتهم.
مثال آخر:

توفي ون ف جا ،زرتين ،أ  ،أم ،فم توفيت األم ون ف ( أ

في المسألا األ لم ق ،ازن رتين.
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التوضيح:

المسألة األولى :دحت ال ريضا الشرعيا من أر ا وشرين اهما ،والت(1ق* إلم اب ا وشرين

اهما ،ك و مرها للض جته الثمن فرضا نم مار فالفا أاهم ،لأل السمس فرضا الباجي ت صيبا نم مار
 1ه ال و لها ال ور أ الضيا ة ،في ايدطالا فيا ة اهام ذ ي ال ر ض ن

في م ا ير أنصبائهم في التركا زرسبا

تلت الضيا ة .لم ك ع في وهم راو هللا – دلم هللا وليه الم – ي في وهم أزي ن ر – رضي هللا وره – مسألا فيها
وو ،

ج ت في وهم ومر زن الحطا

– رضي هللا وره  .-راجع ا يم محمم ال ليمي ،مرجع اازع ،ص.81

*ه ت رل هذ المسألا ورم ال هال نالمربريا ،ألت وليا – رضي هلل وره – األ ورها هو ولم مربر الكوفا ...ف ا السائل
مت رتا أليس للض جا الثمند ،ف ا له دار فمرها تس ا ،مضم في خطبته .المصمر المرجع السازع ،ص .84
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أر ا أاهم ،لألم السمس فرضا نم مار أر ا أاهم  ،يزرتيه الثلثات فرضا ،نم مار اتا وشر اهما
لكل احمة مرهن فمانيا أاهم ،ذلت تمام ال ريضا.
الر ع فرضا نم مار اهم

المسألة الثانية :دحت ال ريضا الشرعيا من أر ا أاهم ك و مرها للض

احم ،الباجي أل ي ها ت صيبا نم مار فالفا أاهم ،حيش إت األاهم الثالفا ي تر سم ولم أ ي ها

جسما دحيحا ،لذلت تصح المسألا نضر وم الر س ( أر ا ق في أدل المسألا لتص المسألا
من اتا وشر اهما ،للض أر ا أاهم ،لالزن اتا أاهم ،للبرتين اتا أاهم لكل احمة مرهن فالفا
أاهم ،ذلت تمام ال ريضا.

الردر إلم اهام الميت الثاني في المسألا األ لم أدل المسألا الثانيا ،ن م أت زيرهما
تواف ا نال سما ولم (  4ق ،الراتج لميرا جضل السهم ،فرضع ناتج جسما المسألا الثانيا ولم رأس
المسألا األ لم ،نضع ناتج جسما اهام الميت الثاني في المسألا األ لم ولم رأس المسألا الثانيا،
ي وت نصيب الورفا في المسألا األ لم هو م موع اهامهم في األ لم مضر ا في جضل السهم

الموضوع ولم رأس مسألتهم ،الورفا في الثانيا ك وت نصيبهم م موع اهامهم في المسألا الثانيا
مضر ا في جضل السهم الموضوع ولم رأس مسألتهم.
ثانيا :في حال التباين:
ً
رت أ ،ش يع أختين شقي ين ،فم توفيت الشقي ا ون ف
توفيت ون ف

ازرين فالث زرام.
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التوضيح:
المسألة األولى :أدل المسألا من أر ا أاهم ك و مرها للض الر ع فرضا نم مار اهم احم ،للبرت
الرصل فرضا ،نم مار اهمين ،السهم الباجي ل خوة ت صيبا للذكر مثل حظ األنثيين ،حيش أت اهم

اإلخوة ي ير سم و ليهم جسما دحيحا ،ن وم زتصحي أدل المسألا ذلت نضر وم ر اهم في
أدل المسألا ذلت كصب أدل المسألا اتا وشر ،للض الر ع نم مار أر ا أاهم ،البرت الرصل

نم مار فمانيا أاهم ،اإلخوة األش ال الباجي للذكر اهمات ،لألنثم اهم احم ،ذلت تمام ال ريضا.
المسألة الثانية :أدل المسألا من أر ا أاهم ،ك و مرها للض الر ع فرضا نم مار اهم احم ،الباجي

أل ي ها للذكر مثل حظ األنثيين ت صيبا ،حيش إت اهام األزرال ي تر سم وليهم جسما دحيحا ،ن وم
زتصحي أدل المسألا ذلت نضر وم ر اهم في أدل مسألتهم ،يصب أدل المسألا ال ميم
فمانيا وشرين ،ك و مرها للض

الر ع فرضا نم مار اب ا أاهم ،الباجي لأل ي ت صيبا ،لألزرال لكل

احم مرهم اتا أاهم ،للبرام لكل احمة مرهن فالفا أاهم ذلت تمام ال ريضا.

الردر إلم اهام الميت الثاني في المسألا األ لم ،أدل مسألته الثانيا ،ن م أت زين
األوما التباين ،في حا التباين ن وم نضر أدل الثانيا ،في أدل األ لم ،الراتج هو المسألا

ال ام ا هو  .448 = 16 x 28نصيب الورفا في المسألا األ لم من ال ام ا كسا ي اهامهم
في األ لم مضر ا ن ضل السهم ( أدل الثانيا ق الموضوع ولم رأس مسألتهم ،نصيب الورفا في
المسألا الثانيا من ال ام ا كسا ي م موع اهامهم من الثانيا مضر ا في وم اهام مورفهم في

المسألا األ لم.
مثال آخر:

توفيت ون ف
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التوضيح:
المسألا األ لم أدلها من افرتي وشرة اهما ،والت إلم فالفا وشر اهما ،ك و مرها للض

فرضا نم مار فالث أاهم ،لأل

الر ع

السمس فرضا الباجي ت صيبا نم مار اهمين ،لألم السمس فرضا

ٍ
ناق ناوتبار المسألا والت،
نم مار اهمين أكضا ،البرت الرصل فرضا نم مار اهمين ،لم يبع لأل
ذلت تمام ال ريضا.
المسألا الثانيا دحت المسألا ن م التصحي من أر ع وشرين اهما ،ك و مرها للض جا الثمن فرضا

نم مار فالفا أاهم ،الباجي لالزن البرت ت صيبا للذكر مثل حظ األنثيين ،للبرت اب ا أاهم ،لالزن
أر ا وشر اهما ،ذلت تمام ال ريضا.
الردر إلم اهام الميت الثاني في المسألا األ لم أدل مسألته الثانيا ن م تبايرا زيرها ،فرضر
أدل األ لم نأدل الثانيا ،الرتا هو المسألا ال ام ا ،312 = 24 X 13 ،نصيب الورفا في

المسألا األ لم من ال ام ا كسا ي اهامهم في األ لم مضر ا ن ضل السهم ( أدل الثانيا ق الموضوع
ولم رأس مسألتهم ،نصيب الورفا في المسألا الثانيا من ال ام ا كسا ي م موع اهامهم من الثانيا

مضر ا في وم اهام مورفهم في المسألا األ لم ،من كات له ميراث في المسألتين جمع له ذلت.
مثال أخير:

ذكرنا فيما ابع أت المرااخا جم تت م ال بور فيها( البطوت ق إلم أكثر من جبرين ،أت هذا الت م ي
كمرع من إتمامها ،زر س الكيفيا السان ا ،مع اوتبار أت ال ام ا األ لم من المسألتين األ لم الثانيا،

ن لها أ ل م نالرسبا إلم المسألا الثالثا ،ه ذا ال ام ا الثانيا هي أ لم نالرسبا للمسألا الران ا،
مثالها
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الخاتمة
الحمم هلل الذي تتم زر ما الصالحام ،الصالة السالم ولم خاتم األنبيال المرالين ايمنا محمم له
دحبه من تبع هما إلم يوم المين.

أما ن م
ندر للحاجا المااا لمثل هذ المرااا خادا في مرط ترا هذ خادا إذا ولمرا مثال أت
ا
األرض الضراعيا كذلت األرض البور ي اف أكثر ملكيتها ولم الشيوع لم ت سم مرذ فمن ،احتا

الوارفوت جسمتها مما يلضم إجرال المرااخام لها ،هذا البحش هو محا لا في زيات إجرال تلت المرااخام
للمهتمين زها ،الماراين لها من اال

أ

يرهم ،هذ ال لميا ما كات اببها في الهالب إي تأخير

ال سما حتم كموم من الورفا من كموم ،زل جم تت م الوفاة إلم أكثر من جيل من الورفا ،حتم كضيع

م ها ال ميم من الح وق المترتبا من الميراث نها ا

ارث ا

ذكر أ ت مم ذكر لطو الممة،

خادا فيما يت لع نالبرام ،من أجل ذلت ذكر ال هال أت األدل في مسائل الميراث هو ال وريا ومم

التراخي ،في انت ا الما من شخ

الميت إلم رفته ،إنما اشترات ال وريا ت ربا ل ميم المرافوام

المحتملا الحم ث زين الورفا ،نسبب حاجا ن ضهم للما في جته ،أ نتي ا مماالا ن ضهم في
ال سما لمصلحا يراها

ت اوتبار لهير من الورفا ،ذلت ن مم تم يرهم من ح هم الذي

نالميراث ،هذا التراخي جم كطو نه األمم يموم خالله من حات أجله من الورفا

إليهم

ت الودو إلم

ح هم الذي ر ما نمضي الضمن جم ت ل يمته أ تضيم ،تاركين رالهم رفا جم كصر ت ولم حع مورفهم،

كثير في م تم را،
مما يرتج وره فيا ة المشاحرام الخصوما ،جطع لألرحام ،هذ الصور نراها تتكرر ا
هذا األمر فيه أفم كبير ولم فاوله نتي ا مرع الهير من ح وجهم ،وم ال هال من كبائر الذنو .
من أجل تأكيم هذ الر طا زين الباحش الم ادم الشرعيا لمسائل المرااخام ،وم ها في

ومة ن ا  ،تلت ي ن ضها مع الم ادم الشرعيا ل لم الميراث في ومومه .القيام نافتراض ال ميم من
المسائل حلها ولم اري ا الشيخ خليل – رحمه هللا  ،-الذي ك تمم في تصحي مسائل المرااخام
تكض ولم ندريا التوافع التباين الحسازيا.
ولم ضع جام ا مشتركا لكل ميت ن م الميت األ  ،مر ا
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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المصادر والمراجع
أوًال :القرآن الكريم:

ثانيا :المصادر والمراجع:
ً
 .1أزو ال اام محمم زن أحمم زن جضيل الكلبي ،ال وانين ال هيا ،زير م لبرات ،ار ال كر،
 2009م.
 .2ازن يم الض جيا ،إوالم الموج ين ون ر ال المين ،تح يع وصام المين الصبانطي ،ال اهرة
مصر ،ار الحميش 2006 ،م ،الم لم الثاني.

 .3أزو محمم وبم هللا زن أحمم زن جماما ،المهري ،تح يع

محمم شرل المين حطا

خر،

ال اهرة مصر ،ار الحميش 2004،م.
.4

أمل خيري زن أحمم ،جسما التركام م ادمها الشرعيا المخال ام التي ت ترضها فار

تأخيرها ،م لا ايجتصا اإلاالمي ال الميا ،ال م  ،91كسمبر  2019م.

 .5جما المين محمم زن م رم زن مردور ،لسات ال ر  ،زير م لبرات ،ار دا ر ،الطب ا
السا اا 2008 ،م.
 .6الشيخ خ ليل زن إاحاق ال رمي ،مختصر خليل ،ال اهرة مصر ،مركض ن يبويا للطباوا
.7

الرشر المرااام ،الطب ا األ لم 2008 ،م.

ا يم محمم ال ليمي ،أح ام الميراث الوديا في الشري ا اإلاالميا ،ارازلس ليبيا،

جمعيا المووة اإلاالميا ،الطب ا األ لم 1990 ،م.
 .8شها

المين أحمم زن إ ريس ال رافي ،الذخيرة ،تح يع محمم ح ي ،زير م لبرات ،ار

الهر  1994 ،م.

 .9وبم ال ضيض زن وبم هللا زن ناف ،ال وائم ال ليا في المباحش ال رضيا ،افرة الشس ت اإلاالميا
األ جال الس و كا ،الطب ا األ لم 1418 ،ه.
 .10وبمهللا زن محمو زن مو

المودلي الحر ي ،ايختيار لت ليل المختار ،تح يع وبم

اللطيف محمم وبم الرحمن ،زير م لبرات ،ار الكتب ال لميا ،الطب ا الثالثا 2005 ،م.

 . .11جريشي ولي ،م ادم أح ام ولم ال رائض في الشري ا اإلاالميا ،جام ا مرتوري جسرطيرا
ال ضائر ،م لا ال لوم اإلنسانيا ،ال م  ،27جوات  2007م.
 .12محمم زن أحمم زريس ،زه ا البصر في شرا فرائض المختصر ،تح يع
وين مليلا ال ضائر،

محمم محمة،

م.
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 .13محمم زن أحمم زن ولي البهوتي الخلوتي ،حاشيا الخلوتي ولم مرتهم اإل ار ام ،تح يع
اامي زن محمم الص ير خر ،مشع اوريا ،ار الروا ر ،الطب ا األ لم 2011 ،م.
 .14محمم زن الخطيب الشر يري ،مهري المحتا إلم م رفا م اني أل ا المرها  ،ال اهرة مصر،
ار الحميش 2006 ،م.

 .15محمم زن خليل زن محمم زن لبوت ،التح ا في ولم المواريش ( شرا الرحبيا ق ،ارازلس
ليبيا ،جمعيا المووة اإلاالميا ،الطب ا الثانيا 2002 ،م.
 .16الم تبا ال انونيا اإللكتر نيا . www.bibliojuriste.club
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لجنة الواحد والعشرين في ليبيا
من  27يوليو إلى  25نوفمبر 1950
د .مصباح ياقة السوداني – كلية التربية – جامعة بني وليد
المقدمََة
إت يوم الواحم ال شرين من شهر نوفمبر وام 1949م من األكام ال ادلا في تاريخ ليبيا

الحميش حيش شهم دم ر ال رار رجم (4/289ق من ال معيا ال اما لألمم المتحمة الذي ك ضي
ناات ال ليبيا المسل ا من زرجا ارازلس فضات في مووم ي يت ا ف األ
لهذا اليوم التاريخي كحتا

من يراير  ،ير أت الودو

من الليبيين ت ا ف كثير من التحمكام ال قبام خادا أت زال هم ي

تمتلت في هذ المرحلا أي م ومام اجتصا كا أ نشريا ك ل اات اللها أم ار اهال ميسو ار  ،من

هرا جالم خطا األمم المتحمة لمساومة الليبيين في إن اف ااتح اجام يام

لتهم ولم أاس اليما

مشاركا كل األارال الليبيا  ،ذلت ون اريع ت يين م وض وام من األمم المتحمة مهمته مساومة
الليبيين في إن اف اتور للبال تش يل ح وما تشرل ولم المرحلا اينت اليا جم اختارم لهذ المهما
المزلومااي الهولرمي السيم أ ريات زلت ك ا نه كما تضمرت الخطا األمميا م لس ااتشاري كضم
وشرة أوضال اتا مرهم كمثلوت

زريطانيا فرنسا الويكام المتحمة األمري يا إكطاليا مصر

فالفا كمثلوت أجاليم ليبيا الثالث زرجا ارازلس فضات

احم ون األجليام األجربيا في البال .

ناشر السيم أ ريات زلت مهمته في البال يوم الثامن وشر من يراير 1949م فار خاللها
األجاليم الثالث الت م خاللها نالسلطام ال ائما في الويكام المتمثلا في اإل ارام البريطانيا ال رنسيا
الضوامام الواريا فومال األح اض السياايا  ،جم الب مرهم ترشي وضو ون الويكا ك وت ممثال

لها في م لس ال شرة اياتشاري ف ممت فضات ممثال لها هو السيم أحمم الحا السرواي فم ااتبم

نالسيم محمم وثمات الصيم  ،رشحت زرجا فماني شخصيام اختار السيم زلت إحماها هو السيم أا م

ال ر ي فم تم ااتبماله نالمكتور ولي ال ريضي  ،رشحت األح اض السياايا في ارازلس اب ا أشخاص
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اختار السيم زلت مرهم السيم مصط م ميضرات ممثال ون يكا ارازلس  ،أما األجليام فتم اختيار السيم
جياكومو مارشيرو. 1

نان اف السيم زلت الخطوة األ لي ناختيار األوضال األر ا الممثلين في الم لس اياتشاري

جالم أهم خطوة أد بها في زرال الم لا هي إنشال ال معيا الواريا التأايسيا  ،جم جالم هذ

المرااا ألهميا هذ الموضوع فهي تكشل ون مرحلا مهما في تاريخ ليبيا الحميش خطوة أااايا
لتكوين

لا ليبيا الحميثا ارحا

من خال هذا البحش اإلجانا ون م مووا من التسا يم مرها

كيف ااتطاع الليبيوت التوافع ولم تأايس الل را التحضيريا ولم الر م من اختالل توجهاتهم
السياايا ال هويا ال بليا د ما الذي ااتطاوت الل را إن اف د ماهي أهم التحمكام الص و ام
التي اجهتها مرذ تأايسها د ما الم ر الذي ل بته األمم المتحمة في توافع الليبيين مواجل الم
األجربيا من ال معيا الوارياد
نشأة لجنة الواحد والعشرين

ل ل من أهم المهام التي أ كلت للسيم أ ريات زلت نالتشا ر مع الم لس اياتشاري هو تكوين

ل را تحضيريا ت وم ناتخاذ خطوام من أجل انتخا
و بتين في زماكا األمر األ لم مطالبا األجليام

**

ال معيا الواريا  ،جم اجهت هذ الخطوة

خادا ايكطاليين التي تتركض في يكا ارازلس

نالتمثيل في الل را التحضيريا في ال معيا الواريا م تممين في مطالباتهم زميباجا جرار األمم

المتحمة الذي أشار في ال رة الثالثا إت اتور ليبيا كحم

ا ات زرجا ارازلس فضات الم تم ين

المتشا رين م ا في جمعيا اريا ما أنهم من ا ات ارازلس لذا ك ب أت ك ونوا ممثلين في هذ
الهيأام  ،جم يجت هذ المطالبا م ارضا كبيرة خادا في زرجا فضات حيش أولروا أت مسألا المشاركا

اإلكطاليا في التطور الماتوري ايوفر ولم مست بل البال  .م مما يم جانونيا اياايا في الم لس
اياتشاري  ،مع القيا ام في الويكام

م حصو الم ارضين ولم تطميرام نشأت مشاركا األجليام

أنها لن تضر زتسويا الوضع ال انوني ل كطاليين ن م دم ر الماتور الليبي تح يع اات ال ليبيا
تم األخذ نالرأي ال ائل نمشاركا ايكطاليين في ل را الواحم ال شرين ذلت ن م أت تم التصويت وليه
اخل الم لس اياتشاري فتحصل ولم تأييم اب ا أدوام م ازل ي أحم م ترض امتراع فالفا ون

التصويت. 2

 - 1محمد بالروين  ،القوى السياسية وراء دستور 1951م  ،مؤتمر منظمة الطيبيين – األمري ان من أجل الحرية ،
واشنطن  ،يونيو 2006م  ،ص 4
** يقصد باألقطيات ه كل الس ان األجانب في ليبيا من اإليطاليين واليهود والمالطيين واليونانيين
 - 2ادريان بطت  ،استقالل ليبيا واألم المتحدة  ،حالة تف يك ممنهج لالستعمار  ،ترجمة محمد زاهي بشير المغيربي ،
الجزء الثاني  ،منشورات مجمع ليبيا لطدراسات المتقدمة  200 ،ن ص 516 - 515
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أما ال قبا الثانيا التي اجهت تش يل الل را التحضيريا فتتمثل في كيفيا اختيار أوضال
الل را  ،فب م مشا رام جام زها السيم ا ريات زلت مع وميم األارال الليبيا السلطام البريطانيا
ال رنسيا تودل الم لس اياتشاري في  24يونيو  1950إلم ات اق حو وم أوضال الل را هو

احم وشر ت وضوا اب ا لكل إجليم

لذا أدبحت ت رل ناام ( ل را الواحم ال شرين ق  ،تكوت

ليا اختيارهم نأت ك هم لألمير محمم إ ريس السرواي اختيار ممثلي زرجا  ،اختيار ممثلي فضات من
جبل السيم أحمم ايف الرصر  ،في حين كات اختيار ممثلي ارازلس نالتشا ر مع الضوامام الحض يا
في اإلجليم  .جم ش لت الل را ولم الرحو التالي- 1
أوال  :برقة

رشيم الكيخيا

ومر فائع شريب
ثانيا  :فزان

ولي وبمالربي الم طول
احمم محمم الطبولي

فالثا ارازلس

الشيخ محمم ازويا ا ال الم

ولي رجب

محمو ازوهمما

احمم و يلا الكضة
الطاكع البي و

خليل ال ال

الطاهر وبمهللا ال راري

محمم المهمي زن هيبا

ولي محمم ازميوي

ازوالر يع البار ني

احمم ووت اول

وبمالكافي السمين

محمم وثمات الصيم
االم المريض

وبمال ضيض الضجل ي

زل اام زوجيلا

جياكومو مارشيرو

كبير من الطيف
من المالحظ في األامال التي تم اختيارها من يكا ارازلس أنها تمثل جضلا ا

السيااي فمرهم ممثلو حض المستمر الواري الذي ك و المراضل نشير الس ما ي

ال بها الواريا

المتحمة حض ايتحا المصري الطرازلسي ممثل ون الم وت الليبي األمافيهي ممثل ون األجليام.
زمأم الل را التحضيريا أ كما ورفت زل را الواحم ال شرين وملها في السانع ال شرين

من يوليو وام 1950م في جلسا افتتاحيا نحضور أوضال من السلت ال رصلي الم وض أوضال

من الم لس اياتشاري وم من الوجهال  ،حيش ات ع الحاضر ت ولم أت ك وت رئيس الل را السيم
الم تي محمم أزوايا ا ،

أت ك وت السيم محمم وثمات الصيم من فضات

السيم خليل ال ال من

زرجا ا رتيرين لل را، 2كما تم ايت اق ولم تش يل ل را فرعيا متكونا من اتا أوضال  ،افرين من

 - 1المصدر نفسه  ،ص 534 - 533
 - 2مجيد خدوري  ،ليبيا الحديثة  ،دراسة في تطورها السياسي  ،دار الثقافة  ،بيروت 1966 ،م  ،ص 170
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كل يكا لوضع الالئحا الماخليا ل مل الل را مست يرا نمستشارين من األمم المتحمة هم المكتور ومر

لط ي وبمالرفاق السرهوري من مصر المكتور ووني المجاني فلسطيري ال رسيا. 1

في ايجتماع الثاني رات الل را ت رير الل را ال رعيا التي ش لت لوضع الالئحا الماخليا

التي أخذم زرو ها نصورة مبسطا من يئحا م لس ليبيا اياتشاري  ،جم أضيف إليها شراات

مهمات األ

أت تتخذ الل را ج ارراتها نأ لبيا الثلثين  ،الثاني أت ك وت الرصا ال انوني لل لسا خمسا

وشر وضوا ، 2ولم الر م من ال م الوااع زين األارال حو

الشر األ

هو مسألا ليا اتخاذ

ال رار حيش جو ه هذا ايجتراا نم ارضا من ممثل فضات السيم محمم وثمات ناوتبار أت هذ اآلليا
في ندر مم ن أت تحرم أحم األجاليم من ح ه في ايوتراض إذا ات ع أوضال اإلجليمين اآلخرين ولم
أمر م ين فلو ات ع ممثلو ارازلس رجا ولم أمر م ين فهو زذلت كصب نافذا ألنه تحصل ولم
الثلثين هو وم ممثلي اإلجليمين المذكورين زيرما حرم اإلجليم اآلخر من أخذ رأكه ، 3كما ات ت

األارال ولم أت ك وت الرصا

ال انوني لل لسام نخمسا وشر وضوا .

ل ل من المالحظ في هذا ال ما الذي حصل حو هذ الر طا ما يبين لرا جليا تلت األجوال
السياايا في البال الذي ان س زوضوا ولم الر اا اخل الل را حيش لب وليه اينتمال اإلجليمي
ومم جو ف ا تاما زين األارال الليبيا  .فم توالت اجتماوام الل را كات جم

أومالها يتضمن

األتي
 -1مناقشة عدد أعضاء الهيئة التأسيسية وكيفية تمثيل الواليات فيها
لمن

جرار األمم المتحمة رجم (289ق في ف رته الثالثا ولم أت ك تمع مرم وت ون زرجا

ارازلس فضات في جمعيا اريا لي رر ا اتو ار لليبيا نما في ذلت تش يل ح وما مسجتا ،

هذ

الصيها ترم لليبيين مساحا كافيا للت اهم التشا ر في الكيفيا التي يتم زها تحميم وم أوضال ال معيا

كيفيا اختيارهم  ،لذا ف م ظهر جم كبير زين ممثلي الويكام اخل الل را زل دل الخالل إلم

الم

الكبرى اإلجليميا المتماخلا في ال ضيا الليبيا .

ل م االب ممثلو زرجا فضات أت ك وت مبمأ المسا اة زين األجاليم هو األااس لتكوين ال معيا

الواريا مسترمين في ذلت إلم إشارة ال رار إلم أجاليم ليبيا الثالفا إلم الرهج الذي اتخذته الب ثا من

 - 1مذكرات محمد عثمان الصيد ( رئيس الح ومة الطيبية األسبق )  ،محطات من تاريخ ليبيا  ،مطابع النجاح الجديدة ،
الدار البيضاء 1996 ، 1 ،م  ،ص 57
 - 2ادريان بطت  ،استقالل ليبيا واألم المتحدة  ،المصدر السابق  ،ص 549
 - 3محمد عثمان الصيد  ،المرجع السابق  ،ص 58
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البماكا حيش حردت ولم تمثيل الويكام نالتسا ي في الم لس اياتشاري  ،في الل را التحضيريا،
لذا يزم أت كستمر هذا الرهج في تكوين ال معيا الواريا التأايسيا. 1
أما ممثلو ارازلس ف م كات رأيهم مختل ا تماما حيش االبوا نضر رة التمثيل الرسبي الذي

يراوي وم الس ات في األجاليم حيش ي كم ن من الراحيا المك راايا أت ك وت تمثيل ارازلس متسا يا
هي التي يبلغ وم ا انها

 750ألل  ،زيرما في زرجا  300ألل  ،فضات  50ألل ، 2فاجترحوا

أت ك وت وم أوضال ال معيا الواريا مائا خمسوت وضوا  ،مائا لطرازلس فالفوت لبرجا وشر ت
ل ضات. 3

م جم كبير من ممثلي الويكام تودل الحاضر ت في السانع من أ سطس 1950م

إلم أت ك وت وم أوضال ال معيا الواريا التأايسيا اتوت وضوا نالتسا ي زين األجاليم وشر ت لكل
إجليم  ،جم اتخذ هذا ال رار نمواف ا اب ا وشر وضوا امتراع فالفا أوضال  ،غيا
رال ولم رغبا أحم األوضال البرجا يين أضيف ل م

أحم األوضال.

األوما زرم جميم يت لع نمشاركا

األجليام األجربيا في ال معيا الواريا  ،حيش ات ت األارال ولم ومم مشاركا األجليام األجربيا
في ال معيا .

 -2كيف تكون عضوية الجمفية الوطنية باالنتحاب أو بالتعيين ؟

توجهت الل را ن م اي ت اق ولم وم أوضال ال معيا كيفيا تمثيل األجاليم لمراجشا البرم

الثاني الذي يتضمن كيفيا اختيار أوضال ال معيا هل ك وت نايختيار أ نالت يين حيش ظهر تباين
كذلت في جهام الردر حيش أيم ممثلو فضات مبمأ اينتخا

ألنه في ندرهم هو الوايلا الحقيقيا

لتح يع رغبام الس ات  ،في حين أيم ممثلو زرجا ارازلس مبمأ ايختيار ح تهم في ذلت أت ال مليا
اينتخازيا تحتا لوجت اويل  ،كما أت المرا ،السيااي في ارازلس من ت م األح اض

ايطرة اإل ارة

البريطانيا ي كساوم ولم نضاها اينتخانام أنها اتكوت نتائ ها فع ر يا رجا اإل ارة البريطانيا أ

أارال خارجيا أخرى اوما لهذا الحض أ ذام. 4
لم يرل أي من الم ترحين الرصا

ال انوني مما ج ل الل را تر ل الخالل إلم السيم أ ريات

زلت الذي جام زم ر نايتصا نالضوامام الواريا األمير إ ريس في زرجا احمم ايف الرصر في
فضات

ر اال األح اض

السياايا في ارازلس من أجل الودو إلم ديها ترضي جميع األارال ،

 - 1ادريان بطت  ،استقالل ليبيا واألم المتحدة  ،المصدر السابق  ،ص 551
Ismail Raghib Khalidi , Constitutional development in Libya , ( Beirut , Lebanon : - 2
Khayat s college Book Co-operative.1956 ) . p.18
 - 3محمد عثمان الصيد  ،المرجع السابق  ،ص 60
 - 4مجيد خدوري  ،المرجع السابق  ،ص 171
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كما جام األمير إ ريس نهراا السيم ومر شريب إلم فضات لم ازلا رئيس اإلجليم أحمم ايف الرصر
لمحا لا إجراوه نالتخلي ون إدرار ولم مبمأ اينتخانام لل معيا الواريا ال بو نمبمأ الت يين  ،جم
أفمرم ايتصايم زين األارال إلم جبو إجليم فضات ولم مبمأ الت يين

1

ذلت نالصيها التاليا هي

أت كختار األمير إ ريس السرواي ممثلي زرجا يختار أحمم ايف الرصر ممثلي فضات  ،نض ي ورم

اجتراا ممثلي ارازلس يوكل اختيار أوضال ارازلس للسيم الم تي محمم أزواألا ا ن م التشا ر مع
جميع األح اض

الضوامام ال بليا في مووم ييت ا ف  26اكتو ر 1950م . 2ولم أت يراوي في تمثيل

ارازلس أت ي ك وت ح ار ولم األح اض الرئيسيا ف

إنما كشمل م دم الم ونام ال بليا المست لين.

 -3مشاركة األقليات األجنبية في عضوية الجمفية الوطنية.

زرال ولم رغبا أحم األوضال البرجا يين أضيف ل م

األوما زرم جميم يت لع نمشاركا

األجليام األجربيا في ال معيا الواريا ،حيش كانت هذ المسألا مثار جم زين األارال الليبيا المحليا
الم ليا  ،خادا أت ذكر األجليام جم جال في جرار األمم المتحمة حيش ن

ولم تمثيلهم في م لس

ال شرة اياتشاري  ،كما أنهم ممثلوت في ل را الواحم ال شرين لذا فات الب ض يرى أت مشاركتهم في

الحياة السياايا ضر ريا نص تهم من ا ات البال  ،ير أت أوضال الل را رفضوا هذا الت سير
م تبرين أت ال معيا الواريا هي هيأا تأايسيا مهمتها تأايس اتور كمثل الليبيين ف

 ،لذا ف م

ات ع أوضا ها جمي ا ولم رفض مشاركا األجليام األجربيا في ال معيا الواريا  ،لكي تب ش الل را
زراالا امأنا لألجليام األجربيا للم تمع الم لي ف م أكمم في جرارها نأنها اتحترم كل الح وق الممنيا
الميريا ايجتماعيا لكل األجانب اي وت ذلت ضمن اتور ليبيا المست بلي. 3
 -4تاريخ ومكان انعقاد الجمفية الوطنية .

ل م كات مووم ان ا ال معيا الواريا محل ن اا حيش االب البرجا يوت نأت ك وت األ

من من نوفمبر ، 1950اجترا ال ضانيوت أت ك وت في الرصل األ

من يراير  ،1951كات ممثلو

ارازلس كميلوت لوجها ندر البرجا يين  ،لذا ف م تم ايت اق ولم تاريخ ا

هو الخامس ال شرين

من نوفمبر 1950م أت تكوت ال لسا األ لم في مميرا ارازلس  ،يترم لل معيا التأايسيا ن م ذلت
أت ت رر و م جلساتها التاليا حيثما شالم. 4
في الوجت الذي جممت زرجا فضات مرشيحهما لل معيا التأايسيا أخ ع السيم محمم أزو
األا ا في ت مكم مرشحي ارازلس في المووم المحم حيش مم م المهلا أكثر من مرة  ،ااتمر
 - 1ادريان بطت  ،استقالل ليبيا واألم المتحدة  ،المصدر السابق  ،ص 560
 - 2ادريان بطت  ،التقرير السنوي الثاني لمندوب األم المتحدة في ليبيا  ،األم المتحدة  ،أكتوبر 1951م  ،ص 3
 - 3ادريان بطت  ،استقالل ليبيا واألم المتحدة  ،المصدر السابق  ،ص 561
 - 4محمد عثمان الصيد  ،المرجع السابق  ،ص 62
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األمر حتم  30اكتو ر حيش جمم أامال المرشحين  ،ير أت ال ائما التي جممها اجهت اوتراض من
السيمين وضوي الل را ون ارازلس هما السيم ولي زن رجب السيم وبمال ضيض الضجل ي ح تهم في

ذلت أت السيم أزواألا ا لم كستشر كثي ار من األح اض السياايا القيا ام ال بليا في إجليم ارازلس أنه
احتكر ال ضويا ولم حض المستمر الواري األح اض

فكات لأل

ض المست لين ،

المتقل ا حض ايات ال

تس ا أوضال للثاني اتا أوضال البقيا مست لين زم ت أي انتمال حض ي  ،األمر الذي

حرم أحضانا أخرى من التمثيل مثل حض ايتحا المصري الطرازلسي الذي يترأاه السيم ولي زن
رجب ،حض الكتلا

يرها .

ورمما ورضت ال ائما ولم التصويت تم إجرارها نهالبيا اتا وشر دوتا  ،م ازل دوم

احم م ترض هو السيم ولي زن رجب  ،دوم احم امترع هو السيم وبمال ضيض الضجل ي  ،زيرما
ا

ون التصويت فالفا أوضال هم السيم جياكومو مارشيرو السيم وبمالر يع البار ني السيم رشيم

الكيخيا . 1هذا اياتح اق التاريخي تكوت ل را الواحم ال شرين جم أن ضم المهام المرواا زها .
مواقف الدول من اللجنة التحضيرية ( الواحد والعشرين )

ل م كات ومل مخرجام ل را الواحم ال شرين محل جم زين الم

ال اما لألمم المتحمة أ في م لس ليبيا اياتشاري الذي ضم م مووا من الم
الويكام المتحمة المملكا المتحمة فرنسا إكطاليا ق حيش ان سمت الم

ولي ن ض نتائ ها أ مسيم لمخرجاتها .
من الم

( مصر الباكستات

زين م ارض أ متح ظ

التي انت مم نتائج الل را مصر  ،التي كانت جم ل بت

اات ال ليبيا في ومليا التطور الماتوري فيها  ،مرطل ا من كوت ليبيا
تش ل وم ا ااتراتي يا لها  ،لذا ف م ن

اوال في ال معيا

ار مهما في جضيا
لا ور يا جارة لمصر

جرار األمم المتحمة رجم  289ولم وضويا مصر في م لس

ليبيا اياتشاري الذي ك مم الم ونا المشورة لم وض األمم المتحمة في ليبيا .

ل م اكبت مصر مرذ البماكا ظر ل تش يل ل را الواحم ال شرين حيش أزمى مرم ها السيم
كامل اليم اوتراضه في تش يل الل را ون اريع اينتخا

ألنه يرى أت اينتخانام في ارازلس

الواج ا تحت ح م اإل ارة البريطانيا لن تكوت نضيها زل اتكوت الرتائج فع اختيارام السلطام البريطانيا
داحبا الكلما ال ليا في الويكا  ،لذا ف م أيم م ترا مرم

اختيار اب ا ممثلين ون كل إجليم .

الباكستات السيم وبمالرحيم خات نأت يتم

ورمما زمأم الل را وملها نايت اق حو كيفيا تش يل ال معيا الواريا أدرم مصر أت

تكوت ال معيا التأايسيا مرتخبا تمثل جميع الليبيين تمثيال دحيحا يراوم فيه وم الس ات  ،إذ
 - 1مجيد خدوري  ،المرجع السابق  ،ص 174
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يكص مبمأ المسا اة في التمثيل الذي أجرته ل را الواحم ال شرين يت ذلت ك ري أت فلش الس ات في
زرجا فضات يتح م في مصائر فلثي الس ات في ارازلس  ،لذا ف م جممت مصر في ال لسا ال اما
لل معيا ال اما لألمم المتحمة في السانع وشر من نوفمبر 1950م ت ميال لل رة الثالثا من ال رار

 289نأت ك وت ولم الصيها التاليا ( أت تكوت ال معيا الواريا مرتخبا ولم الرحو الواجب ممثلا
لس ات ليبيا ق  ،ير أت هذا الت ميل رفض نأر ا وشرين دوتا م ازل وشرين دوتا امتراع خمسا

وشر دوتا . 1ل م أيمم الم مووا ال ر يا الموجل المصري خادا ن م تل ي ال ام ا ال ر يا ش ا ى
من وم من الهيأام الواريا في ليبيا حيش اوتبرم أت تش يل ال معيا نطري ا الت يين التسا ي زين

أجاليم ليبيا الثالث ليس تمثيال دحيحا يترافم مع انس مبا ئ المكم راايا. 2

لكن ولم الر م من ايوتراض المصري ولم نتائج ل را الواحم ال شرين ف م أجرم الل را

أومالها كما رأيرا اان ا  ،ذلت نسبب مواجل ن ض الليبيين

وم ن ض الم

مثل امري ا ريطانيا

فرنسا .
ل م كانت ر يا المصريين فيما انبثع ون ل را الواحم ال شرين من ج ل التمثيل في ال معيا
الواريا ولم أااس جهرافي

ت مراواة التمثيل الس اني جم يهم حمة البال .

أما موجل لا الباكستات ف م كات مترا ما كثي ار مع الموجل المصري ولم الر م من تأييمها

يجتراا تش يل الل را نالت يين التسا ي في التمثيل زين الويكام ألنه حسب تصري ممثلها وبمالرحيم
خات كات يريم تم ين ممثلي ا ات ليبيا من ايجتماع في جمعيا اريا ومم تأخير ت مم ليبيا

الماتوري ، 3لكره في الوجت ن سه كات مطان ا للموجل المصري الذي يرفض أت ك وت التمثيل في
ال معيا الواريا نالتسا ي زين األجاليم .

أما الكتلا الشر يا في م ممتها ايتحا السوفيتي ف م االبت نضر رة تمثيل الليبيين تمثيال

دحيحا أت تب م ليبيا موحمة  ،في إاار الحر البار ة زين الشرق الهر ف م كات موجل ايتحا

السوفيتي مترك اض ولم ضر رة احب جميع ال وام األجربيا من ليبيا ات ت كت جميع ال واوم ال س ريا.
أما الموجل المسيم ألوما الل را ف م كانت تمثله

أمري ا

ريطانيا فرنسا  ،فبح م

والجا زريطانيا زبرجا جو ها ال س ري التي تريم الح ا وليه ف م كانت حريصا ولم تأييم مطالب

البرجا يين في التسا ي في التمثيل زين األجاليم  ،مثله الموجل األمري ي الذي كات يسكم ولم ضر رة

 - 1الوثائق األمري ية المنشورة  ،العالقات الخارجية لطواليات المتحدة  ،الشرق األدنى وإفريقيا 1951م  ،المجطد الخامس
 ،وثيقة  ، SD/C.1/374ورقة معدة بوزارة الخارجية بخصوص موقف الواليات المتحدة من التقرير المقدم من مفوض
األم المتحدة بطيبيا لطجمعية العامة  ،واشنطن  9أكتوبر .1951
 - 2وثائق جامعة الدول العربية  ،المسألة الطيبية  ،قرار ، 343الدورة العادية  ، 14الجطسة األولى 1951/3/17 ،م .
 - 3ادريان بطت  ،التقرير السنوي الثاني لمندوب األم المتحدة في ليبيا  ،المصدر السابق  ،ص 15 - 14
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الت يل نااتكما المسار الماتوري من أجل إوالت ايات ال

فع جرار األمم المتحمة ي ك ب

الوجول ولم ش ل الم لا إنما يترم لليبيين حمهم ت رير ذلت  ،لذا ف م كات الموجل األمري ي مسيما
لم ررام ل را الواحم ال شرين حيش جا مرم ها في األمم المتحمة اد ا وملها ن وله ( إت ل را
الواحم ال شرين جم ن ذم زبراوا المهما الموكلا لها  ،ما أنها أجرم أت تكوت ال معيا الواريا هي
الممثل لس ات ليبيا كونها ليست مرتخبا يكهير هذ الحقي اق. 1

ل م كانت الويكام المتحمة تس م إلم ضر رة إن اف المسار الماتوري نسروا ألنها ترى أت

ليبيا اتكوت لا دمك ا للويكام المتحمة ،ما أنها اتكوت وضوا في ال ام ا ال ر يا اتصب جس ار
للتوادل مع ال الم ال ر ي  ،لذا ف م حردت السيااا األمري يا ولم الوجول ضم ما أامته المواكا

المصري ا السوفيتيا التي ترفض الوجو األمري ي البريطاني في ليبيا  ،ت تبر تهميما لوحمة البال .
جم كات الموجل ال رنسي متماشيا مع الموج ين األمري ي البريطاني حيش أيمم أوما
الل را مخرجاتها ،مرت مة الم

التي تتح ظ ولم مخرجام الل را ،جم كات الهمل ال رنسي هو

الح ا ولم مصالحهم في إجليم فضات الذي اي وت مم را في ظل

لا فيمراليا تضمن لها ن ال جوام

لها في هذا اإلجليم ال ريب من مرااع ن وذها في المهر ال ر ي جرو الصحرال.

أخي ار نستطيع ال و إت تتبع ما أن ضته ل را الواحم ال شرين من ومل كبير مهم ر م

الدر ل المحيطا المحليا الم ليا ك لرا نصل لم مووا من الرتائج أهمها -
 -1إت ل را الواحم ال شرين هي اللبرا الليبيا األ لم في زرال

لا ايات ال  ،حيش

ااتطاوت إن اف أهم اياتح اجام في المسار الماتوري هي تش يل ال معيا الواريا
التأايسيا التي أني زها إن اف اتور للبال .

 -2ل م تأفر الر اا اخل الل را ناألجوال السياايا التي كانت وليها البال نذام من
ان سام ايلا اروام ح م اإل ارة اين لوفرنسيا  ،حيش أظهرم الر اشام ورم ن ض

األارال التمست نما أامته ح وق األجاليم ( زرجا ارازلس فضات ق  ،كما تأفرم الل را

ناختالل األارال الم ليا خادا تلت الممثلا في م لس ليبيا حيش كات لكل

لا

جها ندر أ ار م فرضها ولم األارال الليبيا التي تمومها .

 -3من الرتائج المست اة من أوما ل را الواحم ال شرين أت الليبيين ورمما ك تم وت
يستمع ن ضهم لب ض كستطي وت إن اف الكثير تخطي كافا الخالفام  ،ت مكم

الترافيم من أجل ارهم  ،هو ماكحتا إليه الليبيوت اليوم .

 - 1الوثائق األمري ية المنشورة  ،العالقات الخارجية لطواليات المتحدة  ،الشرق األدنى وإفريقيا 1951م  ،المجطد الثاني ،
وثيقة  ( ، 320/9-2751من وزير الخارجية إلى البعثات الدبطوماسية ) 27واشنطن  ،سبتمبر 1951م  ،ص 26
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الم لم الخامس  ،في ا ، SD/C.1/374رجا م مة زو افرة الخارجيا نخصوص موجل الويكام
المتحمة من الت رير الم مم من م وض األمم المتحمة زليبيا لل معيا ال اما  ،اشرطن  9أكتو ر

.1951

 .2الوفائع األمري يا المرشورة  ،ال الجام الخارجيا للويكام المتحمة  ،الشرق األ نم إفريقيا

1951م ،الم لم الثاني  ،في ا  ( ، 2751-9/320من فير الخارجيا إلم الب ثام المزلوماايا

ق  27اشرطن  ،ابتمبر 1951م .
.3

فائع جام ا الم

1951/3/17م.

ال ر يا  ،المسألا الليبيا  ،جرار ، 343الم رة ال ا كا  ، 14ال لسا األ لم،

ثانياً الكتب :

 .1ا ريات زلت  ،اات ال ليبيا األمم المتحمة  ،حالا ت كيت ممره لالات مار  ،ترجما محمم
فاهي نشير المهير ي  ،ال ضل الثاني  ،مرشورام م مع ليبيا للمرااام المت مما .

 .2ا ريات زلت  ،الت رير السروي الثاني لمرم

األمم المتحمة في ليبيا  ،األمم المتحمة  ،أكتو ر

1951م .
.3

مذكرام محمم وثمات الصيم ( رئيس الح وما الليبيا األابع ق  ،محطام من تاريخ ليبيا ،

مطانع الر اا ال ميمة  ،المار البيضال 1996 ، 1 ،م .

 .4م يم خم ري  ،ليبيا الحميثا  ،رااا في تطورها السيااي  ،ار الث افا  ،زير م 1966 ،م
170.

 .5محمم نالر ين  ،ال وى السياايا رال اتور 1951م  ،مستمر مردما الليبيين – األمري ات
من أجل الحريا  ،اشرطن  ،يونيو 2006م .

6. Ismail Raghib Khalidi , Constitutional development in Libya , ( Beirut ,
Lebanon : Khayat s college Book Co-operative.1956 ) .

70

2021

الجدل السقراطي ومخرجاته العلمية والعملية
د .كلثوم عثمان حسن الحضيري – كلية اآلداب – جامعة سبها

الملخص

تهمل المرااا إلم م رفا ال م الس رااي ناوتبار أهم الطرق المراابا في الت ليم ،لما له من

أهمال كبيرة ليس في الم ا الم رفي فحسب ،زل أكضا في الم ا التر وي األخالجي ،ال م

الس رااي ك يل زتل ي ال لم الم رفا ،ي تبر الطري ا المراابا للتوادل الم لم مع التلميذ ت ليمهم

نالر م ال ح

 ،إوا ة زرائها من جميم ولم أاس مرطقيا اليما ،هذا هو الم ر الذي لعبه ا ار

من خال أالو ه ال ملي الذي أحمث تطو ار في ال كر ال لس ي ،تم ديا ا إش اليا البحش في
التسا يم التاليا ما هو ال م الس راايد ما أابانهد ما خطواته في زرال الم رفاد ما الهمل من
رال هذا ال م د كيف ااتطاع أت ك يم المبا ئ األخال يا من خال هذا المرهجد ل جانا ولم هذ

التسا يم نبمأ من فرض رئيسي هو أت ال م الس رااي ايلا لتوليم األفكار الم لومام،

ايلا

اتصا زين الم لم التلميذ ،همفه تطهير ال ل من الم لومام السان ا الخااأا لبرال م رفا حقيقيا
مطل ا ،فخلصت المرااا إلم ومة نتائج نذكر مرها إت ال م الس رااي هو المرهج أ الطري ا التي
ا م من خالله ا ار إلم تحميم الم رفا رائها ولم أاس ولميا ،مما مهم الطريع أمام ال الا ا

من ن م يوتما كمرهج للبحش ون الحقي ا ازتمأ من أفالاوت إلم وصرنا الحالي ،أت ا ار
من خال ال م إلم ضع ت ري ام محم ة ،ت تمم ولم ايات رال ،مما ك ل مره أ

ام

من ضع

أااس المرهج ايات رائي ،فت الم ا أمام أراطو ليضع جواوم المرطع الصوري.
الكلمات االفتتاحية  /جدل – علمية – عملية
Summary

The study aims to know the Socratic debate as the most appropriate method

in education, because of its great goal not only in the cognitive field, but also
in the educational and moral field, and rebuilding it again on sound logical
foundations, and this is the role played by Socrates through his dialectical
style that developed in philosophical thought. Who is behind this
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controversy? And how he was able to restore moral principles through this
approach, and to answer these questions we start from a main assumption:
that Socratic debate is a means of generating ideas and information, and a
means of communication between teacher and student, whose goal is to

purify the mind of previous and false information to build true absolute
knowledge. Several results, including: The Socratic debate is the method or
method through which he sought to define knowledge and build it on
scientific foundations, which paved the way for philosophers after him to

adopt it as a method for searching for truth, starting from Plato to our present
era, and that Socrates sought through polemic To set specific definitions,
based on induction, which is the first to lay the basis of the inductive method,
. and opened the way for Aristotle to lay down the rules of essential logic.

