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 ششّط الٌشش يف رللح جاهعح الثحش ادلرْعظ الذّل٘ح
 

نوع العريب  )ف يكوف اػبط أ، على A4أال يقل البحث عن عشر كرقات، كأال يزيد عن عشرين كرقة فلسكاب  .1
 (.14 كحجمو Simplefied. لالتقليد

ك أف يكوف اػبط  (Microsoft Word)أف يرسل البحث إلكًتكنيان، ك يشًتط أف يكوف مكتوبان على برنامج  .2
يكوف تباعد األسطر بقياس سطر كاحد ك بالنسبة ؽبوامش  ، على أف14مقاسو  (Simplefied)بالعربية 

طر الباحث باستبلـ ( سم . ) ك ىب 2سم ) كمن اليسار  2.5الصفحة من األعلى ك األسفل ك من اليمُت ) 
 . ((Time New Roman(، أما إذا كاف البحث باللغة اإلقبليزية فيكتب خبط نوع حبثو يف حينو

على أف ال ترصبة، كأف يقدـ الباحث ؽبا ملخصان بالعربية  كأ العمـو كاإلقبليزية تلليفا تقبل البحوث باللغة العربية يف .3
 يقل عن مئة كطبسُت كلمة .

بلت الوطنية أك غَتىا أك مستبل من رسالة ماجستَت أك أطركحة قد  سبق نشره يف إحدل اجملأال يكوف البحث  .4
 كسيلة نشر أخرل .دكتوراه، أك يكوف الباحث قد تناكلو بعنواف أخر يف 

يف البحث الشكلية الفنية كاؼبنهجية، كتوثيق اؼبصادر كاؼبراجع، كتدكين التواريخ، كمقابلة األظباء باغبرؼ  ىيراع .5
 .البلتيٍت. كالتنصيص على النصوص كغَتىا 

قق، سم اؼبًتجم أك ابة اؽبوامش ك عرض اؼبراجع كتابة اسم ؼبؤلف، عنواف الكتاب، ايراعى يف أسلوب كتا  .6
الطبعة، مكاف النشر، الناشر، تاريخ النشر، رقم اعبزء كالصفحة يف اؽبوامش ك قائمة اؼبراجع العربية ك اإلقبليزية 

 ينبغي أف يكوف عنواف الكتاب أك اجمللة باػبط ارب.
 تلتـز اجمللة بإشعار الباحث بقبوؿ حبثو اف كاف مقبوالن للنشر أك قاببلن للتعديل بعد التقييم. .7
 قدـ اجمللة شهادة أك إفادة )مقبوؿ للنشر( ما َف يكن قد قرر نشره فعليان أك نشر.ال ت .8
 ك َف تنشر.أالبحوث اؼبقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت  .9
كإف تعدد  ،لكًتكٓف إف كجدسم الباحث، كزبصصو، كؾباؿ عملو كاؽباتف، كالربيد اإلاأف يتضمن البحث  .10

 الباحثوف فيكتفي بلحدىم.
لكًتكنية وبق لو سحب ذلك إللباحث نسخة من العدد اؼبنشور فيها حبثو إف كانت اجمللة كرقية، كإذا كانت  وبق .11

رساؿ نسخة علي بريده إشعاره بصدكر العدد، فإف َف يتمكن فيمكن حينئذ إمن موقع اعبامعة اؼبنشورة عليو بعد 
 ك الفايرب إف كاف لو ذلك.ألكًتكٓف اإل
ضافة أك التعديل، أف يقـو الباحث بتزكيد اجمللة ك اإلأرجاعو لو للتصحيح إحبثو ك  شعار الباحث بقبوؿإبعد  .12

أك علي بريد   يدكيان أك إرسالو علي بريد اجمللة CDلنهائية علي قرص مدمج أبنسخة من البحث يف صورتو 
 اؼبندكبُت.
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قتباسات من )النت ( بطريقة القص ، أف يعيدكا طباعتها يف حبوثهم لى البحاث الذين يستعملوف بعض االتنبيو ع .13
 لعدـ تكيفها فنيا يف اخراج اجمللة . 

 ادكالر ( 50)إذا كاف الباحث من داخل ليبيا، ك  اليبي ادينار  (50)قدره  ايدفع الراغب يف نشر حبثو مبدئيان مبلغ .14
حُت يقرر البحث  ادكالر  (200)أك  ادينار  (200)كيتمم اؼببلغ إُف  إذا كاف الباحث من خارج ليبيا، اأمريكي

 . بدرجة مقبوؿ للنشر بدكف تعديل، أك مقبوؿ للنشر مع التعديل

                     journal@miu.edu.ly  :بريد المجلة
 

ة التحريرأأسرة هي  
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 كلوح العذد 
ك تراقصت الكلمات على األسطر، ك تعانقت اؼبعآف يف رحاب األمآف، ملتفحة برداء اعبدية ك اؼبوضوعية، مستضيئة 

، مبتسمة لؤلمل اؼبنشود، فاربة ذراعيها م2016خبيوط مشس آماؿ أفقها الرحب ك ىي تودع عددىا األكؿ مع عاـ 
، دبا نتمناه لو من م2017رحيق اؼبعرفة، يف عددىا الثآف مفتتح عاـ  خبفقاف قلب خلي، ك ىي تستقبل بشائر العلم ك

 بشائر اػبَت على الببلد ك العباد.
ك كما عودنا قراءنا األكاـر على اؼبوضوعية ك التنوع اؼبعريف، دبا التزمناه يف رسم خطوطنا اؼبنهجية، ك الدقة ك األسبقية 

 -العلمي اٌكم بالسرية ك النزاىة، ؽبذا تنوع عددنا دبوضوعات:يف النشر، ك بكل ما يتعلق باعبانب األكاديبي 
اإلقتصاد، ك اللغة ك األدب، ك القانوف، ك الًتبية، ك علم اؼبكتبات، ك التاريخ اللييب القدٔف اؼبًتجم، ك كذا اؼبؤلف 

 باللغات اغبٌية.
امعات السوداف، ليمتد عطاءىا عبل ك يتوسع أفق هنلها من اعبامعات الليبية، ك جامعات اعبزائر الشقيقة، ك ج

الشرائح اإلجتماعية يف ؾبتمعنا، ك ربتل بفضل تشجيعكم ك مساندتكم على موضعها اؼبرموؽ بُت اجملبلت الليبية 
اكمة اعبامعية، ك تسجل يف ىيلة البحث العلمي للدكريات اٌكمة، لتقفز يف كثبة نوعية عاؼبية فتحصل يف مركز 

 . 2519-6286) رسبد ( على رقم   ISSNوحد للدكريات الًتقيم الدكِف اؼب
إهنا خطوات كاعدة كبو مستقبل مشرؽ ك تطلع كبَت لؤلفضل ك األكمل، ك ىذا ال يتم ك يتكامل إال بكم ك من 

 خبللكم.
 وبدكنا األمل للقاء بكم ؾبددان ك أنتم على خَت.

 ولكم التقدير

 

سئ٘ظ الرحشٗش
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ذْافش هرغلثاخ هعاٗري األداء ادلٌِٖ للخذهاخ االعرشاسٗح للوشاجع اخلاسجٖ ادلقذهح للوصاسف 
 الرجاسٗح الل٘ث٘ح

 كْٗشٕ أمساء زلوذ. أ  -د. تْتكش فشج ششٗعح  
جاهعح تٌغاصٕ –كل٘ح اإلقرصاد 

ص
ّ
 ادللخ

اؼبراجع اػبارجي  لمعرفة توافر أك عدـ توافر متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لد ُفإالدراسة  ىدفت
 الذم يقـو بتقدٔف ىذه اػبدمات للمصارؼ التجارية الليبية.

إتباع اؼبنهج الوصفي، كما مت استخداـ استمارة االستبياف لتجميع البيانات اؼبتعلقة دبوضوع لتحقيق ىذا اؽبدؼ مت  ك
اؼبراجعة اؼبقيدة يف  اؼبتمثل يف مكاتب ااسبة ك ؾبتمع الدراسة ك ىحيث مت توزيع استمارات االستبياف عل ،الدراسة

 مصارؼ التجارية الليبية. سجل مصرؼ ليبيا اؼبركزم اليت تقـو بتقدٔف اػبدمات االستشارية لل
اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق  لقد أظهرت الدراسة توافر معظم متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لد ك
 خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية.  ىعل

اؼبراجعُت  لمعرفة توافر أك عدـ توافر متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت لد ىالرغم من أف ىذه الدراسة ركزت علعلى 
مكاتب  ىخدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية، إال أهنا ركزت فقط عل ىاػبارجيُت للتطبيق عل

نتائج ىذه الدراسة سوؼ  عليو فإف تعميم اؼبراجعة اؼبقدمة ؽبذه اػبدمات للمصارؼ التجارية يف ليبيا، ك ااسبة ك
ؼبعرفة اؼبزيد  امطلوب أمرا عديي يف ليبيا  ليف ؾباالت أخر  لأف التوسع يف حبوث أخر  يكوف ؿبدكدان يف ىذه الفئة فقط، ك

اؼبراجعُت اػبارجيُت الذين يقوموف بتقدٔف اػبدمات  ىنو من اؼبمكن تطبيق ىذه الدراسة علإحيث  ،حوؿ ىذا اؼبوضوع
ف استخداـ استمارة أقطاع من القطاعات األخرل بالدكلة، كما  ممن اؼبصارؼ أك أل لأخر   االستشارية ألنواع

بذلك يبكن القوؿ بلف ربليل  كسيلة عبمع البيانات يبثل قيدا على تفسَت البيانات اؼبتحصل عليها، ك بوصفها االستبياف
استخداـ منهج  -:علي سبيل اؼبثاؿ لخر خر ـبتلف أك استخداـ منهجية أآالبيانات اؼبتحصل عليها باستخداـ مدخل 

 أك دراسة اغبالة ردبا تعطي نتائج إضافية أك ـبتلفة. ،اؼبسح الشامل
بلنبية   ،اؼبراجعُت اػبارجيُت بشكل خاص لرفع درجة الوعي للمجتمع بشكل عاـ ك لد علىف ىذه الدراسة تساعد إ

حيث  ،تقدٔف اػبدمات االستشارية للمصارؼ التجارية الليبية لمسانبتها يف رفع مستو  ك ،معرفة ىذه اؼبتطلبات اؼبهنية
تعمل ىذه اؼبعايَت كقواعد مرشدة للسلوؾ اؼبهٍت ألداء اػبدمات االستشارية من قبل مراجعي اغبسابات باعبودة اؼبطلوبة 

