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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  حسین میالد أبو شعالة/ أ                                        

  جامعة المرقب / كلیة التربیة                                        
  

  

تطور تبعًا الذي  ،العصور القدیمةلى إن الفن في لیبیا یرجع أفیه  مما الشك

اء اللیبیة ، فشهدت الصحر تاریخیةا لیبیا خالل الفترة الللظروف المختلفة التي مرت به

لى عصر ما قبل التاریخ إتعود  التي الرسوم الصخریةمن ف الحضارات قدیمة خلفت اآل

  .كاكوس وتاسیلي والجبارینالعدید من المناطق منها جبال األ في

كما تعاقبت على لیبیا العدید من الحضارات المختلفة كالیونانیة والرومانیة 

االحتالل التركي العثماني في القرن من یة، وقد عاشت لیبیا فترة سالمزنطیة واإلیوالب

وسیاسیة وحالة من  لى جعل لیبیا تعیش في تقلبات اجتماعیةإدى مما أالتاسع عشر 

یطالي االستعماري یام االحتالل اإلأ ، ولم یكن الفن التشكیلي المعاصرالجهل والتخلف

ومع ذلك فقد كان عدد من  ،ل ضد االستعمارن بالكفاح والنضاینشغال اللیبیابارزًا بسبب 

 .الفنانین الفطریین یمارسون بعض الحرف الیدویة والزخرفة والرسوم الواقعیة

  -:مشكلة البحث

وهذا ما یفرض ، دابهآیًا وتاریخیًا عریقاً في فنونه و ن لوطننا العربي عمقًا حضار إ

ن یجعل من أو  ،وطنیة والقومیةولیة إعادة بناء ذلك الفن وبناء الهویة الؤ على الفنان مس

ثیرات أنساني في الفن ویتجاوز التإفنیة معاصرة یستجیب لكل ما هو  أعماله أعماالً 

  .الخارجیة

براز الفن التشكیلي اللیبي المعاصر والتعرف إتي مشكلة البحث في أومن هنا ت

  .على أسالیبه الفنیة 

  -:أهمیة البحث 
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لعربیة من الدراسات الفنیة التي تتعلق بالفن لى خلو المكتبة اإترجع أهمیة البحث 

وما مدى الدور الذي قام به الفنان اللیبي من التقدم والرقي بالفن  ،اللیبي المعاصر

  .المعاصر 

  -:هداف البحثأ

  .سالیب الفنیة التشكیلیة المعاصرة للفنان اللیبيالتعرف على األ – 1

  .ة التشكیلیةعماله الفنیأإبراز الفنان اللیبي المعاصر و  – 2

  .تطور الحركة الفنیة التشكیلیة في لیبیا – 3

  .براز ما في الفن اللیبي من قیم جمالیةإ – 4

  :حدود البحث

الضوء على حیاتهم  اءلقإ الحركة التشكیلیة في لیبیا و  يالتعریف بالفنانین مؤسس

  .عمالهم من نهایة القرن التاسع عشر حتي منتصف القرن العشرینأالفنیة و 

  :یة البحثمنهج

  .یتبع الباحث المنهج الوصفي التاریخي 

  :المقدمة

سباب هم األأالحتالل العثماني، فكان هذا من مر الوطن العربي بفترة ركود فترة ا

ن في أعقاب ـــ، حیث قضى السالطین العثمانییتراثنا العزیز واستلبوا أمجادنا التي بددت

الفنانین المهرة ل أغلب ــــ، إذ قاموا بترحیةـــــالمحلینا ـــــــارهم لبالدنا على فنونمـــــــاستع

نت بها القصور ، كما استولوا على العدید من التحف التي تزی)1(آلستانةلى اإوالصناع 

وبهذا استطاعوا أن یقیموا بیننا وبین النشاط الفني سورًا  ،لى بالدهمإوالمساجد ونقلوها 