Opening words / controversy - scientific - practical

المقدمة

(ي ير ع الطبيب أت ك وت م ر ابيب ك تب د ا ابيا للمريض ،زل وليه أت ك رع المريض

زترا
األ

هذا الم الق ،هذا ما جاله سقراط كملخ
الم لم األ

نالر م ال ح

لمره ه ،الذي من خالله ج ل مره ال يلسول المره ي

الذي فرض ولم اإلنسات حب الحقي ا ،أك ظ ال ل اليوناني لكي يلتمس الم رفا

 ،ي يم زرائها من جميم ولم أاس مرطقيا اليما ،هذا هو الم ر الذي لعبه سقراط

من خال أالو ه ال ملي الذي أحمث تطو ار في ال كر ال لس ي ،جضم حياته كلها محا ي زرال ال لم
اليوناني ،فوضع ال واوم ال وانين الكليا في جميع ميا ين الم رفا ،كانت مواج ه في زرال الم رفا

محا لا ت ريف األشيال اوال كانت نسيطا أ مركبا ،ل ت اهتمامه أكضا ناإلنسات ،ف لس ته تم ر
حو موضوع احم هو اإلنسات من خال ندريته األخال يا المت ل ا نال ضيلا الت وى ال مالا ،فأخذ

ك لم يرشم الشبا ُمتب ا في ذلت مراحل مره ه ال ملي التي ااتخممها في محا راته مراجشاته مع
تالميذ  ،حتم كصل زهم إلم اكتشال الح ائع زر سه فب ضهم ت بل اري ته ظل يبحش يحلل،
ضهم اوترض وليها اتهمو نهفسا ال و  ،مع ذلت ف م َّ
جمم لل لس ا جوازين حو مش لا ال ضيلا
الم لا ،مما كات ل لس ته دمى كبير من ن م فأ دله مره ه ال ملي الحواري نأت ُح ِك ْم وليه نالموم
زتهما ال سا الخل ي .
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إشكالية الدراسة :
تطرا اإلش اليا ومة تسا يم نحا

اإلجانا وليها من خال هذا البحش ،الوجول وليها ،للودو

إلم نتي ا فيما يت لع نموضوع البحش ن ترا م مووا من األاألا تساومنا ولم حل اإلش اليا ،هذ
التسا يم هي ما هو ال م الس راايد ما أابانهد ما خطواته في زرال الم رفاد ما الهمل من

رال هذا ال م د ل جانا ولم هذ التسا يم نبمأ من افتراض رئيسي هو أت ال م الس رااي هو
ايلا لتوليم األفكار الم لومام ،أنه ايلا ايتصا زين األاتاذ الطالب ،همفه تطهير ال ل من

الم لومام السان ا الخااأا لبرال م رفا حقيقيا متس ا.
أهمية الدراسة:

جالم هذ المرااا لت ل ولم

ر ال م الس رااي في تطهير ال ل من اآلرال الضائ ا رال

من جميم تكمن أهميته في ومليا الحوار التي لها ر ليس في الم رفا فحسب زل في الحياة ال اما

كذلت ،حيش يس ي الحوار إلم اين تاا ولم اآلخر ت بل ايختالل م ه ،أي يرتج ت اول انس ام

زين األنا اآلخر ،ي ت مساحا زين المتحا رين الم كرين ،ي ك لها في م ات محم ضيع ،التالي

ك وت ال م هو ال كر الحر المر ت ولم اآلخر ،األمر الذي ك ل اإلنسات كمارس الحوار الحر
يأخذ ناألفكار المتبا لا التي تتم من خاللها ومليا الم رفا.
هدف الدراسة

تهمل هذ المرااا إلم الت رل ولم م هوم ال م

الحوار واما ال م الس رااي خادا الذي

كمثل أحم نماذ ال م الذي يودل اإلنسات إلم اريع الحقي ا من خال ايتي:

 -1إحيال فكرة الحوار حيش أده ه ههب الم تمع م تمع تبرير ك بل الواجع كما هو حتم أده ه ههب ال ل
جامما ليس له ال مرة ولم اات ما الت كير.

 -2إزراف أهميا الحوار لتوديل الم لومام ،أت كل ال لوم م تممة وليه في ومليا ال هم.
 -3نشر ف افا ايختالل الت م

ت بل األخر.

 -4ت ويا ومليا التوادل مع األخر إنهال ومليام اين طاع الت ارض م ه.

 -5زرال الم رفا ولم أا ه ه ه ههس مرطقيا ا ه ه ه ههليما إفالا كل ما هو مش ه ه ه ههوا حولها ،ي كحمث ذلت إي
نالحوار.

ُ -6يرمي ال م
متسامحا مبريا ولم حب ال ضيلا.

الحوار الر ا األخال يا ،ي ضف ايحترام زين الراس ،ت بل الر م ايختالل زر ا
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منهج الدراسة
ت تمم المرااا و لم المرهج الود ي التحليلي من أجل دل تحليل ال م الس رااي ،كذلت

سمت المرااا إلم فالث مباحش كل
المرهج الم ارت في الم ارنا زيره ين ال م السوفسطائيُ ،ج ْ
مبحش له مطلبين
المبحث األول /أسس الجدل السقراطي :

المطلب األول  :األصول األولى للجدل

المطلب الثاني :عوامل ظهور الجدل السقراطي

المبحث الثاني  /الجدل السقراطي والمنطق :

المطلب األول  :ماهية الجدل السقراطي وأهدافه

المطلب الثاني  :مبحث الحد واالستقراء

المبحث الثالث /الجدل والمعرفة األخالقية :

المطلب األول  :مراحل البحث عن المعرفة

المطلب الثاني :العالقة بين المعرفة واألخالق .
المبحث األول /أسس الجدل السقراطي

المطلب األول :األصول األولى للجدل

يعتبر مصطل ال م من أكثر المصطلحام ت يما

موضا ،ف م ارأم وليه تحويم تطورام

تبمأ من اليونات إلم يومرا هذا ،فال م ومليا ت وم ولم الحوار المراجشا كما كات ورم الس سطائيين،
فم أدب ورم ا ار فن الحوار يرتج وره توليم الم اني ،فأدب مره ا يرت ع نه ال ل من المحسوس

إلم الم و ورم أفالاوت ،مرهج المراظرة ورم المسلمه ه ه ههين،
تحو ال م

ه ه ه ه ه ههم ذلت

أخذ تطو ار جميما في ال صر الحميش ،فأدب ال م ورم كان مرطع الوهم ،يرى من

ن م (فختمق أت ال م تراجض زين األنا الألنا ،ف ال (شيلرجق جا زهويا األضما  ،أما (هي لق

فال م ورم هو مضيج من تراجض فختم هويا شيلرج  ،فااتُخمم المصطل ن مها ليصل ألوانا شتم
من األنشطا التصورام المواجل تختلل فيما زيرها أتم ايختالل ،فهرام مثاليا جمليا ما كا جمليا
تاريخ جملي مرطع جملي حريا جمليا ،ضر رة جمليا ،هرام جم ابي ا جم لألفكار ،جم

ال لم .
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جال ال م من جم جماي ،أي نم رم الخصوم ،كذلت ك رم م ازلا الح ا نالح ا(1ق ،فمبمأ
ال م يت لع نمماراا الحوار ،لكره اروات ما اتخذ م رم أ ض فصار ورمئذ ك ري مراجشا مساسا

ولم نحو ما ،ورمها ارت ع ال م إلم مستوى ال ن ،فن اينتصار ولم الخصم ،فن ن ضه أ مهالبته،
فال م زهذا الم هوم هو فن التحا ر التهلب ولم الخصم نأالو المراجشا الحوار ال ائم ولم األاألا
األجو ا.

ال م أ الحوار أ اة أاه ه ه ه ههلو يا تسه ه ه ه ههتخمم لم ال ا موضه ه ه ه ههوع من الموضه ه ه ه ههووام التي تت لع
زتخص ه م ين ،للودههو إلم حقي ا م يرا نش ه ل من أش ه ا المحا فا ،هو ومليا تتضههمن ارحا
يترا له ارفات ،أحمهما كمثل الس ه ه هسا اآلخر ك يب وره ،فيحمث ت ا يولِم في كال مرهما مراج ا

م لوماته حو ما ارحا  ،يسه ههمم هذا الروع محا رة(2ق ،هو أكضه هها محا فا كالميا أ والجا متبا لا
كحا
تبا

فيها الطرفات الت بير زمجا وما ك صمانه ،أت كحترموا اآلرال مهما اختل ت ،فهو ايلا اتصا
اآلرال الث ا ال هم التحمي الرمو كل ذلت كح ع التطور الر حي(3ق.
زمأ ال م

ورم فالا ا اليونات ولم يم ال يلسول اليوناني فيروت للمفاع ون مذهب أاتاذ

نارمريمس ،يتلخ

في ن طتين هما الوجو احم الوجو فازت .لكي يثبت فيروت ذلت جال نح ج

ضم الكثرة ح ج ضم الحركا ،مهما كانت هذ الح ج دحيحا أ خااأا كدل فيروت هو أ

من

ااتخمم أالو ال م  ،كما ااتخمم أكضا أالو التراجض الذي اوتبر أااس ال م
في جوله إت جميع المذاهب المضه هها ة لمذهب أاه ههتاذ ت ضه ههي إلم التراجض ،م رم ذلت أنها ير
ده ههحيحا ،ما امت ير ده ههحيحا ،فالمذاهب المضه هها ة لها ده ههحيحا (4ق ،فأزما جورجياس – إو انا

ن م فيروت ااه ه ه ههتخممه في تبرير جض ه ه ه هاكا ال لسه ه ه ههفيا ي ُ تبر خير من وبَّر وره ،فلخ
فالث جضه ه ههاكا األ لم ي يوجم شه ه ههيل ،الثانيا إذا كات هرام شه ه ههيل فاإلنسه ه ههات جاده ه ههر ولم إ راكه،
جمله في

الثالثا إذا فرضرا أت اإلنسات أ ركه فلن كستطيع إزال ه للهير (5ق ،ون اريع هذا ال م ااتطاع
أت يثبههت هههذ ال ض ه ه ه ه ه ه ههاكهها التي تبين من خاللههها أت جورجيههاس ير ي الوجو الم رفهها ،ير ي كههذلههت

ايتصا زيرهما.
1

ازن مردور لسان العرب ،ار زير م ،زم ت اب ا ،1968 ،ص.105

2

محمم خلي ا حسن الحوار منهجاً وثقافة ،مرشورام افرة األ جال الشست اإلاالميا ،الم حا -جطر ،الطب ا األ لم،

3

المرجع السازع ،ص . 19

 ،2008ص.19

 4وبم الرحمن زم ي ربيع الفكر اليوناني  ،م تبا الرهضا المصريا ،ال اهرة ،4 ،زم ت ارا ابع ،ص.126
 5المرجع السازع ،ص.177
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ندهور ال م الس ههوفس ههطائي مهم الطريع لدهور فالاه ه ا ش ههروا فورة وليه

ج وا ضهههم  ،أ

هسيل ال الاه ه ا هو سَََقراط (399-469ق.مق ،فكات الهمل من فلسه ه ته همم رال السه ه س ههطائيا التي
ايطرم ولم ال و زتالوبها ناألل ا

الم اني ،هذا ما ار ل وليه يح ا.

تطور ال م ورم أفالاوت (337-427ق.مق ،ف م أخذ ون أاتاذ أالو الحوار المراجشا التي

تولم ال لم ،فحم أفالاوت ال م

« نأنه المرهج الذي يرت ع نه ال ل من المحس ه ه ه ههوس إلم الم و

ت أت كس ه ههتخمم ش ه ههيأا حس ه ههيا ،زل اينت ا من م ات إلم م ات زواا ه ههطا م ات» ( ،)1ي رفه أكض ه هها

« نأنه ال لم الكلي نالمبا ئ األ لم األمور المائما كصه ه ه ه ه ه ههل إليها ال ل ن م ال لوم ال ضئيا فيرض مره
إلم هذ ال لوم ير طها نمبا ئها إلم المحس ههوا ههام ك س ههرها ،فال م مرهج ولم ك تاف جميع مراتب
الوجو من أاه ه ه ه ه ه ل إلم أولم  ،ال س» (2ق ،فال م ورم هو الذي يرت ي من خالله إلم الم رفا،
ذلت نطري تين جم داوم هو الذي يبمأ من اإلحساس يتمر من الدن فم اياتمي

ال ل الخال

أخي ار إلم

حيش والم المثل ،أي أت ال م الصاوم كسير من ال ضل إلم الكل ،أما ال م الهان

فيس ه ههير و س ذلت ،أي كس ه ههير من الكل إلم ال ضل ،يبمأ من حيش انتهم إليه ال م الص ه ههاوم يهب

إلم األ نم ،من أفالاوت أد ه ه ه ه ههب ال م مره ا لمكه جواوم كس ه ه ه ه ههير وليها في الم رفا ،أا ه ه ه ه ههلو
المحا رام التي كتبها تم ولم ااتخمامه لل م .

أما أرسَََََََطو (322-384ق.مق فلم كأخذ ال م كمرهج كما ف ل أفالاوت ،زل جام نالت رجا زيره

ين التحليل ،فبيرما يرمي هذا إلم البرهات أي اياه ه ه ههترتا الذي يرطلع من م ممام ده ه ه ههحيحا ،فهت
ال م يرمي إلم ايا ه ه ه ههتمييم ال ليا التي تترا

رال مختل ا ،فال م في رأي أرا ه ه ه ههطو ك وم ولم

م رفا ظريا رال احتماليا ي تصه ه ه ه ه ه ههل إلم ال لم ،ذلت أت ال لم يبرم ولم ح ائع أفكار جائما ولم
الي ين ،جلم ك طي أراه ه ه ه ههطو أي أهميا لل م  ،إي أنه أوطم فوائم  ،تتمثل في أنه اه ه ه ه ههيلا للتمريب
ولم الت كير ارائ ه لم ا لا اآلخرين ولم أاه ه ه ه ه ه ههاس ما كطرحونه من م ممام يختبار ده ه ه ه ه ه ههمق
المبا ئ المبرهرا لل لوم(3ق.
ن هم من ذلهت أت ال هم اليونهاني ك وم ولم ال هل ال كر اللهذين يرتكض وليهمها المرطع ،إذاَ فهو

يرتكض ولم أااس مرط ي.

 1م ار هبه المعجم الفلسفي ،ار الث افا المصريا ،1979 ،3 ،ص. 143
 2أنمريه يينم موسوعة الالند الفلسفية ،ترجما خليل أحمم خليل ،مرشورام اوويمام ،زير م – ناريس،1 ،
 ،1996ص.272

 3وبم المر م حر ي موسوعة الفلسفة والفالسفة ،ج ،2م تبا ممزولي ،زم ت اب ا ، 1999،ص454
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المطلب الثاني :عوامل ظهور الجدل السقراطي

شهدت أفيرا في ال رت الخامس جبل الميال تهير في الوضع السيااي ن م أت حصلت ولم

اات اللها من ال رس ،تب ا لهذا التهيير زمأ ا في ااتكما الحضارة نه ار ة جميمة ،نبغ فيها ال لمال
الش رال ال رانوت المسرخوت األابال انتشرم المكم راايا في جميع الممت اليونانيا كثر الترافس

زين األف ار  ،شاع ال م

الخطانا جذ الراس ،فانبث ت جماوا من المث ين ت وم زهذ المهما ،هي
ولم ال م

ما اُالع وليها (السوفسطائياق ،هم جماوا من المت لمين تولوا مهما تمريب الشبا
إلوما هم نال مل السيااي ،كانوا كميلوت إلم الربالل من الشيا ك لمونهم الخطانا اائل التهلب
السيااي ،البراوا في مرافلا الخصوم م ازل أجور ن مكا ،كانوا ك م ت اجتماوام في مراف
األدمجال ،يرتهض ت مراابام األعيا

ايحت ايم ل رض أرالهم

زر تا وراس ،جورجياس -هما أشهر السوفسطائيا – م ا

راوتهم في ال م  ،ف م مارس

اللها،

حثوا ون أدل الكلمام

رااتها ،مما أ لع زها اليونانيوت لووا شميما ،ف م زرووا في فن الكالم ،الكالم الم يم ورمهم هو

اإلجراع أ المفاع ون فكرة م يرا ،مما ف وا ال ر للمفاع ون كل شيل ،فالمحامي الذي يمر ه

السوفسطائي ايبرئ الم رم ي حم البريل ،أض ل ال ضاكا أن مها ون الحع هي التي تستهويهم(1ق،

فالمكم راايا فرضت نداما جضائيا كسم للخصمين نالوجول أمام ال ضال المفاع ون موج هما،

البا

ما كانت المح ما تتأفر نالبال ا الخطانا ،التالي كصب الرصر حلي ا لألزلغ ح ا جوي حتم لو
كات ظالما(2ق ،هذ الر طا هي التي أخذم ال انب األكبر في ت كير ا ار  ،حيش رات في الراس
كيفيا جلب الح ائع ،فأدب الباال حع الحع ناال  ،مما خل وا فوضم فكريا خلقيا ،فكانوا ك يم ت

التالوب ناألل ا  ،لميهم م مرة مهارة واليا في جلب الح ائع ،التش يت في كل شيل تضييف

الح ائع ،المهالطا،

لبا الخصوم ،جرر ا أت الم رفا أمر نسبي ،ولم اوتبار أت الحواس هي

مصمر الم رفا ،ت اهلوا ال انب ال لي في اإلنسات ،هذا تكوت الحقي ا أمر همي ،مما اف فوضم
في األجوا

اليونات(3ق.

األف ا

ايوت ا ام ،كات الهمل رال كل ذلت هو همم األخالق الم ت مام الميريا في

 1محمم ولي أزو ريات تاريخ الفكر الفلسفي  ،ار الم رفا المصريا ،5 ،ص ،1072ص. 116-115
 2محمم ممم ا ولي سقراط ،اغتيال العقل ،الم تبا ال صريا للرشر ،2015 ،1 ،ص.19

 3ووض هللا جا ح افي المرشد السليم في المنطق القديم ،ار الطباوا المحممكا ،4 ،زم ت ارا نشر ،ص.26
2021
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المبحث الثاني  /الجدل السقراطي والمنطق

المطلب األول  :ماهية الجدل السقراطي وأهدافه

الجدل ورم ا ه ه ه ه ه ه ار هو أاه ه ه ه ه ههلو للحوار المراجشه ه ه ه ه هها ،ي وم ولم مرحلتين هما مرحلا الته م

التوليم ،أما الته م فهو ال انب السلبي في مره ه ،فكات ا ار يتصرع فيها ال هل يموي السذاجا،

فكات يتحا ر مع محمفيه يتداهر زتسليم أجوالهم التي يرى أنهم مخطأوت فيها ،فم ك وم نهل ال األاألا
يبمي الش وم في كل رأي نحيش يرت ل من أجوالهم إلم أجوا يفما ،من خال هذ الش وم يوج هم

في التراجض ُيحملهم ولم ايوترال نال هل(1ق.
الهمل من هذ المرحلا هو تخلي ال و من األفكار السه سهطائيا ن م أت رأى الكل مت ا وليها
م ت مين نأنها ح ائع ده هها جا ،فهمل الته م إفارة الت كير في ن وس اآلخرين حثهم ولم البحش في

يما ما يسمروت نه

ف هم إلم الكش ه ه ههل ون الح ائع ولم أا ه ه ههاس د ه ه ههحي  ،أي أت الته م هو زرال

الم رفا ولم أاس اليما.

ال انب اإلك ازي في مرهج اه ه ه ار هي مرحلا التوليم ،ت وم ولم أا ه ههاس أنه إذا كات اإلنس ه ههات
لمكه ولم دههحي فهت في جوفه ح ائع كامرا كسههتطيع أت كسههتخلصههها من ن سههه من ن وس اآلخرين،

فهي ح ائع ي يمري زها اإلنسه ههات( ،)2جام نهخ ار هذ الم اني الح ائع من اإلنسه ههات الذي يتوهم أنه
اكتش ها زر سه.
كانت خطته في الحوار هي الرجوع من الرتائج إلم الم ممام ،أي من الرتائج إلم المبا ئ التي
تولمم ورها ،إخض ههاوها إلم الر م ال ح

 ،فالحوار أ ال م هو المرهج الذي اوتمم مع تالميذ ،

فسه ه م من خالله إلم توليم األفكار من و ولهم ،هذا الحوار لم ك ن ا ههيلا للم رفا فحس ههب ،زل هو

نموذ للحوار التر وي ،ذلت أنه ُيركض ولم المت لم ي له أاه ه ه ه ه ه ههاس ال مليا الت ليميا فاوال فيها،
المبمأ الذي يرتكض وليه الحوار الس ه رااي هو الس هسا  ،حيش ج ل ا ه ار التسهها اري ته الم ضههلا
للودو إلم الحقي ا المساومة ولم إخ ار ما في ناان المت لم ،من خال ارا األاألا وليه زهمل
الت بير ون الم رفا المخفيا اخله(.)3

 1حر ي عباس الفلسفة القديمة ،ار الم رفا ال امعيا ،اإلا رمريا ،زم ت اب ا ،1999 ،ص.282

 2إمام وبم ال تاا إمام المنهج الجدلي عند هيجل ،م تبا ممزولي ،ال اهرة ،زم ت اب ا ،1996 ،ص.77
 3زيار مالت الفلسفة وتعليمها ،ار الرهضا ال ر يا ،زير م ،1 ،زير م -لبرات ،2016 ،ص.113
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أهداف الجدل السقراطي

()1

 -1الودو إلم الوضوا الذاتي لمى األارال المتحا رة ،ال ائم ولم أااس و لي ،هذا الوضوا

الذاتي هو م رفا اإلنسات زر سه ،تطبي ا لمبمأ (أورل ن ست زر ستق ،ن يما ون اري ا التل ين
حشو األفكار.

 -2ترقيا الذام من ال وائع األفكار التي َّجيمها الم تمع من خال األاألا التي تح ض اإلنسات
ولم البحش ون الرأس السليم الواض الخا من التراجضام.

 -3تطهير ن س المتحمث من أ هام الم رفا التي ت له ن يما ون ح ل الت ليم الت لم.
 -4ترميا مهارام الت كير لمى المت لمين.
 -5اكتشال أفكار جميمة لمى المت لمين ون اريع ومليا التوليم.
المطلب الثاني  /مبحث الحد واالستقراء

بعد ما ااه ههت الس ه ه سه ههطائيا ولم جميع المبا ئ مهمم الطريع أمام سَََقراط إلوا ة إحيائها همم

أفكارهم التي اه ههيطرم ولم ال و زتالوبها ناألل ا

الم اني ،فحمل ن سه ههه مواجها هسيل إده ههالا

ما أفسه ههم من أخالق للشه ههبا  ،ي يم للمين جماه ههيته ،للش ه هرائع ال وانين حرمتها جمااه ههتها ،للحقي ا
م راها م وماتها ،لذلت ن ار يبمأ زت ريم مذهب الس ه ه ه ههوفس ه ه ه ههطائيا في إنكارهم الحقي ا الكليا اوتما هم

ولم الحواس في الوده ه ه ه ه ه ههو إلم الم رفا ،يرى أنه ي زم من تحميم م اني األل ا  ،ذلت في ندر

مم ن ميسه ه ه ه ه ه ههور ،ي ك وت ذلت إي ون اريع الحواس ال ل الذي ج له هللا واما مشه ه ه ه ه ه ههتركا زين
الراس( ،)2مما ُورل ورم مبحش الحم أ الت ريف من خال م ولته الشه هههيرة (حم ا أل اظ مق ،نهفالا
كل المهالطام التي انتش ه ه ه ههرم زين ال اما ،ظل يوضه ه ه ه ه لهم اريع الحع اريع الباال ،يبين أت
ال لم فضه ه ه ه ه ه ههيلا أت ال هل رذيلا ،اتبع في ذلت اريع ال م

هو اريع الحوار المراجشه ه ه ه ه ه هها لتوليم

الم اني إخراجها من الر وس البشريا .
ال م الس رااي هو المرهج ال ائم ولم الت ريف ايات رال ،زل إت ا ار ازتكر اياتمييم

ايات رائيا ،فيما شهم له أراطو من ن م  ،ذلت ناينت ا من ت ريف آلخر من أجل الودو إلم
جوهر الت ريف الذي ايبحش وره ،فهو يرت ل من م مما إلم نتي ا فم يرفض كالهها ،نطري ا إزماعيا
كأنه يتالوب ناألل ا  ،لكن ما ك وم نه هو اات رال حش ون حقي ا الم اني ( ،)3ي ن هم من هذا
ايات رال نم را الت ريبي ،إنما ايات رال هو البحش الذي يبمأ من م ممام م ر فا من أجل الودو
 1م مي كامل سقراط ،ار الكتا
 2وبم هللا وض

ال ر ي ،ال اهرة ،2011 ،1 ،ص. 119

ميزان المعقوالت ،م تبا اإلكمات للرشر ،ال اهرة ،2015 ،1 ،ص.20

 3محمم ممم ا ولي وبم الم يم سقراط ،اغتيال العقل ،مرجع اازع ،ص.56
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إلم حقي ا واما مطل ا ،أي تتبع الشيل الم ار م رفته جمع م لوماته د اته ،فم م ارنا هذ الص ام
ن ضها زب ض إن ا الص ام ير المشتركا ،فكات يتمر من ال ضئيام إلم الماهيا المشتركا زيرها،
ير كل جم إلم الحم الماهيا ،فيسأ ما الخير ما الشرد ما ال مالا ما الدلمد ما الح ما ما

ال روتد يصرل األشيال في أجراس أنواع ليمترع الخل زيرها في حين كات السوفسطائيوت كست يم ت
من خل األل ا

الم اني ،يتهر وت من الحم الذي ك شل المهالطا( ،)1اوتبر ا ار أت الودو

إلم ح ائع األشيال أدب مم را

ير مستحيل في مترا

اإلنسات ،ون اريع و له الذي ك مل

ولم تحميم الم اني تحميما ك يريا ،الوايلا إلم ذلت هي ايات رال ،فال لم ورم ك وم ولم هاتين
الحم ايات رال ،كما ااتخمم اري ا البرهات ون اريع ن ي ال س ،فحين كات يبحش

الموامتين

ون مسألا ما من المسائل ،كأتي ن ل األشيال التي تضا همة المسألا ،ون اريع هذا التضا كصل
إلم الم رم الصحي الذي هو م هوم الشيل الذي يبحش وره .

رال ولم ذلت ،فال م الس ه ه ه ه رااي هو الحوار المره ي المردم الها ل إلم توضه ه ه ههي الم اني

ضه ه ههع الحم
خال تبا

الت ري ام ،فالحوار الس ه ه ه رااي ي ك رض رأكا زل كس ه ه ه م للوده ه ههو إلم الحقي ا من

الم لومام مع اآلخرين.
المبحث الثالث /الجدل والمعرفة األخالقية

المطلب األول :مراحل البحث عن المعرفة

كان البحش ون الم رفا جبل ا ار ك وم ولم الطري ا التل يريا ،التي كانت مرهج من اب ه من

ال الا ا ،حيش كات مرهج ال الا ا الطبي يوت جائما ولم الكتانا ،الح ظ ،الس سطائيوت كات مره هم

جائما ولم تل ين المر س ،كلها عبارة ون حشو أفكار ي ترجم ناإلنسات إلم ال كر الر مي الحر.

لهذا الت أ ا ار نهك ا مرهج جميم كساوم اإلنسات ولم تكوين ال أري ،رال الم رفا الذاتيا التي
ك مها زر سه

.

يبمأ ال م الس رااي ولم افتراض مهم هو أت الحقي ا موجو ة أت الم رفا مم را ،فافتراض

الحقي ا موجو ة ك صم زها أت م رفتهم هي الحقيقيا ،فم يرت ل من هذا ال رض إلم فح

الرتائج لهذ

الم رفا التي لن تصب حقي ا إي إذا ات ع وليها الطرفات ،تمر الم رفا وبر ومة مراحل لل م
الس رااي ،هي:
 -1اختيار الموضوع

تقوم ناختيار الموضوع نطرحه ولم ش ل اسا ُ ،يترم للمت لم اإلجانا وليها ن ل حريا ُي بر
وما ك و في و له من م ارل ،ف م كات ا ار ائم السسا ون م رم الشيل ،إي أنه ي يبحش ون
َّ

 1يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،مطبعة التأليف والترجمة ،القاهرة ،ط  ،1953 ، 3ص.52

80

2021

الم رم اللهوي إنما الم رم ال لي الذي كم ن أت يت ع وليه ال ميع ( ،)1ف ا وره
كتانه جصا ال لس ا ،أنه «ات ه في اير

يورانت في

ور الر ا اإلنسانيا ،كستطلع ايفتراضام يست و

الي يرام»( ،)2فكلما األهم ون م رم كلما كستتبع اسا أخر أكثر الكلمام التي يترا لها نالبحش
السسا هي األاألا األخال يا ،مثل ال مالا ال ضيلا الشرل ،لكي ك يم زرال األخالق التي هممها

السوفسطائيوت ،فمثال ورمما اأ ا ار ون م رم الش اوا ،أجانه أحمهم ن وله ورمما يب م ال رمي

في مركض كصمم في جه ال م زمي من الهر  ،فهت هذا ال رمي ش اع ،ف رم ا ار أت هذا الم رم
ي ك طيرا ت ري ا ،زل ك طيرا تودي ا واما لش ل الكلما ي م راها مضمونها .
 -2مرحلة التهكم

التهكم هو السسا مع تصرع ال هل ،تبمأ نهظهار خطأ الم لومام لمى المت لم نما كات ك ت م

نأنه ك لم نه ولما كامال ،فهي نوع من فوضوا الي ين ،ولم الم لم أت كدهر زم ر ال اهل التداهر
زتسليم أجوا المت لم ،ذلت زهمل ف ه إلك ا الحقي ا زر سه ،الهمل من الته م تخلي

ال و من

الم رفا الضائ ا تهيأتها ل بو الحع ( ،)3نم رم تطهير الر س من األ هام الم رفا الضائ ا تهيأتها لبرال
الم رفا الصحيحا ،فالته م هو ا وال ال هل ،هذا أااس الحوار السسا  ،زل هو السسا مع تصرع

ال هل ،الهمل مره خلع ال لع ال كري لمى المت لم .

مم ا ار إلم أالو الته م لهرض هم الراس أنه ي ك رل شيأاَ ،حيش كات يتصرع الغبال
َو َ
ال هل ،يتداهر ن بو كل ما كسم ه من أرال جمليا ،أت له الرغبا الشميمة في م رفا م لومام

محا ريه ،ي ت م نأنه الراس جمي اَ ي ك رفوت شيأا وما ك ولونه من األل ا  ،ما يتداهر ت نه من
ح ما ولم ما هو إي إ راق في ال هل ( ،)4حتم يثير في ن س من ك ا له الش ور نأنه أولم مرضلا
م رفا من ا ار  ،أجمر في الر وليه ،همفه من هذا التصرع هو تخلي

ال و من ال لم

السوفسطائي ن م أت رأى الكل مت ا وليه اوت ا هم نأنه حقي ا دا جا ،كذلت إوما ال ل اإلنساني
ل بو ح ائع جميمة ،فم ك مم إلم ارا وم ي مترا من األاألا لتالميذ من أجل الودو إلم الم رفا

الحقيقيا البميهيا ،فيبمأ زت مكم جضيا مراجشتها مع األخرين ،ن صم ترقيحها حتم كصل إلم ديا تها
زوضوا ،أ توضيحها ون اريع توجيه ن م أ أكثر إليها ،حتم كصلوا إلم اوترافهم نال هل ،ي لهم

يتحولوت إلم ن طا البحش من جميم ،تمخل في مره ه ومليا الر م هي مراجشا ال ضيا نأالو
 1محمم ممم ا ولي سقراط ،اغتيال العقل ،مرجع اازع ،ص.56
2
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الطريع السازع حتم كصل إلم جبولها أ رفضها ( ،)1فكما هو م ر ل أت ا ار كملت جمرة ناروا في
ارا السسا ولم خصمه ،مما ك له يثور أفرال الحميش يش ر نأنه ير جا ر ولم اياتمرار في

المراجشا ،في الم ازل يبم ا ار جهما متوادال لكي يتمالت ن سه ي يثور ضبا فيخر ون جواوم

المراجشا ،فمرحلا الته م هي نمثانا أ اة و ليا لترقيا ال و ال كري تطهير الر وس إفارة الت كير في

ن وس اآلخرين حثهم ولم البحش في يما ما يسمروت نه ف هم إلم الكشل ون الح ائع ولم أااس
دحي

رال الم رفا ولم أاس اليما(.)2

في مرحلا الته م ترتهي المحا رام الس راايا

ت ت ريف محم

اض ،

ت إشباع ر بته زل

ك ت ي ا ار نهفراع و و محا ريه من م ارفهم الضائ ا ليضع و ولهم لم زماكا الطريع الصحي

للم رفا المطل ا ،هرا تبمأ المرحلا الثانيا هي مرحلا التوليم .
 -3مرحلة الشك

نقطة زماكا ال لس ا ورم ا ار هي م ولته (ي أورل اوى شيل احم هو أنري ي أورل شيأاق،

هذ ن طا زماكا الت لم ورم  ،هي أت اإلنسات يبمأ زت لم الشت ،خصودا الشت في الم ت مام

الخااأا السائمة في الم تمع ،الح ائع المضي ا التي يسمن زها ي ماها ،فال ابيل للت لم الم رفا
الح ا ما لم يت ه ال ل إلم فح

ن سه ،كما جا ا ار (أورل ن ستق.

دل المت لم في هذ المرحلا ل جرار ن هله حو الموضوع المطر ا ،فتبمأ زرال الم رفا من
جميم ،ون اريع إل ال األاألا التي كطرحها الم لم ،التي ت و إلم م رفا المت لم للحقي ا ي رض
الش وم شأت من كطلب ال لم ،مما ج ل الب ض مرهم ك اني من اري ته في السسا التي كانت تحتا
إلم ت ريف تحميم مح م دحي

ت كير اض  ،تحليل مرط ي،

ضهم اوترض ولم اري ته،

جالوا أنه كسأ أكثر مما ك يب ،يترم و و الراس أكثر اضطرانا مما كانت وليه جبل المحا رة
الر اا(.)3
 -4مرحلة التوليد أو الوصول إلى المعرفة
بعد هذا الحوار الطويل زين الم لم المت لم ،همم أفكار المت لم التي كات كانت له ك يريا ،نأتي

لمرحلا البرال التأايس لألفكار جميمة ،ون اريع توليم الحقي ا من ن وس المت لمين من خال

ااتربااها زتوجيه األاألا إليهم ،لذلت تكوت الطري ا التي الكها ا ار في تحصيل الماهيام هي

 1محمم فهمي فيمات مناهج البحث الفلسفي ،ار الوفال ،اإلا رمريا ،2014 ،1 ،ص.40
 2محمم ولي أزو ريات تاريخ الفكر الفلسفي ،مرجع اازع ،ص.139
يورانت قصة الفلسفة ،مرجع اازع ،ص. 12
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الحوار مع اآلخرين ياتخ ار ما في أذهانهم من م هومام ون األمور ( ،)1ف ي مرحلا التوليم ن م

اهر ن س محمفيه من األ هام األرال
ا ار ك يم زرال الم رفا ولم أاس جميمة ن م أت ك وت جم َّ
المضي ا ،فيساوم محمفيه ولم الودو إلم الحقي ا نش ل مرط ي ،فيصلوت إليها

ت أت كش ر ت،

يش رهم نأنهم اكتش وها نأن سهم ،فالتوليم إذا هو ااتخ ار ال لم الصحي من الر س .
المطلب الثاني  /العالقة بين المعرفة واألخالق

طبق ا ار اري ته ال مليا في م ا األخالق ،ف ل مهمته تحليل الم هومام الخلقيا ،من أجل

الودو إلم فهم جيع للم اني األخال يا التي تصمق في كل فمات م ات ،كانت ندرته لألخالق
ندرة كشو ها الت ر المثاليا ،ف م كات ك تبر ماهيا اإلنسات أنه كائن واجل ،ألنه إنسات ن له ي
نحوااه جسم  ،فضيلته هي أت ك ل ما يت ع وليه أنه واجل ،فهذا ورل ن سه ورل خير ابي ته،

فيربهي أت ك وت ف له خي ار ائما ،من خال هذ الردرة ضع ا ار ندريته في الم رفا ولم أااس
فم َّمر
و لي ،هذا ما ج له مت ارض تماما مع السوفسطائيا الذين ض وا الم رفا ولم أااس حسيَ ،

ت اليمها نهرس اإلكمات نالحقي ا في الر وس ،هي الحقي ا الموضوعيا الصا جا ،فيرى في الحقي ا ما
كختار كل فر ولم أنه حقي ي ،كما اهتمى نال ل إلم الح ائع الثازتا في م ا الم رفا ،تودل
ون اري ه إلم القيم المطل ا في م ا األخالق ،مم الطبي ا البشريا في ندر و ال جسما كسيطر
ولم افع الحس نض اته

()2

ألجل ذلت اوتبر ا ار أت اإلنسات ر ا و ل كسيطر ولم الحس يمير  ،ال وانين ال ا لا دا رة
ون ال ل مطان ا للطبي ا الح ا ،هي دورة من جوانين ير م تو ا رامها األلها في فلو البشر،

فمن كحترم ال وانين ال ا لا كحترم ال ل الردام اإللهي ،يرى أت الب ض جم كحتا في مخال تهما،
نحيش ي يراله أذى في المنيا ،لكره مأخوذ نال صاص ال ا

ي محالا في الحياة الم بلا.)3( .

ت هم من ذلت أت األخالق ورم ا ار ت وم ولم ولم و لي ،أي أت ال ضيلا الم رفا ولما احما

إذ أت الم رفا تسا ي ال ضيلا ،ال ضيلا تسا ي الم رفا ،من هرا فهت من ك رل الخير كستحيل وليه
ف ل الشر ،زل من ك رل الخير حتما ايأتيه ،أت من ك رل ال ميل الخير ي كم ره أت كختار شيأا
خر من ي ك رفها ي كم ن مماراتها ،فالشر ورم ا ار

جع نتي ا ال هل ،ال ضيلا نتي ا ال لم

( ،)4فكل الشر ر ناشأا من ال هل ،لو ولم المرل ال ر أين الخير ل مله ،فهو نطبي ته ك صم الخير
 1وبم الرحمن زم ي موسوعة الفلسفة ،1 ،المساسا ال ر يا للرشر ،1984 ، ،ص.577

 2يوال كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ،مطب ا التأليف  -الترجما ،ال اهرة ،1953 ،3 ،ص.52
 3ا يم إاماويل ولي التربية في الحضارة اليونانية ،والم الكتب ،ال اهرة ،1995 ،ص. 27
 4مصط م الب سقراط ،ار م تبا الهال  ،زير م ،1989 ،1 ،ص. 29
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لر سه ي ر لها الشر ،فمن ورل ن سه ورل خير نما هو إنسات فهو إنسات فاضل ،الشهواني هو
اإلنسات الذي جهل ن سه خير ارتكب الشر ،اإلنسات ي كم ن أت ك ل يرتكب الشر ومما ،ولم
ذلت فال ضيلا ولم الرذيلا شر ،هرا كخالل ا ار الرأي الشائع في أت اإلنسات جم كستهويه الشر مع
ولمه نالخير ،ف ي رأكه هم ناال ،فهذا جع اإلنسات في الشر م رم ذلت أنه ي ك رل الخير ،فه ار ة

الخير لمى البشر حسب رأكه أمر فازت ،لكن السسا

هل الراس متسا ت فع هذا الميضات د اإلجانا

ولم ذلت هي في اوت ا أت الح ائع الخارجيا فازتا ،ألت الراس ير نها من خال مردار احم هو
ال ل ،حيش يسكم أت الم رفا فطريا في الر س البشريا أت

ر اإلنسات م تص ار ولم التذكير زها،

يرى أنرا لو أل يرا اساي ولم إنسات نطري ا دحيحا أجازرا نطري ا دحيحا ،ااتطاع ذلت ألنه له

م رفا جبليا موجو ة في ال ل مرذ الوي ة ،في محا رة فيروت يسكم أفالاوت ذلت حين اأ ا ار
فتم كسمم ميروت ي ك رل الهرماا الحسا

ن م أت تأكم ا ار أنه لم يذهب إلم الممراا ،فحا

ااتمراجه ااتخ ار مره هرماا إجليمس يرتهي إلم إفبام أت ولم الهرماا اائر ال لوم األخرى ما

هي إي م ارل تل تها الر س البشريا في حياة اان ا ولم هذ الحياة ،المليل أت ميروت لم يذهب إلم
الممراا مع ذلت ااتطاع أت نشير إلم جضاكا هرمايا لم ك ن ك رل زها( ،)1إي أنرا ن ار ك ع في
تراجض زين الم رفا ال ضيلا األ

أت ومل اإلنسات كأتي ون اريع ولمه نأنه خير فهو ليس

فاضالَ ،زل ذهب إلم مر ته الخادا ،أي هو إنسات ن ي ،أما الثانيا

هي أت اإلنسات ك لم الخير

ي ك مله ،ي لم الشر فيأتيه ،فالم رفا هرا ليست كافيا في ال مل ،زل ي زم من إ ار ة جويا تحمله ولم

ال ل ،إي أت ا ار حا

أت يذكر الراس نأنهم ير م صومين ون الخطأ ،أنه كس م ائما لم رفا

ممى جهلرا نأن سرا ،أت ما وليرا هو اكتشال هوى الر س ،ت ريا أخطائه يحا

الحم مرها(،)2

نشير في فلس ا ا ار األخال يا للمين ،الذي كمثل ال امل األاااي في األخالق ،فكات يرفض

كل ما ير ى ون شهوام األلها خصوماتهم ،ف ي أركه أت لو كانت أجوالهم دحيحا ينهار المين من
أاااه ،مع ذلت فهو مسمن نهله احم أت هذ اآللها ي أمل فيها أنها ت مم إلم الورال أ رم أت

هرام شري ا أخال يا أزمكا ي كم ن أت ت وم ولم ين ضعيف كالمين الذي مرت نه أفيرا ،يرى أت
اإلنسات إذا ااتطاع زرال ندام أخالجي مست ل ون المين يطبع ولم ال ميع ،فتكوت المكانا في هذ

الحالا ي فائمة مرها كأتي يذهب
مسالمين في الم تمع

ت أت كحل مش لا األخالق التي ت ل من األف ار موااريين

()3

 1محمم محمو ولي سقراط ،اغتيال العقل ،مرجع اازع ،ص. 60
 2ا يم ااماويل ولي التربية في الحضارة اليونانية ،مرجع اازع ،ص128
يورانت قصة الفلسفة ،مرجع اازع ،ص13

3

84

2021

رال ولم ما ابع نسترتج أت ندريا ا ار في األخالق تم ولم مبلغ إكمانه نال ل حبه
للخير ال ضيلا ،ازت ا

ون الشر الرذيلا،

ت أت نميض زين فضيلا أخرى ،ولم ذلت فارتبا

ال ضيلا نالم رفا أ ج ه في أخطأ و ليا اجعيا ،فال ضائل ورم احمة في جوهرها ما امت هي
الم رفا الكاملا ،هذا ال و يت ارض مع الواجع ،فر ما كحمل اإلنسات فضيلا رذيلا في ت احم ،أي

ك وت ش اوا مثال لكره في ن س الوجت كاذنا ،فالبشر ي كستطي وت أت كعيشوا مثله فاهما مطب ا نحثه
ون ال ضيلا ،هذا الت ارض ج له ك ع في دمام مع الم لا التي أنهت حياته ،مع ذلت أ ار ا ار
أت يوض

راا للراس هو أت الحياة اإلنسانيا ليست متر كا لألهوال ،زل هرام جواوم فازتا لل مل

و ا للحياة ح ما ت تمم كلها ولم الم رفا الت كير ،ذلت أت ال ضيلا تتضمن ال لم زل هي ال لم

ن سه ،أ ار أت يبين أت جوانين األخالق ليست ادطراعيا ،لكرها ت وم ولم أااس فازت في زرال ال ر

الم تمع ،إي أنه اروات ما اتهمو زضوضوا أمن الم لا االمتها ،أنه ي ك بم لها المميرا ،ي سم
كمت
و و الشبا نالمووة إلم عبا ة يرها ،فرفض المفاع ون ن سه ،فسخر من ال ضاة الشاكين َح ْ
وليه المح ما ناإلومام مام نالسم ميتا ش اوا نا رة ن م ممة اويلا جضاها في الس ن ،رفض
الهر

مره(.)1

نالتالي تكوت مهام ال م الس رااي المساومة ولم كشل الحقي ا الصعبا التي كانت زميهيا

في ال ل ،إفارة الحيرة ،الحش ولم الت كير ،ت لم البحش المراجشا إل ال السسا  ،فح

فحصا ي ا ،كل ذلت كساهم في ااتكما مره ه.

األجو ا

 1وبم الحليم محمو الفلسفة اليونانية أصولها وتطورها ،م تبا اإلكمات ،ال اهرة ،2004 ،1 ،ص. 103
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الخاتمة
نستخلص من هذ المرااا ما يلي

 -1كات البحش ون الم رفا ك وم ولم الطري ا التل يريا ،التي كانت مرهج من ابع ا ار من
ال الا ا ،حيش كات مرهج ال الا ا الطبي يوت جائما ولم الكتانا ،الح ظ ،الس سطائيوت كات

مره هم جائما ولم تل ين المر س ،كلها عبارة ون حشو أفكار ي ترجم ناإلنسات إلم ال كر
الر مي الحر .لهذا الت أ ا ار نهك ا مرهج جميم كساوم اإلنسات ولم تكوين الرأي،

رال

الم رفا الذاتيا التي ك مها زر سه .
 -2ااتخمم ا ار األ اة التي كات كست ملها السوفسطائي هي أالو

ال م

الحوار الشائع زين

الراس ،فع مبمأ اجه خصمت زر س السالا الذي يواجهت نه ،خادا أت ال ترة التي واشها
فترة جما

خطب مراظرام زين الخصوم ،إي أنه اات مله من ال انب اإلك ازي هو توليم

الم اني تحميمها ،ن س السوفسطائي الذي اات مله للم ار ا التهلب ولم الخضم تضييف
الح ائع .
 -3ا م ا ار من خال ال م إلم ضع ت ري ام محم ة ،ت تمم ولم ايات رال ،مما ك م أ

ضع أااس المرهج ايات رائي ،فت الم ا أمام أراطو ليضع جواوم المرطع الصوري.

من

 -4كمتلت ا ار إ ار ة التهيير ،من خال ش ور نأت وليه أت يرهض زواره نهراال م اني فازتا ي
كم ن تهيرها زتهير المرافع المصال .

 -5أفبت ا ار من خال ال م أت الخير ك ب أت ك وت وام زين الراس ،حا
زين الم رفا األخالق من خال م ولته ال لم فضيلا ال هل رذيلا .

أت ك م والجا

 -6ي يموو ال م الس رااي إلم تحطيم كل الت اليم القيم ال مكما ،زل تصحيحها م ال تها إفالا
الهموض ورها نما يتماشم مع ال صر.
 -7ال م الس رااي هو المرهج أ الطري ا التي ا م من خالله إلم تحميم الم رفا رائها ولم
أاس ولميا ،مما مهم الطريع أمام ال الا ا من ن م يوتما كمرهج للبحش ون الحقي ا ازتمأ

من أفالاوت إلم وصرنا الحالي
 -8ي كصل

ال م الس رااي كمرهج نحش في كل ال لوم خادا ال لوم الت ريبيا ،زل ك وت

ااتخمامه في ال لوم الردريا التي ت وم ولم مبمأ ايات وا
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الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية
أ  .حمزة الزروق حبيل – كلية القانون – جامعة بني وليد
مقدمة
تتميض ال الجام زين الم
الم لي إلم إك ا حلو مراابا لحلها
ضوان تُسير ال الجام زين الم ،

البا زرشو

خالفام نضاوام،

في الم ازل كس م الم تمع

ت ا ي حم فها أ تكرارها مست بال،

ذلت من خال

هو ما ت مل من أجله المساسام الم ليا

ضع

ولم رأاها هيأا

األمم المتحمة ،التي تس م لتمليل المصاوب تهيأا الدر ل المالئما لحل الخالفام الرضاوام نشتم
الطرق ت ا كا لل ول إلم ال وة التي خل ت الممار ن م حر ين والميتين وانت من خاللها البشريا الويالم،
لم ت ري مرها إي الموم

ال ر

التخلل

الته ير.

أهمية البحث:
تكمن أهميا هذا البحش في اياالع ولم ميثاق األمم المتحمة ج اررام ال معيا ال اما م لس األمن،
التي دمرم في هذا الصم حيش ت تبر مصم ار أااايا انبث ت مره ال وانين ايت ا يام الم ليا ،أكضا
من أهميا هذا الموضوع الرجوع إلم ال انوت الم لي ال ام األورال الم ليا المت ل ا نالرضاوام الم ليا
الممار ايجتتا .
م رفه ارق فض الرضاوام الم ليا ن يم ون الحر
أهداف البحث:
من خال هذ الورجا البحثيا اختياري لهذا الموضوع تحميما جال ل مة أابا ل ل من أهمها إك ا
ضع التمازير الحلو ما ك وت كافيا لمرع حم ث المرافوام أ الت ليل من حم فها ولم أجل ت مير،
حتم نعيش في م تمع مسالم ي نسمع فيه حر جم نشبت هرا هرام ،إلم جانب هذا ت مكم هذ
الورجا لكي كست يم مرها ال ميع المهتمين في هذا ال ا خصيصا.
إشكالية البحث:
جم تختلل أن ا الرضاع تتشانت م طياته زت م أارافه الرضوام التي شهمها ال الم كثيرة جما يص ب
الرضاوام ،حيش كطرا هذا البحش ومة تسا يم ،أي
وليرا حصرها أ إحصال ضحاكا هذ الحر
هو هل المرافوام الم ليا نتي ا يزم مرها في والجام الم فيما زيرهاد هل فما تمازير نستطيع من
خاللها الت ليل من المرافوام حو ال المد ما هي أابا الرضاوام حو ال المد ماهي أهم اآلفار
المترتبا ورهاد
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فرضيات البحث:
إت فرضيا البحش األااايا تكمن في ايرتبا الذي ك مع زين الواائل السياايا ال ضائيا في تسويا
المرافوام الم ليا ،ناوتبار إنهما يرمرجات تحت الواائل السلميا للتسويا ي مل كل مرهما اآلخر.

ال دمم التي لها التواجم المائم في م لس األمن.

-

أت الواائل السلميا تتأفر نمصال الم

-

تأفر أارال فض المرافوام الم ليا نضهواام التي تماراها وليها الم

الكبرى في مركض

اتخاذ ال رار الم لي هذا ما جم ك وت له جانب البي في حل المرافوام الم ليا.
المبحث األول

ماهية النزاع والمبادئ التي تحكمه

ما يثير مش لا ما الم صو نالمرافوام الم ليا ،ما هي الضوان

ي شت أت جو مرافوام م يرا أ

التي تح م المرافوام الم ليا ،لذلت ارشير إلم ت ريف الرضاع الم لي المبا ئ التي تح مه ،أكضا
اربين أنواع المرافوام الم ليا ،ذلت في مطلبين.
المطلب األول

مفهوم وتعريف المنازعات الدولية

ورل ال هال رجا ال انوت الرضاع المسل كل حسب جها ندر مرهم من اارم إلم خالل

حو ت سير م اهمة ليا اآلخر ورفها نأنها ناختالل في جهام الردر زين أشخاص ال انوت الم لي
ال ام.

لذلت ارتحمث في هذا المطلب ون تحميم م هوم الرضاع الم لي فع أرال ال هال رجا ال انوت تبيات

المبا ئ التي تضب هذ المرافوام الم ليا.
الفرع األول :تعريف النزاع

كم ن ت ريف الرضاع الم لي نأنه خالل حو مسألا جانونيا (كت سير م اهمة لياق أ

اجعيا

(كخالل حو م ات اير خ الحم ق ،يتمثل في تراجض أ ت ارض أ تصا م أ تضار اآلرال،

ال انونيا لشخصين أ أكثر من أشخاص ال انوت الم لي.