ف بدكر ىذه اؼبتطلبات الدراسة تقدـ مسانبة للنواحي العملية للتعري ، ك عليو فإف ىذهخلق نوع من التغيَت يف ليبيا ، ك
اؼبضي  تقدير الدكر اغباِف القوم للمؤثرات اػبارجية ك ك ،زيادة اػبدمات االستشارية يف ليبيا عن طريق التعريف هبا ك

 قدما الستخداـ ذلك بلكثر فاعلية. 
ثل ىذه اػبدمات ركزت علي موضوع مبلءمة كظيفة اؼبراجعة لتقدٔف م قد قبد أف أغلب البحوث السابقة يف ىذا اجملاؿإذ 

أنو َف يتم توضيح اؼبعايَت اؼبهنية اليت ربكم أداء اؼبراجعُت اػبارجيُت عند تقديبهم ؽبذه اػبدمات  لنفس عمبلء اؼبراجعة، ك
ىذه الدراسة أكضحت التحدم الكبَت الذم يواجو اؼبراجعُت اػبارجيُت يف ليبيا ؼبعرفة متطلبات ىذه لذلك فإف  لعمبلئهم،
كذلك لتطويرىم بنجاح لوضع معايَت خاصة هبم ربكم أداءىم عند تقديبهم ؽبذه اػبدمات يف ظل الظركؼ  ،يةاؼبعايَت اؼبهن
 ة السائدة.الديني الثقافية ك السياسية ك القانونية ك
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ABSTRACT 

Purpose- The aim of this study is data mine the standard requirements of 

professional performance for consultation services of External Auditors, which are 

provided to the Libyan Commercial Banks,  

Design/methodology/approach- to achieve the goal of this study a qualitative 

approach was used. The main data collection method that was used was a 

questionnaire.  The society of the study composed all External Auditors' offices that 

were listed in the Central Bank of Libya record who provide consultation services to 

Libyan Commercial Banks.  

Findings- the study has shown that a majority of the standards requirements of 

professional performance for the consultation services for External Auditors do exist.    

Research Limitation/implications- While this study focuses on the availability of the 

standards requirements of professional performance for consultation services, it has 

focused only on External Auditors' offices that provide consultation services to 

Libyan Commercial Banks.  

Consequently, even though commercial banks have many similarities, the 

generalisability of this study is limited. Wider research of other contexts within Libya 

and beyond is needed to illuminate further the influence of social and cultural 

factors, communication and greater technological unification on the practice of this 

issue. It would be useful to replicate the study in other Libyan private commercial 

banks within Libya.  The use of a questionnaire, while revelatory at one level, limits 

the interpretation of data. A different theoretical approach, or different research 

methods, for example, a larger style of a survey or a different kind of qualitative case 

study, could provide different or additional insights. 

Practical implications- This study helps increase awareness of the society in general 

and External Auditors in particular by increasing the knowledge of these standards 

and is a starting point for making a difference in Libya.  It provides a contribution to 

practical knowledge of the role of these requirements in increasing the consultation 

services in Libya, by identifying issues in the Libyan environment, acknowledging the 

presence of powerful global influences, and pointing the way forward to use it in a 

more significant way.  

Originality/value- Most previous research in this area has focused on the suitability 

of External Auditors in providing this kind of services, with little attention being paid 

to addressing the availability of standards requirements of consultation services. This 

study acknowledges that the challenge for External Auditors in Libya, in knowing the 

standards of consultation services, is to adapt them successfully to their own 

regulatory, legal, political, cultural and religious setting.  

 

Key words:, Standards of Consultation services Public Commercial Banks, Libya.  
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 مقدمة

تعترب مهاـ اؼبراجع اػبارجي متعددة كمتنوعة، فعلى الرغم من أف الوظيفة األساسية للمراجع تتمثل يف مراجعة القوائم اؼبالية 
للمشركعات طبقان ؼبا تقتضي بو معايَت اؼبراجعة اؼبتعارؼ عليها هبدؼ إبداء الرأم عن مدل عدالة بياناهتا، إال أف ىناؾ 

( 2002الشاذِف،   يبكن أف يقدمها اؼبراجع اػبارجي يف العديد من اجملاالت اؼبختلفة )إبراىيم كالعديد من اػبدمات اليت
ايد ألصحاب رأس  فنجد أف دكر اؼبراجع َف يقتصر فقط على تقدٔف خدمات اؼبراجعة التقليدية اؼبتمثلة يف تقدٔف تقرير فٍت ؿبي

كمدل تعبَت قوائم الدخل عن حقيقة  ،الدفاتر اؼبستندات ك سبلمة السجبلت ك اؼباؿ عن رأم اؼبراجع يف مدل صحة ك
نتيجةن لتطور النشاط االقتصادم عبلت اؼبشركعات إُف اؼبراجع  اؼبيزانية عن اؼبركز اؼباِف اغبقيقي للمشركع، ك نتائج النشاط ك

مة ما ربتويو القوائم ىي التلكد من سبل للقياـ بلعماؿ أيخرل ال تعترب يف األصل داخلة ضمن نطاؽ مهمتو األصلية )ك
تقدٔف اػبدمات  لكنها مرتبطة هبا ارتباطان كبَتان كتقدٔف اإلقرارات الضريبية إُف مصلحة الضرائب ك اؼبالية من بيانات( ك
 .(1996تقليدية ؼبهنة اؼبراجعة )الصعيدم، الغَتىا من اػبدمات األخرل غَت  االستشارية لئلدارة ك

من أىم اػبدمات األخرل  (MAS)  (Management Advisory Services)ارية تعترب خدمات االستشارات اإلد ك
 اؼبعايَت األخبلقية ك ك مسئولياتو اؼبراجع اػبارجي، اليت تتفق مع مهارتو اؼبهنية ك  خببلؼ اؼبراجعة اليت يبكن أف يقدمها

 (.  1041: 1989ىنكي،  ك األديب للمهنة )توماس

هنا نوع من أنواع اػبدمات إكما تعترب خدمات االستشارات اإلدارية أحد االذباىات اغبديثة يف ؾباؿ اؼبراجعة حيث 
تتمثل خدمات االستشارات اإلدارية يف دراسات اعبدكل للمشركعات اعبديدة أك التوسعات  تقليدية للمراجعة، كالغَت 

تقييم أنظمة التكاليف اؼبتطورة،  تصميم ك تشغيل النظاـ ااسيب، كإدخاؿ اغباسب اآلِف يف  يف اؼبشركعات القائمة، ك
 (.2000دركيش،  غَتىا )الصحن، راشد ك تنمية اؼبوارد البشرية ك تنفيذ برامج التدريب ك كتصميم ك

يظهر فيها اغبكم الشخصي بشكل كاضح من جانب  تنوعها، ك نظران ألف طبيعة ىذه اػبدمات تتميز بتعددىا ك ك
اؼبهنة، اليت ذبعل من ااسب القانوٓف )مراجع اغبسابات( يلعب دكر اؼبؤيد أك اؼبدافع عن عميلو، فبا قد يًتتب  أعضاء

عليو التضحية بقدر من اؼبوضوعية اؼبطلوبة منو، خصوصان إذا كاف ىذا سيؤدم خدمة اؼبراجعة لنفس العميل )توماس 
 القضايا اؼبثَتة للجدؿ اليت أثرت بدكرىا على مزاكلة مهنة (؛ حيث ظهرت يف الفًتة األخَتة عدد من1989كىنكي، 
الذم يقـو  ،اليت عادة ما يطلب دبوجبها من اؼبراجع ،من ىذه القضايا التوسع يف اػبدمات األخرل للمراجع ك ،اؼبراجعة

خالفات بعد دبراجعة القوائم اؼبالية أف يقدـ خدمات أخرل لنفس العميل مثل تصميم نظاـ رقايب وبد من الغش كاؼب
غَتىا عند تقديبها لنفس  نظران ألف مثل ىذه اػبدمات ك اكتشاؼ اؼبراجع ؼبثل ىذا الغش عند مراجعة القوائم اؼبالية،

  حياده فضبلن عن مسللة األتعاب اليت يتقاضاىا من مثل ىذه اػبدمات العميل قد تيضعف من استقبللية اؼبراجع ك
بدكره إُف تعرض مهنة ااسبة القانونية )اؼبراجعة( إُف النقد يف السنوات  ل(، الذم أد2007حسن، )الصحن، عبيد ك

حيث يركف أنو من غَت اؼبمكن قياـ اؼبراجعُت بتقدٔف  ،غَتىم الواليات اؼبتحدة ك  األخَتة من قبل أعضاء الكوقبرس يف
غَته من  ؽبذا السبب ك ، كالوقت نفسوحيادىم يف  اافظة على استقبلؽبم ك اػبدمات االستشارية لعمبلئهم ك

 The Committee On Management Advisory)األسباب بدأت عبنة اػبدمات االستشارية اإلدارية التنفيذية 

Services Executive)   التابعة جملمع ااسبُت القانونيُت األمريكي(American Institute Of Certified 
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Public Accountants) (AICPA)  دكر ااسب القانوٓف )مراجع اغبسابات( يف تقدٔف ىذه اػبدمات يف تعريف
نتيجة ؽبذه اعبهود صدرت عدة نشرات متتالية باؼبعايَت اليت ربكم فبارسة اػبدمات  دقة، ك بشكل أكثر كضوحان ك

: 1989تساعد ااسب القانوٓف )مراجع اغبسابات( على التمسك هبذه اؼبعايَت)توماس كىنكي،  االستشارية، ك
1042 .) 