كل المقومات  على الغربیة لمحو والقضاءة الفنیة ، وجاءت بعد ذلك التیارات الثقافیمنیعاً 

وربي على بالدنا، ولكن بعض الفنانین بعد االستعمار األ صلیة الباقیة من تراثنا الفنياأل

بل حرصوا على  ؛صیلا ولم یقبلوا طمس حقائق فننا األالوطنین والقومین لم ینجرو 

  .بشخصیتهم الفنیة وأسالیبهم الفردیة ظاالحتفا
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  : فن الحدیث في الوطن العربيتاریخ ال

هي الفترة التي أعقبت سقوط الدولة العباسیة في العراق ودولة الموحدین في 

القرن الثالث عشر حیث سادت عوامل الضعف  ول منصف األالنففي المغرب العربي، 

تعرض الوطن السیاسي في الوطن العربي والتخلف الثقافي بسبب التجزئة واالنقسام 

ن یجنبي االستعماري المتعدد الجنسیات من المغول والفرس والعثمانیاأل العربي للغزو

، )2(وغیرها ..دب قافي في كافة العلوم والفنون واآل، هذا ما جعل التخلف الثینیوربواأل

، ن یندثر الفن العربي اإلسالميأوالتدهور في الفن التشكیلي وكاد وظهر االنحطاط 

وكان همهم الوحید هو  ،ین بالفن التشكیلي وجهلهم لهیهتمام الحكام العثمانا وذلك لعدم

نه ظهر بعض الفنانین أة والسیطرة على العدید من البالد، إال التوسیع في الرقعة الجغرافی

  .الواقعین الهواة

  :الفن المعاصر في الوطن العربي

م وكان الوطن 1918 ولى سنةنتهاء الحرب العالمیة األاتبدأ هذه المرحلة ب

خذ ینقل أي، و ــــــیطالي والفرنسي واإلـــجنبي البریطانحت االنتداب االستعماري األالعربي ت

ي قطر الذي یسیطرون علیه، وعندما حلت الحكومات ألى إالء المستعمر ثقافتهم ؤ ه

قطار العربیة بعد استقاللها بدأ بعض الحكام المثقفین یفكرون باللحاق الوطنیة في األ

عن  ن یبث ثقافته وفنونهأهم وعلومهم، فاستطاع هذا االستعمار لغرب في ثقافتهم وفنونبا

وعن طریق الكتب والمجالت والصحف والنشرات  ،طریق إرسال البعثات الدراسیة بالخارج

الثقافیة لترسیخ أفكاره ومفاهیمه في الثقافة والفن، فأخذ یشیع أسالیب المدارس الفنیة 

في نفس الفنان العربي لطمس الشخصیة  الحدیثة في الوطن العربي وبث هذه الثقافة

جیال ر بها وتعمیق دراستها في نفوس األالعربیة وتقلید أسالیب تلك المدارس والتأث

  .الصاعدة 

  :الفن المعاصر في لیبیا 

  یطالي االستعماري في لیبیا فنًا ان الحكم اإلبر إـــــــــلي المعاصـــــلم یكن الفن التشكی
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ن بالجهاد والنضال ضد یبسبب انشغال اللیبی كانة متمیزةیستحق الذكر ولیس له م

، ومع ذلك فقد كان هناك عدد من الفنانین الفطریین الذین یمارسون الحرف المستعمرین

، وفي والتطریز وغیرها من الحرف الفنیة ةوالمالبس النسائی الیدویة والزخارف النحاسیة

هرت بوادر ثقافیة كان لها تأثیر على نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظ

الفن التشكیلي اللیبي والتي منها إنشاء مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمیة بطرابلس والتي 

ت في لیبیا خالل ل المراكز الثقافیة ذات االهتمام بالفنون والتي أنشئئواأتعتبر من أهم 