)(1

ورل المكتور (منتصر سعيد حمودة) الرضاع الم لي (نأنه يت سم في ومم أت اق شخصين أ أكثر

حو مسألا جانونيا أ

اجعياق.

)(2

) )1د .أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،الطبعة الخامسة ،2010 ،ص
.624
) (2د .منتصر سعيد حمودة ،القانون الدولي المعاصر ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،2008 ،ص
.553
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ذهب المكتور (إسماعيل صبري مقلدق إلم ااتخمام مصطل الصراع زمي من الرضاع ورفه ت ريف
شامل ن وله (الصراع في دميمه هو ترافع اإل ار ام الواريا هو الترافع الراتج ون اختالل
في تصوراتها أهمافها تطل اتها

الم

موار ها

إم اناتهاق.

افع

(1ق

إي أنرا نرى ما ذهبت إليه مح ما ال م الم ليا ورمما ورفته (ومم ايت اق حو مسألا من الواجع أ

ال انوت " نم رم ت ارض في الموا ى ال انونيا أ المصال زين شخصين أ أكثر من أشخاص ال انوت
الم لي ال ام "ق.

يتض من خال الت ري ام السان ا أت مصطل الرضاع ك تبر أجل حم من الصراع جم ك وت مرحلا

اان ا للصراع جم ك وت إحمى مراحل الصراع جم ك وت نتي ا اختالل جهام الردر زين

لتين أ

أكثر حو مسائل أ جضاكا م يرا ،يم ن أت يرشأ زين األف ار ال ماوام اخل الم لا الواحمة ،جم
ي يتحو الرضاع إلم دراع.

أما الصراع هو تضار التوجهام الواريا ال وميا تراجض اإل ار ام الكبرى المت ل ا نأهمال الم
إم انياتها

الصراع مرتب نالقيم

ااتراتي ياتها الب يمة،

ال رار في الم تمع الم لي ناأليم لوجيام ير المتواف ا،
الضرر الما ي

الم روي ناآلخرين.

كو

األهمال اياتراتي يا ال ليا

دراع

البا إلم ابي ا ترافسيا ير م ورها

(2ق

الفرع الثاني :

المبادئ التي تحكم المنازعات الدولية
تح م المرافوام الم ليا ال ميم من المبا ئ ،مرها
 ََ 1أت جو نضاع ما ك ب أت يتم تحميم نطري ا موضوعيا ،تبم أهميا هذا المبمأ في حالا

ورض الرضاع ولم الهير لل صل فيه ( كمح ما تح يم أ مح ما وم

ليا ق م رم ذلت أنه كم ن

لمح ما ال ما الم ليا مثال أي ت ترع زتأكيمام األارال المترافوا نشأت جو أ ومم جو الرضاع إذ
وليها التأكم من جو الرضاع جبل ال صل فيه.

(3ق

 ََ 2ك ب ولم كافا أشخاص ال انوت الم لي الس ي ائما نحو حل مرافواتهم الم ليا نالطرق

السلميا.

) (1د .إسماعيل صبري المقلد ،العالقات السياسية الدولية ،المكتبة األكاديمية ،مصر ،بدون طبعة ،1991 ،ص .228
) (2د .منتصر سعيد حمودة ،مرجع سابق ،ص .554
) (3د .أحمد أبو الوفا ،مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية دراسة في إطار قانون اإلجراءات الدولية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة ،1985 ،ص.118-117
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أشخاص جانونيا

 ََ 3ند ار ألت المرافوام الم ليا تخ

ليا مست لا ن ضها ون ن ض اآلخر

متسا يا جانونا ،فهت رأي أي مرهم ي كم ن أت كسمو ولم رأي اآلخر،

المرافوام من توافر التراضي زين أارافها.

التالي يزم ،لحل هذ

 ََ 4أت الرضاع الم لي ك ترض إلم انيا حله ،أت ك وت جائما ،ذلت أنه ي كم ن حل نضاع انتهم ف ال،

ك ري ك ترض حل أي نضاع أت ك وت لذلت أفر مست بلي ،فهذا ان مم ذلت األفر ،فهت ال ضال ،أ التح يم
الم لي كمترع ون ال صل في الرضاع.

 ََ 5أت ورض الرضاع ولم جها أخرى ي ك م الرضاع – من حيش المبمأ ه جوهر ابي ته الذاتيا.

)(1

المطلب الثاني

أنواع المنازعات الدولية
ذكرنا أت المرافوام الم ليا ظاهرة حتميا ،هذ المرافوام مت م ة متهايرة ،من أهم ت سيماتها.
الفرع األول:
من حيث طبيعة النزاع
تر سم المرافوام الم ليا من حيش ابي ا الرضاع إلم مرافوام جانونيا ،مرافوام اياايا،
مرافوام مختلطا.
 ََ1المنازعات القانونية:

هي تلت المرافوام التي تت لع زوجو أ ممى أ كيفيا احترام حع ما ،ون اريع تحميم

ال اومة ال انونيا اجبا التطبيع،

محضا كالرضاع الخاص (زت سير ن

تتميض المرافوام ال انونيا نانطالجها أاااا من اوتبا ارم جانونيا
امض في م اهمة

لياق .

وا ة ما يتم حل هذ المرافوام ون اريع التح يم أ نالل ول إلم المحاكم الم ليا  ،فهي اهلا
التسويا ،ل م نصت ال ر (3ق من الما ة (36ق من ميثاق األمم المتحمة ولم أت يتم إحالا المرافوام
ال انونيا إلم مح ما ال م الم ليا نموجب توديا من م لس األمن  ،حيش ذهبت مح ما ال م
الم ليا في جضيا المزلوماايين

ال رصليين للويكام المتحمة األمري يا في اهرات ( الرهائن ق ارا

 1979م إلم رفض الب إيرات الم مم في تاريخ  1979/12/9م

أخر في  1980/3/16م ولم

أااس أت الرضاع لم ك ن جازال للتسويا ال ضائيا نتي ا للتمخل المستمر من الويكام المتحمة األمري يا

في الشس ت الماخليا لم لا إيرات ،اوتبرته المح م نضاوا جانونيا من اختصاص المحاكم الم ليا

)(2

.

) (1د .أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص  625وما بعدها.
) (2د .عبدالكريم عوض خليفة ،القانون الدولي العام دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،بدون طبعة،
.332-331 ،2011
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 ََ 2المنازعات السياسية:

هي تلت الرضاوام الم ليا السياايا التي ترشأ زين أشخاص الم تمع الم لي فيها كطالب أحم

األارال زت ميل جاومة جانونيا موجو ة م ررة زين الم .

أ هي الرضاوام التي ي تسترم ولم مبررام جانونيا ،األدل أت كل الرضاوام ك ب أت تسترم ولم
مبررام جانونيا (1ق ،لكن هرام الكثير من الرضاوام التي تحمث زين الم

ي تخضع لمعيار جانوني

أ ل واوم ال انوت الم لي ،وليه تم ت ري ها ولم أنها ( تلت الرضاوام التي ي كصل ورضها ولم
ال ضال الم لي ق ،يم ن حلها نالطرق السياايا ذلت من أجل التوفيع زين المصال

المت ارضا (2ق.

الم ليا

أكضا ت تبر المرافوام السياايا التي ك وت فيها أحم أارفي الرضاع ولم األجل زتأايس ا والاته

أ

فاوه ليس ولم ال انوت الم لي الوض ي لكن ولم مبا ئ أخرى ،مثل مبا ئ اإلنصال ال مالا

ما شازهها (3ق.
 ََ 3المنازعات المختلطة:

هي تلت المرافوام التي ت مع زين الرووين السان ين ،كأت ك وت الرضاع في جوهر جانونيا ،زيم أنه

يتضمن أ تترتب وليه فار اياايا

تمثل هذ المرافوام الهالبيا ال دمم للمرافوام الم ليا.

((4

الفرع الثاني :
من حيث أطراف النزاع

تر سم المرافوام الم ليا من حيش أارال الرضاع إلم مرافوام فر كا ،مرافوام جماعيا.

 ََ 1المنازعات الفردية:

هي تلت المرافوام التي ترشأ زين

أراضي

لا أخرى ،تمارس

لتين ،أ زين مردمتين

ليتين ،أ زين رعيا

لته ووى الحماكا المزلوماايا (5ق.

لا كقيم ولم

) (1د .نبيل أحمد حلمي ،التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات السلمية في القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،1983 ،ص ص . 53 – 52
) (2د .جابر إبراهيم الراوي  ،المنازعات الدولية  ،مطبعة دار السالم ،بغداد ،1978 ،ص . 27
) (3د .قشي الخير ،المنازعات القانونية والسياسية في قضاء محكمة العدل الدولية  ،مجلة العلوم االجتماعية والسياسية ،
جامعة باتنة  ،العدد الثاني  ،1994 ،ص .20
) (4د .عبدالكريم عوض خليفة ،مرجع سابق ،ص. 333
) (5د .أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي ،مرجع سابق.628 ،
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 ََ 2المنازعات الجما ية:
ت م المرافوام ال ماعيا من أخطر أنواع المرافوام الم ليا ،ناوتبارها أنها تمس نالتوافت ال ائم في
الم تمع الذي تحمث في إاار هذ المرافوام جم تس ي إلم ان سام أشخاص ال انوت الم لي إلم
)(1
م س رين أ أكثر ،نما من شأنه مم الرضاع إلم أن م من األارال التي انهمست فيه مرذ البماكا.
الفرع الثالث:
من حيث النطاق الجغرافي:
تر سم المرافوام الم ليا من حيش الرطاق ال هرافي إلم.
مرافوام والميا مرافوام إجليميا.

 ََ 1المنازعات العالمية:
هي تلت المرافوام التي كمتم ا يرها إلم أكبر جمر من ن اع الم مورة مثل الحر ين ال الميتين األ لم
الثانيا.
 ََ 2المنازعات اإلقليمية:
)(2
هي تلت المرافوام التي ت تصر ولم جارة م يرا ،أ م مووا من الم .
إذا ن م أت ترا لرا الت ريف نالمرافوام الم ليا أابازها زيات أنواوها فمن المسكم أت هذ المرافوام
تسويام ليا ،هذا ما ارتحمث وره في المبحش الثاني.
لن تترم ه ذا فهي تحتا إلم حلو
المبحث الثاني
تسوية المنازعات الدولية والحد من وقوعها
إت اختالل المصال زين الم يس ي في كثير من األحيات إلم نشو نضوام فيما زيرها مما ك ع
هذ الم تبحش ون اائل لتسويتها حلها ،إي أنه أحيانا ك وت تسويا الرضاع ير ك يلا نهنهائها،
فلماذا ي تتخذ من التمازير اإلجرالام ما ك وت كافيا لمرع حم ث المرافوام أ الحم مرها ولم
األجل ،لذلت ارتحمث في هذا المبحش ون الواائل السلميا لحل المرافوام الم ليا (المطلب األ ق
ون كيفيا مرع حم ث المرافوام أ الت ليل الحم من جووها في (المطلب الثانيق.
المطلب األول
الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية
هي في ابيل ذلت لها أت تختار من الواائل ما هو
ت م تسويا الرضاع التضاما ك ع ولم واتع الم
البا ما تحل إما نالطرق السلميا التي جم تكوت اياايا أ جضائيا إما
ك يل نحل الرضوام
نااتخمام ال وة ،لهذا ارتحمث في هذا المطلب ون الواائل السلميا لتسويا الرضاع ،زماكا في ال رع
األ نالطرق السياايا الطرق ال ضائيا في ال رع الثاني.
) (1المرجع نفسه .229 ،
) (2د .عبد الكريم عوض خليفة ،مرجع سابق ،ص .333
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الفرع األول:

الطرق السياسية لحل المنازعات الدولية

ت ضل كثي ار من الم
ولم ايا تها،

في حل مرافواتها لل ول إلم هذا الروع من اائل التسويا ،ذلت ألنه كحافظ

هذ الطرق البا ما تكوت إما ون اريع الم

نهتباع اائل ت ليمكا أ ون اريع

المردمام الم ليا.

)(1

أوالً .:المفاوضات
ك صم نالم ا ضام تبا

الرأي زين الم لتين المترافوتين ن صم الودو إلم تسويا للرضاع ال ائم زيرها،

يتم ذلت ون اريع ايتصايم المزلوماايا التي ك وم زها فرال الخارجيا
الم ل ين زبحش الرضاع،

جم تتم الم ا ضام زوااطا مستمر

المب وفين المزلوماايين
تتميض

لي ك م نخصوص الرضاع،

ايلا الم ا ضام المزلوماايا نأنها اري ا مرنا إي أنها ت تمم في ن احها ولم ممى توافر حسن الريا
الر ا السائمة زين الم لتين

إت نتائ ها ت تمم إلم حم كبير ولم ممى التوافت الرسبي لل وى

السياايا المت ا ضا.

)(2

مثا ذلت ات ا يا السالم المصريا اإلارائيليا وام 1979م
1994م

إوالت المبا ئ وام  1993زين إارائيل

ات ا يا السالم األر نيا اإلارائيليا وام

فلسطين.

جم تبا ر لا فالثا إلم إجراع لتين مترافوتين نالل ول إلم الم ا ضام ،مثلما ف لت الويكام المتحمة

األمري يا زين إارائيل

الم

ال ر يا المترافوا م ها ،مصر

اوريا

األر ت

فلسطين.

)(3

ثانيا :المساعي الحميدة و الوساطة

المساوي الحميمة تتطلب توا ارل فالش في الرضاع يمخل زين األارال المترافوا ألت جوة الرضاع

ت ل أي اتصا

مباشر مستحيال زين األارال ،نسبب ال و ام السياايا أ جطع ال الجام

المزلوماايا ،ي ك تبر ال رض الذي ت ممه الم لا لحل الرضاع تمخال في الشس ت الماخليا للم
ن مر ما هو ومل تطووي من جانبها أ دا رة مرها أ نطلب من الم

المترافوا

المترافوا ،ل م ت ممت

) (1د .إيمان محمد بن يونس ،العالقات الدولية ،دار الغارس للطباعة و النشر ،بنغازي ،الطبعة األولى ،2006 ،ص
.198
) (2د .طارق عزت رخا ،القانون الدولي العام غي السلم و الحرب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة ،2006،
ص 490
) (3د .عبدهللا األشعل ،مقدمة في القانون الدولي المعاصر ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،2006 ،ص
.104
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يو سالفيا ي وام 1950م ناجتراا لل معيا ال اما لألمم المتحمة إلنشال ل را ائما للمساوي الحميمة
هو ما اف ت وليه ال معيا ال اما في وام 1950م

)(1

ولم ذلت فهجرال المساوي الحميمة يهمل إلم ووة األارال إلم الت ا ض أ ااتأرال الم ا ضام

أ إلم أكا ايلا أخرى للتسويا ،ليس لهذا اإلجرال أي أفر ملضم.
جم أكمم ولم ذلت ات ا يا يهاي لسرا 1907م

)(2

نسترتج من خال ذلت أنه كم ن لألارال أت ك بلوا المساوي الحميمة أ يرفضوها ،كما ي ك ب أت
يردر إليها ناوتبارها انحيا اف لطرل ولم حسا

ارل خر.

ثالثاً :التحقيق

هو إجرال يتم الل ول إليه لتسويا المرافوام الم ليا التي تتطلب فح

الوجائع الما كا المت ل ا نالرضاع،

التي هي نالضر رة محل خالل زين أارافه ،لذلت فهت أارال هذا الرضاع كش لوت ل را لمرااا فح
جائ ه

تسهيل ضع حلو له جم ل بت ل ات التح يع

ار مسف ار في تسويا ال ميم من المرافوام

الم ليا مثل الرضاع زين ال راق تركيا ولم الحم وام 1925م) ،(3من محا يم تش يل ل را تح يع
هي المحا لا ال اشلا زين الكويت

ال راق جبيل الهض زواااا مصريا.

)(4

رابعاً :التوفيق

التوفيع في جوهر هو محا لا ت مكم حلو للرضاع ت رض ولم أارافه في بلوت زها ،أ يرفضونها ،من

فم فهي ير ملضما ،هذا هو ال ارق األاااي زين التوفيع كوايلا حل نضاع اياايا

التح يم كوايلا

جضائيا لحل المرافوام الم ليا.

)(5

يتولم مهما التوفيع وا ة ل ات للتوفيع يتم تش يلها لهمل رااا الرضاع

ضع ت رير وره ،يتضمن

نالضر رة ارق تسويته ،يشمل ولم ما ت ار من م ترحام زهمل التوفيع زين أارال الرضاع،

التوفيع

أالو حميش من أااليب تسويا المرافوام الم ليا نالواائل السلميا ،لم يتبلور ش له الحالي إي مرذ

) (1د .علي الصادق أبوهيف ،ا لنظريات والقواعد العامة للعالقات الدولية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،بدون طبعة،
 ،2005ص .637
) (2د .صالح عبد البديع شلبي ،الوجيز الميسر في القانون الدولي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،بدون طبعة،2010 ،
ص .555
) (3د .منتصر سعيد حمودة ،مرجع سابق ،ص .558-557
) (4د .عبدهللا األشعل ،مرجع سابق ،ص .107
) (5د .طارق عبدالرؤوف رزق ،مبدأ ثبات الحدود و نهايتها ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ،جامعة القاهرة،
 ،1995ص .605
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نهاكا الحر ال الميا األ لم جم جررم الما ة األ لم من ايت ا يا ال اما للتسويا السلميا نالواائل
السلميا ( ،جريف  1928ق إنشال ل ات توفيع ائما لتسويا ما وسا أت يرشأ من المرافوام زين
األارال

الم

(1ق

.

أشارم الما ة ( 33ق من ميثاق األمم المتحمة إلم التوفيع يس ي إلم الموافنا زين مصال األارال
المترافوا ولم نحو ي يتوفر في أي أالو

خر من أااليب التسويا السياايا أ ال ضائيا للمرافوام

الم ليا.
خامساً :حل المنازعات عن طريق المنظمات الدولية

ت تبر الواائل السلميا زوااطا المردمام الم ليا ايلا ف الا ج ار ذلت ن م ظهور المردمام الم ليا
التي كات ال اام المشترم فيما زيرها جمي ا أت همفها هو ح ظ السلم األمن الم ليين نالواائل السلميا

أ ي فم في حالا ال شل تل أ هذ المردمام لتمازير أخرى تتخذها لحل المرافوام الم ليا.
منظمة األمم المتحدة

تضم جميع

التي أنشأم وام 1945م

التي ت تبر أحم أهم المردمام الم ليا ذلت ألنها

ال الم ،ت تبر تسويا المرافوام الم ليا أحم المبا ئ التي ن

وليها ميثاق المردما

ذلت في الما ة  3/2ولم أت ( ك ض أوضال الهيأا مرافواتهم الم ليا نالواائل السلميا ولم جه

ي ك ل السلم

األمن

ال م الم لي ورضه للخطر)

كما أكمم األمم المتحمة زرال ولم ال صل السا س من الميثاق الما ة (33ق مره تحميما ،التي كست ا
مرها أنه ك ب ولم الم

األارال في حالا حم ث نضاع أت كس وا إلم حله فضه ون اريع الم ا ضا

الواااا

لهم أت يمووا م لس األمن لتسويا

التح يع

التوفيع

التح يم

الرضاع زهذ الطرق إت أر ا إم انيا لذلت.

التسويا ال ضائيا

(( 2

أما الموا (36،37،38ق التي حم م ما كم ن لم لس ما يتخذ من تمازير لتسويا الرضاوام نالطرق
السلميا أما ال صل الثامن من ذام الميثاق ف م تم تخصيصه لم ر المردمام اإلجليميا في حل
المرافوام الم ليا م (52ق.

) (1د .محسن افكيرين ،القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة ،2011 ،ص .789
) (2تنص المادة ( ) 33من ميثاق األمم المتحدة يجب على أطراف أي نزاع من شأنه استمراره أن يحرص على السلم
واألمن الدولي من الخطر و أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريقة المفاوضة و التحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم
والتسوية القضائية أو أن يلجؤوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها
– ويدعو مجلس األمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك .
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من أمثله المردمام اإلجليميا جام ا الم

ال ر يا

في الما ة (5ق من ميثاجها ولم

التي تم الر

أنه (ي ك وف ايلت ال إلم ال وة ل ض المرافوام زين لتين أ أفر من
خالل ي يت لع ناات ال الم لا أ ايا تها أ االما أراضيها
هذا الخالل كات جرار ورمئذ نافما أ ملضما

ال ام ا فهذا نشب زيرهما

ل أ المترافووت إلم الم لس ل ض
ال اررام الخادا نالوا

تصمر ج اررام التح يم

نأ لبيا اآلرال).

)(1

إلم جانب جام ا الم

ال ر يا كمردما إجليميا كم ن للمردمام اإلجليميا األخرى أت ت وم نأ ار

ممافلا كمردما ايتحا اإلفري ي

المستمر اإلاالمي.

ايتحا األ ر ي

الفرع الثاني:

الطرق القضائية لحل المنازعات الدولية

تسويا المرافوام الم ليا وال ة ولم ما تم ذكر من ارق

اائل لتسويا المرافوام أكضا تتم تسويا

المرافوام الم ليا نالطرق ال ضائيا ،ذلت نما كصمر من الهيأام التح يميا أ من المحاكم الم ليا،

كمح ما ال م الم ليا

المح ما ال رائيا الم ليا.

 ََ 1التحكيم:

التح يم ايلا من اائل التسويا السلميا التي يل أ إليها أشخاص ال انوت الم لي لحل المرافوام،
ل لم الت ريف الذي أ ر ته ات ا يا يهاي األ لم وام 1907م أشمل لحل

تسويا المرافوام الم ليا

حيش نصت ي الما ة (37ق ولم أت (الهرض من التح يم الم لي هو تسويا المرافوام زين الم

زوااطا جضاة تختارهم ولم أااس احترام ال انوت الم لي).

الل ول إلم التح يم إما أت ك وت اان ا ولم جوع الرضاع

هو ما كسمم نشر التح يم ،أ ك وت

يح ا ولم جووه هو ما كطلع وليه ات اق التح يم.

)(2

أ ََ شرط التحكيم:

يلتضم أارال الرضاع نم تضم شر التح يم مسب ا نالل ول إلم التح يم نخصوص المرافوام التي جم
ترشأ زيرهم

يتخذ هذا الشر إحمى دورتين صورة عامة إذا تم الر

وليها نصم أي نضاع جم يرشأ

زين األارال الممنيا نش ل وام ،مثل ما ة (13ق من ميثاق وصبا األمم.

) (1د .إبراهيم محمد العناني ،العالقات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة ،2007 ،ص .204
) (2د .إبراهيم محمد العناني ،اللجوء إلى التحكيم الدولي ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،بدون طبعة ،1973 ،ص
.15-14
2021
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أما الصورة الخاصة ،إذا ا ر ضمن نصوص م اهمة
الم اهمة كر

الما ة (36ق من م اهمة السالم زين

الحل ال

ب ََ اتفاق التحكيم:

ك وت ن رض الرضاع ولم التح يم زرال ولم ات اق الم

الرضاع

ليا نشأت المرافوام التي جم ترشأ ون هذ
رما وام 1947م

)(1

المترافوا ،جم يتم هذا ايت اق ورم يام

نمراابته حتم ي كمتم لهير الرضاع الذي يترا له ،كما جم يتم جبل جوع أي نضاع،

الحالا األخيرة جم ك وت شامال لكل أنواع المرافوام التي ت وم زين الم
أ أنواع م يرا
التح يم

كحم ات اق اإلحالا ولم التح يم موضوع الرضاع

ي هذ

المت اجمة أ جاد ار ولم نوع
المسائل التي ت صل فيها هيأا

كيفيا تكوين هذ الهيأا ،كما جم يتضمن ال وام التي تتبع لل صل في الرضاع.

)(2

نالتالي ما ك مر اإلشارة إليه في هذا الصم هو أت التح يم جم يرتهي إما زتسويا الرضاع أ ن رضه
ولم جها أخرى.
 ََ 2محكمة العدل الدولية:

و ب نهاكا الحر ال الميا الثانيا وام 1945م،
الم

أفرال ان ا مستمر اات فرنسيس و

ولم إنشال مردما األمم المتحمة ،ات ت هذ الم

مح ما ال م الم ليا

ورم ات اق

ولم إنشال جهاف جضائي تحت مسمم

ج لها فرع رئيسي من فر ع األمم المتحمة.

)(3

هههذا جههم نصت الما ة (92ق من ميثاق األمههم المتحمة ولم أت (مح ما ال م الم ليا هي األ اة
ال ضائيا ال هرئيسيا لألمم المتحمة

ت وم ن ملها فههع ندامها األا ههااي الملحع زهههذا الميثاق

مبري ولم الردام األاااي للمح ما المائما لل م الم لي
أما من حيش ايختصاص فهت للمح ما اختصاص مض

هو

ك تبر جضل ي يت أض من هذا الميثاق)
جضائي

إفتائي

(4ق

يتوجل الل ول إلم

المح ما ولم رضا األارال.
كصمر ح م مح ما ال م الم ليا زرال ولم أ لبيا رال ال ضاة إذا تسا م األدوام رج جانب
الرئيس أ من يرو

وره ،ي وت الح م إلضاميا ير جازل لالاتأرال ،إت مع ال و نهلضاميا أح ام

) (1المرجع نفسه ،ص .16
) (2د .عطى الصادق أبوهيف ،القانون الدولي العام ،منشأة المعارف ،اإلس ندرية ،بدون بعة ،2005 ،ص .649-648
) (3د .منتصر سعيد حمودة ،مرجع سابق ،ص .572
( )4المادة (  ) 92من الفص الرابع عشر من ميثاق األم المتحدة في مح مة العدل الدولية.
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المح ما فهنها ي تصب نافذ في حالا امتراع

لا ون التر يذ إي ون اريع المردما،

تأكيم في ال رة الثانيا من الما ة (94ق من ميثاق األمم المتحمة.
 ََ 3المحكمة الجنائية الدولية:

أنشأم هذ المح ما نموجب ات ا يا
األاااي للمح ما ال رائيا الم ليا،

ون انتهام ال انوت الم لي اإلنساني،

هذا ما تم

(1ق

ليا أزرمت خصيصا لهذا الهرض ت رل ناام ندام ر ما
يتحم اختصادها زرووين يت لع األ

الثاني المت لع نالرضاع الماخلي المسل ،

نال رائم الم ليا الرات ا

ت م المح ما ال رائيا الم ليا المائما داحبا ايختصاص األديل في محاكما مرتكبي ال رائم التي
ت ع انتهاكا لل انوت الم لي،
ندام ر ما األاااي

المخلا ناألمن

السلم الم ليين

التي نصت وليها الما ة (5ق من

تتمثل في أر ع جرائم أ ر تها ولم ابيل الحصر.

(2ق

ََ القيمة القانونية للدول التي لم تصدق على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ال اومة ال اما أت الم

ير األارال في ايت ا يا ي ك ع وليها التضام الت ا ت مع المح ما ،ير أت

ذلت ي كمرع المح ما ال رائيا الم لا من أت تباشر ظائ ها

الطاتها ولم إجليم لا ير ارل في

الردام األاااي نموجب ات اق خاص مع تللت الم لا ،الما ة(4ق ،ف رة(2ق،

أت الم

ير األارال

جم ت م ن سها ملضما نالت ا ت مع المح ما ال رائيا الم ليا ،المموي ال ام للمح ما ،أت ت مم الم لا
كافا التسهيالم ،فمن الم لوم أت كا م اهمة

ليا ترتج فارها ف

ولم أارافها،

من فم فالمبمأ

الحاكم للم اهمام الم ليا هو مبمأ األفر الرسبي للم اهمة ،ير أت هذا المبمأ جم ي ك وت له فر إذا
اف ت الم لا التي ليست من أارال تلت الم اهمة ولم اريات أح ام الم اهمة وليها ،أي أت رضال
الم لا الم ريا متوجل ولم خضووها ألح ام الم اهمة.

) (1تنص الفقرة الثانية من المادة ( ) 94على ( إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم
تصدره المحكمة فالطرف األخر أن يلجأ إلى مجلس األمن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو
يصدر قرارا ً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم).
) (2تنص المادة ( ) 5من نظام روما على (يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع
الدولي بأسره و المحكمة ب موجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر غي الجرائم التالية ،أ -جريمة اإلبادة الجماعية،
ب -الجرائم ضد اإلنسانية ،ج -جرائم الحرب ،د -جريمة العدوان.
2021
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المطلب الثاني
وسائل الحد من حدوث المنازعات الدولية

ند ار لما فبت في ومم جم ى ن ض الواائل التي يتي الل ول إليها لتسويا المرافوام الم ليا،

كذلت

في ومم إجرار ن ض األارال لل اررام الراشأا ون ل ات حل المرافوام الم ليا ،اآلمر الذي كستموم

حل أ خطوام

تمازير ،ل لها تمرع حم ث المرافوام أ الحم مرها.

لذلت خصصرا في هذا المطلب للبحش في تلت التمازير،

)(1

ارتحمث ون ر األمم المتحمة في ضع

الخطوام التي من شأنها ح ظ السالم اآلمن الم لي ،أكضا ارتطرق ن الا ون ايت ا يام الم ليا
المبرما لهذا الهرض

كذلت رال ال هال ولم الص يم الم لي.

الفرع األول:
دور األمم المتحدة في منع حدوث المنازعات و الحد من حدوثها

لوفال المردما نالتضاماتها ت ا السلم األمن الم ليين فهنها تل أ لتمازير م تا ة ولم الص يم الم لي
لم ال ا اينتهاكام الصا رة من الم

األوضال ،ي يتم ذلت إي ن م ااتر اذ الطرق األخرى

المرصوص وليه في الميثاق ال ام لألمم المتحمة.
 ََ 1التدابير المؤقتة:
الما ة (40ق من الميثاق ولم (مر ا لت اجم الموجل لم لس األمن جبل أت ك مم تودياته أ يتخذ

تر

التمازير المرصوص وليها في الما ة (39ق

أ مستحسرا من تمازير مسجتا

يموو المترافوين لألخذ نما ي ار ضر ريا

)(2

ي تخل هذ التمازير نح وق المترافوين

األمن أت كحسب ل مم أخذ المترافوين زهذ التمازير المسجتا حسانه).
ك صم نالتمازير المسجتا كل إجرال من شأنه الحيلولا

ت ت اجم الوضع

مراكضهم

كشتر في اتخاذها ومم

اإلخال نح وق المترافوين أ التأفير ولم مطالبهم مثل األمر زوجل إاالق الرار
كحالا الرضاع زين إيرات

ال راق وام 1980م.

ولم م لس

الذ جم تم ف ليا،

(3ق

) )1د .زهير الحسني ،التدابير المضادة في القانون الدولي العام ،دار السالم للنشر ،دمشق ،بدون طبعة ،1988 ،ص
.97
) (2تنص المادة ( )39من الميثاق على ( يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع
عمالً من أعمال العدوان ،يقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب أتخاذه من التدابير طبقا ً ألحكام المادتين()41,42
لحفظ السلم و األمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).
( )3د .زهير حسني ،مرجع سابق ،ص .98
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 ََ 2التدابير غير العسكرية:
تر

الما ة ( 41ق من الميثاق ولم ( لم لس األمن أت ك رر ما ك ب اتخاذ من التمازير التي ي

تتطلب ااتخمام ال وام المسلحا لتر يذ ج ارراته،
هذ التمازير

له أت كطلب إلم أوضال ( األمم المتحمة ق تطبيع

ك وف أت ك وت من زيرها جل الصالم ايجتصا كا

ج ا جضئيا أ كليا

الموادالم الحميمكا

يرها

جطع ال الجام المزلوماايا ق.

المالحظ من هذ الما ة أنها تتضمن تمازير ذام ابي ا و ازيا

اات ما ال وة ال س ريا.

إلم حم

إت كات كصل ال ا

)(1

 ََ 3التدابير العسكرية:

نصت الما ة (42ق من الميثاق ولم ( إذا رأى م لس األمن أت التمازير المرصوص وليها في الما ة

(41ق ي ت ي أ فبت أنها لم تل نه ،جاف له أت يتخذ نطريع ال وام ال ويا
األوما ما يلضم لح ظ السلم
المداهرام الحصر
األمم المتحمة.

األمن الم لي أ إلوا ته إلم نصانه،

البحريا

ك وف أت تترا

البريا من
هذ األوما

ال مليام األخرى نطريع ال وام ال ويا أ البحريا أ البريا التان ا ألوضال

)(2

يالحظ في هذا الم ا ورمما كستحيل حل الرضاع ن افا الواائل المتاحا فلبما من حل هذا الر اضع

نالتمخل ال س ري جوي

نحري

زري نما في ذلت فرض الحصار لحسم هذا الرضاع نتي ا ينتهام

أحم أارافه يحم مبا ئ ال انوت الم لي.
الفرع الثاني:

دور االتفاقيات الدولية في منع النزاع أو التخفيف منه

ت م ايت ا يام الم ليا من أهم مصا ر ال انوت الم لي ال ام ت رل ايت ا يام الم ليا نأنها (كل ات اق
ااتراتي ي ايااي أ وس ري أ اجتماوي أ ف افي ك م نالتراضي زين وم من
لالت ا يام الم ليا ومة مصطلحام جانونيا مرها الم اهمة

ند ار لما شهم ال الم من حر

ات ا يا

ات اق

ميثاق،

نضوام كثيرة كانت لها فارها الكارفيا فأزرمت ال ميم من ايت ا يام

الم ليا لهرض تالفي حم ث المرافوام أ للت ليل من اآلفار الراشأا ورها
جريف األر ع ل ام 1949م

زر توكو

ال المق

زر توكويتها الم ملا له

الحر  ،التي اكتملت نالبر توكولين

ل لم أهمها هي ات ا يام

المت ل ا نال انوت الم لي اإلنساني

جانوت

)(3

) (1د .علي ضوي ،القانون الدولي العام ،الجزء األول ( المصادر و األشخاص ) ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،الطبعة
الخامسة ،2013 ،ص .82-81
) (2المادة ( )42من الفص السابع من الميثاق العام لألمم المتحدة.
) (3د .علي ضوي ،مرجع سابق ،ص .83-82
2021
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اإلضافيين ل ام 1977م لتش ل زذلت درحا جانونيا يتألل من  600ما ة

يم ت ال واوم التي تحمي

ال ر اإلنساني في حالا الرضاع المسل .

)(1

الفرع الثالث-:

دور الفقهاء في الحد من نشوب نزاعات بين الدول.
ظهر في هذا الم ام ال ميم من الردريام التي حا

واما

م تر يها رااا هذا ال لم مرها ما كانت شاملا

مرها ما كانت محم ة.

من ضمن هسيل ال هال (كارل ماركسق

الر س

(ساكش فييرق ناإلضافا إلم إاهامام كثيرة من ولمال

الر س ايجتماوي امثا (بانا دويونجو فريدق لتحميم ايابا

الكامرا في حم ث المرافوام

ضع الحلو التي تحم من اات مالها مست بال ،أكضا (بولدينغق الذي أشار في كتا

المفاعق ون مرع الرضاع جائال " أنه إذا جم ندام اجتماوي يرامي ي يرمو نات ا

يتخذ أي شيل إلواجا ال مليا السائمة فهت الصراع حيرأذ اي وت محتما "

(الرضاع

ير جانوني فهذا لم

ناجش (بولدينغق أكضا

موضوع مرع الرضاع ون اريع تهيير الوضع ال ائم أي نااتبما الردام ايجتماوي الموجو زردام
خر.

)(2

) (1د .محسن افكيرين ،مرجع سابق ،ص .859
) (2د .محمد أحمد الخطري ،إدارة األزمات ،دار الكتب المصرية ،القاهرة ،بدون طبعة ،1997 ،ص .296
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الخاتمة

نخل

مما ابع إت حل المرافوام الم ليا يتم نطرق الميا هذ الواائل ت وم ولم أااس ال بو

ايختيار من جبل أارال الرضاع اوال كانت نطرق السياايا أ ال ضائيا.

كما أت اائل التسويا السياايا ال ضائيا مرتبطا زب ضها كونها من الواائل السلميا لتسويا
المرافوام الم ليا في ال الجام الم ليا.
من خال ما ذكر كم ن الودو إلم الرتائج التاليا ه

 -1أت فض الرضاوام الم ليا نالطرق السلميا اوال كانت اياايا أ جضائيا ن حت في احيات كثيرة
الكبرى.

خادا التي ي تت ارض مع مصال الم

 -2الطرق ال ضائيا تمتاف نأنها ذام ااتم ارريا

كموما نالردر للطرق السياايا التي جم ك وت

اري ها ال شل نسبب تأفم ال الجا زين أارال الرضاع.

 -3تأفير الم

الكبرى ولم م ريام األحماث ولم الص يم الم لي.

 -4نسبب تركا الم

ايات ماريا يحدرا ااتمرار الرضاوام في الم

الراميا

الم

ال ر يا.

أما نالرسبا لتوديام التي التودل إليها من خال هذا البحش تتمثل في اآلتي ه

 -1ولم المردمام الم ليا أت ت وم نم املا جميع الم
اإلنصال

ال مالا

األوضال ولم جمر احم من المسا اة

ترم الت امل ناف اجيا الم ايير حسب المصال أ الضهو .

 -2ال مل ولم ت ميل ميثاق األمم المتحمة نحيش يتماشم مع جميع الم
 -3إوطال المردمام اإلجليميا دالحيام
حتم يتح ع الت ا ت المشترم زين الم .

 -4إجرار جضلام

األوضال.

حريا أكثر لل مل ولم حلحلا الرضاوام

يامها نأومالها

ليا ولم كل من كست مل ال وة أ التهميم نااتخمامها خار نطاق األمم المتحمة.

 -5ضر رة الت ميل نالم اوم ائما ال ضويا في م لس األمن نسبب ااتحواذ الم

الخمس ولم

أتخا ال رار الم لي ،مما ابب في خلل في ال الجام زين الم .

نالتالي إذا ن م الوضع ولم ما هو وليه اي وت الرضاع ال ا م زين ال وى ال دمم المتمثلا في الويكام

المتحمة األمري يا

ر ايا

الصين

المملكا المتحمة

فرنسا

لو ن م حين.

هللا لي التوفيع
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التحليل االقتصادي لتشريعات المسؤولية
التقصيرية العربية
محمد ميالد سعيد سالم – جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم – تركيا

الملخص
ك م ندام المسس ليا الت صيريا من أهم الردم ال انونيا ،أكثرها احتكاكا ن رادر الم تمع

المهري ألجل ذلت فهت تح يع أهمال المسس ليا ،ت المساس نمصال أارافها ك م همفا أااايا ألي
تشريع ناج  .من هرا كات همل هذ المرااا هو ت ييم األفار ايجتصا كا لردام المسس ليا الت صيريا
المتبع في الم

ال ر يا ولم أارال الم تمع المهري ،إلظهار ورادر ال وة الض ل فيه ،من

خال تتبع األاس التشريعيا لردام المسس ليا المتبع في الم

ال ر يا

رااا ممى جمرة المرت ين

المستهلكين ولم تحمل أعبال المسس ليا ظهرم اآلفار السلبيا لتشريع المسس ليا ولم الم تمع المهري

من حيش ومم جمرته ولم التربس نالت ويضام التي جم ت رض وليه ارت اوها مما يمفع المهري إلم
اإلح ام ون التطوير يض ل جمرته ولم المرافسا.
الكلمات المفتاحية :التحليل االقتصادي -المهني – المستهلك – اآلثار االقتصادية

المقدمة

تُ تبر تشري ام المسس ليا الت صيريا من أهم التشري ام الممنيا أكثرها ارتبااا نالواجع
ايجتصا ي للم تم ام ألنها تت لع نمسألا حسااا لها أفرها في فيا ة تكاليف اإلنتا جمرة المهريين
ولم الموافنا زين التكاليف هامش الر المتوجع ولم السلع الخممام ،إذ هي مسألا الت ويض ون

األضرار لصال المستهلكين أ ال ما أ البيأا.

فر ام تكاليف الت اضي زمرجاته المختل ا الت ويضام التي ترشأ ورها تسفر نش ل مباشر

ولم تكاليف ال مليا اإلنتاجيا للسلع الخممام فلو اف م هذ التكاليف ون الحم

المحتملا من جبل

المهريين المرت ين أ في حا ومم جمرتهم ولم التربس زها فهنه جم كص ب وليهم اياتمرار في إنتا
هذ السلع أ الخممام ورضها في ظل هذ الدر ل مما يسفر البا ولم ايات رار ايجتصا ي

للم تم ام ،إضافا لما يس ي إليه من رفع أا ار التأمين ولم الحوا ث مما يولم فيا ة أخرى في
التكاليف.
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ولم هذا األااس فمن المهم جما أت تُمرس الك الة ايجتصا كا ألي ندام للمسس ليا
الت صيريا من ناحيا تحقي ه لألااس اإلنساني الذي يرطلع مره هذا التشريع ،هو ت ويض المضر ر

وما لح ه من ضرر الح ا ولم كرامته من جها ،من جها أخرى رااا ممى جمرة مرت ي السلع

ولم توجع هذا ال بل نش ل كم ن م ه إضافته للتكاليف المخاار المت ل ا زتس ير مرت اتهم نحيش

ي يس ي إلم تشوهام ومم توافت زين التكل ا هامش الر الذي ُيب ي المهري في اوق مهرته ،كما
يب ي الس ر المتوجع في حيض جبو المستهلت.
ذلت أت ومم إ رام ت اديل المسس ليا الت صيريا نتائ ها ايجتصا كا يس ي نالضر رة إلم

ارت اع تكاليف السلع نسبب المبالها في احتيااام توجي مخاارها ،أ حتم ومم جمرة المهريين ولم
اياتمرار في إنتا ال هم أ فيا تها في ظل هذ الدر ل .يم ن أت كضال إلم م ايير الك الة
جمرة الردام ولم توليم افع ذاتيا لألارال ذام ال الجا للودو للهمل األااس الذي كصبو إليه

ال انوت هو مرع جو الضرر جبل حصوله ،التالي توفير أعبال تكاليف الت اضي في المسس ليا
الت صيريا.
.1.1

المشكلة البحثية

كم ن ديا ا اإلاار ال ام لمش لا المرااا في ممى ك الة الردم ال انونيا للمسس ليا الت صيريا في

تح يع األهمال المرجوة ولم الص يم ال ر ي الم تم ي ،من خال تحقي ها لهمفي ر ع المتسببين
المحتملين لألضرار ،ت ويض المضر رين نش ل وا

م ااا ولم التكاليف التي يتضمرها تح يع

هذ األهمال مع ت رب اإلضرار ن مليا إنتا السلع الخممام من خال م ايير دفيا فازتا.
 .2.1منهَج الدراسَة

اأتبع في هذ المرااا المرهج الردري الود ي من خال الوجول ولم الرصوص ال انونيا للتشري ام

محل المرااا ،يات أفرها في الم تمع الوم األف ار  ،تحليها اجتصا كا ناوتبارها نصودا جانونيا
ذام كل ا اجتصا كا ،ااتخالص اآلفار ايجتصا كا لهذ التشري ام لبيات ك التها لتح يع م ادم

تشري ام المسس ليا الت صيريا المتمثلا في همفي ر ع المضر ت ويض المضر ر فع أااس األجل
تكالي ا.
 .3.1أهداف الدراسة

ل جانا ولم تسا يم المرااا تتبع فرضياته فهت هذ المرااا تهمل إلم

 الوجول ولم ممى تح يع التشري ام ال ر يا لل وانب ايجتصا كا المأمو تحقي ها من تشري امالمسس ليا الت صيريا.
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 -إظهار ممى جمرة تشري ام المسس ليا في الم

ال ر يا ولم مساومة المهري ولم التربس نح م

الت ويضام المتوج ا ون ندام المسس ليا الت صيريا.

 الوجول ولم أفر هذ الردم ولم الوم المستهلت من ناحيا الت يم نأابا السالما ت ليمام المهري. للوجول ولم أفر ارق إفبام المسس ليا الت صيريا في التشري ام ال ر يا حو المسس ليا في جمرةالمهري ولم توجع ال بل المترتب وليها

 .4.1الدراسات السابقة
في المرااام المتخصصا ناللها ال ر يا لم أجل ولم رااا تت لع زمرااا اجتصا كام المسس ليا
الت صيريا نااتثرال رااا مرذر جحل 1ن روات "اجتصا كام المسس ليا الت صيريا للمرتج نحش ون
جها ندر إاالميا" من مرشورام الم هم اإلاالمي للبحوث التمريب -البرت اإلاالمي للترميا -نحش
رجم (36ق نشر أل
حا

مرة ارا .1995

الباحش في هذا المرااا الوجول ولم جها الردر اإلاالميا في اجتصا كام المسس ليا

الت صيريا للمهري ،م ارنتها نالردام الهر ي الذي اختار مره الردام األمري ي ،و اض اختيار لهذا
الرموذ لتوفر المصا ر المراجع الخادا نه لمكه ،إضافا لبيات ك الة كل مرهما في تح يع الهمل
من تحميم المسس ليا الت صيريا المتمثل في ر ع المتسببين المحتملين لألضرار ،ت ويض المتضررين،
م ااا ولم التكاليف التي يتضمرها تح يع ذلت ،كات ال رض شامال أل لب مباحش الموضوع
مش الته ،جم ام نه فهرة وديما في اجتصا كام السوق ،هذا ما ك سبه األهميا الكبيرة في ندري
فبالر م من ترا
كحتا إلم ملل

المسس ليا الت صيريا في ش ها ال انوني من جبل ُكتا كثيرين ظل هذا ال انب شا ار
رااا مرذر جحل هي األااس الذي أزري وليه هذ المرااا في تحميم ممى الك الة

ايجتصا كا ألندما المسس ليا الت صيريا في التشري ام محل المرااا.
ما تضي ه هذ المرااا هو رااا اآلفار ايجتصا كا لتشري ام المسس ليا الت صيريا ال ر يا ولم
المهري المستهلت ،هو ما كش ل إضافا مهما أشار جحل ل ائمتها في نهاكا نحثه ون المسس ليا،

 - 1أستاذ التمويل واالقتصاد اإلسالمي ،بجامعة اسطنبول صباح الدين زعي  ،تركيا ،سبتمبر  2018حتى اآلن .كاليفورنيا،
الواليات المتحدة األمري ية 1999 ،حتى اآلن ،وكبير الباحثين االقتصاديين :المعهد اإلسالمي لطبحث والتدريب ()Iلطبنك
اإلسالمي لطتنمية جدة ،الممط ة العربية السعودية .1999 - 1995 ،والمستشار لدى صندوق النقد الدولي حول التمويل
اإلسالمي ،ومدير صندوق الزكاة الو ني والصندوق التعاوني اإلسالمي لطمسطمين في أمري ا الشمالية ،تموز - 1975
أيطول  .1981والحاصل عطى جائزة البنك اإلسالمي لطتنمية لالقتصاد اإلسالمي لسنة .1995
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كما تُ مم المرااا الحاليا ت ييما اجتصا كا لتشري ام المسس ليا الت صيريا للم

ال ر يا ممى تأ يتها

لوظي تها التي شروت من أجلها.

ما كميض هذ المرااا ت ل ها نالتشري ام ال ر يا للمسس ليا الت صيريا مما ك طيها اان ا شخصيا،
ي لها لصي ا زواج را ال ر ي ،من جها أخرى فهت ابي ا الردام ال انوني للم
الوض ي اإلاالميق ك تمم الر

ال ر يا (نش يها

ال انوني مواف ا للممراا الالتيريا (ال رنسياق مما ك طيها اان ا أكثر

اات ار ار في التشريع كم ن م ه ت ميم الرتائج اوليا أفقيا ،نخالل الردام ال انوني األمري ي ال ائم ولم
السوازع ال انونيا ذام الطانع المتهير.
 .2التحليل االقتصادي لتشريعات المسؤولية التقصيرية

 .1.2مفهوم المسؤولية التقصيرية

ت تبر المسس ليا الت صيريا من األفكار التي أفارم خالفام اا ا زين ال انونيين ،لذلت ترووت

ت ري اتهم لها ،ل ل ذلت نسبب ت ل ها نال ميم من ال لوم ك لمي ايجتماع ايجتصا من ناحيا،
ايختالل الكبير زين ال انونيين في تصور األااس ال انوني الذي ت وم وليه فكرة المسس ليا الت صيريا

من يامها ولم أااس الخطأ ،أ الضرر ،أ مبمأ تحمل التب ا ،أ ندريا المخاار،

يرها من

الردريام التي أاست ل كرة ت رين المسس ليا الت صيريا.
إت كات ليس نالواع تتبع كل هذ ايت اهام ايجتها ام لب مها ون موضوع البحش فهنه ي
مراص من اختيار ما كحصل نه التصور الواض لهذا الم هوم.
فالمسس ليا الت صيريا هي ش ل من أش ا المسس ليا الممنيا مضمونها اإلخال نالتضام جانوني وام
1

ك تضي ومم اإلضرار ناآلخرين .كل ت صير زهذا ايلتضام ال ام تُبرم وليه مسس ليا الم ِ
صرُ ،يسال
2

زت مكم ت ويض مالئم للضرر الذي لحع المضر ر من جرال ت صير  .فهي من مصا ر الحع في
ال انوت لضر رة أت كل التضام جانوني ك ازله حع.

3

 .2.2التحليل االقتصادي للقانون ( )Economic analysis of lawماهيته وأهميته

 - 1عبد الرازق السنهوري ،الوسيط شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام،
لبنان ،بدون تاريخ) ص  743وما بعدها.
 - 2أمجد محمد منصور ،النظرية العامة لاللتزامات( 1 ،دار العط والثقافة لطنشر والتوزيع ،عمان ،األردن)2003 ،
ص .258
 - 3مصطفى أحمد الزرقا ،الفعل الضار وضمانه( ،دار القط  ،دمشق ،بدون تاريخ) ص  ،60ومنذر قحف ،اقتصاديات
ال مسؤولية التقصيرية لطمنتج( ،منشورات البنك اإلسالمي لطتنمية ،بحث رق  ،)1995،36 ،ص.17
( 1دار إحياء التراث العربي ،بيروت،

2021

109

تش ل ال وانين الت اريا ن طا ايرتبا

األ فع زين ولمي ايجتصا

ال انوت ،ي ايما مع تطورها

ظهور فر ع جميمة مرها ترتب ناألنشطا ايجتصا كا نش ل أكثر وم ا ك وانين ايجتراض جوانين
المرافسا ال وانين الحمائيا للمستهلكين المهريين جوانين حماكا التوج ام
ايجتصا كا.