 
 مشكلة الدراســـة:

الغريآف،  ،2004العمورم،  ،2003العمارم،  ،1989باػبَت،  توصلت العديد من الدراسات )بن غربية، كببلف ك
( اليت أيجريت يف البيئة الليبية إُف نتيجة ىامة مفادىا: 2007كاجيجي،   ،2006الشيخي،  ،2005بوزيد،  ،2004

 ملزمة يف البيئة الليبية. عدـ كجود معايَت ؿبلية مدكنة ك

مراجعي حساباهتا بتبٍت اؼبعايَت الدكلية يف ااسبة كاؼبراجعة كما  نتيجةن لذلك فقد صدرت التعليمات إِف اؼبصارؼ ك ك
رفق بقرار اللجنة الشعبية العامة (55نصت عليها اؼبادة )

ي
( 134رقم ) من النظاـ األساسي لسوؽ األكراؽ اؼبالية اللييب اؼب

ـ بإنشاء سوؽ األكراؽ اؼبالية ك إصدار نظامو األساسي يف اعبزء الذم يتناكؿ اإلفصاح )اللجنة الشعبية 2006لسنة 
ـ )مؤسبر الشعب  2005( لسنة 1رؼ رقم )( من قانوف اؼبصا25(، ك نصت عليها اؼبادة )141: 2006العامة، 
 (.2005العاـ، 

                                                
ستشارات األخرل ك اػبربة اؼبالية ستشارات الضريبية ك االك نظرا إُف أف اػبدمات األخرل اليت يقدمها اؼبراجعوف  كاال

نظران إِف أف اػبدمات األخرل اليت يقدمها اؼبراجعوف   ك اجعة،ك ااسبية ال تنطبق عليها اؼبعايَت الدكلية للمر 
 ،ااسبية ال تنطبق عليها اؼبعايَت الدكلية للمراجعة اػبربة اؼبالية ك االستشارات األخرل ك كاالستشارات الضريبية ك

ألهنا زبرج عن إطار عمل  دبعٌت أف ىذه اؼبعايَت ال يتم تطبيقها على اػبدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع لعميلو
 (.165: 2007اؼبعايَت الدكلية للمراجعة )حامد، 

( اليت أيجريت يف ليبيا توصلت إُف أف معظم شركات ااسبة العامة ,EL-Sharif 1980أف إحدل الدراسات ) ك
ت متعلقة استشارا تركيب نظم كخدمات استشارات إدارية ك الليبية اؼبشاركة يف الدراسة تقدـ خدمات تصميم ك

 اؼبصارؼ.  بااكم ك

( اليت أيجريت يف ليبيا توصلت إُف أف ىذه اػبدمات ليست يف 1998إال أف إحدل ىذه الدراسات )الدراجي، 
 اؼبطلوب من اعبودة. لاؼبستو 

قوانُت  لوائح ك أسس ك ك مٍ ( أيجريت يف ليبيا إُف ضركرة صياغة مباد1999لذلك دعت دراسة أخرم )اؼبربكؾ،  ك
 ( بضركرة رقابة ك2007النعمي،، 2004تقنن العمل االستشارم، كما أكصت دراسات أخرم )الغريآف،  ك تنظم

 اعبهات اليت يتم مراجعتها من قبل نفس مكاتب ااسبة ك ضبط تقدٔف اػبدمات االستشارية لنفس الشركات ك
قدمة لتلك اػبدمات

ي
  .اؼبراجعة اؼب
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ستشارية ىو دليل اال ف كضع معػايَت للخدماتإحيث ، صة باػبدمػات االستشاريةمن ىنا تظهر أنبية تبٍت معػايَت خا ك
يساعد أيضان على تقييم ىذه  ك ،التشجيع على أداء ىذه اػبدمات من قبل اؼبنظمات اؼبهنية ىتماـ ككاضح على اال

ع تقدٔف ىذه اػبدمات ف موضو أ تنظيم تقديبها من قبل ميقدمي ىذه اػبدمات، خاصةن ك ك ،اػبدمات اؼبقدمة للعمبلء
يف الفًتة األخَتة تعرض للعديد من االنتقادات من ًقبل العديد من الباحثُت ما بُت مؤيد كمعارض ، فنجد أف ىناؾ 

ميلحة للخدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع يف ليبيا خاصةن للمصارؼ اليت ىي موضوع اىتمامنا  حاجة ضركرية ك
ات كتوقعات بتحوؿ االقتصاد اللييب كبو سياسة التحرر االقتصادم أك اػبصخصة يف كل يف ىذه الدراسة يف ظل ميؤشر 

قبد أف القطاع اؼبصريف اللييب من القطاعات اليت تعمل يف بيئة اقتصادية  إذ ،اليت من بينها قطاع اؼبصارؼ ،القطاعات
خاصةن بعد أف توسعت اؼبصارؼ يف أداء  سريعة التطور فبا هبعلها يف حاجة ميلحة إُف مثل ىذه اػبدمات، ك متغَتة ك

 عليو فإف حاجتها للخدمات االستشارية باتت أمران ضركريان ؼبواكبة ىذا التوسع ك زادت أنشطتها ك خدماهتا للعمبلء ك
شار إليو.

ي
 التطور اؼب

تظهر ضركرة نتيجةن لنمو الطلب على اػبدمات االستشارية اليت يقدمها مراجع اغبسابات كخدمات إضافية،  ك      
أنبية كجود تنظيم مهٍت يف ليبيا قادر على تنظيم كتقييم تقدٔف تلك اػبدمات االستشارية ، كما تظهر ضركرة أنبية 

ذلك حىت يتم تقدٔف ىذه اػبدمات  الضوابط التنظيمية اليت ربكم أداء مقدمي تلك اػبدمات، ك كجود اؼبعايَت اؼبهنية ك
بالتاِف  اؼبعايَت اليت يؤدم هبا مراجع اغبسابات مهامو. ك الضوابط ك ض مع األسس كدبا ال يتعار  بالكفاءة اؼبطلوبة ك

 -:التاِف فإف مشكلة الدراسة مت تلخيصها يف السؤاؿ الرئيسي

 لدى المراجع الخارجي للتطبيق على خدماتو ىل تتوافر متطلبات معايير األداء المهني للخدمات االستشارية
 االستشارية المقدمة للمصارف التجارية الليبية؟

 :األسئلة الفرعية التالية  مت صياغةىذا السؤاؿ  عنئلجابة ل

ىل تتوافر متطلبات اؼبعايَت العامة لدل اؼبراجع اػبارجي للتطبيق على خدماتو االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ  -
 ؟ التجارية الليبية

تشارية اؼبقدمة االس اإلضافية لدل اؼبراجع اػبارجي للتطبيق على خدماتوىل تتوافر متطلبات اؼبعايَت العامة  -
 اللييب؟ للمصارؼ التجارية

 
 :االستشارية الخدمات ماىية

، 5: 1996، ؿبمود ،102: 1983عساؼ، ،18: 1983طالب، أبو) الباحثُت ك الكيتاب ؿباكالت تعددت 
إمعيطر،  ،235: 2004 ؿبمد، ،11: 2001، اؼبليجي،12:2000الشايف،   ، عبد89: 1996الصعيدم، 
  األمريكي القانونيُت ااسبُت ؾبمع ك( 42:2008لطفي،  ،44: 2008حجر،  ،أبو 13: 2007

(AICPA,2011 )اؼبهنيُت للمستشارين األكسط الغرب كجمعية اؼبهنية اؼبنظمات من كغَتىا (The 

                                                           
 *وهً المعاٌٌر الصادرة عن لجنة الخدمات االستشارٌة التابعة لمجمع المحاسبٌن القانونٌٌن األمرٌكٌٌن 
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Midwest Society Of Professional Consultants) (MSPC) ((Chapin ,  2004 يف 
 . للخدمات االستشارية تعريف كضع

 العناصػػػػػػر حػػػػػػوؿ زبتلػػػػػػف ال اإلداريػػػػػػة االستشػػػػػػارات خػػػػػػدمات مفهػػػػػػـو تناكلػػػػػػت الػػػػػػيت التعريفػػػػػػات ىػػػػػػذه أف قبػػػػػػد حيػػػػػػث
، ىػػػػػػػػػذا طبيعػػػػػػػػػة ؾبموعهػػػػػػػػػا يف ربػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػيت األساسػػػػػػػػػية  ؾبػػػػػػػػػرد ىػػػػػػػػػو التعريفػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػذه بػػػػػػػػػُت االخػػػػػػػػػتبلؼ أف ك اؼبفهػػػػػػػػػـو

. العناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه تناكؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف ك اللغويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، الًتاكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ يف اختبلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 من ىنا يبكن ربديد أىم عناصر ىذا اؼبفهـو كما يلي: ك

تتوافر  حيث يؤدم ىذه اػبدمات شخص مؤىل أك ؾبموعة من األشخاص اؼبؤىلُت الذين التأىيل: الخبرة و .1
لتلدية ىذا النوع من اػبدمات دبوجب تكليف خاص من العميل  الكافية البلزمة ك اػبربة اؼبهنية لديهم اؼبعرفة ك

 )اإلدارة(.
 ىو يبارس ىذه اػبدمات، ك إف القائم باػبدمة هبب أف يتمتع باستقبلؿ ملموس كاالستقالل والموضوعية:  .2

  بصورة ذبنبو التحيز ألية جهة أخرل، فبا يضمن ربقق شرط اؼبوضوعية كلساس لتلدية ىذه اػبدمات بنجاح
                                                                                                                              (.102: 1983ساؼ، )ع

 فعالية استخداـ العميل للطاقات ك اؽبدؼ من ىذه اػبدمات ىو ربسُت كفاءة كقبد أف  الكفاءة والفعالية: .3
خبلؿ  ىذا يتم من لكي يبكن ربقيق أىداؼ التنظيم، ك ،استغبلؽبا االستغبلؿ األمثل لو، كاؼبوارد اؼبتاحة 

بوظائفو لتحقيق  ذلك لتحسُت قدرتو على القياـ مساعدة العميل )اإلدارة( على حل اؼبشاكل اليت تواجهو ك
 أىداؼ اؼبشركع.

ف اعبهة الطالبة إحيث  ،بت بتقديبها )العميل(إف ىذه اػبدمات غَت ملزمة التنفيذ للجهة اليت طال زام:ــدم اإللـع .4
دراسات ك  تبقى ؾبرد اقًتاحات أهناللخدمة ؽبا اغبق يف األخذ هبذه اػبدمات كتطبيقها أك رفضها، على أساس 

  (.102: 1983مشورة )عساؼ،  تيقدـ يف شكل نيصح ك
اؼبشورة دكف أف يسند لو أية  النصح كالتعريفات أكضحت بلف القائم باػبدمة يقـو بتقدٔف ك عليو نرم أف ىذه 

 القرارات نيابة عن عميلو. ازباذمهاـ تنفيذية أك 
اؼبعايَت اددة، كذلك ألف  ف القائم باػبدمة يقـو بلداء ىذه اػبدمات كفقان جملموعة من القواعد كإ ر األداء:ـمعايي .5

 ؤدم إُف جودة عملية تقدٔف ىذه اػبدمات.يهبذه اؼبعايَت  االلتزاـ
عديد من  كجهة نظربالًتكيز على جوانب أخرل لطبيعة ىذا اؼبفهـو من  وما قبد أف ىذا التعريف قد مت تناكلك
علي، ، 15: 2000دركيش،  الصحن، راشد ك ،15ب: 1996لطفي،  ،157أ: 1996تاب )لطفي، الكي 

ىذه حيث تتمثل ،(  39:  2008لطفي، ، 37: 2007الشيشيٍت،  ؛26: 2004التميمي،  31  ،2001
 اعبوانب فيما يلي:

اليت يقصد هبا صبيع اػبدمات اليت تؤديها  من أنواع اػبدمات غَت تقليدية للمراجعة اف ىذه اػبدمات تعترب نوعأ   .1
منشآت اؼبراجعة خببلؼ مراجعة القوائم اؼبالية ك اػبدمات الضريبية ك ااسبية، حيث تعترب ىذه اػبدمات من 