الذي عین " نامق باشا"الي ي عهد الو م ف1895، وقد شرع في بنائها سنة العهد العثماني

یطالیا لیبیا توقفت أعمال إ، وعندما غزت )1(م1895والیًا على طرابلس في بدایة سنة 

م 1914، وفي سنة یطالیا مدینة طرابلسإون والصنائع ونشاطها عقب احتالل مدرسة الفن

 جانبألان ــــــــالفنانین من و مــــــمعلفیــــــها ، وقد عین عادة دورهاــــــأت هذه المدرسة في استبد

مع بعض  "كورنیللي"ستاذ واأل ،"كاللتس"ستاذ ن من بینهم األییطالیوأغلبهم من اإل

المهدي "ستاذ جین من هذه المدرسة ومن بینهم األالمدرسین من العناصر الوطنیة المتخر 

ن هذه أوبالرغم من  ،)1(حیث ترأس قسم الطالء والزخرفة ثم الخزف "الهادي الشریف

ن هناك مجموعة من الطالب أها بالجانب التطبیقي الحرفي إال لمدرسة كانت تهتم دراستا

بجانب دراستهم للفنون التطبیقیة، وقد تأثروا بالفنانین  كان لدیهم موهبة الرسم والتصویر

ما أنتاجهم، إال والصیغ الفنیة والتي ظهرت في شكواقتبسوا منهم بعض األ ،ینییطالاإل

وغیرهم فقد مارسوا الفن  ،ومحمد األرناؤوطي وعوض عبیدة ،لشریفالفنان المهدي ا

وصوروا  ،بأسلوب فطري واقعي فرسموا المنازل القدیمة والبیئة اللیبیة والعادات والتراث

  .حركة الجهاد وغیرها

وفي منتصف القرن العشرین ومع استقالل لیبیا بدأت بوادر ثقافیة ساعدت على 

ائع اإلسالمیة وأصبحت وانتعشت مدرسة الفنون والصن ،لیةظهور الحركة الفنیة التشكی

شغال الیدویة تحت كما افتتح معهد األ ،سسات التعلیمیة في المجتمع اللیبيؤ من أهم الم

وارتفع  ،، وفي تلك الفترة كان التوجه نحو التوسع في التعلیم الحدیثمنظمة الیونسكو
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النوادي والجمعیات الفنیة  لك برزتمعدل اإلیفاد بالخارج في كثیر من التخصصات، وكذ

نتاج إخرى، وذلك لتوفیر مناخ فني یزید من في طرابلس وبنغازي وبعض المدن األ

، عملت على تكوین مجموعات فراد المجتمعأویصقل مواهبهم وینمي التذوق لدى الفنانین 

، كما أنشئت ة الحقیقیة للفن التشكیلي اللیبين والذین حملوا البداییمن الفنانین التشكیلی

، وتوالت البالد في فتح قامة المعارض ونشر الثقافةاعات للعرض والمراكز الثقافیة إلق

 ،م تم افتتاح قسم التربیة الفنیة بجامعة طرابلس1977وفي عام  ،المعاهد المتخصصة

 رـــكبلها الدور األالم والذي كان ــــعنون واإلــــلى كلیة الفإم ـــــم تحول القس1987سنةوفي 

  .التشكیلي في لیبیا نشر والنهوض بالفنالفي 

  :   الحركة التشكیلیة في لیبیا يببعض الفنانین مؤسس تعریف

 ) 1("الخمسي"مصطفى محمد الخازمي *  

 ،م1937ولد الفنان مصطفي الخازمي في مدینة الخمس محلة بن جحا في سنة 

، ثم التحق بمعهد رفاعي بالخمسى بمدرسة إبراهیم الولكانت بدایة دراسته في المرحلة األ