1

يرها من فر ع ال وانين

الر م من هذا ايرتبا ف م ُلوحدت والجا أكثر اتساوا زين ولمي ال انوت ايجتصا

تت مى ال وانب التي ته طيها ال وانين الت اريا ،زل تت ماها إلم مختلل ال وانين الممنيا جوانين ال مل
التشري ام البيأيا جوانين األارة إت كانت تبم أل

هلا ن يمة ون ولم ايجتصا .

2

لمم هذ ال الجا الوفي ا وميم التسا يم حو ابي تها من حيش التكامل المسا اة ،اري ا إزراف
اآلفار ايجتصا كا لهذ ال وانين ،كيفيا ايات ا ة مرها في م رفا ك الة هذ ال وانين موالمتها مع
األهمال الترمويا التي ترشمها الم  ،تح يع مبمأ ال مالا التي شروت من أجله هذ ال وانين.

3

في أ اخر خمسيريام ال رت الماضي ،في وام  1958نالتحميم ظهر ن ام ا شي ا وا في الويكام

المتحمة األمري يا ما ورل فيما ن م نممراا التحليل ايجتصا ي لل انوت نهدمار ال م األ

(ال انوت ايجتصا ق التي ُنشرم في وم ها األ
التكاليف ايجتماعيا" ناجش فيها أفر ال واوم ال انونيا ولم تخصي

من م لا

م ال ٌا ل الم ايجتصا  R. Coaseن روات "مش لا

الموار ت ليل التكاليف 4،فم

تب ه متأف ار نأفكار  R. Posnerالذي ومم ال كرة ولم مختلل فر ع ال انوت م تب ار أت جواوم اإللضام
في ال وانين تر س نالضر رة في دورة تكل ا جم تكوت ظاهرة كالهرامام أ ضمريا كما في

ال ضائيام الممنياُ 5،نشرم في هذ الم لا أوما لر ا ايجتصا في هذ الممراا من أمثا
 RONALD COASE GUIDO CALABRESIت رم زمرااا اآلفار ايجتصا كا لل وانين 6،فم
امتم ايهتمام زهذا ال رع من ال لوم ايجتصا كا في السروام الالح ا ظهرم ومة م الم ت رم زتحليل

1 - Didier Linotte, and Romi Raphaël , Droit public économique. Vol. 6. Paris, 2006, p. 11..
ومشاعل الهاجري" ،الدراسات البينية وأثرها في االتصال المعرفي بين العطوم" :دراسة في حقل القانون ،مجطة كطية
الحقوق ،المجطس العطمي لطنشر ،جامعة ال ويت ،عدد 171 :)2007( ،3وما بعدها.
2 - Benoît Frydman, T Andreani, and M Rosen, Le calcul rationnel des droits sur le marché
de la justice: l'école de l'analyse économique du droit L'Harmattan, 1997, p. 128
 - 3فهد الزميع ،التحطيل االقتصادي لطقانون ،بين التجريد النظري والتطبيق العمطي ،دراسة عطى نظرية المط ية ،مجطة كطية
الحقوق ،المجطس العطمي لطنشر جامعة ال ويت ،عدد .160-157 :)2012( ،2
4 - Ronald Coase H, "L’entreprise, le marché et le droit, Éditions organization" (Paris, 2005),
p.31
5 - Bruno Deffains, "Le défi de l’analyse économique du droit: le point de vue de
l’économiste." Petitis affiches. Le Quotidien Juridique. Analyse Économique du Droit:
Quelques Points d’Accroche 99 (2005): 6-13.
6 - Aurelien Portuese, Orla Gough, and Joseph Tanega. "The principle of legal certainty as a
principle of economic efficiency." European Journal of Law and Economics 44.1 (2017):
131-156.
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اآلفار ايجتصا كا لمختلل ال وانين ،كما زرفم أوما ال ميم من الر ا المهتمين زهذا ال انب من
أمثا .R. Posner

1

الر م من ظهور ال ميم من المرااام الر مكا التي تش ت في إضافام هذ الممراا2،إي أت الوا
األكا كمي في الويكام المتحمة األمري يا أ ر ا أ رم أت التحليل ايجتصا ي لل وانين ك تبر أ اة فميرا

ت ساهم في الك الة المثلم للتشري ام ،م اي اا ا لتطوير ال وانين المردما للم تم ام .تو هذا
ايهتمام نحصو  R. Coaseولم جائضة نو ل لالجتصا ارا 1991ولم أنحافه في هذا الم ا .
ات هت الكثير من الم
السويم ،الصين،
مختلل الم

4

3

لتوجيه الباحثين لت مكم رااام م م ا في هذا الم ا مثل ألمانيا ريطانيا

الهرم،

5

اليانات 6.كما ظهرم ومة م الم ك وم وليها ر ا ولم ايجتصا في

لمرااا اآلفار ايجتصا كا لل وانين مرها الم لا الم ليا في ال انوت ايجتصا

(International Journal of Economics and Lawق ،هي م لا زريطانيا زمأ دم رها ارا
 .1981كما أ خلت ألمانيا التحليل ايجتصا ي لل انوت ارا  1986أخرجت ومة رااام في هذا
الموضوع.

7

الر م من هذا ايهتمام ال المي نالمرااام التي ت رم نالتحليل ايجتصا ي لل انوت زل ،في

التطبي ام اإلجرائيا لكثير من ال وانين إي إت المرااام التي ت رم زهذا ال انب ولم الص يم ال ر ي

ت تبر متواض ا جما إذ اجتصرم ولم أنحاث في نضع م الم ولم جلتها ك وم وليها ح وجيوت ي
اجتصا يوت ك تروت فيها نالب م ايجتصا ي لل انوت نصرل الردر ون فار ايجتصا كا ولم الم تمع
البيا كانت أم إك ازيا ،ل ل السبب في هذا هو تأفر الممارس ال كريا ال ر يا نال كر الالتيري زمرجا
كبيرة إذ لم تشهم فرنسا ما شهمته نقيا الم

األ ر يا من ايهتمام زتحليل ال وانين اجتصا كا ،مر

فيها نمراحل مختل ا من التوجس مره ،إلم جبوله زتح ظ ،خصوديا م يرا ،تأاير ر في المساومة
1- Benoît, Op. Cit. p. 128.
2- Klaus Mathis ed, Law and Economics in Europe: Foundations and Applications. Vol. 1.
Springer Science & Business Media, 2013, p 17.
3- Ejan Mackaay, et al. Analyse économique du droit. Vol. 2. Paris: Dalloz, 2008, p.13.
4 - Thomas Eger, Michael G. Faure, and Naigen Zhang, eds. Economic analysis of law in
China. Edward Elgar Publishing, 2007.
5-Thomas Eger, Economic analysis of law in India: theory and application. Oxford
University Press, USA, 2010.
6- J. Mark Ramseyer, "Law & Economics in Japan." Harvard Law and Economics
Discussion Paper 686 (2010).
7 - Ejan Mackaay, "La règle juridique observée par le prisme de l'économiste: une histoire
stylisée du mouvement de l'analyse économique du droit." Revue international de droit
économique 1 (1986): 43-88.
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1

في تحميم الكل ا ايجتصا كا لل اومة ال انونيا ي في تحميم ك التها ،م للين ذلت نأت في هذا الم هوم

تحري ا للم اهيم القيميا األخال يا التي ك وم زها ال انوت ،يحولها إلم مرتكضام ت اس كمسشر اجتصا ي

لك الة ال انوت في تطوير الترميا ايجتصا كا ،زمي من معيار يمي أخالجي كح ع لألف ار الودو إلم
ح وجهم تر يذ اائر التضاماتهم ،يايما في الم ايم التي يبم فيها ت ارض المرافع ايجتصا كا مع

م تضيام

افع ال انوت األخال يا في ال انوت الممني اضحا كمبمأ حسن الريا ،ال وة الملضما في

ال م ،ندام المسس ليا الت ويض ،ال مالا التر يذ ال يري لاللتضامام ،ألت الردر ايجتصا ي لهذ
2

الم اهيم –من جها ندرهم -كحولها من تح يع ال مالا ال انونيا إلم إشباع الهاكام ايجتصا كا .ل ل
الم افع التي ك ممها ف هال ال انوت في فرنسا لهذ الردرة المتح دا جما للتحليل ايجتصا ي لل انوت

نان ا من ال لس ا الرااخا في األذهات من أت ايجتصا الرأامالي ك ضف المر ا ال ر كا ولم حسا
الم افع األخال يا في الرشا

ايجتصا ي ،هذ ال راوا إت كانت اائمة في ال صور السان ا فهت

التوجه مرذ اب يرام ال رت الماضي إلم تخليع ايجتصا في الردام الرأامالي كسير نش ل متسارع،
فضال ون أت الردام اإلاالمي هو ندام أخالجي ناألااس.
 .3.2مفهوم التحليل االقتصادي للقانون

التحليل ايجتصا ي لل وانين عبارة ون "المرهج الذي يهمل إلم الرفع من ال اليا ايجتصا كا

للتشري ام نااتخمام أااليب التحليل ايجتصا ي ،ذلت زتوفير إاار تحليلي لتحميم تكاليف التمازير
ال انونيا اري ا ت اول المت املين زها فارها ولم المت املين ،م رفا ممى ف اليتها م ارنا زتكالي ها
ت" 3

للودو للتشري ام المالئما لي ترا اوتما ها من جبل رجا ال انو .
 .4.2أهمية التحليل االقتصادي للقوانين

ك تبر التحليل ايجتصا ي لل وانين مساهما ف ليا من رجا ايجتصا في ال مليا التشريعيا ،التحسين

من ك الة ال وانين التشري ام زتحميم مواان الخلل فيها م ال تها ،كما أت الك الة ايجتصا كا التي
يرشمها هذا المرهج تساهم في التخصي

األمثل للموار زتوجيه المت املين نحو الرشااام الترمويا

نال وانين ،الرفع من الك الة اإلنتاجيا تحسين أ ال المت املين ،كما أت يما رااا الوم اإلنسات من
1- To Learn More About This Issue, Anthony OgusI, and Michael G Faure, "Economie du
droit: le cas français" (2003) Et, Jean François Niort, "Droit, économie et libéralisme dans
l'esprit du Code Napoléon." Archives de philosophie du droit 37 (1992) : 101-119.
2 - Bruno Deffains, and Ferey Samuel, Agir et juger : comment les économistes pensent le
droit. Éditions Panthéon-Assas, 2010, P. 17.
ومحمد عرفات الخطيب ،التحطيل االقتصادي لنظرية العقد من منظور قانوني ،مجطة كطية القانون ال ويتية العالمية ،عدد
.125 : )2019( ،1
3- Didier Linotte, and Romi Raphaël , Droit public économique. Vol. 6. Paris, 2006, p. 11. .
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الراحيا ايجتصا كا التي يهتم زها ولم ايجتصا ت تبر محم ة إت لم تراع جوانب التأفير ولم هذا
السلوم من ناحيا الحدر اإلناحا المتمثلا في التشري ام التي تح م هذا السلوم ،في الم ازل مراواة
1

هذ ال وانب ت ل من ولم ايجتصا ولما اجعيا ،كما أت أي ندام جانوني يهمل إلم تح يع ال مالا
ايجتماعيا ي زم أت يراوي اآلفار الراجما ون هذا الردام ،ي شت أت من أشمها تَأْفِي ار تَأفَّ ار اآلفار

ايجتصا كا الذي ك ري اإلخال زها جمحا في وا لا أي تشريع ،لذلت ك تبر التحليل ايجتصا ي

لل وانين أ اة مثلم لت ييم ال وانين مقيااا لم رفا تح يع أهمافها 2،لذلت يرى )(Richard POSNER

أت التحليل ايجتصا ي ك تبر الوايلا المثلم للحم من الت سل كما يوفر معيا ار للت ييم الموضووي

للسلطام ال موميا في ج اررتها ال انونيا ي ايما في ظل افت ار ال انوت آلليام ذاتيا في هذا الخصوص.

3

 .5.2غاية التحليل االقتصادي للقانون

يهمل التحليل ايجتصا ي لل انوت لتح يع ال اليا ايجتصا كا ال صوى للتشري ام حيش كح ع ال انوت

الم تمم ولم التحليل ايجتصا ي في زيات فار الك الة المثلم في تخصي

الموار زت ليل تكاليف

المبا يم إلم الحم األجصم حماكا أارال التبا  4،كما كح ع الك الة المثلم في اإلنتا زتخفيض
تكاليف اإلنتا نهفالا األعبال اإلضافيا التي تحمل ولم ال مليا اإلنتاجيا زال مبرر ك ضاكا الت ويضام

ذام الب م ايجتماوي في تشري ام المسس ليا الت صيريا 5،كما أت ندام المسس ليا الت صيريا ن سه

كم ن أت ك تبر ايلا لخ ض التكاليف ايجتماعيا للحوا ث من جها الت ويض ون األضرار ال ليا،
ت ليل التكاليف الوجائيا نشر أت تتسم نالوضوا ايتضات مراواة جانبي الضرر في تحميم التكاليف،

6

هي محل المرااا في هذ الراالا ،كما كح ع كذلت ال اليا الحركيا لل مليام ايجتصا كا زوجو
تشري ام تحمي الملكيا ال كريا من جها تساهم في اإلجال من تكل ا التكرلوجيا المتطورة.

7

يم ن ال و إت التحليل ايجتصا ي يهمل إلم إك ا جانوت كح ع التوجيه األكثر ك الة للخممام

األموا لل هام األكثر تثميرا لها ،كما ك لل التكاليف المتهيرة لل مليا اإلنتاجيا يساوم ايجتصا

ولم التكيف مع متهيرام السوق يحسن أ ائه.

1- Ahmed Silem, et al. "Lexique d'économie, Editions Dalloz", Paris, 2018, 13th edition, p
42, et Thierry Kirat, "Économie et droit: De l'analyse économique du droit à de nouvelles
alliances?." Revue économique (1998): 1059.
2 - Deffains. Comment les économistes pensent le droit, Op. Cit , p. 11.
3 - Richard Posner, "The decline of law as an autonomous discipline: 1962-1987." Harv. L.
Rev. 100 (1986):761-767.
4- Coase. Op. Cit. p 13.
5- Pitofsky Robert, "Competition policy in a global economy-today and tomorrow." J. Int'l
Econ. L. 2 (1999): 403
6- Deffains, Comment les économistes pensent le droit, Op. Cit. p 9.
7- Robert. Competition policy in a global economy-today and tomorrow, Op. Cit. p. 405.
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 .3تحليل اآلثار االقتصادية للمسؤولية التقصيرية وفق القواعد العامة

إت ك الة أي ندام جانوني تتمثل في جمرته ولم خلع تركيبا م يرا للسوق تو ِجم لمى ارفي المسس ليا

افع ذاتيا لتح يع أهمافه ،يت لم ذلت في جمرة ا ر السوق ولم و س أهمال ال انوت
َ
تشوهام تضر نطرفي المسس ليا ،تض ل جمرتهما ولم الت امل مع السوق المرافسا.

ت حصو

ذكر مرذر جحل في رااته م مووا من الم ايير التي تحم ولم أاااها ك الة ندام المسس ليا
الت صيريا من الراحيا ايجتصا كا ،اأجتصر في هذ المرااا ولم فالفا م ايير لها الحظ األ فر في
التأفير ولم المهري المستهلت ،هي ولم الرحو اآلتي

 .1.3قدرة المهني والمستهلك على توقع حجم المسؤولية لإلنتاج والخدمات

تحدم ال مليا اإلنتاجيا نطبي تها نم ميم أخطار م بولا لمى ارفيها ما اما جا رين ولم ااتي ا

هذ المخاار الحصو ولم ن طا توافت تم رهما من توجع األعبال امتصادها فع جانوت السوق،
ند ار لتش ب الطرق المهريا في اإلنتا

خو اآليم تضايم األخطار ،ف م أ ى إوما ال واوم ال اما

الم تممة ولم الخطأ إلم تباين اض في الت امل مع المضر رين نسبب اختالل األحوا التي ك ع
فيها الضرر اري ا دوله إلم المستهلت نطريع المباشرة أ زتسلسل في ال الجام الت اجمكا ،كذلت
نسبب ابي ا المرتوجام من حيش ت يمها

يرامي يتها المتهيرة والجا المهري نالمستهلت ال مكا،
1

إلم ير ذلت من الصور ير المتراهيا من ايحتمايم التي ترتج ون تطور ال مليام اإلنتاجيا .هذا
التباين زال شت كمثل رجا واليا من ومم الي ين ورم المهريين نسبب ومم ضوا األااس الذي

اي تمم وليه ال ضال في ت امله في حا ُرف ت ضمهم وا ى ااتهالكيا .من جها أخرى فهت ال واوم
2

ال اما واجضة ون ت مكم حماكا ل طاع كبير من مستهلكي المرتوجام .فهذا التباين ي شت كش ل
مبر ار إلوطال أارال ال مليا اإلنتاجيا خصوديا تراوم في التشري ام .هذا ما فع وم ا من الم
لتخصي

جوانين خادا نم يو يا المرتوجام اآلفار التي جم تترتب وليها ،كما هو الحا في الويكام

األمري يا ،التوجيه األ ر ي ارا  ،1985ما تب ه من ت ميالم في الم

األ ر يا ،ل ل خرها

الت ميالم التي حصلت في فرنسا ارا  1998نهدمار جانوت خاص لم يو يا المرتوجام .إي إت

الم

ال ر يا في أ لبها -إذا ما ااتثريرا ال ضائر مصر -اتخذم موج ا البيا من هذ الت ميالم ما

ت اض تتكل ولم ال واوم ال اما الحاكما للمسس ليا الت صيريا مما يولم اضطرانا في األح ام ال ضائيا،

خصودا في ظل تواع األجهضة ال ضائيا في ايجتها لم ال ا ما ك ُّم من حوا ث ،الميل -نطبي ا
 - 1ش ري سرور ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطيرة،
ص.69
 - 2قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية لطمنتج :دراسة مقارنة( 1 ،دار الجامعة الجديدة ،اإلس ندرية )2007 ،ص ،132
والمصادر التي نقل عنها.
 .1دار الف ر العربي ،القاهرة،1983،
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الحا  -لصال المستهلت ولم اوتبار الحل ا األض ل التي تحتا إلم حماكا مما يولم الحيرة لمى
وموم المهريين المستهلكين ولم حم اوال ،ي ل البيأا التشريعيا ير حاضرا مش ا لهم ولم
اياالق .لوي أت أ لب ايجتصا ام ال ر يا ي تتسم نالحريا ايجتصا كا فع مسشر هيريتمر
فا نمكشن،2021 The Heritage Foundation

1

تصرل البا ير حرة ،ألم ن مالحدا أفر

هذ التشري ام ولم ال مليام اإلنتاجيا.
إت إوما ال واوم ال اما ال ائما ولم أااس الخطأ يورث نطبي ته ش و ار نال لع ومم الي ين لتر هذ
ال واوم اختالفها تروع أ جه اوتبارها مما يورث حالا من ومم ايات رار ال ضائي الذي ي كم ن

المرتج المستهلت ولم السوال من توجع أعبال المساللا الت صيريا نتائ ها ،تت لم مداهر ومم
الي ين في
أ .الت ا م في الت امل مع المضر رين ناوتبار الدر ل التي ك ع فيها الضرر ،د ام المضر رين.

فمن حيش ال واوم التي تساس وليها المسس ليا كدهر هذا الت ا م ير المبرر لم ر اختالل
2

الدر ل التي جم ك ع فيها الضرر ارتبا المضر ر مع المرتج ن الجا ت اجمكا أم يد زل حتم
في ال الجا ال انونيا الواحمة جم تختلل الم املا ال انونيا نالردر إلم ت يم المرتو احتوائه ولم
يرامي يا خادا.

3

جراوا ال ضاة نسول نيا المهري أ ومم اول نيته ،مما يورث المهري ش و ار

من ال لع التشويش حو انطباق م ايير المسس ليا وليه أ ومم انطباجها .الحا كذلت نالرسبا

للمستهلت كما يرى األاتاذ ش ري ار ر فهو كحدم نحالا من التشويش ومم الي ين في جمرته

ولم إفبام خطأ المهري في حا كانت خطورة المرتوجام ذاتيا أ ل يب فيها ،يض ا األمر اولا
إذا كات المستهلت المتضرر ي تر طه نالمهري والجا ت اجمكا مباشرة ،خادا أت جل التشري ام

ال ر يا وضفت ون تحميم المستهلكين الذين جم كست يم ت من المسس ليا الت صيريا نسبب اوتما ها
ولم ال واوم ال اما.
ب.

4

اختالل ت م األاس التي يساس وليها ال ضال المسس ليا .فبالر م من تبري التشري ام

للخطأ أاااا للمسس ليا إي إنه نسبب تطور الصراوام و ض ندريا الخطأ أمام ال ميم من ال ضاكا

 - 1عطى الرابط /https://www.heritage.org
2 - Jean Francis Overstake, "Responsabilité du fabricant de products dangereux." Revue
Trimestrielle deDroit Civil 71 (1972): 511.
 - 3في هذا الصدد يقول الفقيه (أندريه تونك) " :من غير المستساغ اختالف آليات الحماية بين الحالة التي يرتبط فيها
المضرور مباشرة مع المهني وحالة العقود المتسطسطة أو كونه غريب عنه "
André Tunc, "Le spectre de la responsabilité civile." Revue internationale de droit comparé
38.4 (1986) : 1163.
 - 4سرور ،مرجع سابق ،ص68
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في ت ويض المضر رين من جرال وميم األخطال المهريا ل أ ال انوت الالتيري من رائه ال وانين
ال ر يا المتأفرة نه إلم ااتحماث دور وميمة للخطأ تتروع ات اهاتها فبمي من الخطأ الذي هو الوم
مباشر للمهري ،ااتحمث م هوم الخطأ الموضووي الذي يتبرم التأايس ولم جو ويب في المرتو
ليال لخطأ المهري ،إلم الخطأ الم ترض ال ازل إلفبام ال س ،إلم الخطأ الم ترض ير جازل إلفبام

ال س إلم الخطأ في الحرااا كل هذ ايت اهام موجو ة في كل التشري ام ال ر يا كم ن تأايس
المسس ليا وليها ،ي كم ن للمهري ي المستهلت توج ها مسب ا ،زل إنه من المتصور جما اختالفها
حتم في جضاكا متمافلا الدر ل ولم اوتبار أنها رهيرا ايجتها ال ضائي إذا ي توجم تراتُبيا تشريعيا
زيرها.

1

مما ك م األمر أكثر أت التشري ام التي اوتممم ولم التشري ام ال اما األح ام المربث ا ورها ت م
تأايس أح امها نطبي ته مركبا زين المسس ليتين ال مكا الت صيريا التي تت ار ا التضاماتها زين زم
2

ال راكا تح يع الهاكا مما ك لها مصم ار للشت ومم الي ين ومم ايات رار ال انوني .إت محصلا
3

هذا الوضع -ولم رأي اليمات مرجس -هو الش ور نالهموض الت لب .كما يس ي إلم تشتت األح ام
4

المطب ا ولم المهري ،ومم ،حمة الحلو  ،انس امها .مما ير س ولم جمرة المهري المستهلت
ولم السوال ولم التربس نالمسس ليا يض هم في حالا من ومم الي ين ،إضافا للت ارض هذ األاس
المختل ا لمبمأ المسا اة زين األارال أمام ال ضال ،هو ما فع كثي ار من ال انونين الهر يين للمووة
لتوحيم األااس التي ترطلع مره المسس ليا مما أنتج التطور في الردم الهر يا زمأ من التوجه األ ر ي.

5

إت حالا ومم ايات رار الي ين التي كمر زها المهري ي ت تصر أضرارها ايجتصا كا في ومم جمرة

المهري المستهلت ولم تحميم ن طا توافت مراابا ل انوت السوق ت له واج اض ون مسايرة التطور

التحسين في مرتوجاته فحسب ،زل جم تس ي إلم تشويه جمرة ن ض المهريين ولم المرافسا الذي

يتضرر مرها في أ لب األحيات دهار المهريين.

 - 1نفسه ،ص  ،69و
Jean Francis Overstake, "Responsabilité du fabricant de products dangereux." Revue
Trimestrielle deDroit Civil 71 (1972): 511.
 - 2شهيدة ،مرجع سابق ،ص.132
 - 3سطيمان مرقس ،المسؤولية المدنية في تقنينات البالد العربية( 1 ،دار ال تب القانونية ،القاهرة ،)1998 ،ص،194
ص .84
 - 4فتحي عبد الرحي بركات ،النظرية العامة لطحق( 1 ،منشأة المعارف ،القاهرة )2001 ،ص .33
5- André Tunc, "La méthode du droit civil : analyse des conceptions françaises." Revue
internationale de droit comparé 27.4 (1975): 817-830.
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ي ك تصر هذا التشويه ولم المستوى الماخلي للم لا ،زل تر س فار ايجتصا كا ولم الت ارة الم ليا
التي ت وم أاااا ولم حمة األاس الردم ال انونيا الحاكما ،ألت اختالل ال ضال للمهري زين
أخرى يس ي إلم تشويه المرافسا زين المساسام اإلنتاجيا،

1

هو ما أ ركته

مما ف ها إلدمار التوجه األ ر ي للمرت ام ارا  1985الذي االب

لا

ايتحا األ ر ي
ايتحا زت ميل جوانيرها

ف ه خال فالث اروام من المصا جا وليه ،الذي كات خر ال انوت ال رنسي للمسس ليا ون المرت ام

الم يبا ارا .1998
في الوجت الذي تهير فيه ال الم ما داحبه من تطور نالغ ولم د يم اإلنتا

اياتهالم ح م

التبا

الت اري زين الم

أكثر

لرا ال ر يا ي ت اض تح مها جواوم الخطأ التي أدبحت وبأا ولم المهريين المستهلكين ولم

حا لت أ لب الم

ااتحماث ندم جانونيا جميمة تواكب هذا التطور ن م

حم اوال.
ر م الخطوة الم ولا التي جامت زها مصر وام  1998ال ضائر ارا  2005إي إت انت الهم ون

ال واوم ال اما في م املا المهريين إلم ندريا الخطر المستحمث ،التي ت وم أاااا ولم تحميل المهريين
أخطار المرتو

التالي إضافا تكاليف ليست لهم زها والجا إي جو ها مصاحبتها لمشر ع ك روت

مره أر احا ،ي يبم انت اي اميما .فهذ الردريا مطب ا من جبل

وميمة مرها الويكام المتحمة

األمري يا ألمانيا فرنسا ن م دم ر ال انوت ال ميم اتباع هذا الردام لم ك لها أحسن حاي من الردام

ال ائم ولم الخطأ في جمرة المهريين ولم تحميل تب ام مشاري هم ولم التكاليف فع ندام الس ر،

فدر ل ومم الي ين التي كات ك اني مرها المهريوت جبل تهير الردام جم اف م نسبب تواع الردام في
تحميل المهريين للمسس ليا ف

ألنهم لميهم مشاريع جا رة ولم إ رار أر اا أ ولم أااس أخطار

مشاري هم .جم أفار اوتما هذا األااس في التوجه األ ر ي ارا  1985امت اضا كبي ار لمى اتحا
الصراويين األ ر يين في أ ر ا ااهمت الضهو التي أزم ها نهجرال ت ميالم جوهريا في ف رام

التوجه،

م دم ر جانوت المرت ام الم يبا ن رنسا ارا  1998حولت ومة مشر وام إنتاجيا مواج ها

من فرنسا إلم

أخرى أجل دراما في تطبيع المسس ليا الت صيريا خوفا من األعبال التي ي كم ن

لهم تحملها مع أت فرنسا ت تبر من خر الم
المرتج.

2

األ ر يا تطبي ا لهذ لردريا أجلها دراما في مساللا

جم أشارم رااا في الويكام المتحمة األمري يا لسلوم المرت ين جرال التواع في تحميلهم

المسس ليا ولم أااس فكرة مخاار المشر ع إلم أت  %47مرهم جم احبوا مرت اتهم من السوق،

 %39مرهم جرر ا ومم إ خا مرتج جميم في السوق % 25 ،مرهم جم ألهوا زرنامج األنحاث لتطوير

 - 1شهيدة ،مرجع سابق ،ص .133
 - 2نفسه ،ص 183
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مرت اتهم خوفا من الت رض للمساللا فع األااس ال ميم الم م ارا ،1987
اوتما هذ الردريا في الت ويض يس ي إلم شل الحركا ايجتصا كا،

كما ك و

1

هذا ما يسكم أت
فيليب لو تورنو"

 "Privilégier la sécurité ruine la liberté d’actionت ضيل األمات ك سم حريا المبا رة
ال ر كا،

2

إذا كات هذا حا الم

األ ر يا فكيف ك وت تطبيع مثل هذا األااس في الم

ال ر يا

الت ي ي ت اض فتيا في م ا التصريع ،التي هي في أمس الحاجا إلم تواين المشاريع اياتثمارام
في أراضيها.

مما يثير التسا يم حو جم ى هذا اينت ا

فار ايجتصا كا ر م رجوع الم

التي أاست لهذ

الردريا كالويكام المتحمة األمري يا في كثير من ال وانب المت ل ا نم يو يا المرتو إلم ندريا الخطأ

حيش نا ر الم هم األمري ي لل انوت إلم ت ميل جانوت المسس ليا الت صيريا نهدمار للصيها الثالثا
ارا  ،1997التي خصصت ال صل الثاني مرها لم يو يا المرتو ف سم ويب المرتو إلم فالفا أجسام

ويب التصميم أاسه ولم أااس الخطأ ،ويب اإلوالم أاااه كذلت ولم ندريا الخطأ ،ويب
التصريع هو حم الذي حافظ ولم أااس المخاار ،هو ما اوتبر في أمري ا نمثانا إوا ة انب اث

فكرة الخطأ،

3

جم أشار مرذر جحل في رااته الم ارنا للردام األمري ي مع الشري ا إلم ح م

ايختالجام اآلفار ايجتصا كا الشميمة ولم جمهور المهريين جرال ايوتما ولم هذا األااس،

4

ي اض األمر د و ا مع ومم إلضاميا التأمين ولم المهريين في مصر ،ل ل هذا ما ك سر جروا ال ضال

في وميم ال ضاكا ن م دم ر ال انوت في مصر إلم ال واوم ال اما .
لتض

الصورة أكثر ،فب م دم ر ت ميل ندام المسس ليا في ال اضئر ارا  2005ر م ت مكم

التسهيالم من جبل الم لا المتمثلا نهنشال درم ق ضمات ال ر ض للمساسام الصهيرة المتواطا
ارا ،2002

5

تش يل الوكالا الواريا لتشهيل الشبا

المساسام الصهيرة المتواطا ارا ،2003

 - 1قحف ،اقتصاديات المسؤولية التقصيرية لطمنتج ،مرجع سابق ،ص .33
2- Jean Philippe Confino, "La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la
responsabilité civile des produits défectueux." Gazette du Palais (2001): 8
3 - Geraint Howells, and Mark Mildred, "Is European products liability more protective than
the restatement (third) of torts: products liability, Tenn. L. Rev. 65 (1997(:985, and Jane.
)Stapleton. "A Personal Evaluation of the Implementation of the EEC Directive (85/374/EEC
on Products Liability." TORTS LJ 1 (1993): 90.
ومعمر بن رية ،مفهوم معيوبية المنتوج في نظام المسؤولية المدنية لطمنتج ،دراسة مقارنة ،مجطة كطية القانون ال ويتية
العالمية ،سنة  - 6ع  667 :)2018( – 2وما بعدها.
 - 4قحف ،اقتصاديات المسؤولية التقصيرية لطمنتج ،مرجع سابق ،ص .58-52
 -5محمد بطقاس بهطول ،الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية( 1 ،دار حطب لطنشر ،الجزائر ،بدون سنة)
ص .226
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األمر الرئااي المت لع زتح يض اياتثمارام المحليا األجربيا ارا  2008الذي يهمل إلم إنشال
مساسام دراعيا جميمة إوا ة هي لا المساسام الصراوام السان ا

1

ر م هذ اإلدالحام التي

كات من المتوجع أنها تح ض المستثمرين اإلنتا الصراوي المحلي اياتثمار األجربي تراجع الرمو

السروي في الصراوام الحميمكا الم منيا المي اني يا اإللكتر نيا التحويليا من م م نمو  %9جبل

دم ر ال انوت إلم  %1.1حتم ارا  ،2009إت كات تحسن تحسرا افي ا إلم  2.9حتم ارا
 2015فع زيانام اإلحصال الم ر ضا ولم موجع الميوات الواري ل حصال في ال ضائر (ONSق،
هذا ك س تخول المهريين

دهار المستثمرين من المساللا الت صيريا نسبب ويو

التطور ن م دم ر ال انوت ال ميم.

2

التصريع

ولم الص يم المصري ف م أفا م رااا جو ة وبم الخالع أت مساهما الشركام الصهيرة المتواطا

في ال مالا القيما المضافا لم تت م نسبتها في المتوا زين وامي  1996 1983نسبا %11
 ،%8لم تت م نسبتها من إجمالي اإلنتا

 %0.83و اض ابب هذ الرسبا المتمنيا ن م المرااا

إلم ومة ووامل من زيرها ارت اع تكاليف اإلنتا  ،و اض ابب ارت اع تكاليف اإلنتا إلم فالفا ووامل
رئيسيا مرها ندام التأميرام المتبع في مصر،
ولم ال مالا المسجتا جمر زه %91.7

3

في رااا أخرى أت نسبا اوتما الشركا الخادا

وضم المرااا ذلت إلم تهر المرت ين من ندام التأميرام

4

المتبع في مصر .في رااا أخرى زلهت نسبا ايوتما ولم ال مالا المسجتا نسبا  %61.4وضم
ذلت لر س السبب.

5

كم ن مالحدا أت هذ المرااام تمت جبل ت ميل ندام المسس ليا في مصر فع ندريا الخطر

المستحمث ،لذلت كات األفر فع المرااام ولم ال ما  ،ولم اوتبار أت جانوت ال مل حوا فه أاس
أكضا ولم ندريا المخاار كما هو الحا في أ لب الم

ال ر يا.

- 1نفسه.
 - 2مخطار سطي " ،دراسة تحطيطية لتنافسية القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية"( ،رسالة دكتوراه،
جامعة أبي ب ر بطقايد )2017 ،ص .198-170
 - 3جودة عبد الخالق وآخرون ،الصناعة والتصنيع في مصر الواقع والمستقبل حتى عام ( 1 ،2020منشورات الم تبة
األكاديمية ،القاهرة )2005 ،ص .160
 - 4سطوى سطيمان ،وزينب سطي  ،ومنال متولي ،تمويل الصناعات الصغيرة في مصر ،سطسطة منشورات بحثية ،مركز
البحوث والدراسات االقتصادية ،القاهرة( ،سبتمبر.28 :)1996 ،
 - 5هالة السعيد" ،مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان" :تحطيل احتياجات مجموعة مستهدفة،
مجطة اتحاد الصناعات المصرية ،ع ( 4أيطول.85 :)1996 ،
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 .2.3تكاليف المسؤولية التقصيرية في النظم القانونية
من أهمال ندام المسس ليا ت ويض المضر ر ون الضرر الذي حل نه ،إضافا إلم ر ع المضر ون

تكرار هذا الضرر .من البميهي تحقي ا لل مالا أت ك وت الت ويض وا ي لطرفي المسس ليا مراابا

للضرر .إي إنه كم ن مالحدا ارت اع تكاليف المسس ليا ولم المهريين .تتروع مداهر ارت اع التكاليف
التي جم يتكل ها المهري في ظل التشري ام ال ر يا للمسس ليا ،من مداهرها
أ .تواع المساسام التشريعيا ال ضائيا في تحميم ائرة المضر رين في المسس ليا ليشمل اائ ا ي
تشملهم رانطا اببيا مع الضرر ي إفضال كالمضر رين نايرتما  ،ليشمل أجار المضر ر ،من

ك ولهم ،ك م وامال من ووامل ارت اع تكاليف المسس ليا التي كحا

المرتج توج ها.

ب .تروع الت ويضام التي جم كطالب زها المضر ر ت جرال المسس ليا إلم ضرر جسمي ما ي
م روي كسب فائت فردا ضائ ا ترفع م مار ما يتوج ه المهري من التضامام ،التحليل لهذ

األضرار كم ن مالحدا أت األضرار ال سمكا الما كا تسفر البا ولم م موع الثر ة الحاليا
المتوج ا للمضر ر نحيش تضيم المر ا الحمكا ألمواله مما ك ري ارت اع القيما الحقيقيا لما تب م
له من أموا .

أما نقيا األضرار كالضرر الم روي الكسب ال ائت الذي لم ير م اببه ،ال ردا الضائ ا فهي أضرار
ي تسفر ولم فر ة المضر ر ي تضيم المر ا الحمكا ألمواله ُّ
لتوفر زمائل لها مسا يا ،زل جم تكوت
تكالي ها أجل ،التالي تر

المر ا الحمكا ألمواله التالي فهت ضع يما ماليا لها ي ك وت مراابا

في أ لب األحيات
المالحظ في تطبي ام المحاكم ال ر يا جمي ا أت هذ األضرار تستحوذ ولم الحصا األكبر من
الت ويض نحيش تضاول الت ويض الم افت للضرر إلم أض ال تكل ا الضرر الواجع ف ال ولم
المضر ر.

1

ت .تواع ال وانين في م هوم الضرر نهضافا م هوم جميم هو م يو يا المرتج .نتي ا لتطور الصراوام
حصو ال ميم من الكوارث المهريا التي حصمم في ضحاكاها وم ا ير جليل من المستهلكين،

2

 - 1ومن األمثطة التي يم ن أن نستشهد بها في هذا الصدد ما قضى به ديوان المظال في السعودية بالتعويض جراء ضرر
مادي قدرته المح مة  4250لاير ،وقضت له بتعويض عن ضرر معنوي  8500لاير سعودي قرار الديوان رق (
/96ت1427/1/ه) مجموعة األح ام والمبادئ ،المجطد  ،4مرجع سابق ،ص  ،1883وفي اإلمارات قضت مح مة أبوظبي
بالتعويض لموا ن ضد شركة مقاولة بمبطغ  5000دره  ،منها  950دره تعويض عن ضرر مادي و 4100تعويض عن
ضرر معنوي يتمثل في الخوف الذي تعرض له من الحادث ،حيثيات القضية في موقع المح مة:
https://www.government.ae/ar-AE/information-and
-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/civil-cases - 2شهد العال عدة كوارث ساهمت في توسيع قضايا المسؤولية سواء عطى الصعيد التشريعي أو القضائي في مختطف دول
العال منها عطى سبيل المثال :قضية ما يعرف"  " Talc de Morhangeالتي خطفت أكثر من مئتي مصاب في فرنسا،
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مع تخلل ندم المسس ليا الالتيريا ال ر يا من رائها إدرارها ولم ايوتما ولم فكرة الخطأ
الم ر في المسس ليا اتساع الصراوام ل أم هذ ال وانين للرموذ الموجو هو الرموذ األن لو
أمري ي ياتحماث اائل كم ن م ها ت ويض المضر رين ون األضرار المهريا التي و ضم ورها
ندريا الخطأ ،هو ما ك رل زردام المسس ليا ون المرت ام الم يبا "،"Product Liability Law
الذي ُورل في الردام الالتيري " " La responsabilité du faitdes produitsالذي ي ك وم
أاااا ولم حصو ضرر ولم المستهلت من جرال اات ماله للمرتو  ،زل ك وم ولم تح يع الرغبا
الم ولا للمستهلكين في األمات كمعيار لم يو يه المرتو
،"expectation

1

Consumer reasonable

هض الردر وما يم ر في كتب ال انوت الم ارت من مراجشام حو م هوم

هذ الرغبا هل هو ذاتي أ موضووي إي إنه من المسلم نه أت ت مير هذ الرغبا هي لل اضي
نش ل ارت الي ،ي جو لم ايير ي ا ملمواا ك تمم وليها مما يرتج ورها كما يسكم ذلت J.
 S. Borghettiاختاليم ير مبررة في ت مير م يو يا المرتوجام نتي ا ايختالفام ايجتصا كا
ايجتماعيا للمستهلكين المهريين ولم حم اوال.

2

هذا ايس ي نالضر رة إلم تبرير الوم

المستهلكين ولم الم ام التما ي في مساللا المهريين ولم الم ام ص ا تل ائيا ،مما ك ري ارت اع
تكاليف المسس ليا وليهم

ت الردر إلم الهمل الذي يرمي إليه في األااس ندام المسس ليا.

3

كضال إلم ذلت ما يبذله المهريوت من مصاريف إضافيا للتوجي ون ندام المسس ليا ر م أت هذ
اإلجرالام ي تسهم في كثير من األحيات في تحسين المرتو ي الرفع من ك الته ،تمثل أعبال إضافيا
تضيم من كل ته ايجتصا كا ،جم تكوت لها فار ايأا ولم الوم المستهلت.

4

إت مش لا ارت اع التكاليف فع الردام السائم للمسس ليا زروعيه في الم ال ر يا هو نطبي ته نوع من
التأمين اإلجباري للسلع الخممام يسفر ولم المستهلت زمرجا ي ت ل ون المهري ،ألت المهري ك ِ
ضمن
ُ
نطبي ته هذ التكاليف في الس ر ما ك ري مشاركا المستهلت في فع هذ التكاليف زروويها -تكاليف
وقضية دواء"  " Distilbèneبأمري ا في ثمانينات القرن الماضي ،وقضايا الدم الموبوء في فرنسا أواسط الثمانينات
وحوادث جنون البقر وغيرها من الحوادث.
 -1قادة شهيدة ،التحطيل االقتصادي وتأثيره عطى القوانين الالتينية عطى صعيد المنافسة واالستهالك فرنسا وبعض الدول
العربية نموذجا ،ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع القانون والتحوالت االجتماعية واالقتصادية ،كطية القانون ،جامعة
السططان قابوس( ،سططنة عمان.2 :)2018 ،
 - 2ظافر جبارة ،المفهوم الحديث لعيب المنتوج في ظل األنظمة الحاكمة لمسؤولية المنتج ،مجطة القانون لطدراسات
القانونية ،جامعة ذي قار ،العراق ،ع.22-21 :)2013( ،8
3- Jean Sébastien Borghetti, La responsabilité du fait des produits: étude de droit comparé.
Diss. Paris 1, 2004, p. 438.
 - 4عطى سبيل المثال لوحظ ارتفاع حاالت ابتالع األ فال لطدواء بعد إلزام أغطب الدول المنتجين بوضع أمان إضافي عطى
عبوات الدواء لحماية األ فال من الوصول إليه ،قحف ،اقتصاديات المسؤولية التقصيرية لطمنتج ،مرجع سابق ،ص .43
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التوجي الت ويضام -من خال ندام الس ر ،إضافا لما يتحمله من مصاريف ناهضه تكاليف
للمراف ام إجرالام الت اضي التي يمف ها المضر ر جبل رفع المووى في أ لب الم

ال ر يا إذ

تصل في اإلمارام إلم نحو  %5من يما الت ويض جم تصل إلم  30ألل رهم إماراتي،

1

في

مصر زلهت تكاليف الت اضي  %9من يما الت ويض المطالب نه في المح ما في الت ويضام
الم لوما القيما  %10الت ويض في الت ويضام الم هولا القيما فع خر ت ميل في جانوت الراوم،
في األر ت  %3من يما الت ويض،

3

جم تصل في اوريا إلم  %20من الت ويض المطالب نه.

2

4

إضافا إلم ذلت فهت ارت اع تكاليف المسس ليا مع فيا ة وم المطلبين ايث ل ي شت كاهل المهريين،
يصب األمر كأت ن ض المهريين كصب مسس ي ون أضرار ي والجا لها نمرتوجه ي لشيل إي

ألنه كشترم مع ير في إنتا ن س السل ا التي كحتمل أنها اببت الضرر ،يضر كذلت شركام
التأمين ،التي اتضطر إلم فيا ام متكررة ألجسا التأمين ولم جمهور المستأمرين ،مما ايس ي

إلم رفع التكاليف المعيشيا ،التي لو ان ست ولم األجور فهنه جم ك وت لها أفر تضخمي ر ما
ك وت خطي ار ولم ايجتصا في هذ الم .

5

إضافا إلم الت ا م الكبير زين المستهلكين ن هم ت مير أخطار المرتوجام ،حردهم ولم التوجي

مرها ،م مار تحملهم إكاها ،مع ذلت فملضموت زمفع هذا التأمين فع نطاق ا ر المرت ام
الخممام التي كشتر نها ،األمر الذي ك ل أي ندام تأميري ك طيهم الحع في اختيار المخاار

التي يسمروت وليها أكثر ك الة في تح يع ت ويض المضر ر من هذا التأمين اإلجباري المرت ع
التكاليف.

6

فم إنه فمت جانب خر من التكاليف الخفي ا التي يمف ها الم تمع نأكمله لتهطيا تكاليف ن ام

المحاكم التي تضيم ار كا مع فيا ة وم المطالبام من خال ندام الضرائب مما ك ري أت هذ
الموار تحولت إلم ومليام توفيع نحثه ي تضيم اإلنتا .

 - 1قانون اإلجراءات القضائية اإلماراتي ،رق  ،13تعديل ( ،2016منشورات دائرة القضاء ووزارة العدل،2017 ،
 )1ص .43
-2القانون ( )2009/126لإلجراءات والرسوم القضائية:
http://www.jp.gov.eg/adjc/1.aspx
 - 3القانون منشور عطى موقع مجطس القضاء األردنيhttp://www.jc.jo/node/6887 :
 -4القانون رق ( )2010/27عطى موقع مجطس الشعب السوري:
&http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4567&ref=tree
5-André Tunc, "Le gouvernement des sociétés anonymes. Le mouvement de réforme aux
États-Unis et au Royaume Uni." Revue internationale de droit comparé 46.1 (1994) : 59-72.
 - 6قحف ،مرجع سابق ،ص  ،44والمصادر التي نقل عنها.
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 .3.3التوازن بين المهني والمستهلك في تشريعات المسؤولية التقصيرية
ترط لع التشري ام ال ر يا متأفرة نالتشريع ال رنسي من أااس أت المضر ر هو الطرل األض ل
التشميم ت ا الطرل اآلخر هو المهري نطبي ا الحا رغبا

زين ارفي المسس ليا ،لذلت تحا

مرها في إحماث توافت زين المضر المضر ر .إي إت هذا الميل إلم الطرل األض ل ل م إخالي

نالتضامام المضر ر ،مما جوى احتما جبو مطالبته نالت ويض ،من مداهر هذا الميل
1

اائل فع المسس ليا .فحتم الواائل الت ليمكا مثل ال وة ال اهرة ،خطأ المضر ر ي تبم

أ .ت لي

في كثير من األحيات مبر ار لرفع المسس ليا ون المهري ،انطالجا من ايت ا ال ام نحو توايع م ا
2

ت أت ت رل اإلدانا

مسس ليا المهري إلم أن م الحم  ،فهدانا أحم المستهلكين لم ال نحساايا
في ير من جبل جم ي ك وت مبر ار لرفع المسس ليا ون المهري.

3

هذا ايت ا ال ام نحو توايع المسس ليا لم تش ي ا في أهميا جو ال وة ال اهرة كوايلا من اائل
فع المسس ليا الرسبا للمهري انطالجا مما كشو ها من موض ،ومم ك ين في اوتبارها من جبل ال ضاة.
الحا كذلت في خطأ المضر ر فالتشري ام ال ر يا تبايرت في اوتبار فمن التشري ام من اشترات

خطأ المضر ر لالاتمي نه لمفع المسس ليا ،هو ما أخذ نه ال انوت المصري قيا التشري ام ذام
التبعيا الالتيريا ،من التشري ام ما أخذ نم ر ف ل المضر لو كات من ير خطأ نشر إفضائه
للضرر نش ل مح ع ،هو ما أخذم نه التشري ام اإلاالميا تب ا لألااس الموضووي الذي
4

انطل ت مره الشري ا ،ين هذين ايوتبارين المتََّب ين في الردم ال ر يا -خطأ المضر ر إفضال
ال ل إلم الضرر -تب م دور ير متراهيا تراجشها المحاكم في أ ر ا ي كم ن ر ها إلم هذين
ايوتبارين يايما مع ظهور م هوم م يو يا المرتو في الردم الهر يا ،ومم ضوا الرانطا السببيا

زين األضرار ال يو
ال الجا.

في المرتوجام ذام الت ريا ال اليا ،فشل المضر ر

البا في إفبام هذ

5

 - 1عرفت القوة القاهرة بأنها " :أمر غير متوقع الحصول ،وال يم ن دفعه ،يؤدي إلى حصول الضرر" وهي تنقس إلى
قسمين؛ استحالة دفع الضرر من قبل المضر ،أو كون الضرر خارجيا عنه ،محمد ال شبور ،نظام التعاقد ونظريتا القوة
القاهرة والظروف الطارئة :دراسة مقارنة( 1 ،مطبعة النجاح الجديدة ،القاهرة ،1 ،بدون تأريخ) ،ص 25
 - 2شهيدة ،مرجع سابق ،ص .285
 - 3سرور ،مرجع سابق ،ص .90
 - 4محمد عبد الغفور العماوي" ،مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره عطى تقدير التعويض" مجطة دراسات
عطوم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،عمان ،ع  ،2مجطد .46 :)2013( ،40
 - 5أحمد المجالي ،مرجع سابق ،ص .252
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فم إت اوتبار م مار الخطأ أ ممى تأفير مساهما المضر ر في إحماث الضرر خاض ات يجتها
ال اضي في كل هذ الردم ،نما فيها اإلاالميا هو الذي كميل نالطبع لصال المضر ر نص ته

الطرل الض ل في ال مليا اينتاجيا .في هذا الصم ترى ن ض ايجتها ام ال انونيا أت م مار
الخطأ أ ال ل الضار ك ب أت يودل نال ساما أ ال ماحا لي وت محل اوتبار من ال ضاة ،يمثلوت
1

له نشر المريض ل شر جطرام زم جطرتين في األ يا الخطرة ،أما ما ت ذلت فال كم ن أت يسفر

ولم مسس ليا المهري ت ا المستهلت ،ترى اجتها ام أخرى أت خطأ المضر ر ي كم ن اوتبار إي
إذا كات نمرضلا ال وة ال اهرة ،ي كخ م ما في هذ ايجتها ام من م افاة ألااس التوافت زين المهري
المستهلت ،فمس ى هذ ايجتها ام هو انت اع المستهلت نالمرتو

لو كات ك لمها ،أ تساهله في أخذ جواوم الحيطا

ت أت يتحمل أكا من مخاار حتم

ليل ايات ما الموجو ولم المرتو  ،هذا زال

2

شت يس ي إلم ش ور المهري نحالا ومم الي ين ،زل جم يمف ه إلم ومم المبا رة إلم التطوير المخاارة
مخافا ارت اع ح م المطالبام.