 عة، اليت قد استقر إسنادىا ؼبكاتب ااسبة ك اؼبراجعة دكف غَتىم. ضمن اػبدمات التقليدية للمراج
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فهي خدمات ال ، من أنواع اػبدمات اليت ال تؤدم إُف التعبَت عن رأم )إبداء الرأم( اتعترب ىذه اػبدمات نوع .2
ال يقدـ تقريران  ؛ حيث يقـو اؼبراجع بتقديبها ك(Non Assurance Service)تقدـ أم تلكيد أك ضماف 

أم ال توجد مزاعم أك تلكيدات مكتوبة يوصلها طرؼ لطرؼ آخر لكي يصادؽ عليها  ييبُت فيو رأيو، بشلهنا
 االستشارات الضريبية. السجبلت ك مراجع اغبسابات، مثل خدمات مسك الدفاتر ك

                                                                    عميلو مباشرة. سبتاز ىذه اػبدمات بلهنا ثنائية األطراؼ فهي تتم ما بُت مراجع اغبسابات ك .3

 بناءن على ما سبق يبكن استخبلص تعريف اػبدمات االستشارية لئلدارة على أهنا: ك

نوع من أنواع اػبدمات غَت التقليدية للمراجعة اليت يقـو بتقديبها شخص مؤىل أك ؾبموعة من األشخاص  
لتلدية ىذا النوع من اػبدمات دبوجب  اػبربة اؼبهنية البلزمة اؼبؤىلُت الذين يتمتعوف بقدر كاؼو من اؼبعرفة ك

اؼبوارد  لية استخداـ العميل للطاقات كفعا ذلك هبدؼ ربسُت كفاءة ك تكليف خاص من العميل )اإلدارة(، ك
دبا وبقق أىداؼ اؼبشركع، فهي إحدل اػبدمات األخرل اليت يقـو االستشارم )اؼبراجع( بتقديبها اليت  اؼبتاحة لو ك

إمبا هتدؼ إُف تقدٔف  ال تؤدم إُف التعبَت عن رأم )إبداء رأم(، فهي خدمات ال تقدـ أم تلكيد أك ضماف، ك
 مشورة، غَت ملزمة التنفيذ أك التطبيق من ًقبل العميل )اإلدارة(، ك اإلدارة( يف شكل نصح كمقًتحات للعميل )

 القواعد اددة. ك ذلك كفقان جملموعة من اؼبعايَت بدكف أف ييشارؾ االستشارم )اؼبراجع( يف عملية ازباذ القرار ك

 عوامل ظهور الخدمات االستشارية:

يلي )أبو طالب،  ك ىي كما نتيجة جملموعة من العوامل بوصفها ربتاجها اإلدارةظهرت اػبدمات االستشارية اليت 
 (:2001؛ اؼبليجي، 2000الشايف،  عبد ،80: 1996؛ الصعيدم، 1983

 : م المشروعاتـكبر حج .1
كتطور اليت ساعدت على مبو  عترب من العواملياعبغرايف  ك انتشارىاتعقد عملياهتا  إف كرب حجم اؼبشركعات اغبديثة ك

كذلك ساعدت على اإلقباؿ على خدمات  يف ـبتلف الدكؿ، ك زيادة عدد أعضائها اؼبراجعة ك مهنة ااسبة ك
 .( 2007اؼبراجعُت اػبارجُت )شاىُت،

بالتػػػػػاِف تنوعػػػػػت  ك ،التكنولػػػػػوجي اغبػػػػػديث أف اؼبشػػػػػركعات يف ازديػػػػػاد مسػػػػػتمر نتيجػػػػػة التطػػػػػور العلمػػػػػي ك لػػػػػذلك نػػػػػرل
ىػػػػػو مػػػػػا يسػػػػػتدعي  التجػػػػػارم الػػػػػيت يبكػػػػػن أف سبارسػػػػػها تلػػػػػك اؼبشػػػػػركعات، ك تعػػػػػددت ؾبػػػػػاالت النشػػػػػاط الصػػػػػناعي ك ك

بػػػػػػُت البػػػػػػدائل اؼبختلفػػػػػػة  للمفاضػػػػػػلة  بعػػػػػػدة دراسػػػػػػات القػػػػػػائمُت علػػػػػػى إدارة تلػػػػػػك اؼبشػػػػػػركعات القيػػػػػػاـ ك اؼبسػػػػػػؤكلُتمػػػػػػن 
الدرايػػػػػة بعمليػػػػػات  اػبػػػػػربة ك بالتػػػػػاِف ظهػػػػػرت اغباجػػػػػة إُف كجػػػػػود شػػػػػخص أك أشػػػػػخاص لػػػػػديهم الػػػػػيت يبكػػػػػن إتباعهػػػػػا، ك
دراسػػػػػات اعبػػػػػدكل اؼبرتبطػػػػػة هبػػػػػا حػػػػػىت يبكػػػػػن ازبػػػػػاذ القػػػػػرار اؼبناسػػػػػب بتوجيػػػػػو عمليػػػػػات اإلنفػػػػػاؽ  تقيػػػػػيم اؼبشػػػػػركعات ك

.مػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد اؼبنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم زبصيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يتمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ،االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمارم

يبلحػػػػػػ  أف  خػػػػػػبلؿ فػػػػػًتات مسػػػػػػتقبلية، كأك التضػػػػػحية هبػػػػػػا حاليػػػػػان أمػػػػػػبلن يف اغبصػػػػػػوؿ علػػػػػى عائػػػػػػد مػػػػػػن ىػػػػػذا اإلنفػػػػػػاؽ 
الفنيػػػػػػة مػػػػػػن  ذلػػػػػػك لكثػػػػػػرة أعبائهػػػػػػا اإلداريػػػػػػة ك إدارة اؼبشػػػػػػركع ال تسػػػػػػتطيع التفػػػػػػرغ بنفسػػػػػػها لعمػػػػػػل تلػػػػػػك الدراسػػػػػػات، ك

ىػػػػػػػو مػػػػػػػا  ك ،تلػػػػػػػك اؼبشػػػػػػػاكل اؼبتشػػػػػػػابكة مػػػػػػػن ناحيػػػػػػػة أخػػػػػػػرل الدرايػػػػػػػة الفنيػػػػػػػة بكػػػػػػػل لعػػػػػػػدـ تػػػػػػػوافر اػبػػػػػػػربة ك ك ،ناحيػػػػػػػة
      .                                                                                                                            (1996)الصعيدم،  االستشاريُتيستدعي االستعانة بلحد اػبرباء 
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 دارة.طلب على اػبدمات االستشارية اليت تقدـ لئلالبالتاِف قبد أف التوسع يف حجم اؼبشركعات سيؤدم إُف زيادة  ك
( إُف أف ىذا التوسع سيؤثر على الفئات التالية من حيث زيادة 2000فقد توصلت إحدل الدراسات )عبد الشايف، 

 تلك اػبدمات كىم : اؼببلؾ، اإلدارة ك مستخدمي تقرير مراجع اغبسابات اػبارجيُت. الطلب على

 ىذه الفئات الثبلث من خبلؿ عرضها ( يف نتائجها إُف2001)اؼبليجي،  ك ىي دراسة كما أشارت إحدل الدراسات
حيث توصلت إُف أف أىم أسباب التوسع يف  ،لعوامل طلب خدمات االستشارات اإلدارية من ًقبل مراجع اغبسابات

 الطلب على ىذه اػبدمات ىو:

ؿ التطورات االقتصادية اؼبتمثلة يف انتهاج سياسة التحرر االقتصادم أك اػبصخصة أدت إُف اتساع نطاؽ أك ؾبا .1
نو يف ظل تلك السياسة يتم إحيث  ،الطلب على خدمات االستشارات اإلدارية اليت يقدمها مراجع اغبسابات

 من مث  فإف اؼببلؾ حباجة إُف التحقق من مدل كفاءة اإلدارة يف أداء كظائفها، ك انفصاؿ اإلدارة عن اؼببلؾ، ك
 اإلدارة حباجة إُف خدمات تساعدىا على ربقيق أىداؼ اؼبشركع.

تطور حاجات العمبلء، حيث أصبح العمبلء حباجة إُف خدمات مهنية متطورة تساعدىم على مواكبة التطورات  .2
 الفحػص اػباص ك طلب فحص القػػوائم اؼبرحلية ك االقتصادية كمن أمثلة ىذه اػبدمات مراجعة التنبؤات اؼبالية ك

 اؼبسانبُت، ك الدائنُت، ك اللُت، اؼباليُت ك ن، كوبتاجها العمبلء كاؼبستثمري غَتىا من اػبدمػػات األخػػرل اليت
 غَتىم. العاملُت يف سوؽ األكراؽ اؼبالية ك

البيئة  كما توصلت ىذه الدراسة أيضاى إُف أف أىم عوامل عرض تلك اػبدمات يتمثل يف تعقد اغبياة االقتصادية ك
الطرؼ الثالث ذك العبلقة دبنشلة  للعميل كاغبديثة لؤلعماؿ، أدل ىذا إُف ظهور ؾبموعة من اغباجات اعبديدة 

بالتاِف كاف البد من أف يقـو مراجع  ؿبللي االستثمار، ك اللُت اؼباليُت ك اؼبتمثل يف اؼبستثمرين ك ىذا العميل ك
 اغبسابات بتقدٔف خدمات االستشارات اإلدارية إلشباع تلك اغباجات اؼبتطورة.