سنة وفي  ،فیه عین أستاذاً فالمعهد  تخرج من ،م1953األشغال الفنیة بطرابلس سنة 

وأكمل دراسته بعد  ،طالیاإیبستكمال دراسته الجامعیة م أوفد في بعثة دراسیة ال1961

سنة وذلك ببیع لوحاته حتى أنهى دراسته الجامعیة في  ،ول على حسابه الخاصالعام األ

 ،م1976م ، ثم أكمل دراسته العلیا الماجستیر في جمهوریة مصر العربیة سنة 1966

، یعتبر الفنان مصطفى یر في لیبیا في الفنون التشكیلیةول رسالة ماجستأوتعتبر 

للوحاته الزیتیة بمدینة الخمسي من رواد الفن التشكیلي في لیبیا حیث أقیم معرض خاصًا 

بالقرب من  GallatiaMortelleراسته هناك في صالة فالریا مرتیليیطالیا أثناء دإفنیسیا ب

یطالیة نسیون م وكتبت عنه الصحیفة اإل1964سنة  Son Marcoمیدان سان ماركو 

الفنان مصطفى الخمسي "م مقاال بعنوان 4.1964.  4بتاریخ Nasione Seraسیرا 

  ".یسهر اللیل وسط عمله الفني من خالل لوحاته

  الحیاة، حیث رسم ئة العربیة اللیبیة الواقعیةله الفنیة تتصل بالبیكانت معظم أعما
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  .والریف والصحراء ،شجار النخیل والمبانيأ ، رسمشجارالیومیة ورسم الطبیعة واأل

 :عوض عبیدة*  

سرة أأ في ــونش ،م1923ة ـــة سنـــــة بنغازي القدیمـــــدة بمدینـــــولد الفنان عوض عبی

نما تعلم إ لفنون و ، لم یدخل مدارس ایطالي والتصدي لهاالحتالل اإلكان همها مقاومة 

وبالحرف والفنون من الطبیعة، وكانت لوحاته مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بالبیئة الشعبیة 

كنا  :یار الموضوعات لعمله الفني یقولل الفنان عن اختأالشعبیة القدیمة، وعندما یس

لى خطوط على أول إحفظها لتتحول الصورة األشیاء ون نرسم من الذاكرة حیث نشاهد

ما راءه واختزله  حیث أخذ یحول كل) 1("منازلنا العتیقة هي اإلطار العاموكانت  ،جدار

م 1946بالعدید من المعارض من سنة  قام الفنان ،لى لوحاتإوعایشه من صور 

 وبیعت العدید من ،لى متحف یتوافد علیه هواة الفنإوتحولت لوحاته  ،م1951لىإ

م وكذلك في مدینة میالنو سنة 1968سنة  یطالیاإب في افینا اقام معرضأ، و لوحاته

  .) 1(م 1971

  -:محمد الزواوي   *

، وقد عاش في م1936ي بضواحي مدینة بنغازي سنة ولد الفنان محمد الزواو 

كان عندما مارس الرسم  منذ الصغر  ،بیئة بدویة تعتمد حیاتها على الرعي والزراعة

خالل  هدرسیباالهتمام والتشجیع من قبل بعض م ظيوح )2(من عشر سنوات عمره أقل

لى إوالذي وصل به  وقد اتجه للفن الساخر ،وبرزت موهبته یوم بعد یوم ،ولىدراسته األ

جعلت شهرته ترتفع من خالل نشر أعماله في  میزتسلوب مأبداع الفني بقمة اإل

،  فة القضایا االجتماعیة والسیاسیةاعالج في رسومه ك قدو  ،الصحف المحلیة والعربیة

والخارج في جمهوریة مصر والكویت، وله كتابان  عدید من المعارض الفنیة بالداخلالقام أ

 ."نتمأ"و" خر الوجه اآل"عن الفن الساخر 

سهموا في تأسیس الحركة التشكیلیة في لیبیا أوهناك العدید من الفنانین الذین 

  -:ومن بینهم
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ین ین اللیبــــمن أوائل الرسامی ، وهوم1878ولد في طرابلس سنة  - :امحمد على الغ*   