ب .ض ل اآلليام ال ماعيا للت ويض .ر م أت التأمين ولم المسس ليا المهريا كح ع التوافت المرااب
زين ماللة المهريين الماليا لت ويض الضحاكا ،مساومة المهريين ولم ااتمرار نشااهم في

مشر واتهم اإلنتاجيا وبر ت ريا ت وم زتوفيع أعبال األضرار زمي من تركيضها ولم مسس

احم،

التخفيف من رجا ومم الي ين التي يت رضوت لها مما جم كسبب اينهيار في ظل ميل التشري ام
3

ال ضاة ومليا لصال المستهلكين ولم اوتبار إنهم الطرل الضعيف .مع هذ المبررام تسارع
الم

الهر يا في ايت ا نحو إلضاميا التامين من المسس ليا ،ي ت اض الم

ال ر يا تأف ار مرة أخرى

نالتشريع ال رنسي ت ر ون هذا الخيار ،تستمست ن مم إل اضميا التأمين ون المسس ليا ،نااتثرال
لا ال ضائر ن م الت ميل األخير ،فهنها حسمت أمر هذا التأمين ألضمت الشركام المرت ا نالتأمين

من المسس ليا.
هض الردر ون الح ج المبررام التي اي ت لتبرير هذا ال روا ،فهت المووة إلم إلضاميا التأمين
ٍ
شمة إت أ ار م الم ال ر يا الرهوض نال طاع اإلنتاجي فرع حالا
من المسس ليا ت م أم ار مطلو ا
من ايات رار تم ن المهري ال ر ي من اياتمرار في التطوير ،المبا رة إلم المخاارة المحسو ا،
ليساهم في الترميا المرشو ة ،هير ذلت ايترم األمر لت مير المساسام اإلنتاجيا ت ميرها للدر ل
التي تت رض لها ،التي في الب األحيات تصطمم ن وارث ي كم ن تماركها.
 - 1سرور ،مرجع سابق ،ص  ،88وعبد القادر الحاج ،مرجع سابق ،ص .291
 - 2شهيدة ،مرجع سابق ،ص .287
3 - Tunc. "La méthode du droit civil : analyse des conceptions françaises, Op.cit. p. 817-830
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ر م تسليمرا نمبمأ ت ويض المضر ر جبر ضرر  ،مهما كات األمر مهما كانت الدر ل ،فهت هذا
المبمأ ك ب أي يتحمله المهري حم  ،زل ي زم من تكاتل أارال ال مليا اإلنتاجيا ل بر كل األضرار

المهري ،المستهلت الم لا الراعيا فع ليام محم ة توفع ايلتضامام تح ع التوافت.
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 .4الخاتمة والنتائج
رات هذا الورجا اآلفار ايجتصا كا لتشري ام المسس ليا الت صيريا في الم

ال ر يا ،اتب ت المرهج

الود ي في هذ المرااا ،ذلت نغيا البحش ون األفر ايجتصا ي لل اومة ال انونيا ولم الوم
المت املين ،م مار كل ا تطبي ها وليهم ،للودو لبيات جمرة ال اومة ال انونيا ولم تح ع أهمافها نأجل
التكاليف ،مع ضمات ايمتثا األكبر ل مهور المت املين ،خلصت الورجا إلم الرتائج اآلتيا
 .1ندام المسس ليا في الم

ال ر يا ي كحدم فيه المهري المستهلت ولم حم اوال نم مار

كال من الي ين ،ي ت تصر أضرارها ايجتصا كا في ومم جمرة المهري المستهلت ولم
تحميم ن طا التوافت المراابا ل انوت السوق ،ت له واج اض ون مسايرة التطور التحسين
من مرتوجاته فحسب ،زل جم تس ي إلم تشويه جمرة ن ض المهريين ولم المرافسا ،الذي
يتضرر مرها في أ لب األحيات دهار المهريين نالم ام األ .

 .2نالرسبا لتكاليف المسس ليا الت صيريا فهت تواع المساسام التشريعيا ال ضائيا في تحميم
ائرة المضر رين كم ن أت يس ي إلم ارت اع تكاليف المسس ليا ولم المهريين في الم
ال ر يا جمي ا.

 .3ارت اع ما يبذله المهريوت من مصاريف إضافيا للتوجي ون ندام المسس ليا ،ر م أت هذ
اإلجرالام ي تسهم في كثير من األحيات في تحسين المرتو  ،ي الرفع من ك الته ،تمثل

أعبال إضافيا تضيم من الكل ا ايجتصا كا ل مليا اإلنتا .

 .4تسفر هذ التكاليف ولم المستهلت زمرجا ي ت ل ون المهري ،ألت المهري نطبي ته كضمن
هذ التكاليف في الس ر ،ما ك ري مشاركا المستهلت في فع هذ التكاليف زروويها تكاليف
التوجي الت ويضام من خال ندام الس ر ،إضافا لما يتحمله من مصاريف ناهضه من

خال المراف ام ،إجرالام الت اضي في الم
المسس

التي تبرت الردام الشخصي في تحميم

التي يمف ها المضر ر جبل رفع المووى في أ لب الم

 .5الم طيام السان ا جمي ا مع ت لي

ال ر يا.

اائل فع المسس ليا في الردم ال ر يا ،ومم جو

ليام جماعيا للت ويض نش ل ائم ،أنت ت ومم جو توافت في ندام المسس ليا في الم

ال ر يا جمي ا.
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 1مرشأة الم ارل ،ال اهرة.2001 ،
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أ.أمحمد مفتاح الغطاس

جائحة كورونا وانعكاساتها على بعض المتغيرات
االقتصادية الدولية 2020
أ .أمحمد مفتاح الغطاس  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة بني وليد
الملخص :

تهمل هذ المرااا نايوتما ولم المرهج الود ي التحليلي إلم تسلي الضول ولم تاريخ

األ أا الكبرى التي ورفتها البشريا الت ريف ن ائحا كور نا ،كذلت إزراف أهم التماعيام ايجتصا كا
ألفما فير س كور نا المست م ولم الص يم ال المي.

جم تودلت هذ المرااا إلم أت األفما الصحيا ل ير س كور نا تحو وبر ومة جروام إلم أفما

اجتصا كا ،فبالر م من أت فار ال ائحا ي ت اض

ير اضحا نش ل كبير ،تسببت في تذزذ

الت ارة ال الميا ،كما أ م إجرالام الوجاكا الم تممة من ارل م دم الم

حركا

إلم ت ييم حركا الر ل

الس ر ما تسبب في خسائر م تبرة في جطاع الر ل السياحا جم شهمم األاواق الماليا كذلت

اضطرانام حا ة نسبب حالا ومم الي ين التي تشو
المقدمة :

فاق ايجتصا ال المي.

كشهم ال الم ت شيا اا ا لو ال خطير زماكا من نهاكا ارا  2019كسببه فير س كور نا

المست م ،كات يردر إليه ورم زماكا ظهور ولم أنه مش لا اخليا نحتا في الصين ،حيش اا ايوت ا
لمى ح ومام الم

األخرى أنه كم ن احتوال السيطرة وليه في المرط ا ولم رار أنما األ أا

التي انتشرم في فترام اان ا كالسارس مثال  ،لكن انتشار كوفيم  19زهذ السروا إلم مرااع

أخرى من ال الم زين خطورة هذا الو ال الذي ت تبر مردما الصحا ال الميا ال والميا ،مع تضايم
انتشار تحو الو ال إلم جائحا ت رل ناام جائحا كوفيم  ، 19الذي تسبب في ف مات وم هائل من

األر اا البشريا كبم الشركام خسائر ضخما ،كما أ م إلم خسارة ماليين األشخاص لوظائ هم ،مما

ج ل دراع ال رار في ال الم يواجهوت خيا ار دعبا ،فمن مصلحا ايجتصا يتطلب رفع ال يو وليه

لو تمري يا لوجل التمهور ايجتصا ي الذي ت سم في ضياع اروام وميمة من ال مل ولم تح يع

الترميا الرفاهيا ،زيرما دحا المواارين التي هي األ لويا ال صوى كوت اإلنسات هو همل الترميا
أ اتها ك تضي فرض إجرالام جيو ولم مختلل الرشااام للحم من انتشار ال ير س.
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إشكالية الدراسة :
إت جائحا كوفيم 19من أورل األفمام التي وص ت نايجتصا ال المي كونها أفما دحيا ذام أن ا
اجتصا كا اجتماعيا لها تب ام ولم مختلل د م الحياة ،حيش اببت في ت طيل الحياة من خال

إ الق ااع الرطاق ولم المستوى ال المي  ،من هرا كم ن ارا اإلش اليا التاليا
ما هي أهم تماعيام جائحا فير س كور نا المست م ولم ايجتصا ال المي د
أهمية الدراسة :

تتمثل أهميا هذ المرااا في تسلي الضول لم رفا األفما التي كمر زها ال الم ما اببته في ت طيل
لمراحي الحياة ايجتصا كا نسبب حالا الطوارئ ت شي جائحا فير س كور نا من ارل مردما الصحا
ال الميا مختلل ح ومام الم  ،ناإلضافا إلم مختلل المردمام ال الميا التي تهتم نايجتصا
الت ارة السياحا

يرها من ال طاوام حيش ش لت أفما تتطلب المرااا من حيش تماعياتها التي

ت ا فم اآلفار الصحيا المباشرة لل ير س لتمس مختلل ال طاوام ايجتصا كا.
منهج الدراسة:

تم ااتخمام المرهج الود ي التحليلي لتسلي الضول ولم تاريخ األ أا الكبرى التي ورفتها البشريا
الت ريف ن ائحا كور نا ،كذا إزراف أهم التماعيام ايجتصا كا ألفما فير س كور نا المست م ولم
الص يم ال المي.

أدوات الدراسة

تم ايوتما في هذ المرااا ولم ن ض ت ارير المردمام الهيأام الم ليا مثل درم ق الر م الم لي،

مردما الصحا ال الميا مردما الت ارة ال الميا للحصو ولم اإلحصائيام الحميثا الموفوجا،
ناإلضافا إلم ايات انا زب ض الم ايم ال لميا مواجع األنترنت

مراكض نحوث متخصصا في

الميمات ايجتصا ي.
أهداف الدراسة:

يهمل البحش في إاار المرهج الود ي التحليلي إلم الت ريف ن ائحا كوفيم  19-التي تسببت في
خو ال الم في أفما ومي ا ،الوجول ولم أهم تماعيام هذ األفما ولم ايجتصا ال المي ناياترا

إلم ن ض اإلحصائيام المتاحا حتم لحدا إوما المرااا ،لهرض تح يع أهمال البحش تم ت سيم
هذا األخير إلم محورين تضمن المحور األ
ترا
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لمحا واما حو جائحا فير س كور نا المست م،

المحور الثاني تماعيام هذ األفما ولم ايجتصا ال المي.
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المبحث األول  :جائحة فيروس كورونا
تمثل ال وائ تهميما للبشريا ولم مر التاريخ فل م تسببت ال ميم من األمراض األ أا في أفمام

دحيا خل ت ف مات وم كبير من األر اا البشريا ،امتمم فارها إلم ومة أن ا اجتصا كا اجتماعيا،
ت تبر جائحا فير س كور نا التي كشهمها ال الم حاليا من أورل األفمام التي أ خلت ال الم في ركو
حا .
المطلب األول  :التمييز بين تفشي األمراض والوباء والجائحة

جبل البمل في التطرق إلم جائحا كور نا يزم من التمييض زين ن ض المصطلحام ذام ال الجا
ناألمراض الو ائيا ال وائ .
أوالً  :مفهوم تفشي المرض
ٌك رل ت شي نأنه فيا ة أوما المصازين نمرض م ين في مرط ا جهرافيا محم ة أ م تمع م ين ون
ال م المتوجع ،جم تصرل حالا مرضيا احمة ف

في م تمع يتوجع غيا

أ وم جليل من الحايم " ت شي " في حا حمفت

المرض فيه نهائيا ،أ في م تمع ا

وره المرض ممة اويلا ،جم كدهر

الت شي في ومة م تم ام ولم نحو متضامن (1ق.
ثانياً  :تعريف الوباء

الو ال عبارة ون فيا ة م اجأا اري ا في وم حايم المرض ولم نحو أولم من المتوجع في

م تمع م ين كما هو الحا مع ال اشيا ،لكره كمتم ولم رج ا جهرافيا أ اع  ،ورم إا ا الت ريف
ولم األفما الصحيا التي نعيشها حاليا يتبين لرا أنه ورمما زمأم نتائج فحودام أشخاص من خار

مدينة ووهان تدهر إك ازيا ل دانا ن م ى فير س كور نا ال ميم ،تأكم ولمال األ أا أت المرض
المت شي يرتشر هي والما محتملا ولم أت جهو ايحتوال لم تكن كافيا أ جالم متأخرة للهاكا ،لم

ك ن هذا ير متوجع ند ار ل مم توفر وال أ ل اا ن م ،لكن حايم انتشار المرض في جميع أنحال
الصين ت ري أت المرض المت شي في هات جم تطور إلم ال.

ثالثاً :تعريف الجائحة

ت بر ال ائحا ون إدانا وم كبير من األشخاص في فترة م يرا لكن في مرط ا جهرافيا اا ا

أ جميع أنحال ال الم ،ال ائحا هي أولم مستوى من الحايم الصحيا ال الميا الطارئا ،تم ولم
األمراض المت شيا ولم نطاق ااع تسفر ولم ال ميم من ال الم .
(. )1عيسى حنان مط اوي ،جائحة كورونا كوفيد  19وتداعياتها عطى أهداف التنمية المستدامة . 2030األردن ،المنظمة
العربية لطتربية والثقافة والعطوم .يوليو  ، 2020ص . 7
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رابعاً :مفهوم األزمة الصحية

هي حالا دعبا أ ندام دحي م م يسفر ولم البشر في مرط ا أ ومة مرااع جهرافيا ،التي

لها فار كبيرة ولم دحا الم تمع خسائر في األر اا ايجتصا  ،جم تر م ون األمراض أ ال مليام
الصراعيا أ اول السيااام ،حيش ت رل ممى خطورة شمة األفما الصحيا البا من خال وم
األشخاص المتضررين ضمن نطاق تهطيتها ال هرافيا (  1ق.
المطلب الثاني  :الجوائح عبر التاريخ
ورفت البشريا وبر مراحل التاريخ انتشار ال ميم من األ أا ال وائ  ،حيش اختل ت تماعياتها ممة
انحسارها ،ال م

رجم  1يوض ال وائ التي خل ت أكثر من مليوت فاة (  2ق.
الجدول  1يوضح الجوائح التي عصفت بالبشرية
اعداد الوفيات

الواقعة

بدايتها

نهايتها

الموم اياو

ااووت اشبيليا الكبير

1331

1353

75

1647

1652

02

جائحا الكولي ار الر ايا

1852

1860

01

جائحا اين لون اض ال الميا

1889

1890

01

المما

1915

1926

1.5

اين لون اض ايابانيا

1918

1920

100

اين لون اض ايايويا

1957

1958

02

ان لون اض هونغ كونغ

1968

1969

01

جائحا التها

( بالمليون)

المصدر  /د .حريد رامي ،تاميََن عبدالكريم ،مجلة افاق للدراسات االقتصادية ،العدد  1سنة  2021ص55

نالحظ من خال البيانام الداهرة نال م

رجم (  1ق أت البشريا مرم نال ميم من األ أا ولم مر

التاريخ حيش شهم ال الم ولم األجل فمانيا جوائ كبيرة أفضت إلم أكثر من مليوت حالا فاة ،ي تبر

(  ) 1جالل عزيز ، ،قراءة في تداعيات األزمة الصحية العالمية  ،تأثير  covid 19عطى قطاع السياحة والسفر .مجطة
العطوم االقتصادية وعطوم التسيير ،المجطد  ، 20العدد الخاص سبتمبر ، 2020 ،صفحة .148
(  ) 2عبدال ري أحمد قندوز ،دور التمويل اإلسالمي في حاالت الجوائح .أبو ظبي  ،صندوق النقد العربي  ،يونيو ،2020
ص .11
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الطاووت األاو  1353م من زين األفمام الكبرى من حيش ح م الخسائر في األر اا البشريا،
حيش جمر وم المتوفين نسببه حو ال الم نحوالي  75مليوت فر ا ،كما أت جائحا األن لون اض اإلابانيا
( 1920 -1918ق ت تبر من أورل األفمام من حيش وم الوفيام ،التي انتشرم في أو ا
الحر ال الميا األ لم في أ ر ا ال الم مخل ا فاة جرانا  100مليوت شخ

 ،أما اجتصا كا ف م

تسببت جائحا األن لون اض اإلابانيا في انخ اض نمو إجمالي الراتج ال المي نستا ن ا مأويا ،انخ اض
نمو اياتهالم اإلن اق ال ام زثمانيا ن ا  ،تسبب مرض المتالفما التر سيا الحا ة الوخيم (اارس
 2003ق في خسارة ما نسبته % 1.0من إجمالي الراتج ال المي السروي انخ اض إجمالي الراتج
المحلي في الصين نما م مار من ن طا إلم ن طتين مأويتين،

الرسبا للتأفير ايجتصا ي لمرض

إن لون اض الطيور (  2003ق ف م تسبب المرض في خسارة ما نسبته % 1.0من إجمالي الراتج ال المي
السروي ،ما نسبته %4.0من إجمالي الراتج السروي في ايا لوحمها يمر ال الم حاليا ن ائحا جميمة
انمل ت ش اررتها من الصين لترتشر لباجي

ال الم ت رل ن ائحا فير س كور نا ،ل ل أهم ما كميض

هذ ال ائحا م ارنا ناأل أا السان ا هو تلت اإلجرالام تمازير ايحتوال اا ا الرطاق التي تم
تطبي ها في م دم

ال الم نالتضامن ،ما ج ل و لا الرمو ايجتصا ي ال المي كأنه يتوجل ف أة،

كما أت رجا التأفير هذ المرة مت م ة متشان ا تستموي رااام م صلا ل لها تحمل في اياتها ابل
الخر

من األفما ايجتصا كا ال الميا نأجل التكاليف نحو اينت اا م م ا (  1ق.
المطلب الثالث  :التعريف بجائحة فيروس كوفيد 19

أوال :التعريف بفيروس كورونا المستجد:

فير س كور نا فصيلا كبيرة من ال ير اام التي جم تسبب المرض للحيوات اإلنسات ،من

الم ر ل أت وم ا من فير اام "كور نا" تسبب لمى البشر حايم وم ى ال هاف التر سي التي تت ار ا

حمتها من نضيم البر الشائ ا إلم األمراض األشم حمة ،مثل متالفما الشرق األ ا

التر سيا

المتالفما التر سيا الحا ة الوخيما ( السارسق ،يسبب فير س كور نا الم تشل مسخ ار مرض فير س

كور نا المست م يطلع وليه كوفيم  2 ( 19ق.

(  ) 1أحمد غبولي ،و الطاهر توايتية ،دراسة تحطيطية وفق نظرة شامطة أله آثار جائحة كورونا (كوفيد ) 19عطى
االقتصاد العالمي –األزمة العالمية  ، 2020مجطة العطوم االقتصادية وعطوم التسيير ،العدد الخاص،سبتمبر،2020
 ،2020الصفحات .133-132
(  )2أونروا ،فيروس كورونا المستجد ( كوفيد  )19تاريخ االسترداد  10مايو 5 ، 2020 ،مارس  2020ص . 4
www.unrwa.org//health_awareness_on_coronavirus_civid-19-_public_-_ arabic.pdf
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ثانياً :أعراض كورونا الشائعة:

تتمثل أوراض فير س كوفيد 19في األوراض التر سيا الحمم الس ا

د و ام التر س ،في الحايم األشم اأة جم تسبب ال م ى ايلتها

ضيع الر س

الرئوي المتالفما التر سيا

الحا ة الوخيما ال شل الكلوي حتم الوفاة  ،تض ا احتمايم إدانا المسرين األشخاص الذين ك انوت
من مش الم ابيا أااايا مثل ارت اع ضه المم أمراض ال لب أ

ال الس ري ،جم توفم نحو 2

%من األشخاص الذين أديبوا نالمرض ،يحتا األشخاص الذين ك انوت من الحمم الس ا

د وا

التر س ت مكم الرواكا الطبيا لهم .
ثالثاً  :تطور وانتقال أزمة فيروس كورونا:
تم تحميم فير س كور نا المست م للمرة األ لم في مميرا

هات التان ا إلجليم هو ي في

الصين أ اخر شهر كسمبر  ،2019خال ال ترة الممتمة زين  8كسمبر 2019التاريخ الرامي لتس يل
أ

إدانا لمى السلطام الصيريا  31كسمبر 2019تاريخ إزال مردما الصحا ال الميا زمأ

ال ير س ناينت ا  ،حيش انتشر ال ير س انتشا ار اا ا في إجليم هو ي ( أكثر من  380إدانا مسكمةق،
ر ما زمأم ومليا ن له إلم أ ر ا مرذ تلت ال ترة.
تطور الوضع الو ائي والميا مرذ نهاكا شهر فبراير ندهور مركض الو ال في كل من كوريا ال رو يا،
اليانات ،ارهافورة ،إيرات إكطاليا ،في تاريخ  10مارس  2020تأفرم جميع

ايتحا األ ر ي

نمرض كوفيم  ،19أكم الممير ال ام لمردما الصحا ال الميا في الحا ي وشر من شهر مارس
 2020خال إحااته اإلوالميا نشأت مرض كوفيم  ، 19حيش اكم أت وم ى كوفيم  19يرطبع وليها
دل ال ائحا (  1ق ،مرذ ذلت الحين الو ال كشهم انتشا ار اا ا مخي ا ،الش ل التالي يوض تطور
وم حايم اإلدانا ن وفيم19ولم مستوى ال الم إلم اكا  04يراير.2020

( . ) 1منظمة الصحة العالمية 11 .مارس ، 2020 ،المالحظات االفتتاحية التي أدلى بها المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية في اإلحا ة اإلعالمية بشأن مرض كوفيد 19-في  11مارس . 2020تاريخ االسترداد  10ديسمبر، 2020 ،من
منظمة الصحة العالميةhttps://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s- :
opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovi
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الشكل  1يوضح تطور اإلصابات بمرض كوفيد19

في الفترة من  22يناير 2020حتى  4يناير  " 2021بالمليون "

المصدر  /شبكة  BBCاإلخبارية https://www.bbc.com/arabic2020

انت لت وم ى فير س كور نا في أ ائل شهر مارس من ارا  2020من الصين إلم أ ر ا الويكام
المتحمة األمري يا

اجي

ال الم ،حيش نالحظ من خال الش ل (1ق تسارع التضايم في أوما

اإلدانام زمال كور نا المست م ،حيش ج ض وم الحايم اإلجماليا والميا من  10إلم  20مليوت
مصا

في ممة  6أاازيع ازتمال من شهر يونيو ،في ضوت أابووين زماكا من شهر كسمبر ارت ع

وم الحايم من  70إلم  80مليوت مصا  ،حسب اإلحصائيام المتاحا إلم اكا  07يراير2021
فهت وم الحايم المسكمة ولم مستوى ال الم ت مر زهأكثر من  87مليوت إدانا مسكمة ،وم حايم
الوفاة ت ا ف  8.1مليوت فاة ،تحتل الويكام المتحمة األمري يا المرتبا األ لم زهحوالي  21مليوت
إدانا مسكمة  361ألل حالا فاة (1ق.

( )1د .حريد رامي  ،تاميــن عبدال ري  ،مجطة أفاق لطدراسات االقتصادية  ،العدد  1سنة  2021ص .57
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المبحث الثاني :انعكاسات جائحة كورونا على االقتصاد العالمي
ند ار لما شهم ال الم من افمه راا ضحيتها مأام اآليل من البشر مما أفار موجا من الروب حالا
من الهلع أجبرم ال ميم من الم

ولم اتخاذ تمازير إجرالام أفرم ولم الحياة ايجتصا كا نش ل

ااع الرطاق في مختلل ال طاوام ايجتصا كا ،يرجع ذلت إلم اببين

 -أت اإلدانا نالمرض تكوت اا ا اينتشار في حم ذاتها تصيب ال رصر البشري ناوتبار رأس

الما البشري الذي ك تبر ال رصر ال اول في الرشا ايجتصا ي.

 -أت اإلجرالام الوجائيا كحدر الس ر إج ا األاواق األماكن ال اما ،ناإلضافا إلم التوجل المسجت

في نشا ن ض المساسام ما ير م وره من تسري األيمي ال املا ،التراجع الحا في كل من الطلب
الكلي اياتهالم اإلن اق ال ام ،تس ي نش ل وام إلم تبااس الرمو ايجتصا ال المي  ،يل ب تكامل
األاواق ناإلضافا إلم تر ل األشخاص زين مختلل الم

إما لل مل أ السياحا ار هاما في انتشار

الصمما ايجتصا كا على الصعيد الدولي وفي هذا السياق توجد عدة قنوات يؤثر من خاللها فيروس

كورونا على االقتصاد العالمي  ،وهي:

الترابط المالي اا تأفير الما ي الم روي ولم أاواق الما ال الميا التي شهمم انهيارام تبااس
في األ ال مرذ انميع األفما الماليا ال الميا وام  ،2008هذا ت طي أاواق الما مسش ار البيا ت طي
ش ور للمستثمرين زتوجهام تأفير ال ير س ولم ايجتصا ال المي ( 1ق ،ي تبر أ ال األاواق الماليا
ف ا المستهلت مرتبطين ن وة ،حيش يبم أت جائحا كور نا جم جهت ضر ا مباشرة جويا لمستوى
الث ا لمى المستهلت ،مما ك ل المستهلكين في مرافلهم متخوفين من اإلن اق مست بال ر ما متشائمين
ولم الممى الطويل.
التبادل التجاري :تسفر ال ائحا من خال ورجلا الوار ام ،ناإلضافا إلم إواجا اإلنتا
من الطلب ال رض ال الميين ما يس ي زم ر إلم ت ل

إض ال كل

الطلب ولم الطاجا.

السياحا الر ل تسفر ال ائحا ولم كل من الطلب ال رض ال الميين من خال خ ض م ميم
الرحالم نسبب لع حم

ال ميم من الم

لع ال ميم من المطارام حو ال الم.

(  )1أحمد غبولي ،و الطاهر توايتية ، ،دراسة تحطيطية وفق نظرة شامطة أله آثار جائحة كورونا ( كوفيد ) 19عطى االقتصاد
العالمي –األزمة العالمية -. 2020مجطة العطوم االقتصادية وعطوم التسيير(20 ،العدد الخاص  ،سبتمبر ،2020 ،ص .135
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أدب من الواض أت تماعيام جائحا كور نا ولم ايجتصا ال المي هي أكثر تأثير من الكسا
ال ديم الذي ان ر وام  ،1929فأل

جميع

مرة في التاريخ تواجه البشريا حالا من اإل الق ال ام في

ال الم ،توجل الرشا ايجتصا ي في ال ارام الخمس (1ق.

المطلب األول :أثر كورونا على التجارة الدولية

تسبب فير س كور نا المست م في اضط ار

وميع في الت ارة ،مما أفر ولم ال رض الطلب في

ايجتصا ال المي ،حيش أمرم ال ميم من الح ومام ناإل الق المسجت لمواجع اإلنتا

ير الضر ريا،

زيرما اتخذم ال ميم من الشركام جرار خ ض اإلنتا نسبب ايضطرانام في االال الوار ام الخادا
زهم هو ما ومع من ات اهام الركو التي كشهمها ال الم اوال في الم

المت مما أ الراميا ،تتوجع

مردما الت ارة ال الميا تراجع الت ارة ال الميا في السلع نسبب ال ائحا زرسبا تت ار ا ما زين % 13إلم
% 32خال ارا ، 2020في حين من المتوجع ت افي الت ارة الم ليا زرسب تت ار ا ما زين % 21إلم
% 24ال ام الم بل شريطا تبري ايااام مالئما لموم الت ارة الم ليا السيطرة ولم م ميم ت شي
المرض (  1ق.

الشكل رقم  2يبين توقعات تطور مستوى التجارة الدولية خالل سنة  2020وسنة 2021

المصدر ( :تقرير صندوق النقد العربي )2020،
( ) 1صندوق النقد العربي ،تقرير آفاق االقتصاد العربي ،اإلصدار الثاني عشر 2020 ،تاريخ االسترداد  28أغسطس
 https://www.amf.org.ae/sites/default/files/aeo/2020/AEO_August_2020_v_1.pdfص 7
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يتوجع أت تشهم ارا  2020انخ اضا في المستوى الكلي لح م الت ارة الم ليا نسبب جائحا كور نا،
كما كم ن أت كس ل وام  2021زماكا الت افي في م ميم الت ارة الم ليا في حا انحسار الو ال،
ل م كات تأفير الو ال أكثر ضوحا في جطاع الخممام الم لي السياحا الم ليا الر ل ال وي للركا

ن ل الحا يام ،الش ل رجم  3يوض تطورام مسشرام الت ارة ال الميا للسلع الشحن ال وي ن ل

الحا يام.

الشكل رقم  3يوضح تطورات مؤشرات التجارة العالمية للسلع والشحن الجوي ونقل الحاويات
في الفترة من أكتوبر  2018حتى أكتوبر 2020

المصدر  /منظمة التعاون والتنمية  . 2020ص . 23

من خال الش ل رجم (3ق يوض أت ح م الت ارة ال الميا ت ل

نش ل حا في الرصل األ

من

وام  ،2020حيش ورفت ت ارة البضائع انخ اضا زرسبا % 16ون مستواها السازع لل ائحا،
انخ ضت مستويام السياحا الس ر الم لي نش ل حا  ،ان س اينت اا في الرشا مع إوا ة فت
ايجتصا

الت ارة حركا موانت الحا يام ،ي ايما في الصين كوريا ال ميم من ايجتصا كام

األايويا الصهيرة مثل فيترام ،جم ااوم ذلت في فيا ة الطلب ال المي ولم األجر ا السلع الوجائيا
يرها من م مام الحماكا الشخصيا ،كذلت السلع الالفما لل مل ون ن م نما في ذلت م مام

تكرولوجيا الم لومام ،كما أ ى انت اا اإلنتا الصراوي في الصين إلم فيا ة الطلب ولم ال ميم من
الموا الخام في البلمات المصمرة للسلع األااايا خادا الم ا ت ،انت شت الم اييس المسترمة إلم

البام التصمير ال الميا من أ نم مستوياتها في شهر أزريل لكرها يت اض نطيأا .كما ظل مستوى
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ن ل الركا

الس ر جوا ضعي ين نش ل ااتثرائي ،مما أ ى إلم انخ اض وائمام التصمير في

ايجتصا كام الم تممة ولم السياحا ،حيش ت لصت يما الصا رام المرتبطا نالخممام زرسبا
 %4.10في الر ع األ
من 37

من وام  (2020م ارنا نال ترة ن سها من وام  2019ق في م مووا م ونا

لا ،التي ش لت في وام 2019حوالي فلثي الصا رام ال الميا للخممام ،ل م ش لت

السياحا % 24من الصا رام ال الميا للخممام في وام  ، 2019انخ ض وم السياا الم ليين
الوافمين زرسبا % 44في جميع أنحال ال الم خال ال ترة الممتمة زين يراير

أزريل  2020م ارنا

نال ترة ن سها من وام  ، 2019توجع ت رير اي نكتا ون الت ارة السائمة حاليا في كل من السلع
الخممام انخ اضا أكبر ن ثير في الر ع الثاني م ارنا نالر ع األ  ،تشير الت ميرام إلم أت يما

ت ارة البضائع ولم أااس اروي جم انخ ضت زرسبا  % 18في الر ع الثاني ،الت ارة في الخممام
زرسبا  % 21في ن س ال ترة والجدول رقم  2يوضح تغيرات في حجم التجارة العالمية للسلع خالل
الفترة :ديسمبر  َ 2019مايو :2020

الجدول رقم  2يوضح تغيرات في حجم التجارة العالمية للسلع خالل الفترة :ديسمبر  َ 2019مايو 2020

الصا رام

الوار ام

ال الم

%18.3

%15.3

ايجتصا كام المت مما

%22.7

%15.8

ايجتصا كام الراميا

%12.8

%15.8

المصدر  :تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي  ،2020ص 2

إت تماعيام جائحا فير س كور نا لها وواجب خيما ولم ايجتصا ال المي ند ار لالنتشار السريع
لل ير س التمازير التي اتخذتها الح ومام يحتوائه ،كهجرالام اإل الق ااع الرطاق للحم

ت ليع

ال ميم من األنشطا اإلنتاجيا ،مما أ ى إلم ارت اع حا في م ميم البطالا انخ اض الطلب ولم
السلع الخممام ،حيش نالحظ من خال ال م

رجم ) (2أنه من المتوجع أت تس ل الصا رام ال الميا

انخ اضا زرسبا  % 18.3زيرما يتوجع أت تشهم الوار ام ال الميا انخ اضا ك مر زه  % 15.8اتتضرر
ايجتصا كام المت مما % 22.7أكثر من ايجتصا كام الراميا  %12.8في حين تب م مستويام
الوار ام ممافلا لالنخ اض في الوار ام ال الميا ،اإلضافا إلم اين ااام السان ا كات لل ائحا
تأفير اض في تهير ن ض الم امالم الت اريا ،فبالرسبا ألفرها ولم انخ اض تران الوار ام كشل

ت شي فير س كور نا ون هشاشا إمما ام الوار ام ال الميا التي ت ري اوتما ال ميم من الشركام
ولم أندما مترانطا نش ل فيع ،مع أت هذا الردام جم ك وت م يما خال الدر ل ال ا كا لم ر

المحوري في ت ضيض الك الة ت ليل التكاليف إي أنه كسم زوجو مساحا محم ة للهاكا للمرا رة في
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حالا األفمام ايضطرانام ،جم تمتم التب ام وبر أجاليم جهرافيا مترووا حيش يس ي اضط ار
السلا التوريم في إجليم جهرافي م ين إلم إحماث تأخر في جضل خر من السلسلا

( 1ق.

ل م كانت االال القيما ال الميا هي ال راة الرئيسيا لر ل فار جائحا كور نا إلم جطاع الت ارة

ال الميا ،فاإلجرالام التي اتخذتها الصين في يراير (اإل الق المسجت لم اا ا هو ي الحم الوارياق
ت ري ت ليع دا رام الممخالم للصراوام مثل دراوا السيارام اإللكتر نيام األ يا المستلضمام
الطبيا جم أجبر ذلت المصانع في أمري ا الشماليا أ ر ا قيا ايا ولم اإل الق ل مة أاازيع ،إي
نه لم ك ن لميهم زميل للتوريم ناوتبار الصين هي المصمر الرئيسي لألجضال الم ونام في ال الم حيش
تمثل % 15من الشحرام ال الميا خال وام ،2018

مرذ شهر مارس  2020أوا م الصين فت

اجتصا ها تمري يا اتخذم خطوام لتطبيع الصا رام ،مع ذلت ت اجمت دمما ال رض األ ليا ولم
الت ارة ال الميا تمري يا نسبب دمما الطلب نتي ا لتمازير الحم من انتشار فير س كور نا الم تممة
في أ ر ا يح ا في أمري ا الشماليا قيا ال الم.
جه ههم شه هههم الر ه ههع األ

مه ههن وه ههام  2020انخ اضه هها فه ههي اإلنته هها الصه ههراوي ال ه ههالمي زرحه ههو % 6

م ارنه هها نه ههالر ع ن سه ههه مه ههن ال ه ههام السه ههازع ،تبه ههع ذله ههت انخ ه ههاض أومه ههع فه ههي الر ه ههع الثه ههاني مه ههن وه ههام

( 2020أكثه ههر مه ههن % 11ق ل ه ههم كه ههات هه ههذا أكبه ههر انخ ه ههاض فه ههي اإلنته هها الصه ههراوي ال ه ههالمي مره ههذ

الت ارج ه ههع ال ه ههذي ح ه ههمث ف ه ههي األفم ه هها المالي ه هها ال المي ه هها لس ه ههرا  ،2008حي ه ههش انخ ه ههض اإلنت ه هها ف ه ههي
الر ع األ

من وام  2009زرسبا "% 14

(2ق

ل م كات التأفير ولم مختلل ال طاوام الصراعيا مت ا تا  ،حيش كات إنتا السلع اللوافم األااايا
مثل المرت ام الهذائيا الصيمينيا أجل تأف ار من الصراوام األخرى ،ل م شهمم المرت ام الطبيا

المت ل ا ن ير س كوفيم  19مثل م مام الحماكا الشخصيا ،أجهضة التر س ،م اييس الح اررة المطهرام
نموا مرت ا للهاكا في الر ع الثاني من وام  ،2020شهمم هذ المرت ام فيا ة زرسبا  %186في

شهر مايو  2020أولم من ن س ال ترة من وام  ،2019ورفت ن ض المرت ام ير الطبيا مثل
م مام الم اتب المرضليا أجهضة الكمبيوتر المحمولا نموا جويا في الر ع الثاني من هذ السرا (3ق.

( )1صدفة محمد محمود ،إدارة أعمال األوبئة ( مداخل غير تقطيدية لت يف القطاع الخاص مع جائحة كورونا)  .أبوظبي:
المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ،مايو ، 2020ص .5-4
( )2تقرير االون تاد  2020ص . 16
( )3المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها.
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المطلب الثاني :تأثير كورونا على التجارة اإللكترونية
أوالً  :مفهوم التجارة اإللكترونية
هي ومليا شرال يع المرت ام أ الخممام ،القيام نالتحويالم الماليا ن ل البيانام
نااتخمام اي إلكتر ني (اإلنترنتق .هذ ال مليا تتي لألف ار الشركام القيام نأومالهم الت اريا
ت أي جيو مرتبطا نالوجت أ نالحواجض ال هرافيا .تص

م هوم الت ارة اإللكتر نيا في الر ا التاليا

أ -نأنها م مووا متكاملا من ومليام إنتا

ولم موجع فردا (1ق ،يم ن أت نوجض

توفيع تسويع المرت ام الخممام زواائل إلكتر نيا ق

 ااتخمام الت ريام الحميثا في ايتصايم من أجل ن ل الم لومام إزرام الص ام و مالمبا يم الت اريا الخممام من أجل تصمير الت ارة ال الميا ترميا المبا يم الت اريا

 -أت اق إ ار تين يتالجم فيه رغبام البائع المشتري ولم شب ا ايتصايم الم ليا ون ن م ،زوايلا

مسمووا أ مرئيا أ كالهما م ا لتالجي رغباتهما ير م وره إزرام و م كحمث أفارة ال انونيا ولم كال
من البائع المشتري.
ثانياً :مزايا التجارة اإللكترونية

تتسم الت ارة اإللكتر نيا نال ميم من الخصائ

المضاكا التي ت لها مميضة ون الت ارة الت ليمكا ،إت

من أهم مضاكا الت ارة اإللكتر نيا في ظل انتشار جائحا كور نا أنها ت رب المت اجمين التر ل التضاحم
للشرال ،فيم ن للتاجر إ ارة أوماله الت اريا من م تبه في شركته ،المستهلت من مرضله ،األمر الذي
ك و إلم تخفيف التضاحم ايختال

التالي الحم من ارت اع نسبا اإلدانا انت ا ال م ى .فتتلخ

ت تبر األاواق الت ليمكا أحم أابا

تسارع انتشار فير س كور نا ،من هرا كانت األاواق ايفتراضيا

أهم مضاكا الت ارة اإللكتر نيا.

زميال ومليا جيما لألف ار  ،حيش يتي لهم التسوق وبر األنترنت الحصو ولم كافا السلع المر و ا
األا ما الخضر ام األ ام الصحيا األفاث المرضلي

يرها من السلع ،ي تبر موجع أماف ت من

أكبر مواجع التسوق والميا ،ل م شهم إ باي كبي ار من المستخممين حو ال الم لشرال السلع وبر
األنترنت ،هو األمر الذي فع الشركا ل والت ون حاجتها لتوظيف مائا ألل موظل لتلبيا الطلبام
وبر اإلنترنت ،كهجاما شركا ولي نانا الصيري زبرال ندام للبش المباشر يتي للمضاروين تر يج
مرت اتهم وبر األنترنت نصورة مباشرة من خال ال يميوهام للمستهلكين (2ق.
( )1مقدمة-حول-التجارة-اإلل ترونية-مفهومها-أنواعها-ومميزاتها /https: /www.for9a.com/learn
( ) 2إيهاب خطيفة ،كيف تغير الت نولوجيا إدارة الحياة اليومية خالل أزمة كورونا ،أبوظبي :المستقبل لطدراسات
واألبحاث المتقدمة .أبريل  ، 2020ص 12
2021

143

2020

ثالثاً  :التجارة اإللكترونية بعد جائحة كورونا

اف هرم الت ارة اإللكتر نيا للسلع الخممام حيش أدب المستهلكوت ك تمم ت نش ل أكبر ولم

المرصام الرجميا أي التسوق وبر اإلنترنت و م ايجتماوام ايفتراضيا الت لم ون ن م ،مع ذلت

أدب ايجتصا الرجمي فردا كبيرة للمستهلكين ا أفما  -COVID 19كما ك م مصم ار لب ض

التحمكام الكبرى التي تواجه المستهلكين في أو ا هذ األفما كانتشار تالوب أا ار الم مام الطبيا
السلع اياتهالكيا األااايا مع ظهور ت ريام تسويقيا مضللا وبر اإلنترنت تستهل المستهلكين من

خال اي وال نأت المرتج كم ن أت كمرع أ ك الج ال م ى من ال ير س.
في الرصل األ

من شهر مارس  2020اف م مبي ام الت ارة اإللكتر نيا اإلجماليا في الب ارفيل

زرسبا % 40م ارنا نالرصل األ

من شهر مارس  ، 2019درا مت ر الت ضئا الصيري JD.com

ون تح يع نمو في المبي ام وبر األنترنت زرسبا  % 215في فترة  10أكام زين أ اخر يراير أ ائل

فبراير  ، 2020تتض األهميا المتضايمة للخممام اإللكتر نيا الرجميا في وصر الو ال من خال

فيا ة فر ام شركام التكرولوجيا الرائمة ،فل م ارت ت يم أاهم شركا أماف ت زرسبا JD.com %64

زرسبا  %96زتاريخ  22ابتمبر 2020

(1ق

.

في هذا السياق وانت شركام الت ارة اإللكتر نيا من ن

حا في ال وى ال املا نسبب ارت اع

الطلبام ولم مبي اتها ،لذا ات هت السلا متاجر الت ضئا  Hemaالتان ا لشركا ولي نانا إلم اتباع
خطا مبتكرة لمشاركا الموظ ين من خال ايات انا نأكثر من  3000موظل مسجتا من  40مط ما
فرمجا

ار ايرما ك انوت من الركو نسبب أفما كور نا ،انضمت شركا الت ارة اإللكتر نيا الصيريا

JD.com

كذلت السلا السو ر ماركت األمري يا  Walmartإلم ايت ا ن سه حيش ظ ت هذ

األخيرة أكثر من  150ألل موظل مسجت مع ت شي فير س كور نا (  2ق.
جم أ ى ضع ال يو ولم الصا رام نسبب جائحا كوفيم  19إلم فيا ة كبيرة في الطلب ال المي
ولم المرت ام الطبيا ،ت تمم هذ المرت ام إلم حم كبير ولم الت ارة الم ليا االال التوريم
ال الميا التي البا ما كانت تخضع ايضطرانام في شب ام التصريع الر ل الم لي ،جم ت اجم هذا
الوضع نسبب حدر الصا رام ال يو التي فرضتها ن ض الم

للتخفيف من الر

المستوى الواري ،اوتبا ار من مرتصل شهر مايو ،2020فرضت 85

الحا ولم

لا من جميع مرااع ال الم

( )1تقرير االون ناد  2020ص . 94
( )2صدفة محمد محمود ،إدارة أعمال األوبئة :مداخل غير تقطيدية لت يف القطاع الخاص مع جائحة كورونا ،أبوظبي،
المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة  ،مايو  ، 2020ص 8
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ن ض أش ا ال يو الحدر ولم الصا رام ولم المرت ام ذام الصلا
76

لا وضو في مردما الت ارة ال الميا

9

كوفيم ، 19نما في ذلت

من خار مردما الت ارة ال الميا

(1ق.

الشكل  4يوضح عدد الدول التي فرضت قيودا على عمليات التصدير حسب نوع المنتجات خالل العام 2020

المصدر /لجنة التنسيق اإلحصائي  ،2020ص 32

جم اتخذم ال يو ولم الصا رام التي فرضتها م مووا من الم
مختل ا ،نما في ذلت حدر التصمير إجرالام ترخي

لم افحا جائحا كور نا أش ا

التصمير ،ل م كات هرام تروع كبير في أنواع

المرت ام المتأفرة زهذ ال يو  ،نالحظ أت البيا اإلجرالام جم حمم من تصمير م مام الحماكا
الشخصيا ضم فير س كور نا ،ولم رار مرت ام حماكا الوجه ال ين (77
( 52لا ( ال افام (49

لا ق المالنس الوا يا

لاق ،كما خض ت المطهرام المستحضرام الصيمينيا الموا الهذائيا

ل يو ولم التصمير لكن زمرجا أجل.