 

 زيادة حدة المنافسة بين المشروعات : .2

ال شػػػػػػػك أف التنػػػػػػػافس بػػػػػػػُت اؼبشػػػػػػػركعات االقتصػػػػػػػادية ظػػػػػػػػاىرة قديبػػػػػػػة، كمػػػػػػػا أف حػػػػػػػدة اؼبنافسػػػػػػػة بػػػػػػػُت اؼبشػػػػػػػػركعات يف 
ازديػػػػػػاد مسػػػػػػتمر نتيجػػػػػػة لظهػػػػػػور االخًتاعػػػػػػات اغبديثػػػػػػة كالتطػػػػػػور التكنولػػػػػػوجي يف شػػػػػػىت اؼبيػػػػػػادين فبػػػػػػا يهػػػػػػدد كثػػػػػػَت مػػػػػػن 

كذلػػػػػػك يف حالػػػػػػة عػػػػػػدـ مواكبتهػػػػػػػا  ،اؼبشػػػػػػركعات باالهنيػػػػػػار كاإلفػػػػػػبلس أمػػػػػػاـ مشػػػػػػركعات أخػػػػػػرل فباثلػػػػػػة  )أك منافسػػػػػػة(
 (.                                                                                                                1996ؼبثل ىذه التطػورات كاالخًتاعػات )الصعيدم، 

التنافس يف بيئة األعماؿ تعترب من أىم ( توصلت يف نتائجها إُف أف 2001فنجد أف إحدل الدراسات )اؼبليجي، 
حيث إف التنافس الشديد الذم تشهده السنوات  ،أسباب التوسع يف الطلب على خدمات االستشارات اإلدارية

الذم أدل باؼبشركعات إُف ؿباكلة الوصوؿ باألداء إُف مستول األداء األمثل من خبلؿ  األخَتة يف قطاع األعماؿ ك
سبكنها من ربقيق أىداؼ اؼبشركع، فبا ترتب عليو ضركرة  ك العلمية اليت تساعد اإلدارة الفنية ك ؿباكلة تطبيق األساليب

اؼبشورة يف ىذه اجملاالت، األمر الذم أدم إُف زيادة الطلب من ًقبل ىذه  االستعانة بذكم اػبربة إلبداء الرأم ك
 راجع اغبسابات.اؼبشركعات على خدمات االستشارات اإلدارية، اليت يقـو بتقديبها م
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 زيادة حجم األصول المملوكة للمشروع: .3

اغبديث تتميز بزيادة  ( بلف الكثَت من اؼبشركعات يف العصر10: 1983أكضحت إحدل الدراسات )أبو طالب، 
من ضمن  وحيث إن ،ىذا أدل إُف زيادة األعباء اؼبلقاة على عاتق إدارة اؼبشركع حجم األصوؿ اؼبملوكة ؽبا، ك

( بلنو 6: 2000األىداؼ الرئيسية لئلدارة اافظة على فبتلكات اؼبشركع. كما بينت دراسػػة أخػػرل )عبد الشايف، 
لكي تتمػػكن اإلدارة من ربػػقيق ىذا اؽبدؼ فعليها أف تقـو بتوفَت أنظمة الرقابة الداخلية القادرة على ضبايتها من أم 

تصحيحو بلقصى سرعػػة فبكنة، لذلك تلجل اإلدارة أك مػػبلؾ اؼبشركع إِف مراجػػع  ػد كاكتشافو إف كجػ تبلعب ك
اؼبتخصصُت  كاالستعانة ببعض اػبرباء ك حساباهتم لطلب اػبدمات اػباصة لضماف اافظة التامة على أصوؿ اؼبشركع

كذلك االستعانة  ؿ اليت يبلكها، كيف تصميم أنظمة رقابة داخلية فعالة  تتناسب مع احتياجات اؼبشركع كحجم األصو 
اؼبتخصصُت يف اجملاالت اليت ال تستطيع إدارة اؼبشركع القياـ هبا دبفردىا، كإهباد الوسائل البلزمة  ببعض اػبرباء ك

 تقييم األداء ك نظم التكاليف ك الكتشاؼ أم أخطاء أك تبلعب يف أصوؿ اؼبشركع عن طريق تصميم النظم ااسبية ك
 (.1996عمل الربامج التدريبية للعاملُت )الصعيدم،  غباسبات االلكًتكنية كتصميم نظم ا

 
 التطورات التكنولوجية واستخدام الحاسبات اإللكترونية : .4

( بلنو من النتائج األساسية للتطور التكنولوجي ظهور اغباسبات 7: 2000أكضحت إحدل الدراسات )عبد الشايف، 
ذلك من خبلؿ إحداث تغيَتات متعددة فيما  فبا أدل إُف تطور علم اإلدارة كااللكًتكنية كتطورىا بسرعة مذىلة، 

كذلك فيما يتعلق باألنشطة اؼبختلفة اليت  يتعلق بالعملية اإلدارية سواء من ناحية التخطيط أك التنظيم أك الرقابة، ك
ذلك من أجل ربقيق االستغبلؿ األمثل  أكانت أنشطة إنتاجية أك تسويقية أك سبويلية أك ؿباسبية، ك يزاكؽبا اؼبشركع سواء

لكًتكنية، الذم كاف اإلحصائية عن طريق استخداـ اغباسبات اإل للموارد اؼبتاحة باستخداـ األساليب العلمية الكمية ك
ربقيقان لذلك كاف البد من عبوء  ربقيق أفضل النتائج، ك لو أثر كبَت يف اافظة على أمواؿ اؼببلؾ )أصحاب اؼبشركع( ك

رة اؼبشركعات إُف طلب استشارات إدارية من مراجع حساباهتم من أجل إعداد الدراسات البلزمة إلدخاؿ أحدث إدا
 تكاليفها. دراسة جدكاىا ك إدخاؽبا باؼبشركع ك متابعة أية تطورات ك ك التقنيات

 
 االتجاه نحو تعظيم المسئولية االجتماعية للمشروعات :

مدل مسانبة تلك  ك ،النقاش حوؿ عبلقة اؼبشركع باجملتمع أك الوسط  ايط بو  الفًتة األخَتة بعض اعبدؿ كييثار يف
ضباية اجملتمع من تلوث  اؼبشركعات يف إهباد اغبلوؿ لبعض اؼبشاكل اليت تواجو اجملتمع كاؼبسانبة يف أحباث تلوث البيئة ك

ىو ما يطلق عليو  اإلسكاف كالبطالة كاؼبسانبة يف برامج التعليم ك بلت ككذلك اؼبشاركة يف حل أزمات اؼبواص البيئة، ك
 (.83: 1996"بااسبة عن اؼبسئولية االجتماعية" )الصعيدم، 

( بلنو إذا أخذ اؼبشركع يف اعتباره 7: 2000؛ عبد الشايف، 11: 1983حيث أكضح البعض منهم )أبو طالب، 
 خططو كسياساتو ك عاتقو فهذا سوؼ يستدعي ضركرة تعديل أىداؼ اؼبشركع كاؼبسؤكلية االجتماعية اؼبلقاة على 

لكن  براؾبو بشكل يتبلءـ مع ىذا االذباه، فمثبلن: هبب أال تقتصر أىداؼ اؼبشركع على ربقيق أقصى ربح فبكن ك
جتمع يف هبب باإلضافة إُف ذلك ضركرة أف يهدؼ اؼبشركع إُف ربقيق أقصى أك أكرب حجم فبكن من اػبدمات للم
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جانب ذلك هبب أف يهتم  إُف ك ،ـبتلف اجملاالت، كذلك هبب االىتماـ ليس فقط بقياس العائد االقتصادم للمشركع
عليو هبب تعديل القوائم اؼبالية من حيث التصميم حبيث ربتوم على كل األنشطة  اؼبشركع بقياس العائد االجتماعي، ك

ما يتطلبو اؼبشركع من  تمع، كيف ىذه اغبالة يتم اؼبوازنة بُت أىداؼ اؼبشركع كاليت يزاكؽبا اؼبشركع فيما يتعلق خبدمة اجمل
يبكن لئلدارة أك اؼببلؾ طلب الدراسات اػباصة بذلك من  ضركرة اؼبشاركة يف حلها، ك حل للمشكبلت السابقة ك

 ،تكلفة اؼبشركع  كقت كمراجع حساباهتا يف حالة تقديبو ؽبذه النوعية من اػبدمات االستشارية فبا يؤدم إُف توفَت
حيث إف اإلدارة يف حاجة إُف اغبصوؿ على استشارة اؼبتخصصُت يف ىذه اجملاالت الذين يستطيعوف تقدٔف اؼبشورة 

 الفنية السليمة ؽبا.

 
فبا سبق يتضح أف ىناؾ كثَتا من العوامل اليت عجلت بظهور اػبدمات االستشارية اليت دعت اإلدارة إِف ضركرة  ك

األنشطة، حبيث  ىذا تطور طبيعي فرضتو ظركؼ التقدـ العلمي كالتكنولوجي يف ـبتلف اجملاالت ك عليها، كاالعتماد 
بالتاِف ظهرت اغباجة إُف تضافر صبيع جهود اػبرباء  ك تشابك العبلقات فيما بينها، ك أدت إُف تداخل العلـو اؼبختلفة

نتيجةن للتطورات اليت حصلت يف اؼبصارؼ التجارية الليبية  ك نافع للمجتمع، يءالفنيُت يف ـبتلف اجملاالت لتقدٔف ش ك
كما أف ىناؾ توقعا بكرب حجم  فركعها يف كافة أرجاء مناطق ليبيا ، ك قبد أف ىناؾ زيادة يف عدد اؼبصارؼ التجارية ك

كل ىذه العوامل التوسع يف استخداـ اغباسب اآلِف،   زيادة حجم أصوؽبا ك زيادة حدة اؼبنافسة بينها، ك عملياهتا، ك
ذكر أحد الكيتاب )الصعيدم،  تتطلب زيادة حاجة اؼبصارؼ التجارية للخدمات االستشارية للمراجع اػبارجي ك

 ىي: ( ؾبموعة من األسباب األخرل اليت ذبعل اإلدارة تلجل إُف االستعانة هبذه اػبدمات ك85: 1996

تلثَت العبلقات  يد يف حل مشكلة من اؼبشاكل اليت تواجو اإلدارة ذبنبان للشبهات، كاغباجة إِف اغبصوؿ على رأم ؿبا
اغباجة إِف توفَت اؼبعرفة كاؼبهارة اؼبتخصصتُت اليت قد يفتقر إليهما اؼبشركع يف بعض اجملاالت  الشخصية بُت العاملُت، ك
 عبلجها لبعض اؼبشاكل اليت تواجهها بتوفَت كذلك اغباجة إِف دعم كجهة نظر اإلدارة يف ك اؼبتعلقة بتحقيق أىدافو،

دليل موضوعي يتمثل يف تقدٔف النصح كاؼبشورة من ًقبل مستشار خارجي، فضبلن عن توفَت اؼبساعدة الكثيفة اؼبتخصصة 
لكن مشاغل العمل اليومي تصرفها عن زبطيط ىذا  هنا يف حاجة إُف إجراء تغيَت، كأبصفة مؤقتة عندما تشعر اإلدارة 

سد  ك التغيَت، كما أف اػبدمات االستشارية تقدـ لئلدارة العديد من اؼبزايا األخرل اليت من بينها: دفع عجلة العمل،
القياـ بدكر الوسيط يف عملية التغيَت. اغبد من اؼبسائل اؼبشكوؾ يف صحتها، ك ك احتياجات العاملُت،

فات معنوية بُت بعض عوامل كأسباب قياـ ( إُف أف ىناؾ اختبل1998كما توصلت إحدل الدراسات )عرفة، 
حيث قاـ الباحث بًتتيب ىذه العوامل تنازليان حبسب  ،اؼبشركعات باالستعانة بشركات خدمات االستشارات اإلدارية

 قيمة متوسط درجة اؼبوافقة كما يلي:

 اغباجة ؼبهارات خاصة ؼبواجهة أحد اؼبواقف أك اؼبشاكل. .1

 البيعد عن الضغوط الداخلية. اغباجة للموضوعية التامة ك .2

 عدـ توافر بعض اإلمكانيات إال لدل جهات استشارية خارجية. .3

 أخرل. طبيعة اؼبشكبلت قد تتطلب ذلك كتكرار ظهور اؼبشكلة بُت فًتة ك .4
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 متطلبات قانونية تفرض االستعانة جبهات استشارية خارجية. .5

ؿ منتج جديد، أك دراسة اندماج مشركع يف اغباجة للسرية )مثل البحث عن مسؤكؿ كبَت للمشركع، أك إدخا .6
 اٍف(.… كحدات أيخرل

ساءلة يف حالة عدـ قباح اغبل اؼبقًتح لو قدمتو اعبهة اؼبختصة باؼبشركع. .7
ي
 البيعد عن اؼب

                                              
 صياغة متطلبات معايير الخدمات االستشارية:

ايَت ربكم أداء اػبدمات االستشارية بكفاءة ، فقد صدر عن عبنة اػبدمات اإلدارية بناءن على كجود حاجة ميلحة ؼبع
 The Committee On Management Services Of The)التابعة جملمع ااسبُت القانونيُت األمريكي 

AICPA)   ؾبموعة من اؼبعايَت هبب توافرىا فيمن يبارس خدمات االستشارات اإلدارية؛ حيث مت تقسيم ىذه اؼبعايَت
 5(AICPA, 2011)إِف ؾبموعتُت نبا 

 
 : ( The General Standards Of The Profession)أواًل : المعايير العامة للمهنة 

( مػػػػػػػػػن قواعػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػلوؾ اؼبهػػػػػػػػػٍت للمجمػػػػػػػػػع األمريكػػػػػػػػػي للمحاسػػػػػػػػػبُت 201ىػػػػػػػػػي ميضػػػػػػػػػمنة يف القاعػػػػػػػػػدة رقػػػػػػػػػم ) ك
 -ىي كما يلي: تنطبق على كل اػبدمات اليت تؤدم عن طريق األعضاء ك ك (AICPA)القانونيُت 

 

 :) ( Professional Competenceاألىلية أو الجدارة المهنية ) الكفاءة المهنية (  .أ 

بكفػػػػػاءة  بتلػػػػػك اػبػػػػػدمات اؼبهنيػػػػػة الػػػػػيت يتوقػػػػػع أف يتمهػػػػػا العضػػػػػو أك شػػػػػركة العضػػػػػو علػػػػػى كبػػػػػو مقبػػػػػوؿأٌم القيػػػػػاـ فقػػػػػط 
 . (AICPA, 2011)مهنية 

 Gulf Cooperation Council)كػمػا أف ىػيػلة ااسبػة كاؼبراجعة لدكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية 
Accounting And Auditing Organization) (GCCAAO)  قد أشارت إُف معيار الكفاءة اؼبهنية من

(  من قواعد سلوؾ كآداب اؼبهنة، كاليت تتناكؿ اؼبعايَت العامة كىي مشاهبة للمعايَت العامة 4ضمن القاعدة رقم )
حيث ألزمت اؽبيئة العضو بلف ال يقبل سول اػبدمات اؼبهنية اليت يستطيع ىو )أك شركة  ،(AICPA)الصادرة عن    

  (GCCAAO, 2003:41) .ؼبهنية اليت ينتمي إليها( أداءىا بكفاءة ااسبة ا

 

ىنكي،  توماس ك ،0431أبو طالب،  ،01: 0421بالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )رئيس ؾبلس الوزراء ،  ك
0434 :0101، Eveloff,1992،  ،ؿبمد،  ،2110اؼبليجي، ،2052111، ؛ عبد الشايف 5000 0441الصعيدم
( فإنو يبكن اقًتاح صياغة ألىم متطلبات معيار القدرة أك التلىيل اؼبهٍت على النحو 00: 2113لطفي، ،2110
 -التاِف:
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هبػػػػػػػب أف يكػػػػػػػوف فبػػػػػػػارس اػبدمػػػػػػػة االستشػػػػػػػارية متحصػػػػػػػبلن علػػػػػػػى بكػػػػػػػالوريوس ؿباسػػػػػػػبة مػػػػػػػن إحػػػػػػػدل اعبامعػػػػػػػات  .1
 -ة أخػػػػرل تؤىلػػػػو إلعطػػػػاء االستشػػػػارة اؼبطلوبػػػػة مثػػػػل:اؼبعػػػػًتؼ هبػػػػا، أك مػػػػا يعادلػػػػو مػػػػع كجػػػػود دراسػػػػات متخصصػػػػ

 دبلػػػػػػػػػـو اغباسػػػػػػػػػب اآلِف، أك دبلػػػػػػػػػـو اقتصػػػػػػػػػاد، أك اإلحصػػػػػػػػػاء، أك حبػػػػػػػػػوث العمليػػػػػػػػػات، أك دراسػػػػػػػػػات اعبػػػػػػػػػدكل ك
يبكػػػػػن االسػػػػػتعانة باؼبختصػػػػػُت يف بعػػػػػض اجملػػػػػاالت لتعػػػػػويض الػػػػػنقص  غَتىػػػػػا بعػػػػػد اغبصػػػػػوؿ علػػػػػى البكػػػػػالوريوس، ك

                                                                                                                                                      رةالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يواجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اؼبراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٔف استشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 تتطلب زبصصا دقيقا ال يلم بو اؼبراجع.

ماؿ االستشارات اإلدارية يف أحد لتكن عشرة سنوات علي أع أف يبضي فبارس اػبدمة االستشارية فًتة تدريب ك .2
اؼبكاتب اؼبصرح ؽبا دبزاكلة مهنة االستشارات اإلدارية ، أم أف يكوف اؼبمارس قد أمضي ىذه اؼبدة يف حصولو علي 

ذلك كفقان لقرار ؾبلس الوزراء ببلئحة استخداـ اؼبكاتب  اػبربة اؼبهنية ؼبمارسة ىذا النوع من اػبدمات، ك
 االستشارية.

هبدؼ  ،فبارس اػبدمة االستشارية لربامج أك دكرات تدريبية مكثفة يف ؾباؿ االستشارات اإلدارية ضركرة خضوع .3
حبػػػػػوث  العمليات كتطبيقاهتا، اغباسب اآلِف كاللغات  -:ربديث معرفة اؼبمارس يف ؾباالت مثػػػػل تطوير ك

غَتىا من اجملاالت اؼبختلفة األخرل؛ لرفع  ك اؼبستخدمة يف كتابة براؾبو، األساليب اغبديثة يف حل اؼبشاكل اإلدارية
مستمرة  مستول اؼبستشارين اإلداريُت من الناحية العلمية ك العملية كعلى أف تكوف تلك الربامج بصورة منتظمة ك

 ؼبواكبة ما يستجد من تطورات يف ىذه اجملاالت.

طبلع على اإل ألحباث أك الدراسات كذلك من خبلؿ القياـ با أف يقـو فبارس اػبدمة بدراسة ذاتية أك شخصية ك .4
 األحباث أك الدراسات اليت زبدـ ؾبالو اؼبهٍت، باإلضافة إُف ضركرة كجود مكتبة مرجعية يف مكاتب ااسبة ك

حىت يستطيع فبارس ىذه اػبدمات  ،اؼبفيدة يف فبارسة اػبدمات االستشارية اؼبراجعة كاليت تتضمن اؼبراجع اؼبهمة ك
 يصل هبما إُف مستول أفضل. من أف ينمي تلىيلو اؼبهٍت ك قدرتو اؼبهنية ك

 
 : ( Due Professional Care)العناية المهنية الواجبة  . ب

 تلييداى لذلك فلف ىيئة ، ك (AICPA, 2011)هبب أف تتم فبارسة العناية اؼبهنية الواجبة عند أداء اػبدمات اؼبهنية 
قد أشارت إُف ىذا اؼبعيار  (GCCAAO, 2003: 41)اؼبراجعة لدكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية  ااسبة ك

 على النحو التاِف:" على العضو أف يبذؿ يف أداء خدماتو اؼبهنية العناية اؼبهنية الواجبة ".

؛ 1043:  1989ىنكي،  ؛ توماس ك17: 1970بالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )رئيس ؾبلس الوزراء،  ك
( قبد أف أىم 45:  2008؛ لطفي، 2001؛  اؼبليجي، 26:  2000؛ عبد الشايف، 111:  1996الصعيدم، 

 متطلبات معيار بذؿ العناية اؼبهنية اؼبعقولة تتمثل يف ما يلي:
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لتزاـ بكافة اؼبعايَت اؼبهنية األخرل البا أف يتم إقباز اػبدمات االستشارية داخل نطاؽ آداب كسلوؾ اؼبهنة ك .1
اػباصة بتنظيم أداء اػبدمات االستشارية كخاصةن تلك اؼبعايَت اؼبهنية الصادرة عن ؾبمع ااسبُت القانونيُت 

 . (AICPA)األمريكي 
ؼبوكلة ذلك عند إقبازه للمهمة ا أف يتم بذؿ االىتماـ كاعبهد اؼبناسب من قبل اؼبهٍت فبارس اػبدمة االستشارية ك .2

 إليو.

يكوف من اختصاصها كضع  ضركرة كجود جهة مهنية مشرفة تعمل على تنظيم فبارسة اػبدمات االستشارية ك .3
الرقابة على أداء فبارسي اػبدمات االستشارية، كما  اإلشراؼ ك تتناسب مع البيئة الليبية ك اؼبعايَت اليت تتبلءـ ك

تضع اإلجراءات التلديبية اليت تتخذ يف  اتب االستشارية كليات اؼبكؤك مس هبب أف ربدد تلك اعبهة كاجبات ك
 حالة اإلخبلؿ بتلك الواجبات .