رج من الكلیة تخ ،التاسع عشر وبدایة القرن العشرینالهواة الذي برزوا في نهایة القرن 

 ،، رسم المئات من اللوحات كان معظمها منفذة بأقالم الفحم والحبرالحربیة كضابط مشاة

 .لوان الزیتیةوبعضها باأل

ن م تخرج من مدرسة الفنو 1904ولد في مدینة طرابلس سنة  -:د االرناؤوطيمحم*  

  .غلب أعمالهأرسم البیئة اللیبیة وكانت محور  ،والصنائع اإلسالمیة بطرابلس

وقام بتدریس  ،هتم بالرسم الساخرا ،م1923ولد بطرابلس سنة  -:فؤاد الكعبازي*  

 .العدید من المناصب في الدولة اللیبیة ، وتقلد ة الفنیة بمدرسة طرابلس الثانویةالتربی

م تخرج من مدرسة الفنون 1938ولد بمنطقة الزنتان سنة  - :الحمید الجلیدي عبد* 

م الساخر واستعمل التصویر هتم بالرسااإلسالمیة بطرابلس من قسم الخزف،  والصنائع

 .، التحق بالعمل بالصحافة كرسام ومخرج صحفي الزیتي

 امن الفنانین الذین أخلصو وهو م 1931لد بمدینة طرابلس سنة و  -:محمد البارودي*  

 ؛الكلیات وأو المعاهد أفي مدارس الفن  تتلمذللفن التشكیلي اللیبي، لم ی عطوا الكثیرأو 

والخارج منها الوالیات ، شارك في العدید من المعارض الفنیة بالداخل بل مدرسته الحیاة

 .لمانیاأالمتحدة و 

كادیمیة الفنون الجمیلة أتخرج من  ،م1936مدینة طرابلس سنة ولد ب -:علي قانه* 

عداد إدید من المعارض الدولیة والمحلیة، كلف بشارك في الع ،بروما تخصص نحت

 .وأحمد الشارف  ،تمثالین للشاعرین أحمد رفیق المهدوي

ن أكادیمیة الفنون تخرج م ،م1941ولد في مدینة فزان سنة  -:الطاهر المغربي* 

شارك نظم و ، نین التشكیلین العرباعضو مؤسس لالتحاد العام للفنوهو ، ة بروماالجمیل

یبیا وكثیر من الدول العربیة من المعارض والندوات عن الفن التشكیلي بل في العدید

  .مریكاأوربیة و واأل

   نكا فـــــدرس في أمری ،م1936د في مدینة طرابلس سنة ــــــــــول - :المنعم بن ناجي عبد* 
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العدید من المعارض في الداخل، كان  ، ولهوكذلك بتونس ،بها امعرضقام وأ ،لسینماا

 .هتماماتهاهم أالخط العربي من 

قام أم درس الفن في هولندا و 1938ولد في طرابلس سنة  -:على مصطفى رمضان* 

شارك في المؤتمرات العربیة كما وشارك في معارض محلیة،  نظمو  ،بها عدة معارض

  .بحوث العلمیةللفنون وال

  -:التوصیات

  .قامة المعارض في مختلف مدن لیبیا العمل على إنشاء قاعات إل – 1

ن یالعمل على إنشاء متحف للفن اللیبي الحدیث یضم أعمال الفنانین التشكیلی – 2

  .ینیاللیب

  .نتاج الفني یدي الهواة لمزاولة اإلأخذ بن واألییتشجیع الفنانین التشكیل – 3

  .على إقامة المعارض والمسابقات المحلیة والدولیة  التشجیع – 4

  .العمل على فتح الكلیات المخصصة في كافة المدن اللیبیة  – 5
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  لوحة الفنان مصطفى محمد الخازمي 
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  لوحة الفنان مصطفى محمد الخازمي 
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  لوحة الفنان عوض عبیدة
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  لوحة الفنان عوض عبیدة
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  محمد الزواوي  :وحة الفنانل
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