( )1تقرير لجنة التنسيق اإلحصائي  ،2020ص 32
2021

145

2020

المطلب الثالث  :تأثير كورونا على األسواق المالية

تسو ال الم اليوم في ظل انتشار جائحا فير س كوفيم  19أجوال من ومم الي ين ،في ظل هذ
األ ضاع ت وم األاواق الماليا نهوا ة تس ير ال ائمة نصورة حا ة نالتضامن مع حم ث اضطرانام اا ا
م اجأا في الرشا ايجتصا ي ،مما كسبب ت اجم التوترام الماليا نسبب تضايم الهر إلم األدو
اآلمرا اينمفاع نحو السيولا ،ارت اع الضهو ولم تكاليف ايجتراض فيا ة نمرة ايئتمات ،جم
ك ضي ارت اع البطالا إلم تضايم مخاار التوجل ون السما ولم نطاق ااع تراجع الم رضين ون
توفير ايئتمات زمافع ال لع من ومم تم ن المستهلكين الشركام من السما من المم ن أت ك وم
الواطال زتصفيا ما نحوفتهم من أدو نأا ار نخسا مما كس ر ون ت اجم اضطرانام السوق ،جم
يض ا ح م اآلفار من خال الر ان الماليا الم ليا ،جم تشهم البلمات التي ت تمم ولم التمويل الخارجي
نص ا خادا توج ا م اجأا ومم انتدام في أ ضاع السوق (  1ق.
في هذا السياق تسببت جائحا فير س كورنا في ارت اع حا في م اييس ومم الي ين ايجتصا ي وبر
زلمات ال الم ،كمقياس الت لب في اوق األاهم ،حيش ا لت البوردام هبواا حا ا في ايجتصا ام
الكبرى ،مثل الويكام المتحمة مرط ا اليور اليانات ،شهمم ا رة في الت لب الضمري مع ا ي
المستثمرين الذين انتازهم ال لع إلم إ خا المخاار الراجما ون ال ير س ال ميم في ااتراتي ياتهم
اياتثماريا ،جم شهمم األ ضاع الماليا تشميما كبيرا ،مما ك ري أت الشركام تواجه ارت اوا في
تكا ليف التمويل ورم الل ول إلم أاواق األاهم السرمام هذا التشميم الحا الم اجت في األ ضاع
الماليا كش ل وبأا ف يال ولم ايجتصا  ،إي أت الشركام تسجل ج ارراتها اياتثماريا األف ار يسجلوت
ااتهالكهم ورم الش ور زتراجع األمات المالي ،في ظل هذ الدر ل يتبين أت للسيااا الر مكا ار
هاما فبهم ات البروم المركضيا اتخاذ إجرالام اري ا للمساومة ولم تخفيف حمة هذا التشميم لأل ضاع
الماليا ون اريع ضخ السيولا تخفيض أا ار ال ائمة (2ق.
ند ار لتماعيام ال ائحا اضطر مختلل ال اولوت ايجتصا يوت إلم الس ي للحصو ولم السيولا
الماليا في أارع جت مم ن مهم كلل األمر ذلت من خال تصفيا ما كملكوت من أدو في
األاواق ،كما زمأم الم مووام الكبيرة البروم ت يم جميع أدولها من الخار  ،فل م شهمم مسشر
تما جونض األميركي ،فوتسي 100البريطاني ني اي الياناني انخ اضام كبرى مرذ زمل ت شي المرض
في  31كسمبر 3 ( 2019ق.
( ) 1صندوق النقد الدولي ،آفاق االقتصاد العالمي :اإلغالق العام ال بير واشنطن ،صندوق النقد الدولي  ،أبريل
،2020ص . 2
(  ) 2أدريان توبياس ،االستقرار النقدي والمالي أثناء تفشي فيروس كورونا ،تاريخ االسترداد 12 ،ديسمبر،2020 ،
-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/11/blog030920-monetary-and-financial
:الدولي النقد صندوق stability-during-the-coronavirus-outbreak
(  ) 3المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أبريل ، 2020 ،وباء كورونا المستجد  -نماذج من استجابات الدول
لطوباء وتداعياته عطى  - https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPSمن، 2020 ،
 PDFDocumentLibrary/ACRPS-Report-on-COVID-19-Pandemic-April2020.pdfص .30
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الشكل رقم  5يوضح انعكاسات جائحة كورونا على أهم مؤشرات أسواق األسهم العالمية
في الفترة من يناير  2020حتى يوليو 2020

المصدر /د .حريد رامي  ،تاميََن عبدالكريم ،مجلة أفاق للدراسات االقتصادية ،العدد  ،)2021(1ص .63

نالحظ من خال الشه ل رجم (5ق أت مسشهرام األاههم ال الميا جم شههمم انخ اضهام كبرى زماكا من
ش ه هههر مارس  2020ذلت نالتضامن مع إوالت مردما الص ه ههحا ال الميا أت ال كوفيم  19جم تحو
إلم جائحا ،ف م ورل كل من مسشههر ا جونض ،فوتسههي  100ني اي أ نم مسههتوى مع نهاكا شهههر
مارس أكثر من  %25يرجع ذلت إلم التراجع الكبير في مستوى الرمو ايجتصا ي حالا ومم ك ين
الخول الذي يرتا المسه ه ههتثمرين من جرال انتشه ه ههار فير س كور نا المسه ه ههت م ،وليه جامت ح ومام
الم ناتخاذ م مووا من اإلجرالام زتخصه ه ه ه ه ههي مبالغ ماليا م تبرة لموم ال طاوام ايجتصه ه ه ه ه هها كا
المتضههررة وم ال طاع الصههحي ،ناإلضههافا إلم ذلت خ ضههت البروم المركضيا في ال ميم من البلمات
أاه ه ار ال ائمة من أجل إن اا الرش هها ايجتص هها ي ،حيش زمأ ايت ا ال ام لمسشه هرام أاه هواق األا هههم
نالتحس ه ههن التمري ي ،لكن ن يت في المس ه ههتوى الس ه ههالب ف ي نهاكا ش ه هههر يوليو 2020اه ه ه ل مسش ه ههر
فوتسي  100انخ اضا ك مر زه  %، 3.19انخ ض مسشر ا جونض نم مار  %، 3.13شهم مسشر
ني اي انخ اض ه هها جمر  %، 2.5ال ل اا ه ههت ا م األاه ه هواق ال الميا مرذ ذلت الحين ن ض م اا ه ههبها
نسه ههبب اإلجرالام المتخذة من ارل الح ومام لكن ن ض المحللين حذر ا من أنها جم تكوت مت لبا
حتم تهمأ المخا ل انتش ه ه ه ه ه ههار موجا فانيا من ال ير س مما ك س ومم ك ين المس ه ه ه ه ه ههتثمرين نشهه ه ه ه ه ههأت
المست بل.
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المطلب الرابع  :التأثير على قطاع السفر والسياحة
و ب انتشار فير س كوفيم  19في مختلل أنحال ال الم تم اتخاذ من م مووا من اإلجرالام الوجائيا
من حدر للت وا

إ الق لألماكن ال اما كالمراكض الت اريا المرتضهام ال اما الممارس كما تم أكضا

تخفيض وم الموظ ين في أماكن ال مل ت ييم حركا الس ر زتخفيض وم الرحالم

لع للحم

الم ليا ،ي تبر جطاع الر ل من زين ال طاوام األكثر تأف ار ن واجب ت شي جائحا كور نا ،إذ أت ابب
جو مساساته هو ن ل األشخاص البضائع في جميع أنحال ال الم ،فهو يرتب نش ل فيع ن طاوام

أخرى ك طاع الس ر ،السياحا ،الت ارة األوما  ...يرها ،كما أنه كح ض ايجتصا ال المي من خال
ر

مختلل م وناته

ضمات حركته،

للر ل ال وي خال ال ترة :2020-1945

الش ل رجم  6يوض تطور وم المسافرين المستخممين

الشكل رقم  6يوضح تطور عدد المسافرين المستخدمين للنقل الجوي خالل الفترة 2020-1945

المصََََََََََََََََدر /تقرير منظمة توحيد الطيران ،ICAO2020ص.6

نالحظ من خال الش ل رجم (6ق أت وم المسافرين المستخممين للر ل ال وي في تضايم مستمر مرذ

ارا 1945ولم الر م من مر ر ال الم ن مة أفمام ( أفما الر

لسرا ، 1973الحر زين إيرات

ال راق ،أحماث الحا ي وشر من ابتمبر ،األفما الماليا ال الميا  2008ير أت أفما كور نا تسببت
في انهيار حا

ير مسبوق في وم المسافرين نتي ا لع الحم

الم ليا ت ليع الرحالم ال ويا

المحليا ،حيش من المتوجع تس يل انخ اض وام في وم الركا ال ويين قالم ليين المحليين ( يت ار ا

زين % 59إلم % 60في وام  2020م ارنا ن ام  2019ق  ،وليه اتتأفر شركام الطيرات نشمة
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اتتحمل خسائر جم م تبرة كما ايمر جطاع السياحا ال الميا نأفما وري ا نسبب األفما الصحيا
ال الميا التمازير الوجائيا التي أواجت ومليا الحركا السياحيا الس ر.
حيش تكبمم شركام الطيرات خسائر م تبرة تراج ت وائمام السياحا زرسب كبيرة ،الش ل التالي
يبين تأفيرام جائحا كور نا ولم حركا الر ل ال وي الم ليا:

الشكل رقم  7يوضح توقعات أثر كورونا على قطاع النقل الجوي

المصََََََََََََََََدر /تقرير منظمة توحيد الطيران ،ICAO2020ص.4

نالحظ من خال الش ل رجم (7ق أت شركام الطيرات الممني جم اتمرم نخسائر م تبرة نسبب جل
مختلل رحالم ايرات الركا

حو ال الم ،تتوجع مردما الطيرات الممني في الرصل األ

من وام

 2021انخ اض إجمالي يت ار ا زين % 30إلم % 37من الم اوم التي ت ممها شركام الطيرات-
انخ اض إجمالي زين  903إلم  1264مليوت مسافر -تكبم خسارة في إجمالي اإلي ار ام التشهيليا
لشركام الطيرات نحوالي  135إلم  183مليار ير أمري ي(1ق.
تسببت جائحا كور نا في انخ اض حا في وم المسافرين نسبب ال يو الم ر ضا ولم حركا التر ل،
ف ا لت ميرام األمم المتحمة اتترجم ال يو المرتبطا ن وفيم  19في األشهر الم بلا إلم خسائر ضخما
ل طاع السياحا ال طاوام ذام الصلا ،حسب المرااا التي أجراها مستمر األمم المتحمة للت ارة

الترميا فهت جطاع السياحا هو أحم ال طاوام األكثر تضر ار من األفما ( هذا ال طاع الذي فر حوالي

 300مليوت ظي ا في جميع أنحال ال الم خال ارا 2019ق يتوجع أت يرخ ض الطلب ولم الس ر
الم لي من  850مليوت إلم  1.1مليار اائ

لي ،ح م خسائر يت ار ا زين 1200

 3300مليار

(/https://www.francetvinfo.fr/2020 )21
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ير للسياحا ال طاوام ذام الصلا مثل ال را ق المطاوم الش ل رجم  8يبين نسب انخ اض وم
السياا الم ليين إلم اكا أ سطس .2020
الشكل رقم  8يوضح نسب انخفاض عدد السياح الدوليين
من يناير 2020الى غاية أكتوبر 2020

المصدر  :تقرير منظمة السياحة العالمية 2020

تستمر جيو الس ر التي تم فرضها اات انا ل ائحا كور نا في التأفير ولم السياحا ال الميا نشمة،
حسب م طيام الش ل رجم (8ق يتبين أت وم السياا الوافمين الم ليين زمأ ناينخ اض نش ل تمري ي
زماكا من شهر يراير نالتضامن مع زماكا ظهور ال ير س ،حيش زلغ اينخ اض أولم مستوياته خال

شهري أزريل  %97مايو  %96نسبب تشميم ال يو ولم حركا الس ر الم لي ،ليتم تس يل تحسن
افيف زماكا من شهر يونيو نتي ا لبماكا رفع الحدر ولم حركا الر ل ال وي نش ل تمري ي.
ل م انخ ض وم السياا الم ليين زرسبا  %80في شهر يوليو

 % 77في شهر أ سطس ،هما

أكثر الشهور اف حاما في السرا (موام الصيف في نصل الكرة الشماليق ،يبلغ اينخ اض في وم
السياا حتم شهر أكتو ر جرانا  700مليوت اائ (م ارنا نال ترة ن سها من وام 2019ق يترجم ذلت
إلم خسارة ت مر زه  730مليار ير في اإلي ار ام دا رام السياحا الم ليا ،هو ما كمثل أكثر من
فمانيا أض ال الخسائر التي تكبمها جطاع السياحا خال األفما ايجتصا كا الماليا ال الميا ل ام
 ، 2008ي ي اض الطلب ولم الس ر ضعي ا إلم حم كبير نسبب ومم الي ين المستمر نشأت الو ال
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ان مام الث ا ،فل م تم تس يل انخ اض جمر  % 83في وم السياا الوافمين خال شهر أكتو ر ،فع
احمث ايت اهام تتوجع مردما السياحا ال الميا انخ اضا إجماليا زرسبا  %70ت ريبا لكامل وام
 ، 2020تتوجع م مووا خبرال مردما السياحا ال الميا انت اا السياحا الم ليا في وام ،2021
يايما في الر ع الثالش ،الرسبا له % 20من الخبرال كم ن أت كحمث هذا اينت اا ف

في وام

 ، 2022يردر إلم جيو الس ر ولم أنها ال قبا الرئيسيا أمام ت افي السياحا الم ليا ،كذلت ايخت ال
البطيل لل ير س ومم جو ف ا لمى المسافرين ،كما يحظ الخبرال وقبام رئيسيا أخرى أمام اينت اا
ك مم جو اات انا متكاملا زين البلمات لضمات زر توكويم مرس ا ،تمهور البيأا ايجتصا كا

(1ق

.

( )1تقرير منظمة السياحة العالمية .2020
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الخاتمة
فت فير س كور نا المست م البا

أمام أفما دحيا اجتصا كا والميا لم كسبع لها مثيل من حيش

الرطاق الح م ،فال الم يواجه حاليا ركو ا حا ا لم كشهم مرذ أفما الكسا الكبير نسبب اإلجرالام
الوجائيا التي كطلع وليها األ الق الكبير ،حيش تأفرم ال ميم من ال طاوام ايجتصا كا مرجام
مت ا تا ،ل م تم التودل من خال هذا البحش إلم م مووا من الرتائج أهمها:
-

تمثل األ أا تهميما خطي ار للبشريا ولم مر التاريخ ،الر م من الت مم التكرولوجي الطبي الذي
دل إليه اإلنسات في ال صر الحميش فسيب م هذا التهميم جائما مست بال ،حيش كش ت أفما

كوفيم- 19-ولم هشاشا المردوما الصحيا حتم في الم
في ف مات حياة أكثر من مليوت شخ

المت مما ،فل م تسببت هذ ال ائحا

ولم المستوى ال المي  ،جم زلغ وم حايم اإلدانا

المسكمة حوالي  87مليوت حالا ،تم تس يل أكثر من  8.1مليوت حالا فاة إلم اكا 07

يراير.2021
-

ناإلضافا إلم اآلفار الصحيا التي تخل ها ال وائ فهت تماعياتها تمتم إلم ال وانب ايجتصا كا
ايجتماعيا ،حيش تسببت جائحا كوفيم  19في خو ال الم في أفما دحيا امتمم تماعياتها
لتصب أفما اجتصا كا نامتياف ،ذلت وبر جروام التران

المالي

تشانت التبا

الت اري،

ناإلضافا الم حركا تر ل األشخاص وبر الحم .

-

خل ت جائحا كوفيم - 19-ضر ار كبي ار ولم مستويام الت ارة الم ليا تمفع الوار ام  ،هو ما
ومع من ات اهام الركو التي كشهمها ال الم ،حيش تسببت إجرالام األ الق المسجت مواجع
اإلنتا

تخفيض ااوام ال مل خادا في الصين الم

الصراعيا لم

أخرى ناألخ

الكبرى في ت ليع الصا رام للممخالم

ما ت لع مرها نصراوا السيارام اإللكتر نيام ،كما شهم الطلب

ولم المرت ام الهذائيا الصيمينيا م مام الحماكا الشخصيا انت اشا ملحوظا ،ل م شهمم

الت ارة اإللكتر نيا إ با كبي ار من ارل المستهلكين حو ال الم ،حيش ورفت شركام الت ارة
اإللكتر نيا نموا م تب ار في المبي ام مما ان س ولم فيا ة فر ام هذ الشركام ارت اع يم

أاهمها ولم رار شركا أماف ت.
-

شهمم األاواق الماليا اضطرانا حا ا نسبب تماعيام جائحا كور نا ،حيش انهارم أهم المسشرام

في األاواق الماليا لتصل إلم أ نم المستويام نسبب ومم الي ين الخول الذي يرتا المستثمرين
نشأت المست بل ،كما أت الشركام تواجه ارت اوا في تكاليف التمويل ورم الل ول إلم أاواق
األاهم السرمام ،هذا التشميم الحا

الم اجت في األ ضاع الماليا كش ل وبأا ف يال ولم

الرشا ايجتصا ي.
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-

ك تبر جطاع الر ل من زين ال طاوام األكثر تضر ار ن واجب ت شي ال ائحا ،فل م تأفرم
شركام الطيرات ال المي نشمة مس لا خسائر جم م تبرة ت مر نحوالي  390مليار ير،
وليه انت لت األفما لتمس جطاع السياحا نسبب إجرالام لع الحم

من المتوجع تس يل

خسائر ت مر نحوالي  1200إلم  3300مليار ير في جطاع السياحا ال طاوام األخرى
المرتبطا زها.
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قائمة المراجع
التقارير


اي نكتا ،وم الخاص زتحمكام كوفيم 19ولم ايمن ايجتصاي .2020 ،



ت رير الل را ايجتصا كا ألمري ا الالتيريا الكاريبي .2020



ت رير مردما السياحا ال الميا .2020



درم ق الر م الم لي  ،فاق ايجتصا ال المي اإل الق ال ام الكبير اشرطن ،درم ق الر م

الم لي  ،أزريل .2020


درم ق الر م ال ر ي ،ت رير فاق ايجتصا ال ر ي .تاريخ اياتر ا  28ا سطس2020 ،



درم ق الر م ال ر ي ،ر التمويل اإلاالمي في حايم ال وائ  ،وبمالكريم أحمم جرم ف ،ازوظبي



مركض المست بل لألنحاث المرااام المت مما ،دمفا محمم محمو  ،إ ارة أوما األ أا ( مماخل

 ،يونيو .2020

ير ت ليمكا لتكيف ال طاع الخاص مع جائحا كور ناق  .أزوظبي ،مايو. 2020


مركض المست بل للمرااام األنحاث المت مما ،إيها

خلي ا ،كيف تهير التكرولوجيا إ ارة الحياة

اليوميا خال أفما كور نا ،أزوظبي ،أزريل . 2020



مردما الصحا ال الميا 11 .مارس ، 2020 ،المالحدام ايفتتاحيا التي أ لم زها الممير ال ام
لمردما الصحا ال الميا في اإلحااا اإلوالميا نشأت مرض كوفيم 19-في  11مارس 2020
.تاريخ اياتر ا  10كسمبر، 2020 ،من مردما الصحا ال الميا.



المردما ال ر يا للتر يا الث افا ال لوم ،جائحا كور نا كوفيم  19تماعياتها ولم أهمال الترميا

المستماما  ،2030عيسم حرات ملكا ي  ،األر ت  ،يوليو . 2020
الدوريات


م لا اتحا المصارل ال ر  ،ايراريوهام تأفير جائحا كور نا ولم نمو ايجتصا ال المي
ال ر ي ،اتحا المصارل ال ر يا ،ازريل . 2020



أحمم بولي،

الطاهر توايتيا ،رااا تحليليا فع ندرة شاملا ألهم فار جائحا كور نا

(كوفيم 19ق ايجتصا ال المي – األفما ال الميا ، 2020م لا ال لوم ايجتصا كا ولوم
التسيير ، ،ال م الخاص ،ابتمبر .2020
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جال وضيض ، ،جرالة في تماعيام األفما الصحيا ال الميا  ،تأفير  covid 19ولم جطاع
السياحا الس ر .م لا ال لوم ايجتصا كا ولوم التسيير  ، ،الم لم  ، 20ال م الخاص
ابتمبر.2020 ،



حريم رامي  ،تاميههن وبمالكريم  ،م لا افاق للمرااام ايجتصا كا  ،ال م  1ارا 2021

شبكة المعلومات الدولية


https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general- .

s-opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovi


https://www.amf.org.ae/sites/default/files/aeo/2020/AEO_August_2
020_v_1.pdf



أ ريات تو ياس ،ايات رار الر مي المالي أفرال ت شي فير س كور نا ،تاريخ اياتر ا ،
كسمبر،

12

،

2020

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/11/blog030920-monetary-and-financial

الم لي الر م درم ق stability-during-the-

coronavirus-outbreak



ت رير أ نر ا ،فير س كور نا المست م ( كوفيم 19ق تاريخ اياتر ا  10مايو5 ، 2020 ،
.2020

مارس

www.unrwa.org//health_awareness_on_coronavirus_civid-19_public_-_ arabic.pdf


المركض ال ر ي لألنحاث

من

اات انام

رااا السيااام ،أزريل ، 2020 ،ال كور نا المست م  -نماذ
الم

للو ال

تماعياته

-https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS

ولم
من،

،

2020

PDFDocumentLibrary/ACRPS-Report-on-COVID-19-Pandemic. April2020.pdf
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دراسة أصناف الزيتون الموجودة في وادي بني وليد
واآلفات المنتشرة والعوامل البيئية المؤثرة على زراعة
الزيتون بمنطقة بنى وليد – ليبيا
أ.عائشة ميالد أبومهارة  -كلية الزراعة -جامعة بني وليد
د .أسامة السنوسي المة -كلية الزراعة -جامعة بني وليد
الملخص:
أجريت هذ

المرااا زوا ي الضيتوت في مميرا زري

ليم ،ليبيا ولم ش رة

الضيتوت  Olea Europaea. Lخال الموام الضراوي (2021 2020قم ،حيش تم رااا األدرال

المحليا األجربيا المضر وا ،اإلدانام الرات ا ون المسببام المرضيا اآلفام الحشريا المرتشرة،

إضافا إلم رااا ال وامل المراخيا البيأيا المسفرة ولم فراوا أش ار الضيتوت نالمرط ا .أ ضحت

البيانام المتحصل وليها من خال هذ المرااا أت وم أش ار الضيتوت المضر وا نمرط ا المرااا تبلغ

 35ألل ش رة ،أت الضراوا فيها ير متمافلا .أ ضحت نتائج التصري ام أنه يوجم أر ا أدرال
محليا ألش ار الضيتوت تضم درل راالي ،جهرجاشي ،جراومي( ،مراري أ شمهالليق تت ار ا أومارها من

 350 – 250ارا،

فالفا أدرال أجربيا هي (الضيتوت ار يرا اياباني ،درل كوراتيرا ايكطالي،

كايماتا اليونانيق تت ار ا أومارها من  12-5ارا .كانت أهم اآلفام الحشريا ال طريا التي ا لتها

هذ المرااا زوا ي زري ليم تتمثل في ذنانا فمار الضيتوت ،حشرة المن ال طري ،اواا أفرع الضيتوت،
مرض ذزو ال يو افريوم ،إضافا إلم ن ض األمراض ال سيولوجيا كر

ورصر الحميم في ن ض أش ار

الضيتوت المهر اا .حيش تسببت هذ اآلفام الحشريا أض ار ار نالها نالمحصو خادا ورمما أهملت
ومليام الم افحا ،ف م شهمم مرط ا المرااا أضرار كبيرة جلا في اإلنتاجيا خال الخمس اروام

الماضيا .كما خلصت المرااا إلي أهم األضرار الرات ا ألش ار الضيتوت من ومة ووامل فراعيا تتلخ

أهمها في األضرار الرات ا ون ال مليام المختل ا ل طل جري فمار الضيتوت ،األضرار الرات ا ون
الحرائع ،األضرار الرات ا ون أوما ت ريف ح ر التر ا زوا ي زري ليم ،إضافا إلم األضرار الرات ا

ون اين رافام الطبيعيا ووامل الت ريا .تودي المرااا نايهتمام نأش ار الضيتوت خادا األش ار
المحليا ،ال مليام الضراعيا جبل

م جري فمار الضيتوت ،م افحا األمراض المرتشرة للت ليل من الضرر

الراتج للمحاديل توفير مستلضمام اإلنتا للرفع من اإلنتاجيا.

كلمات مفتاحيه :أفام أمراض الضيتوت ،أدرال الضيتوت ،الضراوا الب ليا ،ا ي زري ليم.
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Abstract- This study was conducted in Wadi Al-Zaytoun in Bani Walid,
Libya, on the olive tree Olea Europaea. L during the agricultural season
(2020 and 2021), to study the following objectives: local and foreign
cultivated varieties of olive tree, the common olive tree diseases which
caused by pathogens and common insect pests, and the climatic and
environmental factors affecting the cultivation of olive trees in the study area.
The data obtained through this study showed that the number of olive trees
planted in the study area is 35 thousand trees, and that the cultivation of
olives is not symmetrical. The results of the classifications showed that there
are four local varieties of olive trees, including the Rasli, Qarqashi, Kartoumi,
(Marari or Shamlali) aged from 250-350 years, and three foreign varieties
(Spanish Arbequina, Italian Coratina, and Greek Kalamata), aged From 512 years old. The common pests recorded by this study was: olive fruit fly
(Bactrocera Oleae), cotton aphid (Euphyllura Olivina), olive branch weevil
(Hylesinus Oleiperda), fusarium wilt disease caused by fungus (Fusarium
oxysporum f. sp. Cucumerinum), in addition to some physiological diseases
such as iron deficiency in some planted olive trees. As these insect pests
caused severe damage to the crops, especially when control operations were
neglected during the past five years in the study area. The study was also
reported the most important damages caused to olive trees resulting from
several agricultural factors, such as: damages resulting from olive picking
and harvesting methods dredging and excavating the soil in the study area,
natural erosion and other factors. Thus, the study recommends paying
attention to olive trees, especially local trees, and agricultural operations
before and after harvesting olive fruits, and combating common diseases to
reduce the damage caused to crops and providing production requirements
to increase productivity.
Keywords: Olive trees, Pests and diseases of olive trees, olive varieties,
rain feed agriculture.
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المقدمة:

–

ت تبر ش رة الضيتوت  Olea europaea. Lمن األش ار ائما الخضرة التي تضرع في

المرااع شبه اياتوائيا التي لها ال مرة الكبيرة ولم تحمل ال ال جلا الميا  .تحدم مرط ا حوض
البحر األزيض المتوا زرسبا واليا تصل إلم  % 98من أش ار الضيتوت في ال الم (أزو ورجو ،

.(1998

اف ا م أوما أش ار الضيتوت زليبيا في السروام األخيرة ند ار لالهتمام الكبير زهذ الش رة

فبحسب زيات اازع لو افرة الضراوا الليبيا ،فهت أوما أش ار الضيتوت زليبيا دلت إلم (8,000,000ق
فمانيا ماليين ش رة تتركض  % 90مرها في المرااع الساحليا السلا جبا ن واه .حيش ترتج ليبيا
التي تتبوأ المركض الحا ي وشر نهنتا الضيتوت ولم مستوى ال الم ،حوالي  150ألل ان من المحصو

ارويا،

اإلنتا المحلم لضيت الضيتوت يرتج ما ك ار  30ألل ان من الضيتوت ف ا لبيانام مردما

األ ذكا الضراوا التان ا لألمم المتحمة (FAOق ،حيش جمر اإلنتا ألش ار الضيتوت في ليبيا للسروام

األخيرة نحوالي (188975ق189425( ،ق190340( ،ق ان من الضيتهوت للسروام المتتاليا،2018 ،

 ،2020 ،2019يرتج مرها (51538.6ق51661.4( ،ق51910.9( ،ق ان من فيت الضيتهوت لر س

السروام ولم التوالي ،حسب زيانام خادا من افرة الضراوا نطرازلس .ت تبر أش ار الضيتوت في ليبيا

األكثر ت مي ار حيش يوجم في زري ليم أش ار يضيم ومرها فوق  300ارا ،تش ل األش ار التي يضيم

ومرها ون  100ارا حوالي  %80من مساحا الضيتوت في ا ي زري ليم .ت رل زري ليم ن ثافا
أش ار الضيتوت ال و ة ال اليا لضيت الضيتوت مرذ ال مم ،فيوجم وم من م ادر الضيتوت ال مكما األفريا

ن ثرة في المميرا.

تستهلت فمار الضيتوت وا ة كهذال ،كما كستخمم الضيت الراتج مرها كم ال إضافا إلم ااتخمامها

كمصمر للطاجا اوال نالحرق المباشر للحطب أ زتحويله إلم فحم أ في ااتخمام فيته ل نارة .تحتوى
فمار الضيتوت الراض ا ولم حوالي (% 55-50ق من فنها مال حوالي ( %25-22ق فيت 1.51( ،
%ق أمالا م منيا %19( ،ق كر وهيمرام%1.65( ،ق زر تين %5.84( ،ق اليلوف ،كما أت لكل

100جرام من فمار الضيتوت تحتوى ولم حوالي ( 500-300ق حمة

ليه من فيتامين  Aحوالي

(200-144ق ا ر حراري ناإلضافا إلم فيتاميرام .(Gulfraz et al., 2009; Kiritsakis E, B

) et al,. 1998من ناحيا أخرى جم أت فمرة الضيتوت ألحم األدرال اليونانيا تحتوى ولم ( 386ق

كالسيوم 14 ( ،ق حميم192( ،ق ما رسيوم2( ،ق مر ريض683( ،ق كلور م ااه نال ضل في المليوت(ppmق
)Conte et al., 2020 ;Gutfinger, 1981ق.
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كحتل فيت الضيتوت أهميا كبيرة من زين الضيوم الرباتيا ند ار ألهميته التهذ يا  ،فهو أفضل أنواع الضيوم
المهوت هضما هو رم نال يتاميرام األمالا الم منيا األحماض المهريا الهير مشب ا الالفما

للمحافدا ولم دحا االما جسم اإلنسات ) ،(Mailer, 2005; Mele et al., 2018كما أنا
مصمر متميض للطاجا الح ارريا ،هذا فضال ون فوائمة الطبيا التي ت له يل ب
ارت اع ضه المم الوجاكا من ارت اع الكولستر

ر هاما في وال

كذلت وال ال ميم من األمراض السراانيا ال لمكا

).(Gulfraz et al., 2009; Visioli & Galli, 1998

كمتلت فيت الضيتوت جمرة واليا ولي م ا ما األكسمة نالم ارنا نالضيوم المأكولا األخرى

ينخ اض محتوا من األحماض المهريا الهير مشب ا ناإلضافا إلي محتوا من الموا الهير متصبرا
مثل التوكوفير يم المركبام ال يروليا ( .(Clodoveo et al., 2005; Ismail, 1998 ;Baldioli
et al., 1996
ذكر (حسن; 1995 ،وبم ال تاا2003 ،ق أت فيت الضيتوت مثل ناجي الضيوم الرباتيا حيش
يتركب من الموا المتصبرا (فالفي ال ليسريمامق التي تمثل  %99من تركيب الضيت الموا الهير
متصبرا تمثل (%1ق ،ي تبر حمض اي لييت هو الحمض السائم في فيت الضيتوت حيش كمثل نحو
(%85ق  ،حمض البالميتت (%9-6ق ،حمض الليروليت (%4ق أما ناجي األحماض مثل البالميتوليت
حمض اياتياريت حمض الليروليريت فهي تمثل نسبا مرخ ضا (فر 1995 ،ق .كما جم أت فيت
الضيتوت المستخل

من البذرة رم نحمض الليروليت في حين أت فيت الضيتوت المستخل

من لب الثمرة

رم نحمض اي لييت ،يحتوى فيت الضيتوت أكضا ولم إنضيمام  Lipasesموا ملونا مثل الكلور فيل
الضانثوفيل موا وطريا تكسبه رائحا ا م خاص مميض (Tsimidou, 1999; Vinha et al.,
)2005
تش ل أش ار الضيتوت المثمرة المخل الرئيسي لل طاع الضراوي الليبي حيش ت تبر فراوا الضيتوت
من أهم الضراوام الت ليمكا الب ليا في مميرا زري ليم تش ل األش ار المثمرة مصم ار رئيسا من مصا ر
اإلنتا الضراوي في ليبيا ،تحتل م انا هاما زين ورادر اإلنتا الهذائي من خال تلبيتها ل ضل من
المتطلبام اياتهالكيا الهذائيا للس ات ،إضافا إلم ذلت المخل الضراوي ال يم ،للميلا ولم أهميا
أش ار الضيتوت ك ي اإلشارة إلم أت نسبا مساحا األراضي المضر وا نالضيتوت ت ا
المساحا اإلجماليا المضر وا ناألش ار المثمرة التي ت تمم ولم ميا

) (80 %من

األمطار في الري.
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جم ذكر )– (2021
 Alazragh et al.,من خال

رااا ن ض المسشرام إلنتا الضيتوت ل يرا مختارة

من مضاروي مميرا ترهونا ،أت ارت اع نسبا إنتا الضيتوت في فترام انخ اضه في فترام أخرى ت تمم
ولي م ميم تساج األمطار ،أت إنتا الضيتوت ك تمم زرسبا جم تصل إلم ما ك وق  %80ولم
الضراوا الب ليا .كساهم ايهتمام زضراوا تحسين إنتاجيا أش ار الضيتوت خادا في المرااع الضراعيا،
التحميم مميرا زري ليم التي تمثل حالا هذ المرااا ،حيش تشهل أش ار الضيتوت مساحام شائ ا من
األراضي الضراعيا نالمميرا خادا مرط ا المرااا ( ا ي زري ليمق .من هذا المرطلع فات هذ المرااا
تهمل إلم الت رل ولم ال وامل البيأا التي تسفر ولم فراوا أش ار الضيتوت نمرط ا المرااا ،الت رل
ولم األدرال الموجو ة م رفا األمراض اآلفام المرتشرة التي تصيب أش ار الضيتوت أابا
اإلدانا .كما تهمل هذ المرااا أكضا إلم فيا ة توعيا المضاروين لت ا ى ن ض الم امالم التي ت رى
ولم فمار الضيتوت خال موام الحصا

تسفر البا ولم جو ة الضيت الراتج.

المواد وطرق العمل :

منطقة الدراسة:

ت تبر مميرا زري ليم إحمى الممت الليبيا الم ادرة التي تتميض نمساحتها الشاا ا ابي تها

ال بليا ،جهرافيا ت ع المميرا في شما

ر ليبيا زين ائرتي ورض  32.8 – 31شماي- 13.5 ،

 15شرجا ،تبلغ مساحتها حوالي  19710كيلومت ار مر ا ،أما نالرسبا للحم
من الشما مميرتي ترهونا مسالته ،من ال رو

ال هرافيا للمميرا فيحمها

تحمها مميرا نسما من الشرق مميرا ارم ،من

الهر ال بل الهر ي ،أما من الشما الشرجي فتحمها مميرا مصراتا.
ترا لت المرااا مرط ا ا ي الضيتوت نمميرا زري ليم الذي ك سم المميرا إلم نص ين مساحته
 18.86كيلومت ار مر ا ،كمتم ا ي زري ليم زماكا من مرط ا ال رجوما ر المميرا نهاكا نمرط ا
ال طمات شرجها .كما كحي نالوا ي ا وا جبليا هي المصمر الرئيسي لالات ا ة من الميا أفرال موام
األمطار حيش ك تمم الوا ي ولم التهذكا الب ليا التي تأتي ولم هيأا ايو من أوالي ال با

خادا

من مرت ام ال با من مميرا ريات ال ر ات.
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صورة توضيحية لمنطقة الدراسة
مشكلة الدراسَََة

األهميا ايجتصا كا ألش ار الضيتوت ممى تأفرها ناآلفام األمراض المرتشرة.
تتمثل مش لا المرااا في

 -1التذزذ

الحا في إنتاجيا الضيتوت في المرط ا.

 -2تركض فراوا أش ار الضيتوت في المرط ا نش ل ير متمافل.
أهمية الدراسة:

ت ريف ناألدرال المحليا األجربيا الموجو ة في ا ي زري ليم ممى مالئمتها للدر ل المراخيا،
م رفا المسببام المرضيا األمراض ال سيولوجيا اآلفام الحشريا التي تصيب أش ار الضيتوت

نمرط ا المرااا.
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أهداف الدراسة:

–

تهمل هذ المرااا إلم إزراف تأفير ال وامل البيأيا ولم فراوا أش ار الضيتوت في مميرا زري ليم،

ض المتهيرام الخادا نش رة الضيتوت (أدرال األش ار المهر اا – ابي ا األرض المضر وا –
نوع التر اق .تحميم أهم اآلفام الحشريا ال طريا إضافا إلم األمراض ال سيولوجيا التي تسفر ولم فراوا
أش ار الضيتوت نمرط ا المرااا.
حدود الدراسة:

ند اُر لص و ا تأمين البيانام الت صيليا لكل مضارع أش ار الضيتوت نالمميرا ،ف م اجتصرم المرااا

ولم ا ي زري ليم ناوتبارها مرط ا ير ممر اا.
الحدود الزمانية2021/2020 :

طرق العمََََََََََََََل:

تم جمع البيانام الخادا نأوما أدرال أش ار الضيتوت من خال الضيارام الميمانيا إلم مرط ا المرااا
( ا ي الضيتوتق ،إضافا إلم البيانام المتحصل وليها من جطاع الضراوا نمميرا زري ليم.

لم رفا أهم اآلفام الحشريا األمراض التي تصيب أش ار الضيتوت نمرط ا المرااا ،جام الباحثوت ن مع

ويرام من األش ار المصانا للكشل ال ح

لم رفا المسببام المرضيا لألمراض المرتشرة نمرط ا

المرااا.

كما تم أكضا ايات انا نالم ادر الموجو ة نمميرا زري ليم لم رفا كميا اإلنتا لضيت الضيتوت الم صور
من األدرال المختل ا نايوتما ولم الضيارة الميمانيا.
النتائج والمناقشات :

أجريت هذ المرااا ولم محصو الضيتوت للموام الضراوي  2021-2020م نمرط ا ا ي الضيتوت

نمميرا زري ليم ،حيش أت الضراوا في مرط ا المرااا ير متمافلا ،تبلغ وم األش ار المهر اا
نمرط ا المرااا ف

( ا ي زري ليمق حوالي  35ألل ش رة حسب م ازلا مع ال املين نم تب جطاع

الضراوا زبري ليم.
أصناف أشجار الزيتون المحلية واألجنبية الموجودة بوادي بني وليد

من خال الضيارام الميمانيا التصري ام التي أجريت نمرط ا المرااا ولم أش ار الضيتوت

المهر اا إضافا إلم اإلحصائيام المتحصل وليها من جطاع الضراوا نمميرا زري ليم ،تبين أنه يوجم
أر ا أدرال محليا ألش ار الضيتوت هي راالي ،جرجاشي ،جراومي ،مراري (شمالليق ،إضافا إلم
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األدرال األجربيا مرها الضيتوت ار يرا اياباني ،درل كوراتيرا ايكطالي ،كايماتا اليوناني .حيش
تت ار ا أومار األدرال المحليا ما زين  350 – 250ارا ،تش ل األش ار التي يضيم ومرها ون

 100ارا حوالي  %80من مساحا أش ار الضيتوت في ا ي زري ليم ،زيرما األدرال األجربيا
فتت ار ا أومارها من  12-5ارا .يبمأ موام جمع فمار الضيتوت في ا ي زري ليم من شهر نوفمبر

حتم يراير.

أوالً :األصنَََََََََاف المحلية:-
 -1الصن المحََََلي راسََلي Olea Europaea

انتشار في مميرا زري ليم
ا
مواره األدلي مميرا زري ليم هو الصرل الرئيسي األكثر

حيش كشهل  % 80من المساحا المضر وا زوا ي زري ليم ،يتميض هذا الصرل نأت فمار دهيرة
الح م متوا

فت الثمرة  1.95رام (دورة 1ق .متوا نسبا الضيت لصرل راالي ،%24.78

متوا إنتا الش رة  48.6كهم .حيش ا لت اإلحصائيام ن م من الم ادر نمميرا زري ليم أت

متوا الضيت الم صور من فمار فيتوت درل راالي ت مر نحوالي  2.5لتر فيت لكل  25ك م

فيتوت.

 -2الصن

المحََََلي قرقََََََاشي Olea Europaea

مواره األدلي ارازلس ي رل نالمرااع المختل ا ن مة أامال مثل جبوجبي

كر في ،

فت الثمرة  0.89م (دورة 2ق .تصل نسبا الضيت إلم  %22متوا اإلنتا إلم 42

متوا

كهم ،في مميرا زري ليم ك مر متوا الضيت الم صور من فمار فيتوت هذا الصرل إلم حوالي 3.5
لتر فيت لكل  25ك م فيتوت.

 -3الصن

المحََََلي القرطََََومي Olea Europaea

يرتشر نمميرا زري ليم مسالته تتميض فمار نأنها اويلا الش ل (دورة 3ق .متوا الضيت

الم صور جمر زرسبا  2لتر فيت لكل  25ك م فيتوت نحسب زيانام من م ادر مميرا زري ليم.
 -4الصن

المحََََلي الشمَََََاللي Olea Europaea

يرتشر نمميرا زري ليم

ريات يتميض نأت فمار دهيرة الح م مستطيلا متوا

فت الثمرة

 2رام  ،متوا نسبا الضيت  ،%24.78متوا إنتا الش رة  48.6كهم( .دورة 4ق
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–أصنََََََََاف الزيتون المحلية المغَََََََروسة بوادي بني ولَََََََيد

دورة (1ق الصرل المحه ههلي اراههلي

دورة (3ق الصرل المحه ههلي جرا ه ههومي

دورة (2ق الصرل المحه ههلي جرجه ههاشي

دورة (4ق الصرل المحه ههلي شمه ههاللي

ثانياً :أصنََََََََاف الزيتون األجنبية المغَََََََروسة بوادي بني ولَََََََيد
 -1أربكيَََََََنا

أر يرا ناإلن ليضيا ) (Arbequinaهو أحم أنواع أش ار الضيتوت التي ترتشر فراوتها في

إابانيا أكضا ،يتميض هذا الروع ن مرته الكبيرة ولم تحمل رجام الح اررة المرخ ضا جما األجوال البار ة،

أما فمار فتتميض نأنها دهيرة الح م ريا اللوت (دورة 5ق ،مع ا م م تم فاكهي نووا ما جوام متين،
المرتج مرها فاكهي ،يت ار ا او أش ارها ما زين  9 -4.5مترا.
السبب الذي ك ل مذاق فيت الضيتوت ُ
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 -2كوراتَيََََنا

تتميض أش ار فيتوت كوراتيرا ناإلن ليضيا )Coratinaق نانتشارها ولم مساحام اا ا في

إكطاليا ،درل الثمرة دهيرة الح م تميل ولم اياتطالا (دورة 6ق ،تضت من  4-3جم تت ار ا نسبا
الضيت من .% 22-18

كما أت فيت الضيتوت المستخر مرها من أفضل أنواع فيوم الضيتوت المرتشرة ،الذي يتميض نمذاجه المر

جليال فوائم المهذكا ال ميمة ،يختلل موام جطل فمارها ناختالل المرا ،إذ جم يت ار ا ما زين أ ائل
أكتو ر إلم أ اخر يراير.
 -3كاالمََََََاتا

كايماتا ناإلن ليضيا ) (Kalamataيتميض ش ر هذا الصرل نأنه ائم الخضرةُ ،يم ن أت يضرع
مباشرة في التر ا في الهوال الطلع أ اخل حا يام للرمو أ ي ،وا ة ما تُط م أش ارها يم يًّا ،التالي
المضارع ،يت ار ا او هذا الروع ما زين  5.5إلم 6

فهت اري ا تكافرها تُ م األد ب نالرسبا ألدحا
متر ،كما أنها تتحمل ظر ل الط س البار ة ال افا( .دورة 7ق

دورة (6ق الصرل كو ارتهيه ههرا اإلكطالي
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دورة (7ق الصرل كايمه ه ههاتا اليوناني
العََََََوامل الجوية والبيئيََة المَََؤثرة على زراعة أشجار الََََزيتون بمدينة بني وليد

ترتب األوما الضراعيا ارتبااا في ا نال رادر المراخيا ،فاألمطار كميتها توفي ها الشهري،

الراو ا ال ويا ،رجا الح اررة ،الرياا ،اإلش اع الشمسي ،الصقيع ،الرمى ،لها تأفير ولم نمو الرباتام
األش ار المثمرة نما فيها الضيتوت أفرال مراحل نموها.

تخضع ليبيا في جملتها للمرا ،شبه الصح ار ي الذي كسو ال سم الشمالي من جارة أفريقيا يمخل

مرا ،زري ليم ضمن مرط ا المرا ،شبه الصح ار ي ،حيش يتأفر مرا ،المميرا ن مة ووامل ل ل أهمها

ايزت ا ون الساحل الذي يب م نحوالي  180ك م ،الواجع ضمن المرط ا الصح ار يا التي لها ان اس
ولم كميام األمطار المتساجطا
المراخيا الرئيسيا التي تل ب

رجام الح اررة في فصلي الصيف الشتال .تتمثل ال رادر

ار هاما في الضراوا ،هي األمطار ،رجا الح اررة ،الرياا الراو ا

الرسبيا ،نوع التر ا حيش يتطلب الربام لرمو نسبا مالئما من هذ ال رادر في زيأته التي يرمو فيها
إي ت ذر نمو .
 -1األمطَََََار

ت تبر األمطار من أهم ال رادر المراخيا في تأفيرها ولم إنتاجيا الضيتوت  ،فالمهم في ا و

األمطار هي م ات توفي ها ليس كميتها ،حيش تل ب

ار هاما في إفمار الضيتوت (ومار & محمم،

2018ق .ترتمي ليبيا إلم مرا ،حوض البحر المتوا المتميض نمرا ،م تم ماار في الشتال ،حار
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جال في الصيف ،يتركض المطر في فصل الشتال الذي يهطل خالله  % 70 -60من م موع
األمطار السرويا ،ت ل هذ الرسبا في فصلي الر يع الخريف ،تر مم في فصل الصيف ي تبر

تأفير ولم إنتاجيا الضيتوت في ليبيا ف ي السروام التي تضيم فيها كميام األمطار
ا
هذا ال امل األكثر
ير س هذا األمر إك ازيا ولم كميا نوعيا اإلنتا

حيش كختلل م م إنتا الضيتوت السروي في

مميرا زري ليم من ارا إلم أخرى السبب الرئيسي في ذلت هو ايوتما ولم ميا األمطار ألت الري
في ا ي زري ليم ن لي .ر م أت األمطار تس

كلها ت ريبا في نصل السرا الشتوي ،فهنها تتباين

تبايرا كبي ار من ارا ألخرى اوال في كميتها أ في توفي ها خال أشهر السرا ،حيش يتراج

المطر

تراجصا اري ا كلما ات هرا جها ال رو  ،نحيش يرخ ض م مله إلم  59ملليمت ار في السرا نمميرا زري

ليم ،إذ ي يضيم فيها م م تساج ميا األمطار السروي ون  110ملليمترام كحم أجصم .فيبمأ موام

تساج األمطار في شهر ابتمبر يستمر حتم شهر أزريل يبلغ أولم م م لتساج األمطار في

شهري كسمبر يراير ،أما ال ترة الصيفيا من شهر مايو حتم أ سطس فهي فترام جافا تماما تر مم
فيها ا و األمطار(ومار & محمم2018 ،ق.
 -2درجة الحَََرارة

ت تبر أش ار الضيتوت من أش ار حوض البحر األزيض المتوا التي ت ضل المرا ،الم تم

حيش أت متوا الح اررة في المرااع التي يضرع فيها الضيتوت تت ار ا زين ()ºC20 -15

ت حم ث

أي ضرر ولم أت ي ترخ ض رجا فراوته ون (7-5ق تحت الص ر .تختلل حاجا الرباتام للح اررة

فمرها ما كحتا إلم رجا ح اررة واليا مرها ي يرمو ي يثمر نحالا جيمة إي إذا ت رض لمرجا ح اررة

مرخ ضا أفرال فصل الشتال ،تتحمل أش ار الضيتوت رجا ح اررة مرخ ضا واليا أكثر من األش ار
ائما الخضرة األخرى لكرها ي تتحمل انخ اض رجا الح اررة إلم أكثر من  10رجا مأويا تحت

الص ر ،فم دم األدرال كحمث لها ضرر ورم رجا ح اررة (9.4 -ق رجا مأويا حتم كحمث نمو

جيم للما ة ال افا في الثمار فيا ة كميا الضيت فيها تحتا أش ار الضيتوت لصيف اويل مرت ع
الح اررة حيش تتأفر نسبا الضيت في الثمار تب ا لمرجا الح اررة حيش أت نسبا الضيت في الثمار ت ل
نانخ اض رجا الح اررة ومم توفر أش ا الشمس .ولم ال س من ذلت فهت الصيف الطويل المشمس

يس ي إلم فيا ة نسبا الضيت في الثمار كذلت فهت الح اررة الصيفيا ال اليا  35رجا مأويا فما فوق
تساوم في ت ميع الضيت في الثمار تب ير نض ها تحويل الموا إلم فيت اخلها إي أت الح اررة

ال اليا أفرال و م الثمار تس ي إلم تساجطها خادا إذا كانت مصحو ا زرياا جافا راو ا مرخ ضا،
كما تسفر الح اررة ال اليا خال فصل الر يع الصيف الخريف ولم فيا ة ف م األش ار للمال

ل

نمو الثمار كذلت ن ل الرمو الخضري.
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تحتا أش– ار الضيتوت لمرجام ح اررة مرخ ضا من أجل البراوم المتواجمة في نا األ راق
لتتخلع إلم زراوم فهريا كلما انخ ضت رجام الح اررة كلما تخلع وم أكبر من البراوم الضهريا.
يشتر أت تكوت رجام الح اررة الليليا أجل من  12رجا مأويا أت ي تضيم رجام الح اررة الرهاريا

ون  18رجا مأويا .ف ي السروام جليلا البر ن م أت وم البراوم الضهريا ولم األفرع جليلا ،متواجمة

جريبا من جواوم هذ األفرع ،حيش تبين أت البراوم الس ليا تحتا إلم كميا أجل من البر نالم ارنا مع
البراوم ال لويا.

إت أفضل مرااع الرمو نالرسبا للضيتوت هي ذام المرا ،شميم الح اررة دي ا البار ة شتال،

فالح اررة ضر ريا لت ميع الضيت في الثمار نض ها .أما زر الشتال فضر ري لضمات إنتا مرتدم،

فالضيتوت نحاجا إلم  2000 - 1600ااوا من البر هذ مطلو ا في فترة تخلع البراوم (ومار &
محمم2018 ،ق.
تتأفر رجام الحرارة في مميرا زري ليم ن مة ووامل مرها موج ها ال هرافي نالرسبا لم ائر ال رض
الب م ون المسطحام المائيا ،كذلت تضاريس المرط ا حيش أكسبت المرط ا الدر ل شبه

الصح ار يا للمرا ،،ارت اع في رجام الح اررة دي ا خادا في شهري يونيو يوليو انخ اضها في

شهور فصل الشتال أزر ها في شهري كسمبر يراير.
 -3الريَََََاح

تتمثل احتياجام أش ار الضيتوت للرياا في ن ل حبو الل اا لمسافام اويلا مما ك مل ولم

إحماث التلقي الخلطي( حبو ل اا من درل تل

أفهار درل خر )زين أنواع الضيتوت المختل اق.

من األمور الهير مراابا التي تمرع التضهير و م الثمار هو جو الرياا الشميمة خال فترة التضهير
التلقي .
 -4الََََرطََوبة النسَََََبية

ت مل الراو ا الرسهبيا في المرااع ال افا ولم تلطيف رجا الهوال ،فيطهر أفرها اضحا

في المرااع التي ت ل فيها األمطار فتصب راو ا ال و هي الممو المساوم الربام ون اريع
امتصادها زوااطا راو ا أ راجها ،ذلت ووضا ون الر

في ميا الري.

 -5التَََََربة

ترمو ش رة الضيتوت في مختلل أنواع التر زر اا نشر توفر الصرل ال يم ،لكرها ت و

في تر ا حسرا التهويا تر

في التر الطيريا الخفي ا المتواطا الكلسيا ( التي تبلغ نسبا الكلس

فيها %70ق ي ب أت ك وت ومع التر ا كافيا ياتي ا
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ي ل ون م مله في التر ا الطيريا الرابا الث يلا ذام المستوى المائي المرت ع فهي ي ترااب أش ار

الضيتوت .

أظهرم نتائج المرااا الميمانيا زين اإلنتاجيا نوع التر ا في أراضي ا ي زري ليم أت
الضراوا ير متمافلا ،أما التر ا الموجو ة نالوا ي فهي عبارة ون تر ا راو يا ،حيش ك تمم الوا ي
ولم التهذكا الب ليا ،ت تبر التر الراو يا من التر الخصبا الرات ا ون ووامل الت ريا للصخور،

فهي محملا نال را در الهذائيا التي تأتي مع ميا ايو األمطار من أوالي ال با

خادا من

مرت ام جبا مميرتي ريات ال ر ات فتست مع في ا ي زري ليم.
مسََََاحة األراضي المزروعة بأشجَََار الزيتون في وادي مدينة بني وليد بالنسبة إلجمالي األرض

المزروعة في المدينة ترتشر فراوا الضيتوت في ليبيا ولم نطاق ااع ،يساوم ولم ذلت جمرة هذ

الش رة ولم تحمل ظر ل ابيعيا متبايرا ،اوال من حيش رجام الح اررة أ كميا األمطار أ نوع
خصو ا التر ا في المرااع المضر وا م دمها أراضي جبليا ت تمم ولم األمطار نااتثرال األراضي

المشاريع الخادا فهي تحت الري الكامل أ ال ضئي ،يضرع الضيتوت في مميرا زري ليم ولم نطاق

ااع ،حيش تبلغ وم أش ار الضيتوت المثمرة المهر اا زوا ي زري ليم ف

حوالي  40 – 35ألل

ش رة .إضاف ُا إلم المرااع الضراعيا األخرى الموجو ة اخل المميرا أ نال ر مرها كمرط ا مريش،
شميخ ،تيريراي ،اي اللبن التي تضم مساحام فراعيا شاا ا مهر اا نأش ار الضيتوت المثمرة.
اآلفَََََات واألمََََراض التي تصيب أشجَََََََار الزيتون بمدينة بنََي وليد

ت تبر اآلفام الضراعيا في كافا أنحال ال الم اوال في البلمات الراميا أ المت مما من أهم

م وجام اإلنتا الضراوي ذلت ند ار لما تحمفه من أضرار خسائر في اإلنتا الضراوي ،من أهم

اآلفام الحشريا التي تصيب أش ار الضيتوت في ا ي زري ليم تتمثل في ذنانا فمار الضيتوت ،حشرة
المن ال طري ،اواا أفرع الضيتوت ،إضافا إلم مرض ذزو ال يو افريوم الذي كسببه فطر ال يو افريوم،

كما ت اني أش ار الضيتوت نمرط ا المرااا من ن

 .1ذبََََابة ثمَََََََار الزيتون Bactrocera Oleae

ورصر الحميم.