 
 : ( Planning And Supervision )التخطيط واإلشراف  .ج 

 التخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط كاإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أداء اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات اؼبهنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إذ هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو 
(AICPA , 2011) كاؼبراجعػػػػة لػػػػدكؿ ؾبلػػػػس التعػػػػاكف لػػػػدكؿ اػبلػػػػيج العربيػػػػة ، كتلييػػػػداى لػػػػذلك فػػػػإف ىيئػػػػة ااسػػػػبة

يشػػػػػرؼ علػػػػى أداء اػبػػػػػدمات اؼبهنيػػػػػة  قػػػػد أشػػػػػارت إُف ىػػػػذا اؼبعيػػػػػار علػػػػػى النحػػػػو التػػػػػاِف : " علػػػػػى العضػػػػو أف ىبطػػػػػط ك
 .(GCCAAO,2003:41)بصورة كافية "

؛ عبد 111:  1996؛ الصعيدم، 1043:  1989ىنكي،  كبالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )توماس ك
(  يبكن صياغة 45:  2008؛ لطفي، 2008؛ اشتيوم، 2005؛ؿبمد،  2001؛ اؼبليجي،26:  2000الشايف، 

 أىم متطلبات ىذا اؼبعيار على النحو التاِف :

هبب على فبارس اػبدمة االستشارية عند التخطيط للخدمات االستشارية أف يكوف على معرفة جيدة باؼبهمة  .1
عمليات العميل من خبلؿ الدراسة  الغرض منها مع اإلؼباـ الكامل بطبيعة نشاط ك و كاالستشارية اؼبطلوبة من

ختصاصات اال أف يتم تقسيم العمل ك بيانات عنو كاؼببلحظة لسَت العمل، ك ذبميع معلومات ك اؼبيدانية للعميل ك
 اإلشراؼ عليهم. ك متابعتهم على مساعديو ك

 اغباجة للرقابة عليها. مدل لع عميلو على طبيعة خطة االرتباط، كفبارس اػبدمة االستشارية أف يطعلى هبب  .2

 هبب أف يتضمن اإلشراؼ توجيو اؼبساعدين القائمُت باؼبهمة االستشارية لتحقيق اؽبدؼ . .3

 ط .هبب أف تكوف خطة االرتباط مرنة حبيث تلخذ يف اغبسباف ما يستجد من تغَتات ىامة يف بيئة االرتبا .4

سلوكهم العاـ داخل اؼبكتب  العقاب يرتبط بكفاءة أداء اؼبساعدين ك هبب أف يتم كضع نظاـ للثواب ك .5
 موظفي العميل . مع إدارة ك االستشارم ك

يف كضع  كفهبب أف يعمل فبارس اػبدمة االستشارية مع مساعديو كفريق عمل كاحد حبيث يشارؾ ىؤالء اؼبساعد .6
عليو أف يناقش فبارس اػبدمة االستشارية اؼبساعدين يف  تعديلها، ك خطة كبرنامج تنفيذ اؼبهمة االستشارية ك



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

14 

 

تبادؿ الرأم بشلف أىم اغبلوؿ العملية ؽبا، كما هبب  اؼبشاكل اعبوىرية اليت تنتج أثناء تلدية اؼبهمة االستشارية ك
 بُت اؼبساعدين بعضهم البعض. اؼبساعدين ك بُت فبارس اػبدمة ك األفقي عليو إهباد قنوات لبلتصاؿ الرأسي ك

 
 : ( Sufficient Relevant Data )كفاية البيانات المالئمة  .د 

أٌم اغبصوؿ على بيانات ذات صلة كافية لتعطي أساسان معقوالن ألم استنتاجات أك توصيات تتعلق بلم خدمات 
 . ( AICPA , 2011)مهنية ميؤداه 

اؼبراجعة لدكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية  قد أشارت إُف ىذا اؼبعيار ) اغبصوؿ  كما قبد أف ىيلة ااسبة ك  
 مبلئمة( على النحو التاِف :  على معلومات كافية ك

ييتوصل  "على العضو اغبصوؿ على القدر اؼبناسب من اؼبعلومات حبيث تكوف أساسان معقوالن للنتائج أك التوصيات اليت
 . (GCCAAO,2003:41)إليها فيما يتعلق باػبدمات اؼبهنية اليت يؤديها" 

؛ ؿبمود، 111:1996؛ الصعيدم،1043: 1989ىنكي،  بالرجوع إِف أدبيات الدراسة اؼبختلفة )توماس ك ك
( قبد 241:  2009؛ أرينزكلوبك، 45:  2008؛ لطفي، 2001؛ اؼبليجي، 2000؛ عبد الشايف، 9: 1996
 طلبات معيار كفػػاية البيػانات اؼبػػبلئمة  يبكن صياغتها على النحو التاِف:                                                  أف مت

أف يتم الًتكيز على  نوعية تلك البيانات، ك هبب أف وبدد فبارس اػبدمة االستشارية ما وبتاجو من بيانات ك .1
حيث أف اؼبعلومات الزائدة سبثل  ، اغبقائق الضركرية للمهمة االستشارية اإلحصاءات ك اؼبعلومات ك البيانات ك

      ربليل البيانات . أهنا تعوؽ إُف حد كبَت عملية جهدان ضائعان يف حد ذاتو ك

هبب على فبارس اػبدمة أف هبمع قدران كافيان من البيانات اؼببلئمة أك اؼبناسبة )اليت مت ربديدىا سابقان( عن مهمتو  .2
 كذلك بالشكل الذم يوفر لو أساسان مناسبان لتقدٔف التوصيات اؼبناسبة للعميل.

هبب على فبارس اػبدمة أف يلخذ يف اغبسباف العوامل اليت تزيد من مستول ثقتو  يف البيانات اجملمعة ) أٌم  .3
 منها : صبلحية بيانات مرتفعة أك بيانات يبكن االعتماد عليها( ك

البيانات     صدؽ مصدر البيانات : أم أف يكوف مصدر ىذه البيانات مستقبل يف توفَته ؽبذه .أ 

 أف تكوف ىذه البيانات موضوعية. )أم أف يكوف غَت متحيز(، ك .ب 

 فعالية الرقابة الداخلية لدل العميل الذم يقـو بتوفَت البيانات البلزمة ألداء اؼبهمة االستشارية. .ج 

ناسب متلىيل ذا هبب أف يكوف الشخص الذم يقدـ ىذه البيانات  ،ت : دبعٌتمدل خربة مصدر البيانا .د 
       الزمة ؼبعرفة نوعية البيانات اؼبطلوبة ؼبمارسة اؼبهمة االستشارية على أكمل كجو.  كخربة

اؼبراجعة القائمُت بعمليات  ضركرة كجود تعاكف يف تبادؿ اؼبعلومات كالبيانات بُت القائمُت باالستشارات اإلدارية ك .4
بيانات تفيد الفريق اآلخر  حيث إف كبل الفريقُت قد  وبصل على معلومات ك ،اؼبراجعة  داخل مكتب ااسبة ك

 بُت اؼبعايَت العامة الثبلث ؼبعايَت اؼبراجعة اؼبقبولة ك عند تلدية مهمنت ىذه اؼبعايَت العامة ال ينبغي اػبلط بينها ك
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 ,Boynton And Kell) (GAAS)  (Generally Accepted Auditing Standards)اؼبتعارؼ عليها
، 1( يتمتعاف بنفس جوىر معايَت اؼبراجعة العامة أرقاـ )201فنجد أف اؼبتطلبُت )أ، ب( يف القاعدة ) ،(1996

( من معايَت 3، 1( يتمتعاف بنفس ما جاء بو اؼبعيارين )201كذلك اؼبتطلبات )جػ ، د( يف القاعدة ) ( ك3
( يبكن تطبيقها على  201أف الفارؽ الوحيد الذم يبكن مبلحظتو ىو أف القاعدة ) اؼبيدآف للمراجعة، كالعمل 

 (. 127:  2009كافة أنواع اػبدمات، بينما تطبق معايَت اؼبراجعة فقط على خدمة اؼبراجعة )أرينزكلوبك، 

أ( )الكفاءة اؼبهنية( ال تشمل فقط اؼبؤىبلت الفنية للعضو كموظفيو، بل  201إيضاحان لذلك قبد أف القاعدة ) ك
على  Certified Public Accountant) )(CPA)تشمل أيضان قدرة ااسب العاـ اؼبرخص 

موجو بشكل خاص (  201ىذا اعبزء من القاعدة ) تقييم جودة العمل الذم يقـو بو اآلخركف، ك اإلشراؼ ك
( ما إذا كاف سيقبل أك يرفض االرتباط )التعاقد(، فإذا  CPAإُف عملية ازباذ القرار عند العضو عندما وبدد )

بلف لديو القدرة على إكماؿ اؼبهمة كفقان للمعايَت  –على أساس حقائق معلومة حينها  –يعتقد   (CPA)كاف
( أك شركتو لديهم اػبربة البلزمة CPAلكن إذا َف يكن ) عاقد(، كاؼبهنية فمن اعبائز أخبلقيان قبوؿ االرتباط )الت

بالتاِف فليس من اؼببلئم من الناحية األخبلقية  ليس بإمكاهنم اغبصوؿ على اؼبعرفة الضركرية  ك ؼبراجعة العميل ك
اؼببلئمة تنظم كفاية البيانات  اإلشراؼ ك قبوؿ االرتباط )التعاقد(، كما أف العناية اؼبهنية الواجبة لتخطيط ك

اؼبمارسات اليت هبب إتباعها يف تنفيذ أم خدمة، فااللتزاـ هبذه اؼبتطلبات يساىم يف رفع جودة أداء االرتباطات 
 .   (Boynton And Kell , 1996)صاٌف اؼبهنة  )التعاقدات( اؼبهنية لكل من الصاٌف العاـ ك

                                                                                                                            

  :(The Additional General Standards)ثانياً : المعايير العامة اإلضافية 

( علي اؼبعايَت العامة اإلضافية التالية لكل اػبدمات االستشارية ىي منشورة 1رقم ) ( SSCS) لقد اشتمل الػ 
الطبيعة اليت سبيز اػبدمات االستشارية حيث التفاىم كاالتفاؽ مع العميل قد كضع قيود قانونية على أداء ؼبخاطبة 

( ) االلتزاـ باؼبعايَت( من قواعد 202ىذه اؼبعايَت مقررة أك متعارؼ عليها بالقاعدة رقم ) اؼبمارس ؽبذه اػبدمات، ك
 ، اليت تنص على :(AICPA , 2011) السلوؾ اؼبهٍت لػلمجمع األمريكي للمحاسبُت القانونيُت

الفحص ك صبع كتصنيف البيانات، ك االستشارة اإلدارية، ك االستشارة   ك "هبب على العضو الذم يؤدم اؼبراجعة
الضريبية أك أم خدمة مهنية أخرل أف يلتـز باؼبعايَت اؼبنشورة بواسطة األجهزة ) اؽبيئات( اليت يعينها اجمللس"  

  (. 126:  2009)أرينزكلوبك ، 

أم أف ىذه القاعدة تعٍت ضركرة أف يلتـز اؼبراجع عند أداء كافة اػبدمات اؼبهنية دبعايَت اؼبراجعة اؼبتعارؼ عليها ذات 
 (Boynton And Kell, 1996 : 86)الباحثُتحيث أكضح بعض   (.  2007العبلقة ) الصحن،عبيد ك حسن، 

، عبنػػػة   القػاعدة ىي تلك اؼبعػايَت اليت صدرت من قبل ؾبػػػلس معػػػػايَت اؼبػػػػراجعةأف اؼبعػػايَت الفنيػػة التػي تقػػع ضمن ىذه 
        .  اللجنة التنفيذية ػبدمات االستشارة اإلدارية اؼبراجعػػػة، ك خدمػػػػػات ااسػػػبة ك

                                                           
  اسيتـ ـاث االسخشـ ـاييش نخذيـ ـع ٍ ي انجذي ذ  اٌـانبي   (The Statement On Standards For Consulting Services) 

(SSCS)  .وفيها حى حمسيى هزِ انً اييش إني يجًىعخيٍ هًا يجًىعت انً اييش ان ايت ويجًىعت انً اييش ان ايت اإلضافيت 
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( من دستور 202اعدة رقم )أم أف اؼبعايَت اليت ربكم أداء اػبدمات االستشارية للمراجع تستمد شرعيتها من الق
  -عليو فإف ىذه اؼبعايَت ىي كما يلي : اؼبهنة، ك

 
 :(   Client Interest) منفعة ( العميل –مصلحة ) فائدة  .أ 

( كىو مدير سابق لقسم اػبدمات االستشارات اإلدارية للمجمع األمريكي للمحاسبُت 1991) Kuttnerأكضح 
أساسان للخدمات اؼبهنية اليت هتدؼ على كجو التحديد لتلبية احتياجات اعبديد يوفر  ( SSCSالقانونُت بلف الػ )

 العميل.