توجم هذ الحشرة في جميع مرااع فراوا أش ار الضيتوت ،تصيب م دم أدرال الضيتوت

هي أكثر الحشرام ضررا ،إذ أنها تسبب ف مات نحوالي  % 25من المحصو نسبب تساج الثمار
نالر م من م افحتها ،إي أنها ت تبر هي الحشرة األكثر خطورة ولم أش ار الضيتوت في ليبيا (جيلا

& فارس2010 ،ق،

أكضا ت تبر مرط ا البحر المتوا األشم إدانا زها ،تتلخ
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الحشرة في انخ اض– نسبا الضيت المستخر من الثمار

فيا ة نسبا الحموضا في الضيت إضافا إلم

تساج الثمار أ جلا جو تها.

ت وم أنثم حشرة ذنانا الضيتوت التي تتميض ناللوت الكسترائي األد ر أجرحتها الش افا (دورة

10ق التي توجم وليها ن ع او ال ولم ال اض يا الخارجيا لل راا نهرف لا البيض تحت نشرة فمرة
الضيتوت ل مل ت ويف مائل ن مع  1مم،

ضع زيضا احمة مستطيلا الش ل ،في س هذا البيض

ليخر مره يرجام ااطوانيا الش ل (دورة 9ق ممزبا من الطرل األمامي وريضا من الخلل ،ليست
لها أرجل لونها ازيض مص ر اولها حوالي  8-7مم ،تتهذى ولم لب الثمار تحمث أن اجاُ مت رجا
ترتهي نهرل دهيرة ،تتحو اليرجام ن م ذلت إلم وذارى زرمليا الش ل ذام لوت زري مص ر ،اولها
 4مم ،ورضها  2مم ،إما اخل الثمرة تحت البشرة أ تخر اليرجام لتكوت ال ذارى في التر ا،
ذلت تخر الحشرام الكاملا للت اض  ،ت يم ضع زيضها اخل فمار الضيتوت لتتكرر

م

رة الحياة.

يبمأ نشا الحشرة مع نهاكا شهر مايو يستمر حتم أكتو ر نوفمبر ،فمرجام الح اررة المثلم

لرشا حشرة فمار الضيتوت هي ما زين  30-20رجا ،فالراو ا ال ويا ال اليا تساوم في نشا

الحشرة زيرما ال ال ك لل من نشااه ،ف ي المرااع الساحليا شبه الساحليا ذام الراو ا ال اليا

ك وت وم أجيا الحشرة أكبر من المرااع الحارة ال افا نتي ا اإلدانا زهذ الذنانا تصا

الثمار

نأنواع مختل ا من ال طريام ال ن (دورة 9ق .ت تبر ذنانا فمار الضيتوت من اخطر اآلفام التي
تصيب الضيتوت التي ت مر خسائرها ارويا

 30 %من اإلنتا

جم تصل في ن ض السروام كما

حصل في زري ليم في أووام اان ا إلم إدانا المحصو كامال (جطاع الضراوا زري ليمق.

صورة ( )8آثار اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون
* .المصدر  :الجابي  ،فارس .( 2007 ).ص128
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األضَََََََرار النََََاجمة عن اإلصَََََابة
تبين الصورة (8ق جو ن ع مسو ة ولم الثمار نتي ا الوخض نقلا ضع البيض ،ت م الثمار
يمتها التسويقيا .ت ن الثمار نتي ا لتلوث األن اق التي ح رتها اليرجام في لب الثمار أفرال التهذكا،
كما تصب مرااع اإلدانا ولم الثمار أا ر يا اريا لت و اليرجام فيها .ا و الثمار في أ لب
األحيات نتي ا ل دانا .كما تس ي اإلدانا زذنانا الضيتوت إلم ارت اع الحموضا يم البير كسيم
( هو كميا الهيمر ير كسيم الموجو في الضيت نتي ا تأكسم الضيت ورم ت رضه ألكس ين الهوالق،
ناإلضافا إلم تأفير اإلدانا زذنانا فمار الضيتوت ولم خواص الضيت جو ته نوويته ،تصل نسبا
الحموضا في الضيت المصا زذنانا الثمار إلم  10أض ال نسبا حموضا الضيتوت السليما ،كما
تض ا نسبا الكولستر نسبب ومليام التخمر لثمار الضيتوت.
كم ن م افحا الحشرة ناات ما المصائم اللونيا نم م مصيمة لكل ش رة ،مصائم خضرال
نم م مصيمة /خمسا ه تارام توضع في زماكا شهر يونيو يتم مراجبتها كل فالفا أكام فهذا كات
وم الذنا الموجو ولم المصيمة يضيم ون خمسا ذنانام /مصيمة ،فهنه يتم التمخل نالط وم الساما
أ الموا الكيمائيا.
فم إجرال ومليام الت ليم ألش ار الضيتوت زوا ي زري ليم في ارا  2013ذلت للحم من
اإلدانا الحشريا لهذ اآلفا حيش كانت اإلدانا شميمة ولم األش ار المثمرة مما أ ى إلم خسائر
نالمحصو الراتج ،حيش تم ت سيم المرط ا إلم ومة مواجع لكي كسهل ومليا الت ليم تم اينتهال من
الت ليم ( 2013-2-15جطاع الضراوا -زري ليمق ،لم ت رى أي ومليام ت ليم أخرى.

 .2حشرة المن القطني Euphyllura Olivina

كطلع وليها أكضا اام حشرة الضيتوت ال طريا او الحشرة البالها حوالي  0.25ام ،لونها
زري مخضر لها أجرحا (دورة 11ق .هي من الحشرام التي تصيب أش ار الضيتوت في الر يع
أ ائل الصيف تسبب خسائر فا حا في المحصو ألنها تهلت األفهار .تبيت الحشرة الكاملا في

راوم األ راق ،في الر يع ورم زمل ارت اع رجا الح اررة ترش الحشرة
الشتال في جواوم أنصا
تضع األنثم البيض ولم األ صات ال ريبا من األفهار .تتهذى الحوريام الحشرام الكاملا
نامتصاص ال صارة الرباتيا ،ت رف الرم ة ال سليا إف ارفام شمعيا شبيه نالكتل ال طريا البيضال من
البراوم األفهار حوامل األفهار تسبب ا و اإلفهار فشل في و م الثمار انخ اض اإلنتا  .زماكا
خو هذ اآلفا إلم زري ليم في ارا  1997ارا  1998ذلت نسبب انتشار نباتام الضيرا نالمميرا
(جطاع الضراوا زري ليمق.
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صورة ( )10ذبابة ثمار الزيتون المرجع/https://ar.m.wikipedia.org/wiki :

 .3سوسة أفَََََََرع الزيتون Hylesinus Oleiperda

صورة ( )11حشرة الزيتون القطنية المرجع:
https://ar.m.wikipedia.org/wiki

كطلع وليها أكضا اواا أ صات الضيتوت هي عبارة ون خر سال ذام لوت أاو ناهش أ
أخضر اكن يتميض ظهرها زوجو ش يرام د رال جر ت ااتش ار زرت اليا اللوت ،تصيب أ صات
الضيتوت الهضا تسبب ج افها ،إذا كانت اإلدانا شميمة تموم الش رة ن املها مما كسبب خسائر
اجتصا كا ،تدهر اإلدانا في دورة ج ال لأل صات (دور 13،12ق حيش تخر نشارة الخشب
من الش ر ،تبيض الحشرة من  50إلي  150زيضا اخل الر ع ي تمل نمو الحشرة ن م  21يوم من
ن ائها اخل أ صات الضيتوت .تح ر أن اق تث بها ،حيش تح ر الر ع من الهصن الرئيسي نش ل ومو ي
متوافي ت تل األنس ا الووائيا تمرع دو الميا الهذال ألجضال الش رة تس ي إلي ج ال الش رة
ا و الثمار.
أعَََََراض اإلصَََََابة بسوسة أفَََََََرع الزيتون على أشجَََََََار الزيتَََََون

(دورة 12ق

أوراض اإلدانا نسواا أفرع الضيتوت

172

(دورة 13ق
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 .4األمَََََََََراض الفسيولوجية:

نقص عنصر الحديد في أشجََََََار الزيتون

أ ضحت نتائج المرااا الميمانيا زوا ي زري ليم أت أش ار الضيتوت ت اني من ن

ورصر

الحميم في كل األدرال المحليا األدرال المخيلا من  5إلم  12ومر الش رة ،تتلخ

أوراض

هذا الر

في اد رار األ راق الهضا حميثا الرمو ال مم الراميا ،حيش كسبب هذا الر

إلم تحو

كامل األ راق إلم اللوت األد ر جم تصب األ راق شبه زيضال خادا في الرموام الحميثا .تحترق
أارال األ راق تصب زريا اللوت في حايم الر

الر

الشميم للحميم ،في الرموام الحميثا يس ي

الشميم إلم احتراق كامل الورجا.

إضافا إلم مرط ا المرااا فات هرام مرااع أخرى ا لت أوراض اإلدانا زر

ورصر الحميم

ولم أش ار الضيتوت نمميرا زري ليم كوا ي بين ا ي اي اللبن.
ل ل من أزرف األابا

لر

ورصر الحميم في الربام تتلخ

في جلا ااتخمام األاممة

ال ضويا المتخمرة جيما ل مم توفرها من جها ارت اع أا ارها من جها أخرى ،مما يس ي إلم حرمات
التر ا من جضل هام من ال رادر الهذائيا من زيرها الحميم إضافا للتأفير اإلك ازي للما ة ال ضويا

ولم الص ام ال يضيائيا للتر ا في حا إضافتها لما له من تأفير ولم توفر امتصاص الحميم .كما
أت األحماض ال ضويا تش ل مع الحميم أمالا ذ انا .األمر األخر رال ن

ورصر الحميم في

الربام هو جو نسبا واليا من كر ونام الكالسيوم في التر ا ،حيش أت جو هذ الكميام الكبيرة
من الكلس في التر ا تس ي إلم تثبيت الحميم زها ولم ش ل مركبام م مة ير ذائبا كما جم أت

فيا ة الكالسيوم ت ضاحم الحميم ولم ايمتصاص من جبل ال ذ ر في التر ا تراب الحميم أ تثبته
ضمن الربام.
رجا حموضا التر ا أكضا تسفر ولم امتصاص الحميم ،إذ كلما اف م جلويا التر ا أي ارت ع
رجم اله  pHرجا الت اول فيها كلما جلت نسبا الحميم الممت
مركبام الحميم ال ازلا لالنحال .

من جبل ال ذ ر ند ار ينخ اض نسبا

فيا ة ال وا ور في التر ا حو جذ ر الرباتام تس ي إلم ت طيل حركا الحميم انت اله من

ال ذ ر إلم األ راق .كميا البي ر ونام في ميا الري إت جو نسبا واليا من البي ر ونام في محلو

التر ا المحي نال ذ ر كض ل جمرة ال ذ ر ولم امتصاص الحميم .جم ك وت الت سير لذلت نأت جو
نسبا واليا من البي ر ونام في محلو التر ا المحي نال ذ ر يضيم من نسبا فوا ام التر ا الذائبا

التالي كض ل من جازليا الحميم لالمتصاص خادا في األراضي الكلسيا أ أت البي ر ونام

الممتصا من جبل ال ذ ر تسيم أكضا إلم رفع رجم اله PHوصارة الخالكا التالي ترايب الحميم ضمن
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الربام ولم ش ل م – مام جليلا الحركا جليلا ال ائمة في تلبيا حاجام الربام ال يضيولوجيا لهذا ال رصر
الهذائي.
كميا البوتاايوم في التر ا إذ أنه في حا توفر ورصر البوتاايوم في التر ا ن ميام كافيا
يس ي إلم امتصاده من الربام التالي إلم ارا الهيمر جين الذي كساوم ولم ذ ات مركبام الحميم

كما أت جو البوتاايوم كساوم ولم حركا الحميم اخل الربام نتي ا لتش يع البوتاايوم ولم تش ل

حم

الستريت الذي كساوم ول حركا ورصر الحميم (الشيخ 1995 ،ق.

ندام الري الصرل في الح ل له تأفير كبير ولم امتصاص الحميم من التر ا ،فضيا ة ميا الري أ

ارت اع مستوى المال األرضي يس ي لسول تهويا التر ا خادا إذا كات الصرل ايأا مما يسفر ولم

ظر ل األكسمة اإلرجاع في التر ا فيتحو الحميم من الش ل ال ازل لالمتصاص إلم الش ل ير

ال ازل لالمتصاص ،إضافا إلم أت اول التهويا يسفر ولم نشا كثير من أنواع الب تيريا ف اليتها في
تحليل الما ة ال ضويا.

ت تمم مرط ا المرااا ولم الري الب لي المهذي من ايو الو كات ف رم اضرة األمطار يرت ع مستوى
المال إلم أكثر من متر تأخذ التر ا جت اويل حتم ت ل من ميا السيو فيو ي ذلت إلم اول

التهويا حو جذ ر األش ار.

 .5ذبول الفيوزاريوم Fusarium wilt

كسببه ال طر Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum
األعَََََراض و األضََََرار:
كم ن لل طريام أت تصيب األنواع المضي ا في أي مرحلا من مراحل تطور الربام فيحمث ت ن ما

جبل ظهور البا رام التخميم ورمما تكوت رجا الح اررة نار ة  ºC 20-18مع ذلت فات وم ى الرباتام
ال مكما هي األكثر شيووا .في زماكا األوراض يذزل احم أ أكثر من السوق فم يذزل الربام نأكمله،
في ن ض الحايم كحمث اينهيار(الذزو ق الم اجت

ت أي اخضرار ولم األ راق .ت تبر الرباتام

الراض ا المصانا المثمرة ورضا ينهيار الربام .جم ك وت نمو الميسيليوم  mycelialاألزيض مرئيا
ولم الساق ورم ال اومة من الرباتام المصانا يم ن ر يا تهير لوت األ عيا إلم اللوت البري في كل

من ال ذ ر السي ات (دورة 14ق ،تبمأ األوراض في المراحل المت مما ال ذ ر نالتحلل مما جم يس ي
إلم موم الرباتام .ك ضل فطر ال يو افريوم رجام ح اررة التر ا المافأا .كحمث المرض انهيار لأل راق
الس ليا في رجام ح اررة افأا [ 82-77( ºC 28-25رجا فهرنهايتق] األ راق تت افم تحت
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رجام ح اررة نار ة .تب م ال طريام ولم جيم الحياة كما ال رافيم الكالميمكا  chlamydosporesفي
التر ا في ن اكا الربام .يتم ترتشر ال رافيم الكالميمكا  chlamydosporesفي التر ا
خال فراوا الح و ،

في ميا الري  ،وااطا التر ا ال ما  .أ ضحت نتائج ال ح

اكا الرباتام
الميماني

لهذ المرااا أت السبب الرئيسي رال إدانا أش ار الضيتوت زهذا المرض هو فراوا ال رعيام
المحاديل البيريا الم ا رة ألش ار الضيتوت إذ أت هذا المرض يهاجم ال رعيام نصورة رئيسيا.

(صورة  )14أعَََََراض اإلصََابة بمرض ذبول الفيَََوزاريوم على أشجار الزيتون

أضََََََرار أخرى ناتجة ألشجََََََار الزيتون بوادي بني وليد من عوامل مختلفة
 -1األضرار الناتجة عن عمليات قط

وجني ثمار الزيتون:

مرها ال طل ناات ما ال صا حيش ت تبر أاوأ اري ا ل طل فمار الضيتوت ،حيش تسبب هذ الطري ا
األضرار ال سيما لألش ار نتي ا تكسير األفرع الصهيرة التي اتحمل المحصو في المواام ال ا ما،
إضاف ُا إلم ا و نسبا واليا من األ راق ،فكل هذ األضرار تس ي إلم ت رض األش ار ل دانا
نالحشرام األمراض من جرال ال ر ا الكسور التي تحمفها .كما تس ي إلم ارت اع الحموضا %
نالضيت نتي ا إحماث جر ا في الثمار .أظهرم نتائج المرااا في ا ي زري ليم إلم أت % 25من
المضاروين ك ط وت فمار الضيتوت نال صا ،كما أت ضر الش رة نال صا يلحع أضرار فا حا نالثمار
ي لل من فرص المرتو ال يم في الموام ال ا م زرسبا .%20
 -2األضرار الناتجة من الحرائق:

ت اني مميرا زري ليم من حرائع ارويا في مرط ا ال هال إلم جسر ا ي زري ليم نسبب السلوم
السيت للتخل

من الحشائش زهذ المرااع ،فأذى هذا السلوم الهير مسأو إلم انميع الحرائع زوا ي
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الضيتوت ند ار ل ر ه –من هذ المرااع تسبب في حرق الكثير من أش ار الضيتوت المثمرة في أخطر
الحايم التي ا لت هي موم األش ار نتي ا الحرائع.
 -3األضرار الناتجة عن االنجرافات الطبيفية وعوامل التعرية:

هطو األمطار نش ل ضير خال فترة جصيرة زوا ي زري ليم كسبب ان رال التر ا ف مها ل ضل من
خصو تها المتركضة في الطب ام السطحيا مما يس ي إلم إلحاق الضرر ناألش ار جذ رها.
 -4األضرار الناتجة عن أعمال التجريف وحفر التربة:

تتسبب ومليام الت ريف في إفالا الطب ا السطحيا من التر ا اوال زهمل دراوا الطو األحمر أ
لر ل هذ التر ا لتر ا رمليا نهرض رفع محتواها من ال رادر الهذائيا .من أوما الح ر زوا ي زري
ليم مسالت وبور السيارام زين األش ار رال الطرق ال رعيا ،حيش تتسبب في رفع الغبار ولم

األش ار إفالا الطب ا السطحيا الخصبا من التر ا الهريا نالموا الالفما لرمو الربام مما يترتب وليه
إلحاق الضرر ناألش ار ن

إنتاجيتها من المحاديل.

 -5األضرار الناتجة عن انهيار السدود القديمة:

تسببت انهيار وم من السم

ال مكما زوا ي زري ليم إلم ومة أضرار تمثلت في حم ث ان رافام

للتر ا نسبب جريات المال التالي ومم احت ا أش ار الضيتوت المهر اا ن ميام المال الكافيا لحاجا
الربام.

 -6مشكلة إهمال عمليات التقليم ألشجار الزيتون بوادي بني وليد:

من األمور المراخيا الهير مراابا التي تسبب في ومم التضهير و م الثمار ألش ار الضيتوت هي ومم
ت ريض األش ار لضول الشمس تواجمها في الدل ،فمن المالحظ أت فمار الضيتوت تكوت ولم ال ضل
الخارجي من األ صات الم رضا للشمس ،فهذا لم تت رض ش رة الضيتوت إلم الشمس فلن تحمل فمار

أكضا .ف رمما تهمل ومليام الت ليم ألش ار الضيتوت تض ا مش لا التضليل ،فال تصل أش ا الشمس
إلم كامل األش ار

التالي تتأخر أش ار الضيتوت في الحمل و م الثمار .من المشاكل األخرى

الرات ا ون ومم ت ليم أش ار الضيتوت نمرط ا المرااا هي فيا ة الراو ا حو األش ار ل مم ت رضها

لضول الشمس.

ل ل من األمور التي تواجه أش ار الضيتوت في ا ي زري ليم هي مش لا ال طش ال ال،

فالمرط ا ت تمم ولم ميا األمطار فالري ن لي ،حيش تواجه األش ار مش لا ال ال في فصل الصيف
الر يع ل مم توفر ميا الري ،فبالتالي جم ك وت هذا األمر له والجا زتأخر التضهير و م الثمار لألش ار.
جم تكوت مش لا ال ال الرات ا ألش ار الضيتوت لها والجته زرسبا اإلدانام ناآلفام الحشريا التي

تصيب األش ار ،فمن خال مالحدام ا لت خال الضيارام الميمانيا لمرط ا المرااا أفرال ال ح
176

2021

الم ري ألش ار الضيتوت المصانا ،تبين أت هرام ت ا م في ح م اإلدانام زين األش ار ،ف لم ابيل
المثا األش ار التي كانت ت اني من ال ال ند ار ل لا ميا الري لوحظ أنها أكثر ورضا ل دانا

ناآلفام الحشريا م ارنا ناألش ار المر يا .ل ل األمر رال ذلت هو خو المال في األن اق التي
اببتها اآلفام الحشريا التالي موم اليرجام الحشرام البالها.
االستنتاج والتوصيات:

من خال هذ المرااا التي أجريت ولم أش ار الضيتوت زوا ي زري ليم ،خلصت هذ المرااا

إلم جو أر ا أدرال فيتوت محليا مضر وا تت ار ا أومارها ما زين  350 – 250ارا ،إلم جو

فالفا أدرال أجربيا تت ار ا أومارها من  12-5ارا .كما خلصت إلم أت فراوا الضيتوت ك تبر من أهم
الضراوام الت ليمكا الب ليا في ا ي زري ليم ،حيش تش ل األش ار المثمرة مصم ار رئيسا من مصا ر

اإلنتا الضراوي في مميرا زري ليم ،كما تحتل م انا هاما زين ورادر اإلنتا الهذائي من خال

تلبيتها ل ضل من المتطلبام اياتهالكيا الهذائيا للس ات ،أت وم أش ار الضيتوت نمرط ا المرااا ف

تبلغ  35ألل ش رة فيتوت تكوت فراوتها ير متمافلا.

إت م م اإلنتا في محصو الضيتوت كات متمني في الخمس اروام الماضيا نتي ا لت رض

أش ار الضيتوت لدر ل مراخيا يأيا متبايرا ،نتي ا لتمزم

الري نمرط ا المرااا ذلت ألت فراوتها

ت تمم ولم الري الب لي ،إضافا إلم انتشار اآلفام األمراض التي أدازت أش ار الضيتوت التي تركت
أف ار البيا ولم اإلنتا كما نووا خادا ورمما أهملت ومليام الم افحا خال السروام الماضيا .جو

ووامل أخرى تسببت في جلا اإلنتاجيا ك مم ايهتمام نال مليام الضراعيا كالت ليم التسميم األضرار
الرات ا من اين رافام الطبيعيا ووامل الت ريا الحرائع أوما ت ريف ح ر التر ا زوا ي زري ليم.
من خال الضيارام الميمانيا لوا ي الضيتوت خلصت هم المرااا إلم أت وم كبير من المضاروين

ك وموت ن مليام جطل فمار الضيتوت نالطرق الت ليمكا ومم جو أي ت ريام حميثا نتي ا يرت اع

أا ارها .من الطرق الت ليمكا الشائ ا ل ري فمار الضيتوت في مرط ا المرااا هي اات ما ال صا حيش

ت تبر أاوأ اري ا ل طل الثمار ،حيش تسبب هذ الطري ا األضرار ال سيما لألش ار نتي ا تكسير
األفرع الصهيرة التي اتحمل المحصو خال السروام ال ا ما.

من خال الضيارام الميمانيا إلم الم ادر نمميرا زري ليم تبين أت المضاروين ك وموت زترم

المحصو ممة اويلا جبل ومليا ااتخالص الضيت مما يتسبب في تمني جو ة الضيت الم صور نتي ا
يرت اع نسب الحموضا نه ،السبب في ارت اع نسب الحموضا نالضيت ك و إلم ن ض ال طريام التي

ترمو في رجا راو ا واليا اخل أكياس الضيتوت جبل ومليا ااتخالص الضيت.
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–
الحالا زوا ي الضيتوت ولم كل ما ت مم فات هذ المرااا تودي نايتي
رال ولم رااا

أوالً :ايهتمام نأش ار الضيتوت المحليا نش ل خاص من حيش الت ليم الري التسميم جبل
فمار الضيتوت ،ال مل ولم تحسين البيأا الضراعيا من خال تطوير أااليب ال راكا ااتخمام األاممة

م جري

م افحا األمراض المرتشرة في أش ار الضيتوت زوا ي زري ليم ،حيش أت ه الكثير من المضاروين إلم

فراوا األدرال األجربيا ناوتبارها تشهل حي اض أجل من حيش المساحا ت اهل ايهتمام ناألدرال
المحليا هذا كش ل تهميما ولم اإلنتا المحلي.
ثانياً :و م

رام تمريبيا

را ومل مستمرام تووويا للمضاروين ولم مستوى الوجاكا من اآلفام

األمراض إوما البرامج المرااام ال اولا لترميا تطوير مضارع أش ار الضيتوت.

ثالثاً :لم افحا اواا أ صات الضيتوت يودي ن مل م افحا زيولوجيا ون اريع تر يا المنازير لتتهذى
ولم حشرام اواا أ صات الضيتوت .الرا نالمبيمام الحشريا مثل الماكميثوام يودي نااتخمامها جبل
خر

الحشرام من الخشب تكوت الم افحا في شهري مارس إزريل .كما نودي نم مووا من

اإلجرالام الوجائيا كمتان ا أ صات الش ر األفرع ألش ار الضيتوت للتأكم من ومم جو اآلفام الحشريا،

أكضا التوافت في ومليام التسميم التخل
رابعاً :لم ال ا أوراض ن

من األفرع المصانا نالحرق.

الحميم نودي نهجرال ال مليام الضراعيا كتهويا التر ا نش ل جيم ون

اريع ت ليب التر ا حو جذ ر الرباتام ،إضافا الما ة ال ضويا المتخمرة نش ل جيم مرة كل ارتين
م م  3 -1.5م 3لله تار خلطها جيما في التر ا ،إجرال التسميم الكيميائي المتوافت نالم ميم

الالفما .هن م ات الت ليم خادا لل ر ع الكبيرة نالمركبام الحميمكا.

خامساً :إلهال الضراوا زين أش ار الضيتوت خادا الرباتام ال رعيا البيريا ذلت لت ا ي انت ا المسببام
المرضيا ك طر ال يو افريوم ،حيش ت تبر هذ الرباتام السبب الرئيسي في انت اله إلم أش ار الضيتوت.
سادساً :تسويا التر ا نمرط ا المرااا ترميم ديانا السم

ال مكما (الر ا ق.

سابعاً :م افحا الحشائش متان ا ومليام الت ليم ألش ار الضيتوت.
ثامناً ناوتبار أت مرط ا المرااا ت تمم ولم الري الب لي ،فرودي نصيانا اآلنار الموجو ة زوا ي زري
ليم المرط ا المحيطا زها وم ها  30زأر لالات ا ة مرها في ومليام الري خال فصل الصيف في

حالا ومم توفر ميا األمطار.
الشكر والتقدير Acknowledgment

يتوجه الباحثات ن ضيل الش ر الت مير إلي جميع الضمالل ال املين ن طاع الضراوا نمميرا زري ليم ولم
رحانا دم رهم المساومة في الحصو ولم ن ض الم لومام الالفما ون مرط ا المرااا ( ا ي

الضيتوت -زري ليمق.
178

2021

المراجع:
ازوورجو

 ،محمو موام (1998ق .فام أمراض الضيتوت  ،الطب ا األ لم ،الم تبا األكا كميا

للرشر -ال اهرة -مصر.

ال يمى  ،حسن خالم حسن ( 2000ق .الضيتوت فيت الضيتوت (تكرولوجيا الضراوا التصريع ق  ،ار
فهرات للرشر التوفيع -ومات -اير ت.

حسن  ،اه الشيخ ( .)1995الضيتوت (فراوتا – خممتا – تصري ا – فاتاق  ،الطب ا اي لم ،
مرشورام ار والل المين.

وبم ال تاا  ،شحاته احمم (2003ق .فيت الضيتوت  ،الصحفيا الضراعيا ،افرة الضراوا ،ال اهرة –

مصر.

ومار . ،م & ،.محمم2018( . ،ق .ال وامل الطبيعيا المسفرة في فراوا ايش ار المثمرة زليبيا رااا
جهرافيا .م لا البحش ال لمي في اآل ا (19 ،ال م التااع وشر ال ضل السا سق.24-1 ،
فر  ،رضوات دمجم (1995ق .التحاليل الطبيعيا الكيما يا للضيوم المهوت  ،الطب ا األ لم ،
الم تبا األكا كميا للرش – ال اهرة -مصر.
جاومة زيانام مردما األ ذكا الضراوا التان ا لألمم المتحمة  FAOSTATزتاريخ 2019/7/4

جيلا ،ع .أ .ص .أ & ،.فارس ،ع .م2010( .ق .رااا مرجعيا أ ليا حو الخسائر ايجتصا كا
الرات ا ون إدانا الضيتوت في ليبيا  Dacus oleae Cmelزذنانا فمار الضيتوت.

)Alazragh, A. A., Geheder, M. A., Omar, A. B., & Faraj, F. A. (2021

رااا ن ض المسشرام إلنتا الضيتوت ل يرا مختارة من مضاروي مميرا ترهوناJournal of Pure .
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دراسة مختبرية لتقييم كفاءة عامل المكافحة
األحيائية الترايكوديرما ضد مرض الذبول وتعفن
الجذور الفيوزاريومي على أشجار الزيتون
د .فاتح عمر عجاج زيدان –كلية الزراعة –جامعة بني وليد
د .محمد نافع السطيل –كلية الزراعة –جامعة بني وليد

الملخص:

أجريت السلا من الت ار

Trichoderma

المختبريا لمرااا ك الة وضلا فطر التضا

 longibrachiatumضم فطر ال يو افريومي المسبب مرض الذزو

ت ن ال ذ ر ألش ار الضيتوت.

أظهرم الرتائج المختبريا أت وامل الم افحا األحيائيا التراك و يرما كمتلت ال ميم من اآلليام أت ا
ال طر الممرض ال مرة التط ليا ال اليا المتمثلا في الهض

التبو ولم مست مرة ال طر الممرض،

إضافا إلم إنتا مركبام محللا لخيو ال طر موا متطايرة مضا ة لها جمرة ولم تثبي فطر الذزو
ت ن ال ذ ر ال يو افريومي  ،Fusarium solaniكما أ ضحت نتائج ال ح

الم َ هري نمو هي ا
ُ

الم ْمرض الت افها نش ل حلض ني حولها ُمسببا انكماشها تحللها ،ناإلضافا
المضا نموافاة هي ا ُ
ال طر ُ
المباشر مع ميسليوم ال طر
الم ْمرض ورم التالمس ُ
إلم اختالل جطر هالا التحلل في ميسليوم ال طر ُ
المضا ولم إنتا موا ايارة كم رها تثبي نمو
المضا في ا الضرع ،كما زيرت الرتائج جمرة ال طر ُ
ُ
ال طر الممرض،

الكلمات المفتاحية :المكافحة األحيائية ،الزيتون  ،التطفل.Trichoderma spp. ،
Abstract:
Laboratory Study to Evaluate Efficacy of control agent Trichoderma
against wilt and root rot disease on olive tree
A series of laboratory experiments were conducted to study the efficiency of
isolates of Trichoderma longobrachtium against the fungus Fusarium that
causes wilt and root rot disease of olive trees. In addition to the production
of fungus filament-dissolving compounds and ant-volatile substances that
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have the ability to inhibit wilt and Fusarium root rot, The results of the
microscopic examination showed the growth of anti-fungus hypha in parallel
with the pathogenic hypha and spirally wrapped around it, causing its
shrinkage and decomposition, in addition to the difference in the diameter
of the decomposition halo in the mycelium. Upon direct contact with the
antifungal mycelium in the culture medium, the results also showed the
ability of the antifungal to produce volatile substances that can inhibits the
fungus.
Key Words: Biological control, Olive, Parasite, Trichoderma spp
المقدمة
اف ايهتمام كثي ار في السروام األخيرة نالبحش ون ارائع م افحا مرا زيأيا نااتخمام
ال رافيم ال طريام ك وامل م افحا حيويا للممرضام الرباتيا ،حيش ك تمم ن اا الم افحا األحيائيا
للممرضام الرباتيا ولم ال هم المجيع لل الجام البيأيا لمختلل الم تم ام اإلحيائيا المشتملا ولم
الممرضام الرباتيا ووامل الم افحا األحيائيا أدبحت ال ميم من الكائرام الحيا من ال وامل الحيويا
في دورة مبيمام إحيائيا ضم ال ميم من الممرضام ال اارا في التر ا تمثل المبيمام ال طريا
األحيائيا  %50من ناجي المبيمام األحيائيا المستخمما ولم نطاق ت اري في الم ا الضراوي من
أزرف ووامل الم افحا أنواع من جرس  Trichoderma spp.ولم ال ميم من ال طريام الممرضا
للربام خصودا جاارام التر ا ،لما تمتاف نه من جمرة تضا كا واليا ليام مترووا كهفراف ال ميم
من اإلنضيمام ،زتط لها ولم أنواع فطريا أخرى ،التهلب ولم الموا المثبطا المرت ا من جبل أنواع
حيا أخرى نما فيها الرباتام ،تح يض الواائل المفاعيا لمى الربام ضم المسببام الممرضا للربام،
مرتها ولم ت كيت الموا الكيميائيا التي تلوث التر ا كالسيانيم الراتج ون الصرل الصحي ،ناإلضافا
إلم اهولا وضلها اروا نموها تكافرها  ((Mustafa., 2009: Harman., 2004.مع ترامي
الووم البيأي الصحي الت رل ولم المخاار الراجما ون اات ما المبيمام الكيما يا ما لها من
أضرار نالها الخطورة ولم الكائرام الراف ا
الط يليام ،اكتسا

ير المستهمفا في ومليام الم افحا كالم تراام

اآلفام األمراض م ا ما ل ل المبيمام جرال اياتخمام المستمر الم ثل لها،

ظهور فام رئيسيا ن م أت كانت فام فانويا ير مهما اجتصا كا فيا ة كل ا اإلنتا من خال فيا ة
أا ار المبيمام ) ، (Aktar., et al., 2009خال الخمسين السرا الماضيا تم تصريع حوالي
 75.000ما ة كيميائيا جميمة أ خلت إلم زيأترا ،كما ت م مصمر تلوث المال الهوال التر ا،
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ناإلضافا إلم التأفير السيل ولم دحا اإلنسات من خال المتبقيام الساما ولم األ راق الثمار
(احر2010 ،.ق .نتي ا لألضرار الكبيرة التي كحمفها فطر الذزو

ت ن ال ذ ر ال يو افريومي

Fusarium solaniألش ار الضيتوت  ، Olea europaea L.لما يتميض نه ال طر من تحمله
للدر ل البيأيا ال اايا ،الممى ال ائلي الوااع ،إفراف إنضيمام

موا

ااما مثل حمض

ال يو افريت  ،Fusaric acidإضافا إلم الرمو السريع لل طر يستطيع أكضا إنتا أوما كبيرة من
األزوا ال الا في إحماث اإلدانا خصودا األزوا الكالميمكا التي تب م حيا في تر ا الح ل مترمما
إلم األزم ت ريبا هذا ك ل الم ا ما ون اريع الم رة الضراعيا أ ال مليام الضراعيا األخرى ير
ومليا نما أت ابي ا فطر الذزو

ت ن ال ذ ر تكوت اخل األ عيا الخشبيا للربام ،ج لت المبيمام

الكيميائيا ير م مكا في م افحا المرض ،التأفيرام الرئيسيا لهذ المسببام المرضيا الووائيا هي
ت طيل مر ر المال خال الساق ،يم ن أت ك ضى هذا إلم جو مسيليوم الكائن الممرض ،تكوين
التيلوفام  Tylosesesالتي تسم الخشب ،إلم التصمغ الذي يتكوت زماخل األ عيا الراجلا ،إت هذ
المي اني يام ك ت م أنها تس ي إلم فشل جضل من األ عيا الخشبيا في ن ل كميام مراابا من المال إلم
أوضال هوائيا أخرى .أت الذزو يتسبب في ايختال الوظي ي في ن اذكا الخليا الراتج من التوكسيرام
(شريف2012 ،.ق .ألهميا أش ار الضيتوت زليبيا أجريرا هذ المرااا نغيا التح ع من ك الة فطر
التراك و يرما في م افحا مرض الذزو

ت ن ال ذ ر ولم أش ار الضيتوت .

المواد وطرائق العمل:
عزل وتنقية الفطرين :الفطر الممرض

 Fusarium solaniوفطر المكافحة األحيائية

Trichoderma longibrachiatum
تم إوا ة ترميا وض ال طر الممرض  Fusarium solaniالمسبب مرض الذزو

ت ن ال ذ ر

ال يو افريومي في أش ار الضيتوت ،ابع أت ا لت اإلدانا من جبل الباحثين (فيمات ،.خر ت،.
2017ق مح وظا في أنازيب ح ظ ال يرام ال طريا تحوي ولم المستربت الضراوي نطااس ا ر ف
جار  PSAنمختبر جسم جاكا الربام كليا الضراوا ،جام ا زري ليم

أخمم جضل من وضلا ال طر

ولم المستربت الضراوي نطااس ا ر ف جار ، PSAفي أاباق زتري أضيف إليه جبل تصلبه
المضا الحيوي كهلهورام يهريهكهو

 Chloramphenicolنم م  0.5ملهم/لتر،

ااتخممت فالث

م ررام لكل م املا تالث أاباق زم ت المضا الحيوي ،شرائ فجاجيا من الرموام ال طريا الهوائيا
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من المستربت الضراوي ن م  7أكام من ومليا تحصين األاباق ولم رجا ح اررة ° 2 ± 25م ،ورل
ال طر إلم مستوى الروع ذلت اوتما ا ولم المراجع المتخصصا متضمرا الخصائ

المدهريا (لوت

ش ل المست مرام ال طرياق الم هريا( األزوا الكونيمكا الصهيرة  ، Microconidiaاألزوا الكبيرة
 ،Microconidia,األزوا الكالميمكا Chlamdospora).

التأكم من ومم حصو فلوث لل يرا

ن ائرام ي ا أخرى ،تم تأكيم إوا ة وض ال طر ت ري ه ااترا ا إلم الص ام التشخيصيا المذكورة
من جبل  (Summerell., et al., 2003; Leslie., et al., 2006).ن م ذلت كررم ترميا ال طر
زم ت إضافا المضا الحيوي ا لت الرتائج ن م أابوع من إجرال التحضين لألاباق زتري جطر 9
ام .أما وضلا فطر الم افحا األحيائيا تم الحصو

ولم مست مرة فطريا نقيا من فطر

 Trichoderma longibrachiatumمن مختبر أمراض الربام ن سم جاكا الربام – كليا الضراوا-
جام ا ارازلس /ليبيا ،وضلا محليا م ر ا ولم ن ض ممرضام الرخيل الضيتوت ،شخصت نالم هم
الم لي لل طريام ) (International Mycological Instituteفي زريطانيا .
مرحلة تصبيغ العينات:
المرااا الم هريا تمت زت هيض شريحا فجاجيا ندي ا جافا توضع وليها ويرا من ال طر مصبو ا
ن اشل الألكتوفيرو

) (lactophenolالمحضر كما يلي

تذا

 40جم من زلورام ال ريرو

.phenelفي  20مل مال م طر ولم لهب ها ئ كضال اليها خلي من  20م جليسرين مع 20
مل من حمض الالكتيت .ناات ما ال ماام القياايا  Ocular lensesن وة تكبير  ×100للم هر
الضوئي فحصت الخيو الهوائيا ،األزوا الكونيمكا الصهيرة الكبيرة األزوا الكالميمكا .أخمم دور
للشرائ الضجاجيا ناات ما

لا تصوير نالم هر الضوئي.

آليات تأثير عامل المقاومة األحيائية  T. longibrachiatumعلى الفطر الممرض F. Solani
مختبرياً:
اختبار الكفاءة التنافسية لعامل المكافحة األحيائية ضد الفطر الممرض الفيوزاريومي :

اختبرم الك الة الترافسيا ل ضلا محليا من وامل الم افحا التراك و يرما Trichoderma
 ،longibrachiatumضم ال طر الممرض الذزو

ت ن ال ذ ر في أش ار الضيتوت

ااتخمام

المستربت الهذائي  PSAنطااا ا ر ف جار ،التحضين ولم رجا ح اررة ° 2 ± 25م ،ن ذم
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الت ر ا ناوتما اري ا الضرع المض

يختبار جمرة ال طر التراك و يرما ن ضلا ضم ال طر الممرض ،إذ

جسم ابع زتري حا ي ولم المستربت الضراوي  PSAإلم جسمين متسا يين ،ل

مركض ال سم األ

ن رص جطرة  0.5ام من المستربت الضراوي الرامي وليا فطر وامل الم افحا اإلحيائيا التراك و يرما
أما مركض ال سم الثاني ف م ل
ذلت زتلقي مركض ال سم األ

ن رص ممافل من نمو ال طر ،F. solani .مع تر يذ م املا م ارنا
من الطبع نال طر الممرض ف

ض ت األاباق في الحاضرا في رجا ح اررة  º2 ± 25م ،

كررم كل م املا أر ا مرام،

م دو نمو ال طر F. solani

في م املا الم ارنا إلم حافا الطبع تم ياس م م أجطار نمو ال طر الممرض في م امالم الت ر ا،
تم تحميم رجا التضا حسب الطري ا المودوفا من جبل(Bell, 1982) .
-1

ال طر المضا كهطي الطبع ن امله.

-2

ال طر المضا كهطي فلثي مساحا الطبع.

-3

ال طر المضا ال طر الممرض كهطي لكل مرهما نصل مساحا الطبع.

-4

ال طر الممرض كهطي فلثي من مساحا الطبع.

-5

ال طر الممرض كهطي الطبع ن امله .

ي م ال طر الذي كدهر رجا ترافسيا  2أ أجل له جمرة ترافسيا واليا.
 1-2-3-2دراس ة تأثير راشح مستعمرات فطر المكافحة الحيوية في نمو الفطر الممرض:

حضر المستربت الضراوي PS.

فع في

ارق فجاجيا مخر ايا ح م 250مل نم م

100مل /رق ،و م ن هاف الت قيم البخاري ورم ح اررة ° 121م ضه  15رال/زودا لممة 20
ي ا ،أضيف له المضا الحيوي 250 Chloramphenicolملهم/لتر ،تركت لكي تبر ل حت

الم ارق نأجراص ال طر الممرض  ، F. solaniحيت ضع  5مل 10مل من راش ال طر T.
 ،Longibrachiatumللم ارق زواجع فالث م ررام لكل م املا تركت م املا الشاهم زم ت إضافا.
أضيف م مار من الراش إلم  90مل من المستربت الضراوي  PSAالم م خل جيما لكي يت انس
الوا  .تم دب الوا الضراوي في األاباق ترم ليتصلب ن مها تم تلقي األاباق نال طر الممرض
حضرت ورم رجا ح اررة º 25م أخمم الرتائج ن م أت طم ال طر الممرض كامل مساحا الطبع
9ام في م املا الم ارنا .تم ياس م م الرمو ال طري نأخذ م م جطرين مت اممين كمرات نمركض
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الطبع ن م دو نمو ال طر في م املا الشاهم إلم حافا الطبع حسبت الرسبا المأويا لتثبي الرمو
ال طري حسب الم ا لا التاليا
 %لتثبيط النمو

=

معدل النمو الشعاعي في المقارنة

-

معدل النمو الشعاعي في المعاملة

معدل النمو الشعاعي في المقارنة

×100

دراسة التضاد الحيوي بواسطة إفراز المواد المتطايرة:
أجريت هذ المرااا لم رفا جمرة فطر الم افحا األحيائيا  T. Longibrachiatumولم إفراف الموا
المتطايرة تأفيرها ولم تثبي فطر الذزو

ت ن ال ذ ر ال يو افريومي  ، F. solaniفروت جط ا 5

ملم من ارل مست مرة فطر التراك و يرما ن مر فالفا أكام في مركض ابع زتري كحتوي المستربت
الضراوي  ،PSAحضرت لممة فالفا أكام في ح اررة º± 25م ،فم أفيل طال ابع زتري المحتوي ول

مست مرة فطر التري و يرما أابع ولم جاومته ن اومة ابع زتري خر كحتوي  P.D.Aضع في

مركض جط ا  5ملم من ارل مست مرة ال طر للمرض ال يو افريومي ن مر اتا أكام فم الص ت ال اومتات
المت ازلتات نشري يدع ،أما م املا الشاهم ف م ضع جاومة ابع زتري خر احمهما كحتوي المستربت

المهذي  PSAف

 .تم ياس نصل جطر مست مرة ال يو افريوم في م املا التراك و يرما نصل جطر

مست مرة ال يو افريوم في م املا الشاهم تم تطبيع م امل التثبي حسب م امل التثبي .
جمر م امل التثبي نااتخمام الم ا لا
حيش

نع = 1متوا نصل جطر مست مرة ال طر الممرض في م املا الشاهم مم (ورضا من متوا
نصل ال طر األكبر لمست مرة ال طر الممرض في زيأا الت اول الذي يتأفر زها ال طر الممرض او
المست مرة ورضها " نمرت ام اات ال

فطر الم افحا الحيويا م مرته الترافسيا ولم الرمو في

المستربت الهذائي جمرته ولم التط لق.
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نع = 2متوا نصل ال طر مست مرة ال طر الممرض في زيأا الت اول زوجو فطر الم افحا الحيويا
مم ،للممة ن سها.
حللت الرتائج إحصائيا فع زرنامج

 SPSSاختبار  ANOVAحسبت يما أجل فرق م روي

.LSD. 0.5
دراسة التضاد لعامل المكافحة األحيائية ضد الفطر الممرض الفيوزاريومي مجهرياً:
دراسة العالقة المجهرية:

لمرااا ال الجا الم هريا زين ال طرين حضرم فالفا أاباق زتري فجاجيا كحتوي كل ابع شريحا

فجاجيا .و مت األاباق ن م تهلي ها زورق األلمريوم في الم ام .تركت األاباق لتبر فم ض ت في
رفا ال ض

دب فيها اب ا ر ي ا جما من الم م نحيش تهطي الشريحا نطب ا ر ي ا جما من

الوا الضروي  . PSAضع جرص من الرمو ل امل الم افحا األحيائيا التراك و يرما ال طر الممرض
ال يو افريومي ولم ن م  1ام من حافتي الشريحا نحيش تواجهه احمهما األخرى .ض ت األاباق

في الحاضرا ورم رجا ح اررة°2 ± 25م ،فحصت مرط ا الت ال وامل الم افحا األحيائيا مع ال طر
الممرض لمرااا ال الجا الم هريا ن م  14 ،7 ،5يوم من الضراوا.
النتائج والمناقشة:
عزل مزرعة نقية من الفطر الفيواراريومي:
أ ضحت نتائج ال ض الترقيا في الش ل (1ق لل طر  F. solaniد اته المدهريا التشخصيا ولم
المستربت الضراوي  PSAالحا يا ولم المضا الحيوي كهلهورام يهريهكهو  Chloramphenicolظهور
نمو الخيو ال طريا الهوائيا زلوت أزيض جطري ولم السط ال لوي لألاباق يالمس طال الطبع ن م
اب ا أكام من إجرال الت ر ا ولم رجا ح اررة ° 25م  2 ±زيرما كات السط الس لي ذ مدهر
كريمي الش ل لوت كريمي زم ت تكوت دبهام فرجال ،ورمما تمت إضافا المضها
كهلهورام يهريهكهو

 Chloramphenicolنم م

الحيهوي

 0.5ملهم/لتر ،لمرع نمو المست مرام الب تيريا

للمستربت الضراوي  PSAلوحظ تكوت دبهام فرجال ولم السط الس لي لألاباق ،تت ع هذ الرتائج
مع ما ذكر ) .(Barreto, et al., 2003ر ما ك ضى إلم أت المضا الحيوي له
ال يري في ال طر ون إفراف إنضيم محلل  Degratative enzymeهو المسس

ر في الت طيل

ون إنتا الصبهام
2021

187

الضرجال ،يشير المرجع ال لمي (شريف2012 ،.ق نأت خالكا جميع األحيال مرها الممرضام ال طريا
تمتلت نطاريا من األنضيمام التي ت ل م دم الت اوالم في الخليا ،أت ومليا ت طيل ومل اإلنضيم
أ ت ثبيطه زوااطا موا كيميائيا تسمم المثبطام يس ي ولم توجل الت اول الذي ك له اإلنضيم.

شكل ( :)1مستعمرة الفطر (يمين) الجهة العلوية نمو ابيض قطني( ،يسار) الجهة السفلية لون كريمي ،الجهة

السفلية .ولون كريمي مع وجود صبغات زرقاء اللون للفطر  ،Fusarium solaniالمسبب مرض عفن الجذور

ألشجار الزيتون على التوالي.
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الفحص المجهري:
كما أظهر ال ح

الم هري الش ل (2ق للمسبب المرضي  F. solaniجو فالفا أنواع من األزوا ،

أزوا كونيمكا دهيرة )Microconidiaق زيضا يا أ كلويا الش ل ذام خليا احمة أ خليتين ،أما
األزوا الكونيمكا الكبيرة ) (Macroconidiaفكانت هالليا الش ل ،الخليا ال اومكا تكوت جمميا أ

أاطوانيا أما الخليا ال ميا تكوت ير حا ة مم ار  ،م سما إلم  3حواجض ورضيا ترتج ولم حوامل
م ر ة ( (Monophailidesاويلا .أما األزوا الكالميمكا فلوحدت نش ل م ر أ في السلا جصيرة
ارفيا بريا أحيانا اخل األزوا الكونيمكا الكبيرة .هذ الص ام تطازع الص ام المضرعيا الم هريا
لل طر  Fusarium saloniالمسبب لمرض و ن ال ذ ر.

ش ل (2ق (أق .األزوا الكونيمكا الصهيرة حيمة الخليا فرائيا الخليا ،األزوا الكونيمكا الكبيرة
هالليا الش ل ( .ق .حوامل م ر ة  Monophailidesاويلا( .جهق .األزوا الكالميمكا ،لل طر

 ،Fusarium solaniالمسبب مرض و ن ال ذ ر ألش ار الضيتوت .تحت جوة تكبير .×100

آليات تأثير فطر المقاومة األحيائية في الفطر الممرض مختبرياً:

اختبار الكفاءة التنافسية لعامل المكافحة األحيائية ضد الفطر الممرض الفيوزاريومي:
زيرت الرتائج الش ل (3ق ناات ما ت انا الضرع المض

م مرة ال طر التراك و يرما في كب نمو فطر

ت ن ال ذ ر ال يو افريومي تحت ظر ل المختبر ورم رجا ح اررة °2 ± 25م ،حيش تميض وامل
الم افحا األحيائيا نسروا نمو اري ا م ارنا مع ال طر الممرض ،فكات في اليوم السانع من المواجها

كهطي فلثي مساحا الطبع أي م مرة تضا كا والي تمثلت زمرجا  2نم م مقياس (Bell., 1982ق
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زيرما لم تحتل وضلا ال طر الممرض اوى مساحا الثلش من الطبع ،كما لوحظ ن م أابووين من الضرع
جم ضم نمت وضلا وامل الم افحا األحيائيا كافا أاباق زتري في الم املا تبو ت ولم مست مرام

للمسبب المرضي ،أتبت
ال طر الممرض ال يو افريومي تثبي نمو انتشار الهض  Myceliumال طري ُ

ال ح

الم هري أت هرام تالمس مباش ار زين مست مرام فطر الم افحا الحيويا التراك و يرما

مست مرام ال طر الممرض ال يو افريومي ،تال نمو مست مرة وامل الم افحا فوق اطوا مست مرام

ال طر الممرض الت ال الهض ال طري للم افحا ولم الهض ال طري للممرض مما يملل ولم أت
وامل الم افحا األحيائيا كحصل ولم ذائه من ال طر الممرض ون اريع إراا تراكيب تتهلل

اخل خالكا ال طر الممرض أ يلتل حو الهض ال طري للمرض م ونا لولب  Coilaأ تركيب

ضا طا  Apprisoriaتخترق خالكا الهض ال طري للمرض يمت

ذائه مره ،هذا ما تسكم المرااام

السان ا (ال راا ،خر ت2015 ،.ق التي أجريت ولم ت ييم ك الة وضلا محليا ل امل الم افحا

األحيائيا  Trichoderma viridaضم ال طر  Macrophomina phaseolinaالمسبب المرضي

لل ن ال حمي ولم ن ض نباتام ال ائلا الب وليا .كما تت ع هذ الرتائج مع (ال يماني ،خر ت،.

2005ق ولم جمرة أنواع من التراك و يرما في تثبي

كب نمو ال طر الممرض Fusarium .

 gramineariumالمسبب مرض الت ن التاجي في ال م .

تأثير راشح مستعمرات فطر المكافحة الحيوية في نمو الفطر الممرض
زيرت الرتائج الموضحا في ال م

(1ق إت إضافا راش المستربت الضراوي ل امل الم افحا األحيائيا

التراك و يرما إلم الوا  PSAنم مار  5مل
ال يو افريومي

 10مل ومل ولم ت لي

نمر ال طر الممرض

ر ق م رويا واليا م ارنا نم املا الم ارنا حيت زلغ م م جطر الرمو الش اوي

لل طر الممرض ال يو افريومي  5.21ام ورم إضافا  5مل من راش وامل الم افحا األحيائيا ،زيرما
ورم إضافا  10مل من الراش كات م م جطر الرمو الش اوي لل طر الممرض  2.97ام ،نسبا
التثبي زلهت %53.23
يل ب

 %67.56ولم التوالي ،مما يسكم أت راش وامل الم افحا التراك و يرما

ر ف ا في تثبي ال طر الممرض فيا ة كميا الراش كات أكتر تأفير في كب نمو ال طر

الممرض .مما كشير إلم جمرة وامل الم افحا األحيائيا التراك و يرما ولم إفراف موا ااما انضيمام
ت مل ولم إواجا الرمو الش اوي لل طر الممرض ،ات ت هذ الرتائج مع المرااا التي أجريت من
جبل ) (Datnoff., et.al., 1995ولم ت ييم ك الة راش وامل الم افحا األحيائيا التراك و يرما
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ضم ال طر الممرض  Fusarium.أكمم أت راش وامل الم افحا األحيائيا له

ر ف ا في كب

الرمو ال طري للممرض .يتض من هذ الرتائج أت وامل الم افحا األحيائيا كمتلت ومة ليام من
خاللها كستطيع كب الرمو الش اوي للخيو ال طريا التكافر للمسببام المرضيا للرباتام ،مثل إنتاجه
إلنضيمام المحللا للسيللوف الب تين كذلت التط ل الترافس ولم الم ات الهذال.

ش ل (3ق .تأفير الك الة الترافسيا ل امل الم افحا األحيائيا  T. longibrachiatumفي كب

نمو فطر فطر الذزو

في أاباق زتري 9ام.

ت ن ال ذ ر  F. solaniن م  15 ،7يوم ولم التوالي من الضرع المض

جدول ( .)1تأثير إضافة راشح المستنبت الزراعي لعامل المكافحة األحيائية الترايكوديرما على قطر
مستعمرة الفطر الممرض الفيوزاريومي.
وامل الم افحا األحيائيا

*م م

 %لتثبي

جطر نمو المست م ارم

الرمو ال طر

(امق

الممرض ال يو افريومي

الشاهم

9

0

تركيض %5

5.21

53.23

تركيض %10

2.97

67.56

*كل رجم كمثل فالث م ررام لكل م املا.
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تأثير المواد الطيارة المنتجة من الفطر المقاومة الحيوية ضد الفطر الممرض:
جم من الت ر ا كما هو موض في ال م

(2ق م مرة ال طر التراك و يرما ولم اخت اض

اض

لرمو الهض ال طري الهوائي للمسبب المرضي ،حيت دلت الرسبا المأويا لتثبي ال طر الممرض
في اليوم السانع %32.40

دلت في اليوم التااع إلم  %51.00زيرما دلت في اليوم

الثالش وشر  ،%66.8مما كشير إلم جازليا فطر التراك و يرما ولم إنتا موا ايارة تس ي إلم
حم ث تأفيرام البيا ولم ال طر مما تسبب في كب أ إواجا نمو الخيو ال طريا الهوائيا لل طر
الممرض م ارنا نم املا الشاهم (نمو ال طر الممرض ولم الوا الضراوي ف ق ولم الر م من
ومم حم ث أتصا مباشر زين وضلا ال طر الم ا ما مع ال طر الممرض ،لوحظ ن م أابووين
من إجرال الت ر ا تلويت فطر الم ا ما كافا أاباق م املا الشاهم .ات ت هذ الرتائج مع
(الصاكغ2017 ،.ق التي أظهرم أت ووامل الم افحا األحيائيا لتراك و يرما ت رف موا متطايرة
لها تأفير مثب لل طر المسبب مرض الذزو ولم ال ار لا .كما أفبتت المرااام ال لميا (Karsa,
) et al., 2010: Harman., 2000إلم م مرة ال ميم من أنواع

االيم ال طر

 Trichoderma spp.ولم إنب ام مركبام وضويا متطايرة  Volatile organicإنتا
ما ة  6-pentyl-α-pyrone PPالمضا ة لرمو ال طريام أ ر ما ك ضى إلم مركبام ايارة
أخرى أاهمت في تثبي نمو ال طر الممرض .جم ترت ل ن ض أزوا أ أجضال نتي ا الت تت من
الخيو ال طريا أترال انب اث ن ض المركبام الطيارة ل طر التراك و يرما مما أ ى إلم انتشار
ال طر في أاباق م املا الشاهم ،مما يسكم نأت وامل الم افحا األحيائيا له ال مرة ولم إنتا
إنضيمام مضا ام حيويا ت مل ولم تثبي فطر الذزو

ت ن ال ذ ر ال يو افريومي .هذا ما

تسكم المرااام من جبل ) (El-Katanany., et al., 2000أت ن ض أنواع وامل الم افحا
األحيائيا التراك و يرما لها ال ازليا ولم إنتا

ال ميم من المضا ام الحيويا مثل

Alkylpyrones, Diketopiperazine, Steroid, Acetaldehyde

يرها ضم ال طر

الممرض  ، Sclerotium rolfsii.كما جم أت وامل الم افحا األحيائيا له ال مر ولم إفراف
السيليلوف كذلت إنضيم  β-1,3 glucanaseالتي تس ي إلم تحليل جمرات الخالكا ال طريا
الممرضا للربام.
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جدول ( .)2تأثير المواد الطيارة المنتجة من عامل المكافحة األحيائية ضد الفطر الممرض
الفيوزاريومي:

longibrachiatum.

F. solani.

T.

F. solani.
اليوم

 %التثبي

الم ارنا (ممق

LSD

7

32.40

22

23.21

10

51.00

16

14.65

13

66.8

29

35.17

%الرسبا المأويا للتثبي .
دراسة العالقة المجهرية:
جم أظهر ال ح

ولم الهض

الم هري الش ل (4ق لمرط ا التضا التصاق الت ال خيو ال طر التراك و يرما

ال طري للممرض  Fusariun solaniمع تشو في الش ل الخارجي

(Granlationق اخل الخيو  Myceliumل طر الذزو

تحبب

ت ن ال ذ ر ،لكن لم يالحظ ومليا

ايختراق للخيو ال طريا لل طر كما لوحظ تضخم في األزوا الخالكا ال طريا تتحو األزوا الكونيمكا
الكبيرة  Macroconidiaمن الش ل الهاللي إلم الش ل المستقيم حم ث التهليظ في الحواجض ال رضيا
ان صا

ت تت ) Disintegrationق الخالكا ون ن ضها الب ض في األزوا الكونيمكا الصهيرة

المتكونا من خليتين .كما في الش ل لم تشاهم هم الداهرة في حالا ترميا فطر ال يو افريومي ولم
الوا الهذائي زم ت فطر التري و يرما .كما لوحظ فيا ة تكوت وم الحواجض ال رضيا في ن ض األزوا
الكونيمكا الكبيرة حم ث ومليا اين صا للخالكا .ات ت نتائج المرااا مع (وازم ،.خر ت2013 ،ق
ورم رااا التضا الحيوي لب ض وضيم من التراك و يرما ضم فطر الرايضكتونيا المسبب مرض ال شرة
السو ال ولم البطااس حيت أ ضحت الصور الم هريا لمرط ا التضا حم ث الت ال خيو وامل
الم افحا ولم ال طر الممرض كذلت حم ث تشو تحبب في الش ل الخارجي للخيو ال طريا لل طر
الممرض .جم يرجع ذلت ل مرة وامل الم افحا ولم إفراف أنضيمام تس ي إلم حم م ومليا البلضما
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نم ر الت ال الخيو ال طريا كذلت تس ي إف ارفام الخيو ال طريا إلم كب الرمو للخيو ال طريا
لمرض ت ن ال ذ ر ال يو افريومي كما لوحظ تكوت في األزوا الحواجض ال رضيا ائرة اضحا في
األزوا

جم يرجع التأفير التثبيطي إلم التأفير ولم ما ة الل رين .أت أمثالم ال طر Trichoderma

 sppلهذ الخاديا جم ك و ل مة أابا

ج لت من هذا ال طر وامل م افحا أحيائيا ضم ال ميم من

ال طريام الممرضا للربام من ضمرها ال طر F. solani

من هم األابا

التط ل المباشر ولم

الهض ال طري للممرض ون اريع ايلت ال حو خيواه تحليل جمرانه زوااطا األنضيمام التي
ك رفها إنتا المضا ام الحيويا التي تسفر نش ل البي ولم نمو ال طر الممرض مثالم ال طر
الت ارك و يرما جمرة ترافسه واليا ولم الم ات الهمال نسروا نمو امتالكه لطاجا ل احيا واليا .كما تسكم
البحوث التي أجريت (الش بي ليرا2000 ،.ق ون ومة أنواع من فطر  Trichoderma spp.له
ال ميم من اآلليام للم افحا األحيائيا كالتط ل المباشر إنتا مضا ام حيويا موا ايارة كستطيع
من خاللها السيطرة ولم المسببام المرضيا .كما أ ضحت المرااا م مرة ال طر من خال جمار
الخلوي ا مصاص ومة اموم فطريا ،هي المسأولا ون دالنا ال مرات الخلويا لل طريام .جم
أشارم المرااا من جبل ) (Harman., 2000 :Howell., 2003أت أنواع من وامل الم افحا
األحيائيا  Trichoderma spp.لها ال ذرة ولم إنتا

أنضيمام مثل انضيم  Chitinasesانضيم

 Glucanasesهي أحمى اائل الم افحا األحيائيا ت مل ولم اك ال نمو المسببام الممرضا
الرباتيا ذلت ون اريع تحطيم  Polysaccharides, Chitin, β-Glycan’sت تبر هي المسأولا
ون دالنا جمرات الخالكا ال طريا.
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شكل 3 .الرشا التضا ي ل امل الم افحا األحيائيا  Trichoderma longibrachatumضم ال طر
المسبب مرض الذزو ت ن جذ ر الضيتوت .الت ال خيو ال طر التراك و يرما ولم
ُ Fusarium solani
الهض ال طري للممرض  .تشو في الش ل الخارجي تحبب للخيو ال طريا الهوائيا األزوا لل طر
الممرض .حم م زلضما في األزوا  ،تضخم في األزوا الخالكا ال طريا تتحو األزوا الكونيمكا الكبيرة من
الش ل الهاللي إلم الش ل المستقيم حم ث التهليظ في الحواجض ال رضيا ،فيا ة وم الحواجض ال رضيا
حم ث ان صا الخالكا لألزوا  .انت ا ،األزوا الكونيمكا الكبيرة فيا ة وم الحواجض ال رضيا ولم التوالي.
2021

195

االستنتاج:
تسكم هذ المرااا المختبريا ،زرال ولم ما ت مم فاوليا ال ضلا المحليا ل طر التراك و يرما ،ضم فطر

Fusarium solaniالمسبب لمرض الذزو

ت ن ال ذ ر ألش ار الضيتوت تحت الدر ل المختبريا،

مما ك لها اري ا اومة في م افحا هذا الممرض .ليتم اختبار أ ائها في ت ار موا ا ،لتأكيم
ك الاتها تحت الدر ل الح ليا ،اوتما ها مست بال في الم افحا الحيويا زميال ون المبيمام الكيميائيا.
من أهم الخصائ
•

المميضام التي كمتلكها وامل الم افحا األحيائيا ضم فطر ال يوا افريومي:

إنتا مضا ام حيويا موا ايارة تل ب

ر كبير في تثبي فطر الذزو

ت ن ال ذ ر،

التي كستطيع من خاللها السيطرة ولم المسبب المرضي لمرض الذزو .
•

له ال مرة ولم إنتا مركبام تس ي إلم حم ث تشوهام في ايزوا الكونيمكا خصودا

ايزوا الكونيمكا الكبيرة مما يس ي إلي ان صا الخالكا ون ن ضها الب ض.
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ّ
التقييم الحسي للزبادي المصنع من حليب الماعز
المدعوم بالحليب المجفف ومعرفة الخواص
الفيزيوكيميائية للزبادي
أ.عيسى مسعود علي الفرعوني – المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالخضراء –ترهونة
أ .نوري محمد حسين ميالد – المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالخضراء –ترهونة
أ .احمد عطايا اهلل عبد اهلل عثمان –كلية الزراعة –جامعة بني وليد

المستخلص
ااتهمفت المرااا تصريع ف ا ي ابي ي من حليب الماوض لساللتين إحماهما محليا األخرى مستور ة
(األلبينق ،رااا تأفير الساللا إضافا حليب ال رف الم ل زرسب  %5 4 ،3ولم الخواص
ال يضيوكيميائيا الت ييم الحسي للض ا ي المرتج .
زلغ متوا نسبا البر تين في الض ا ي المصرع من حليب الماوض المضال له 4 ،3 ،0
 %5حليب فرف م ل  %5.72 5.19 ،3.89 ،3.22للساللا المحليا،3.54 ، 2.75 .
 %4.14 3.65للساللا المستور ة ولهم التوالهي ،أمها متوا نسهبا المهههن فبلهغ ،5.22 ، 4.12
 % 5.17 5.07للساللا المحليا  % 4.66 4.54 ،5.34 ،4.46للساللا المستور ة ولم
التوالي ،كما لوحظ ارت اع نسبا الموا الصلبا في الض ا ي المصرع نااتخمام الساللا المحليا م ارنا
نالض ا ي المصرع نااتخمام الساللا المستور ة حيش زلغ متوا نسبا الموا الصلبا الكليا ،16.0
 %19.9 18.66 ،17.8ولم التوالي للساللا المحليا ،في حين زلهت هذ الرسبا ،15.9 ،13.6
 %18.5 17.6للساللا المستور ة ولم التوالي.
أظهرم الرتائج ارت اع نسبا الحموضا في الض ا ي المرتج زضيا ة نسبا الموا الصلبا المضافا،
حيش زلهت  0.68إلم %1.02للساللا المحليا  0.71إلم %1.04للساللا المستور ة في الض ا ي
المحضر زم ت إضافا المحضر نهضافا  %5حليب فرف م ل ولم التوالي .كما أ ضحت الرتائج
جو فر ق م رويا (P< 0.01ق في نسبا الحموضا زين الض ا ي المحضر زم ت إضافا الض ا ي
المحضر نهضافا  %5 4 ،3حليب فرف م ل للساللتين  ،ومم جو فر ق م رويا زين الض ا ي
المحضر نهضافا  % 5 ،4حليب فرف م ل للساللتين.
رافع ارت اع نسبا الحموضا انخ اض يما األس الهيمر جيري في الض ا ي المرتج  ،حيش زلهت
 4.41إلم 4.51للساللا المحليا 4.43 ،إلم 4.57للساللا المستور ة .أ ضحت الرتائج ومم جو
فر ق م رويا (P< 0.01ق لمتوا يم األس الهيمر جيري زين الض ا ي المصرع من حليب ماوض
الساللتين.
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أظهرم نتائج الت ييم الحسي نااتخمام اختبار الم التر يم جبو جيم للض ا ي المصرع من حليب
ماوض الساللتين ،حيش زلهت أولم يما  15.17ورم إضافا  %5حليب فرف م ل للساللا المحليا،
في حين زلهت للساللا المستور ة  14.57ورم إضافا  %4حليب فرف م ل للساللا المستور ة
م ارنا نقيما  15.1ورم إضافا  %4للساللا المحليا ،كذلت زيرت نتائج الت ييم الحسي نااتخمام

اختبار الم الت ضيل أت ف ا ي حليب ماوض الساللا المحليا المحضر نهضافا  %5حليب فرف م ل
ف ا ي حليب ماوض الساللا المستور ة المحضر نهضافا  %4حليب فرف م ل تحصال ولم أولم
رجا ت ييم زلهت  6.89أي أت المقيمين كانوا ك ضلونه كثي ار .أشارم نتائج الت ييم الحسي كذلت إلم

جو فر ق م رويا (P< 0.05ق زين الض ا ي المحضر زم ت إضافا حليب فرف م ل الض ا ي

المحضر نهضافا  %5 4 ،3حليب فرف م ل للساللتين المحليا المستور ة ،كما تبين أت فيا ة
نسبا الموا الصلبا حسرت من الخواص الحسيا للض ا ي المصرع من كال االلتي الماوض.
 -1المقدمة
يتميض حليب الماوض نقيما ذائيا واليا فوائم دحيا مر ر ة ،ل م أجريت ال ميم من المرااام

الم ارنا زين حليب الماوض حليب األن ار في تهذكا اإلنسات ،أفبتت هذ المرااام أت ترا

حليب

الماوض زمي من حليب األن ار أ ى إلم جازليا هضم امتصاص أولم للحميم الرحاس التالي مرع
حم ث ف ر المم ،كذلت إلم حم ث تحسن في الضيا ة الوفنيا ،الطو  ،محتويام مصل المم من
ال يتاميرام الكالسيوم الهيموجلو ين ،كذلت انخ اض مستويام الكولستر

امتصاص المهوت في األم ال (2004 ،Haenleinق.

فيا ة م رويا في م ميم

كما أجريت ال ميم من المرااام ولم مرضم نحساايا حليب األن ار ،كات اياترتا أت ااتبما
حليب الماوض زمي من حليب األن ار له نتائج اك ازيا ،التالي أ دت ال ميم من المرااام نااتخمام
حليب الماوض في تهذكا اإلنسات نسبب الحساايا األجل جازليا الهضم األفضل من حليب األن ار

( Martin-Dianaخر ت2004 ،Haenlein 2003 ،ق .نالردر إلم القيما الهذائيا للمرت ام
المتخمرة المصر ا من حليب الماوض فهنه كم ن ال و أت هذ المرت ام كم ن أت تحل محل تلت
المرت ام المصر ا من حليب األن ار خادا لألشخاص الذين لميهم حساايا ضم حليب األن ار
( إاماويل الهاكشا2005 ،ق.

إي أت المرااام تشير إلم أت جوام الض ا ي المرتج من حليب الماوض ك وت أجل خثر تماات ،يميل

إلم أت ك وت ش ار  ،هذا في حم ذاته ك تبر أحم ويو إنتا الض ا ي من حليب الماوض ي و ذلت
إلم انخ اض نسبا الموا الصلبا ير المهريا ( Martin-Dianaخر ت2003 ،ق.
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حسيا م بولا مع المحافدا ولم القيما الهذائيا الصحيا للض ا ي

للحصو ولم جوام جيم خصائ

المرتج من حليب الماوض نأجل تكاليف مم را فهنه من الضر ري ت ميل تركيبته خصائصه أ ت ميل

ظر ل التصريع المتمثلا في ومه نحليب أن ار م ل مرض ع المهن األمر الذي يضيم من نسبا الموا
الصلبا الال هريا فيه،

التالي كم ن أت كسهم في زلو الخثرة المرجوة في الض ا ي المحافدا ولم

القيما التهذ يا الصحيا للمرتج الرهائي مع إض ال نكها حليب األن ار الم بولا ولم المرتج الرهائي

مما يضيم من اإل با ولم ااتهالكه (Tamime
 -2المواد وطرق الدراسة :

1999 ،Robinson

2008 ،Domagalaق.

تضمرت المرااا إجرال اختبارام فيضيوكيميائيا مي ر يولوجيا ولم حليب ماوض لساللتين إحماهما

محليا األخرى مستور ة (األلبينق من فم تصريع ف ا ي ابي ي  ،كذلت رااا تأفير الساللا إضافا
حليب ال رف الم ل زرسب  %5 4 ،3ولم الخواص ال يضيوكيميائيا الت ييم الحسي للض ا ي المرتج.
 -1.2حليب الماعز الخام :

ااتخمم حليب ماوض خام من االلتين محليا مستور ة ،حيش تم الحصو وليه من مركض نحوث

الت ريام الحيويا زتاجورال ،تم ن له في دورة مبر ة ،أجريت وليه التحاليل الكيميائيا المي ر يولوجيا

نم ر دوله للمختبر (نم م ويرا شهريا ثالث م ررام لكل ويرا خال فترة المراااق.
-2.2التحاليل الفيزيوكيميائية للحليب:
 -1.2.2تقدير األس الهيدروجيني:

تم ياس األس الهيمر جيري (pHق ل يرام الحليب نااتخمام جهاف pH Meterمو يل 3505

 pHمن شركا (JENWAYق اإلن ليضيا .
 -2.2.2تقدير نسبة الحموضة:

تم ت مير نسبا الحموضا ولم أااس حامض الالكتيت ون اريع الم ايرة تم حسا

الحموضا ف ا للم ا لا التاليا

نسبا الحموضا =

نسبا

(ملNaOHق × N NaOH( 0.1ق × 9
فت ال يرا

(  Bradlyخر ت1992 ،

2004 ،Fiszman Salvadorق.

 -3.2.2التحاليل الكيميائية للحليب :

تم ت مير نسبا المهن ،نسبا البر تين ،نسبا الالكتوف ،نسبا الموا الصلبا الال هريا ،نسبا الرما

ن طا الت مم نااتخمام جهاف ) Lacto Star (item No. 3510المتحصل وليه من شركا
(FUNKE GERBERق األلمانيا ،ذلت ن م م ايرة ال هاف للتأكم من جا الرتائج.
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 -3.2التحاليل الميكروبيولوجية للحليب :
أجريت التحاليل المي ر يولوجيا ولم ويرام حليب الماوض الخام للساللتين المحليا المستور ة،

حسبت ولم أااس حمة تكوين مست مرة لكل مل (  Houghtbyخر ت 1992ق.
 -1.3.2تقدير العدد الكلي:

تم ت مير األوما الكليا للب تيريا نااتخمام زيأا  Oxoid ( Standard Plate Count Agarق

التحضين ورم رجا °1± 32م لممة  2±48ااوا (  Houghtbyخر ت 1992ق .

 -2.3.2تقدير عدد بكتيريا القولون:

تم ت مير أوما ن تيريا ال ولوت نااتخمام زيأا  Oxoid ( Violet Red Bile Agarق ،نطري ا

الصب في األاباق ،التحضين ورم رجا °1± 32م لممة  2 ± 24ااوا (  Christenخر ت
1992ق .
 -4.2حليب الفرز المجف :

تم الحصو ولم حليب أن ار فرف م ل من شركا

األلمانيا .

) (Frischli Milchwerke G M B H

 -5.2بادئ الزبادي:
ااتخمم في تحضير الض ا ي نا ئ م م نوع YO– MIX 495من شركا(DANISCOق

ال رنسيا جاهض للتلقي المباشر كحتوي ولم ن تيريا Lactobacillus delbrueckii subsp.

bulgaricus

 Streptococcus thermophilusالكميا المحضرة ( 0.05جرام /لترق أضي ت

نم م  1مل /لتر ذلت حسب حسب توديام الشركا المصر ا.
 -6.2تصنيع الزبادي من حليب الماعز :

اتب ت الخطوام المبيرا في ش ل (1ق لتصريع الض ا ي حيش اات مل  2لتر من حليب الماوض

الطاف  ،تم إضافا حليب فرف م ل زرسب  100 80 ،60( % 5 4 ،3جرام ولم التواليق ،تم
تحريت ال يرام نأ اة تحريت يم يا للمساومة في ذ ات حليب ال رف الم ل ورم رجا ح اررة °45م

لممة 15

ي ا ،كما ااتخممت ويرا م ار با (زم ت إضافاق ،اخرت ويرام الحليب في حمام مائي

ورم رجا °85م لممة  15ي ا ،تب ها تبريم إلم رجا ح اررة °45 -40م هي رجا التخمر نااتخمام
حمام فل ي مع اياتمرار في ومليا التحريت زب ل ناات ما جال

الحليب زتركيض ( 1مل  /لترق ،تب ها خل

يم ي ،فم أضيف البا ئ ل يرام

ت بأا في وبوام فجاجيا ا تها  120مل في ظر ل

م ما  ،حضرت ال يرام ولم رجا ح اررة °1±42م لممة  6ااوام،

م اينتهال من ومليا

التحضين زر م ال يرام إلم رجا ح اررة ° 5م في أارع جت مم ن .تضمرت الت ر ا  4م امالم
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مختل ا من نسبا المهوا

الصلبا للساللتين ،أي  8م امالم

مم

(  Robinson 1999 ،Robinson Tamimeخر ت  2006ق.

فهالث مهكررام

حلي ماع خا
ضافة لب ف مجف بنس
( )% 5%، 54،،43،3، 2

بة عن جة
خل
0
 5 45لم  15قيقة
معاملة ح ية
( 15 / 085قيقة )
تب ي لى

045

ضافة لبا
جاجية
لتعبئة في عب
(سعة  120مل)

01

لتحضي عن 42
( لم  6ساعا )

تب ي عن 5

01

شكل  .1خطوات تصنيع الزبادي من حليب الماعز
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 -7.2التحاليل الفيزيوكيميائية للزبادي:
 -1.7.2تقدير نسبة الحموضة:

تم ت مير نسبا الحموضا كما ابع ذكر  ،حيش حسبت ك رام احم لحامض الالكتيت لكل 100
جرام من المرتج (  Bradleyخر ت 2004 ، Fiszman Salvador 1992ق .
 -2.7.2قياس األس الهيدروجيني (:)pH
تم ياس األس الهيمر جيري ل يرام الض ا ي نااتخمام جهاف ،pH Meterمو يل pH 3505
من شركا (JENWAYق اإلن ليضيا .حيش تم اات ما كأس فجاجي نديف كضال إليه  30-20مل
من ال يرا ن م رجها جيما.

 -3.7.2تقدير نسبة البروتين :
ااتخممت اري ا اري ا كلماهل  Kjeldahl methodلت مير الريتر جين الكلي في الض ا ي
المرتج ( A .O .A .C , 1995ق .جمر محتوى البر تين الخام في الحليب مرت اته ولم أااس
( الريتر جين الكلي × 6.38ق .
 -4.7.2تقدير نسبة الدهن:
اتب ت اري ا جر ر لت مير نسبا المهن في الض ا ي المرتج (  Bradlyخر ت1992 ،ق.
 -5.7.2تقدير نسبة المواد الصلبة الكلية :

تم ت مير نسبا الموا الصلبا الكليا في الض ا ي المرتج نااتخمام اري ا التبخير في فرت الت فيف

ولم رجا ح اررة °2± 100م لممة  3إلم  4ااوام ف ا للم ا يم التاليا
ال اجم في الوفت
نسبا الراو ا = ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه × 100
فت ال يرا

نسبا الموا الصلبا =  -100نسبا الراو ا

) Bradlyخر ت 1992 ،ق.

 -8.2التقيم الحسي للزبادي المنتج :

تم إجرال ت ييم حسي ل يرام الض ا ي المصر ا من حليب ماوض نااتخمام االلتين محليا

مستور ة ،زم ت إضافا أ نهضافا نسب مختل ا من حليب األن ار ال رف الم ل .أجري هذا الت ييم
ن م تخضين ال يرام ولم رجا ح اررة °5م لممة  24ااوا .

ااتخمام الم التر يم إلجرال الت ييم  ،زلغ وم المقيمين ير المتمر ين  70شخ ت ار حت أومارهم
ما زين  15إلم  69واما ذكو ار إنافا ،جممت ويرام الض ا ي ولم رجا ح اررة ما زين ( 7إلم °10مق
في أكوا زالاتي يا زيضال ا تها  30مل ،ولمت وشوائيا ن م م وت من فالث أرجام ،أوطي كل
مقيم نموذجي الت ييم مرف ا ناإلرشا ام الخادا نالت ييم الحسي الواجب إتباوها أجري الت ييم نم م 4
ويرام ف ا ي مختل ا لكل االلا ولم حما في جو إضالة تهويا جيمة ورم رجا ح اررة الهرفا.
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تم اختيار ويرا الض ا ي المصر ا من حليب ماوض الساللا المحليا التي تحصلت ولم أفضل
رجا ت ييم ،كذلت أفضل ويرا ف ا ي مصر ا من حليب ماوض الساللا المستور ة من خال نتائج
الت ييم الحسي السازع ،تم إجرال ت ييم حسي زيرهما نااتخمام اختبار الم الت ضيل ش ل ل م 118
ير متمر  ،ت ار حت أومارهم ما زين  15إلم  65واما ذكو ار إنافا في ن س الدر ل اان ا

شخ

ال ميلي حميمة2002 ،

الذكر ( 1961 ،Ellis

 -9.2التحليل اإلحصائي:

 Vargasخر ت2008 ،ق.

تم تحليل البيانام المتحصل وليها زوااطا حسا المتوا الحسازي ،اينحرال المعياري تحليل

التباين  ANOVAلت ر ا وامليا مصمما نالتصميم ال شوائي الكامل Completely ( CRD

Randomized Designق ،ااتخمم اختبار نكن ل ض المتواطام في حالا جو فر ق م رويا
في جم

تحليل التباين ذلت ورم مستوى احتماليا Snedecor ( %1

1980 ،Cochranق.

 -3النتائج والمناقشة:
 -1.3التركيب الفيزيوكيميائي لحليب الماعز المنتج من الساللة المحلية والمستوردة:

ش ل ( 2ق يوض أت حليب ماوض الساللا المحليا أوطم أولم يما لمتوا نسبا البر تين،

نسبا الالكتوف نسبا الموا الصلبا الال هريا م ارنا نحليب الماوض المرتج من جبل الساللا المستور ة،
مع ت ار متوا نسبا الرما

نسبا الحموضا في حليب الماوض للساللتين  ،ال مير نالمالحدا أت

نسب ن ض الم ونام مثل البر تين المهن الالكتوف تختلل خال موام الحلب .نتائج التحليل

اإلحصائي توض

جو فر ق م رويا ورم مستوى احتماليا %1في نسبا البر تين نسبا الالكتوف

نسبا الموا الصلبا الال هريا األس الهيمر جيري زين الساللتين ،ومم جو فر ق م رويا في نسبا

الحموضا نسبا الرما

نسبا المهن زين الساللتين.

تت ار هذ الرتائج إلم حم كبير مع نتائج المرااام األخرى كما هو مبين في جم

(1ق ،خادا

في حليب ماوض الساللا المستور ة ،مع ارت اع نسي في نسبا البر تين نسبا الالكتوف نسبا الموا

الصلبا الكليا في حليب ماوض الساللا المحليا .هذا ايختالل جم يرجع إلم اإلنتاجيا ال ليلا لحليب
الماوض المحلي ،التي تبلغ في المتوا  0.700لتر في اليوم م ارنا مع الساليم المستور ة مثل
األلبين السانين التي يبلغ إنتاجها من الحليب في المتوا 3

 3.2لتر ولم التوالي .حيش كما

ذكر 1987( Zygoyiannisق أت نسبا الموا الصلبا الكليا تكوت مرخ ضا في الحيوانام واليا
اإل رار ،تختلل مع نتائج  Gnanخر ت (1985ق التي كانت فيها نسب م ونام حليب الماوض
المحلي كاألتي المهن  ،%4.00البر تين  ،%3.76الالكتوف ،%4.46الرما %0.88

الموا

الصلبا الكليا .%12.94
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شكل  .2مقارنة التركيب الفيزيوكيميائي لحليب الماعز المحلي والمستورد.
 -2 .3التحاليل الميكروبية لحليب الماعز الخام:
يتض من جم

(2ق أت الحليب المستخمم في هذ المرااا كات ذ جو ة ن تريولوجيا واليا،

هذ األوما كانت مت ار ا مع المرااا التي جام زها 1993( Anifantakisق التي ت ار ا فيها متوا

ال م الكلي الب تيري في حليب الماوض الخام الم م للتصريع 210×7إلم10 ×5

3

أوما ن تيريا ال ولوت  0إلم . 5م.م /مل.

.م.م/مل متوا

جدول  . 1مقارنة بين متوسط التركيب الكيميائي لحليب الماعز الطازج المستخدم في الدراسة
الحالية مع دراسات أخرى.

Vargasوآخرون.

 Gnanوآخرون.

الدراسة الحالية
التحليل

الساللة المحلية

الساللة المستوردة

2008

()1985

البروتين ()%

0.22 ± 3.94

0.19 ± 3.64

0.03 ± 3.62

3.76

الدهن()%

1.08 ± 3.83

0.57 ± 4.37

0.02 ± 4.82

4

الالكتوز()%

0.30 ± 5.71

0.27 ± 5.25

0.02 ± 5.02

4.46

الرماد()%

0.17 ± 0.77

0.16 ± 0.75

0.03 ± 0.76

0.88

المواد الصلبة
الكلية()%

1.41 ± 14.33

0.84 ± 14.05

0.08 ± 14.22

12.94
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جدول  .2متوسط العدد البكتيري الكلي وعدد بكتيريا القولون (وحدة تكوين مستعمرة /مل) لحليب
الماعز الطازج المستخدم في تصنيع الزبادي.
التحليل

الساللة المحلية

ال م الكلي الب تيري
وم ن تيريا ال ولوت

10×5

2

الساللة المستوردة
10×11

3

** 3

** 2

القيم متوا فمانيا ويرام.
** ت ميري.
 -3.3الخواص الكيميائية لزبادي حليب الماعز:
 -1.3.3نسبة البروتين:

يتض من ش ل (3ق أت ف ا ي حليب ماوض الساللا المحليا المحضر نهضافا  %5حليب فرف

م ل أوطم أولم يما لمتوا نسبا البر تين ،حيش زلهت  %5.72أوطم الض ا ي المحضر زم ت
إضافا أجل يما زلهت  .%3.22زيرما زلغ متوا نسبا البر تين في الض ا ي المحضر نهضافا 3
 %4حليب فرف م ل  %5.19 3.89ولم التوالي .أما الض ا ي المصرع من حليب ماوض الساللا

المستور ة المضال له  %5حليب فرف م ل أوطم أولم يما لمتوا نسبا البر تين التي زلهت

 .% 4.14أجل يما لمتوا نسبا البر تين كانت في الض ا ي المحضر زم ت إضافا زلهت ،%2.75
في حين زلغ متوا نسبا البر تين في الض ا ي المحضر نهضافا  %4 3حليب فرف م ل 3.54
 %3.65ولم التوالي .

لوحظ من خال ا لرتائج حم ث ارت اع في نسبا البر تين زضيا ة نسبا الموا الصلبا المضافا لكال

الساللتين .كذلت فيا ة نسبا البر تين في ف ا ي حليب ماوض الساللا المحليا ون ف ا ي حليب ماوض
الساللا المستور ة ل ميع التركيضام المضافا من حليب ال رف الم ل ،الذي يرجع إلم فيا ة نسبا
البر تين في حليب الماوض الطاف للساللا المحليا م ارنا نحليب ماوض الساللا المستور ة ،هذا يت ع

مع ما ذكر زل اام خر ت (2007ق أت نسبا البر تين في حليب ماوض الساللا المحليا أكبر مرها
في حليب ماوض الساللا المستور ة(األلبينق .الردر لرتائج التحليل اإلحصائي اتض

جو فر ق

م رويا في نسبا البر تين زين الض ا ي المصرع من حليب ماوض الساللا المحليا المستور ة ،كذلت
جو فر ق م رويا زين الض ا ي المحضر نهضافا  %5 4 ،3 ،0حليب فرف م ل للساللتين ورم

مستوى احتماليا . %1
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 -2.3.3نسبة الدهن:
يتض من خال الش ل (4ق أت متوا نسبا المهن في الض ا ي المصرع من حليب ماوض

الساللا المحليا زلغ  4.12إلم  ،% 5.22زيرما زلغ من  4.46إلم  % 5.34في الض ا ي المصرع

من حليب ماوض الساللا المستور ة ،هذا ناتج من تهير نسبا المهن في حليب الماوض خال موام
الحلب .من خال الرتائج تم مالحدا ت ار نسبا المهن في الض ا ي المصرع من حليب الماوض ل ميع
التركيضام المضافا من حليب ال رف الم ل في كال الساللتين ذلت نتي ا ألت الحليب الم ل

المضال مرض ع المهن ،هذا ما أ ضحته نتائج التحليل اإلحصائي التي أكمم ومم جو فر ق م رويا

ورم مستوى احتماليا  %1في نسبا المهن زين ف ا ي حليب ماوض الساللا المحليا المستور ة ،كذلت
ومم جو فر ق م رويا زين الض ا ي المحضر نهضافا  %5 4 ،3حليب فرف م ل للساللتين.

 األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال %1

شكل  .3متوسط نسبة البروتين في الزبادي المصنع من حليب الماعز.
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•

األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال %1

شكل  .4متوسط نسبة الدهن في الزبادي المصنع من حليب الماعز.
 -3.3.3نسبة المواد الصلبة الكلية:

يوض الش ل (5ق حم ث ارت اع في نسبا الموا الصلبا الكليا للض ا ي زضيا ة نسبا الموا الصلبا

المضافا أت الض ا ي المصرع من حليب ماوض الساللا المحليا المحضر نهضافا  %5حليب فرف
م ل أوطم أكبر يما لمتوا نسبا الموا الصلبا الكليا ف م زلهت  ،%19.9الض ا ي المحضر

زم ت إضافا أوطم أجل يما زلهت  ،%16أما الض ا ي المصرع من حليب ماوض الساللا المستور ة
المحضر نهضافا  %5حليب فرف م ل أوطم أولم يما لمتوا نسبا الموا الصلبا الكليا حيش

زلهت  %18.5الض ا ي المحضر زم ت إضافا أوطم أجل يما زلهت  .%13.6تت ار ن ض هذ

الرسب من الموا الصلبا الكليا مع ما ذكر  Kavasخر ت (2003ق أت محتويام الموا الصلبا

الكليا للض ا ي المرتج من حليب الماوض خلطام من حليب األن ار الماوض نطرق تمعيم مختل ا
(الترشي ال ائع إضافا حليب ال رف الم لق كانت ما زين (% 16.97-15.63ق .الردر إلم

نتائج التحليل اإلحصائي تبين جو فر ق م رويا في نسبا الموا الصلبا الكليا ورم مستوى

احتماليا %1زين الض ا ي المصرع من حليب ماوض الساللتين المحليا المستور ة ،كذلت جو فر ق
م رويا زين الض ا ي المحضر نهضافا  % 5 4 ،3حليب فرف م ل للساللتين.

2021

209

 -4.3.3نسبة الحموضة:
يوض الش ل (6ق أت متوا نسبا الحموضا لض ا ي حليب الماوض المحضر نهضافا %5

حليب فرف م ل أوطم أولم يما ،الض ا ي المحضر زم ت إضافا أوطم أجل يما لكال الساللتين،
حيش زلهت أولم نسبا حموضا  % 1.02للساللا المحليا

 % 1.04للساللا المستور ة ،زيرما

زلهت أجل نسبا حموضا  % 0.68للساللا المحليا  % 0.71للساللا المستور ة .تم مالحدا ارت اع
نسب الحموضا زضيا ة نسبا الموا الصلبا ،تت ع هذ الرتائج مع ما أشارم إليه المرااا التي جام زها

 Kavasخر ت (2003ق أت نسبا الحموضا للض ا ي المصرع من حليب الماوض خلطام من حليب
األن ار حليب الماوض نطرق تمعيم مختل ا كانت مازين  .%1.08-0.69كذلت ذكر Tamime

 1999( ،Robinsonق أت نسبا الحموضا في الض ا ي تت ار ا من  0.90إلم  .% 1أ ضحت

نتائج التحليل اإلحصائي جو فر ق م رويا في نسبا الحموضا ورم مستوى احتماليا  %1زين
الض ا ي المحضر زم ت إضافا الض ا ي المحضر نهضافا  % 5 4 ،3حليب فرف م ل للساللتين،
ومم جو فر ق م رويا في نسبا الحموضا ورم مستوى احتماليا  %1زين الض ا ي المحضر نهضافا

 %5 4حليب فرف م ل للساللتين.

•

األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال %1

شكل  .5متوسط نسبة المواد الصلبة الكلية في الزبادي المصنع من حليب الماعز.
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•

األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال %1

شكل  .6متوسط نسبة الحموضة في الزبادي المصنع من حليب الماعز.
 -5.3.3قيمة األس الهيدروجيني:

يتض من الش ل (7ق أت متوا

يما األس الهيمر جيري لض ا ي حليب الماوض المحضر زم ت

إضافا أوطم أولم يما ،الض ا ي المحضر نهضافا  %5حليب فرف م ل أوطم أجل يما لكال
الساللتين ،حيش زلغ أولم متوا لقيما األس الهيمر جيري  4.51للساللا المحليا

 4.57للساللا

المستور ة ،زيرما زلغ أجل يما  4.40للساللا المحليا  4.43للساللا المستور ة .هذ الرتائج تت ع

مع ما زيره  Kavasخر ت (2003ق أت األس الهيمر جيري في  25ويرا ف ا ي مرتج من حليب
الماوض ت ار ا مازين  .4.9 -3.9لوحظ ت ار

يم األس الهيمر جيري في الض ا ي المصرع من حليب

الماوض ل ميع التركيضام المضافا من حليب ال رف الم ل لكال الساللتين ،هذا ما أكمته نتائج

التحليل اإلحصائي التي أ ضحت ومم جو فر ق م رويا لمتوا

يم األس الهيمر جيري

ورم مستوى احتماليا  %1زين الض ا ي المصرع من حليب ماوض الساللتين المحليا المستور ة ،كذلت
ومم جو فر ق م رويا زين الض ا ي المحضر نهضافا  %5 4 ،3حليب فرف م ل للساللتين.
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•

األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال %1

شكل  .7متوسط قيم األس الهيدروجيني في الزبادي المصنع من حليب الماعز.
 -4.3التقييم الحسي لزبادي حليب الماعز:

 -1.4.3التقييم الحسي باستخدام اختبار سلم الترقيم:

أظهرم الرتائج الموضحا في الش ل (8ق أت أولم رجام ت ييم لض ا ي حليب الماوض تحصل

وليها الض ا ي المحضر نهضافا  %5حليب فرف م ل من الساللا المحليا الض ا ي المحضر نهضافا

 %4حليب فرف م ل من الساللا المستور ة ،ف م زلهت 15.17

 14.57ولم التوالي ،أجل

رجام ت ييم أوطيت للض ا ي المحضر زم ت إضافا للساللتين المحليا المستور ة ف م زلهت 8.63

 10.26ولم التوالي.
نالحظ من خال الرتائج أت إضافا حليب ال رف الم ل حسرت من الخواص الحسيا للض ا ي
المصرع من حليب الماوض لكال الساللتين من حيش الط م الركها المدهر ال وام  ،كما أ ضحت

نتائج التحليل اإلحصائي جو فر ق م رويا ورم مستوى احتماليا  %5زين الض ا ي المحضر زم ت
إضافا الض ا ي المحضر نهضافا  % 5 4 ،3حليب فرف م ل للساللتين ،ومم جو فر ق

م رويا ورم مستوى احتماليا  %5زين الض ا ي المحضر نهضافا  % 5 4 ،3حليب فرف م ل
للساللتين .لذلت كم ن تصريع الض ا ي من حليب ماوض الساللا المحليا أ الساللا المستور ة (األلبينق

نهضافا  %3حليب فرف م ل.
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• األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة لكل ساللة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال %5

شكل  . 8التقييم الحسي لعينات الزبادي المصنع من حليب الماعز باستخدام اختبار سلم
الترقيم.
 -2.4.3التقييم الحسي باستخدام اختبار سلم التفضيل:

زيرت نتائج الت ييم الحسي الموضحا في ش ل (9ق ل م  70شخ

حليب ماوض الساللا المحليا المحضر نهضافا  %5حليب فرف م ل

ير متمر أت ف ا ي
ف ا ي حليب ماوض الساللا

المستور ة المحضر نهضافا  %4حليب فرف م ل تحصال ولم أولم رجا ت ييم زلهت  ،6.89أجل
رجام الت ييم أوطيت للض ا ي المحضر زم ت إضافا للساللتين المحليا المستور ة ف م زلهت 2.96
 4.99ولم التوالي.

الردر لرتائج التحليل اإلحصائي تبين جو فر ق م رويا ورم مستوى

احتماليا  %5زين الض ا ي المحضر زم ت إضافا الض ا ي المحضر نهضافا  % 5 4 ،3حليب فرف

م ل للساللتين ،ومم جو فر ق م رويا ورم مستوى احتماليا  %5زين الض ا ي المحضر نهضافا
 % 5 4 ،3حليب فرف م ل للساللا المحليا ،كذلت زين الض ا ي المحضر نهضافا % 5 4
حليب فرف م ل للساللا المستور ة.
اتض من نتائج الت ييم الحسي األ

الثاني أت ف ا ي حليب ماوض الساللا المحليا المحضر

نهضافا  %5حليب فرف م ل ف ا ي حليب ماوض الساللا المستور ة المحضر نهضافا  %4حليب
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فرف م ل تحصال ولم أولم رجام الت ييم ،ولم هذا األااس تم إجرال ت ييم حسي زيرهما نااتخمام

اختبار الم الت ضيل ذلت لم رفا ممى جبو المستهلت الليبي لض ا ي حليب الماوض .أجري الت ييم من
جبل شرائ مختل ا من الم تمع ذكو ار إنافا ،لهت أوما هم  118شخصا كانت أومارهم مازين 15
إلم  65ارا.

زيرت الرتائج الموضحا في ش ل (10ق أت الض ا ي المصرع من حليب الماوض للساللتين كات م بوي

من جبل المستهلكين ،حيش زلغ متوا

ال بو ال ام  6.83لض ا ي حليب ماوض الساللا المحليا،

 6.71لض ا ي حليب ماوض الساللا المستور ة ،هذا كشير أت المقيمين كانوا ك ضلونه كثي ار ،كذلت

أشارم نتائج التحليل اإلحصائي إلم ومم جو فر ق م رويا ورم مستوى احتماليا  %5زين الض ا ي

المصرع نااتخمام حليب ماوض الساللا المحليا الساللا المستور ة (األلبينق.

•

األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة لكل ساللة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال
%5

شكل  .9.التقييم الحسي لعينات الزبادي المصنع من حليب الماعز باستخدام اختبار سلم
التفضيل.
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•

األعمدة التي تحمل حروفا ً متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال %5

شكل  .10التقييم الحسي لعينات الزبادي المصنع من حليب الماعز والمحضر بإضافة
 %5حليب فرز مجف

(الساللة المحلية) وإضافة  %4حليب فرز مجف
(الساللة المستوردة).
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 .4الخالصة :
أشارم هذ المرااا إلم األتي

 .1أت حليب الماوض الطاف المرتج من الساللتين المحليا المستور ة (األلبينق كات مراابا إلنتا
ف ا ي ذ جو ة م بولا ورم ومه نحليب األن ار ال رف الم ل.
 . 2إضافا حليب ال رف الم ل لحليب ماوض الساللتين كات لها تأفير اض ولم التهير في
األس الهيمر جيري نسبا الحموضا م ونام الض ا ي المرتج.

 .3لتصريع الض ا ي من حليب ماوض الساللا المحليا أ الساللا المستور ة ك ضل أت تكوت نسبا
إضافا حليب ال رف الم ل من  ،% 4-3فمن التخمر من  5إلم  6ااوام ،نسبا الحموضا
ما زين  0.85إلم .%1
 .4حليب ال رف الم ل المضال لحليب الماوض المستخمم في تصريع الض ا ي من الساللتين أ ى
إلم الحصو ولم نكها م بولا للمرتج الرهائي ،ت ليل فمن التخمر ،فيا ة محتوى البر تين الموا
الصلبا الكليا التي أ م إلم تحسين جوام لض جا الخثرة ،جللت من ان صا الشرا،

التالي

تحصل المرتج الرهائي ولم رجا ت ضيل مرت ا نسبيا.
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