ارس اػبدمة االستشارية ) اؼبراجع( ييؤدم فقط ألجل استخداـ ك حيث ينص ىذا اؼبعيار  ،منفعة العميل أٌم أف عمل فبي
ىداؼ اؼبقررة عن طريق على اآليت :" هبب على اؼبمارس أف ىبدـ مصلحة العميل من خبلؿ السعي إُف ربقيق األ

                                                                                                              .(AICPA , 2011)اؼبوضوعية"  االتفاؽ مع العميل طاؼبا أنو وباف  على النزاىة ك التفاىم ك

ة ىذا اؼبعيار توضح أف اػببَت ) اؼبستشار( ااسب العاـ ( بلف لغ1991)  Kuttnerك باؼبعٌت نفسو بُتن 
 ال يتخلى عن النزاىة كاؼبوضوعية مع أف حاجة العميل ىي أساس التعاقد. (CPA)اؼبرخص

 بناءن علي ما سبق قبد أف متطلبات ىذا اؼبعيار تتمثل فيما يلي : ك

خبلؿ العمل  ذلك من ، ك توفائدك العميل  صلحةؼب اققؿبػبدمات استشارية  افبارسبوصفو أف يكوف أداء اؼبراجع  .1
أم أف يتم يف  العميل قبل تلدية ىذه اػبدمات، على ربقيق األىداؼ اليت مت االتفاؽ عليها ما بُت اؼبمارس ك

 األساس تلبية احتياجات العميل.

 اؼبوضوعية عند تقديبو ؽبذه اػبدمات. هبب أال يتخلى اؼبمارس عن النزاىة ك .2

 .فائدة العميل تتطلب من فبارس اػبدمة اؼبهنية أف يكوف ؿبايدان  كلساس لتلبية مصلحة كاؼبوضوعية   

 , AICPAدبسئولياتو اؼبهنية ) يف اؼبظهر كأال يكوف لو أم مصاٌف متعارضة عند القياـ مستقبلن يف اغبقيقة ك ك .3

2011  ). 

خدماتو  موثوقان بو عند أدائو لواجباتو ك ك صادقان  تتطلب النزاىة )االستقامة( من فبارس اػبدمة أف يكوف أمينان ك .4
 : (GCCAAO, 2003:33)اؼبهنية، كما هبب عليو حىت يكوف نزيهان ربقيق ما يلي

 . أف وباف  على سرية معلومات عمبلئو 

 خدماتو اؼبهنية . عدـ كجود أم مصلحة أك منفعة شخصية عند أدائو لواجباتو ك 

  بكافة اؼبعايَت  ذلك من خبلؿ االلتزاـ مرتفع من االستقامة )النزاىة( كهبب أف يكوف فبارس اػبدمة على قدر
 األخبلقية. الفنية ك
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  حيث أف النزاىة تستوعب اػبطل غَت  ،هبب على فبارس اػبدمة أال يتعمد إُف عرض اؼبعلومات على غَت حقيقتها
سوء  تبعية من حيث اؼببدأ كلكن ال يبكن أف تستوعب الغش أك ال ختبلؼ يف الرأم الصادؽ، كاال اؼبقصود ك

 التغاضي عن اؼببادئ أك ؿباكلة ربريفها أك ربميلها ما ال ربتمل. النية كاإلنباؿ ك

 ذبعلو يقع ربت تلثَت اآلخرين فبا يهدد  هبب على فبارس اػبدمة أال يضع نفسو يف مواقف تؤثر على حياده ك
 موضوعية حكمو اؼبهٍت.

تقدير اؼبنفعة اؼبتوقع أف وبصل عليها العميل من ىذه  ف وباكؿ ربديد كهبب علي اؼبراجع قبل تنفيذ اؼبهمة أ .5
اػبدمات، كما أنو هبب إخبار العميل بلية ربفظات تكوف لدل اؼبراجع، فضبلن عن ىذا فإف اؼبمارس هبب أف ال 

ة الكمية  فإف اؼبمارس تقديرات للنتائج القابلة للصياغ من مث فعندما يقدـ يتعهد بالنتائج ضمنيان أك صراحة ، ك
:  1996؛ الصعيدم، 1044:  1989ىنكي،  ىذا هبب أف يفسر بوضوح على أنو ؾبرد تقديرات )توماس ك

( يف نتائجهػا بلف اؼبراجػع 2001قد أكدت إحدل الدراسػات )اؼبليجي، ك (،  46:2008؛ لطفي،   112
يف حالة كوف تلك اؼبنافع  ك اػبدمات،  كهبب عليو أف يقدر اؼبنفعة اؼبتوقع أف وبصل عليها العميل عند أداء تل

معقوليتها، كما هبب أف  التحقق من مدل صدقها ك منافع احتمالية فهنا هبب على اؼبراجع أف يقـو بالتلكد ك
يقدر اؼبنافع اؼبعرب عنها بصورة غَت مالية أك غَت ملموسة للعميل، إال أنو هبب أف ال يتعهد بالنتائج بصورة  يقيم ك

أنو قد بذؿ العناية اؼبهنية الواجبة يف تقديرىا  البديل أف يوضح ذلك على أنو ؾبرد تقديرات ك صروبة، كضمنية أك 
إال أهنا يف النهاية مازالت ؾبرد تقديرات، كما هبب على فبارس اػبدمة ) اؼبراجع( إببلغ العميل بلية تغَتات يف 

بصورة جوىرية أثناء تلدية  مهمة إذا حدثت تلك التغَتات كالتكاليف اؼبتوقعة لل العبلقة ما بُت اؼبنافع اؼبتوقعة ك
 االرتباط )االتفاؽ(.

 
 : ( Understanding With The Client)التفاىم أو االتفاق مع العميل  . ب

 ىذا اؼبعيار على النحو التاِف : AICPA  (2011)لقد بُت 

التفاىم الشفوم أك اؼبكتوب مسئوليات الطرفُت هبب على فبارس اػبدمة أف وبدد بصورة قاطعة مع العميل من خبلؿ 
أف يتم تعديل التفاىم أك االتفاؽ إذا اقتضت الظركؼ تغَتان ىامان  كطبيعة ك ؾباؿ كحدكد اػبدمات اؼبطلوب تلديتها، ك

 أثناء اؼبمارسة .

اػبدمة على ( بلف ىذا اؼبعيار يتطلب من فبارس اػبدمات االستشارية بلف يؤدم ىذه 1991)  Kuttnerكما أكد 
اعبديد يوضح أف ذلك التفاىم أك االتفاؽ مع عميل  (SSCS)حيث أف الػ  ،أساس االتفاؽ أك التفاىم مع العميل

كما  لية العميل، كؤك مس ك (CPA)اػبدمات االستشارية ىو ادد أك اؼبقرر الرئيسي ؼبسئولية ااسب العاـ اؼبرخص 
 ثر دقة. أنو وبدد مدل اػبدمات االستشارية بشكل أك

أف التفاىم كاالتفاؽ مع العميل قد وبتوم على قيود على  AICPA (2011)اؿ ك Kuttner (0440)أكضح  ك
ؤدم للعمل االستشارم  

ي
حيث يستطيع اؼبراجع أف يوافق على  ،(The CPA Consultant)نطاؽ فبارسة اؼبراجع اؼب
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قيود العميل التعاقدية حىت إذا كانت مثل ىذه القيود تقلص من نطاؽ العمل الذم يبكن أف يعتقد اؼبراجع بلنو مبلئم 
 .ؽبذا االلتزاـ 

( يف نتػػػػػػػػػػػائجها إُف أنػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػى فبػػػػػػػػػارس اػبدمػػػػػػػػػة 2001فلقػػػػػػػػػد توصػػػػػػػػػلت إحػػػػػػػػػػػدل الدراسػػػػػػػػػػػات ) اؼبليجػػػػػػػػػي، 
أف يلخػػػػػػص ىػػػػػػذا االتفػػػػػػاؽ يف خطػػػػػػاب  مػػػػػػة اؼبطلػػػػػػوب إقبازىػػػػػػا كاالستشػػػػػػارية أف يعقػػػػػػد اتفاقػػػػػػان مػػػػػػع العميػػػػػػل حػػػػػػوؿ اؼبه

تػػػػػػػاب ك، اؼبمػػػػػػػارس التعاقػػػػػػد أك مػػػػػػػذكرة تلخػػػػػػػص االتفػػػػػػػاؽ الشػػػػػػفهي بػػػػػػػُت العميػػػػػػػل  ك  حيػػػػػػث أكضػػػػػػػح العديػػػػػػػد مػػػػػػػن الكي
                                                               ؛                                                                16ب :  1996؛ لطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، 1045: 1989ىنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،  البيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث ) تومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ك

( أف ىػػػػػػػػػذا االتفػػػػػػػػػاؽ ) اػبطػػػػػػػػػاب أك اؼبػػػػػػػػػذكرة ( هبػػػػػػػػػب أف 81:  2001؛ اؼبليجػػػػػػػػػي، 28:  2000عبػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػايف، 
 يشتمل على ربديد ما يلي :   

حيث  ،الغرض منو تباط كأىداؼ ىذا االر  طبيعة اؼبهمة اؼبطلوبة من اؼبراجع ) أك فبارس اػبدمة ( بالتحديد ك .1
تعكس تلك األىداؼ النتائج اؼبتوقع الوصوؿ إليها من ذلك االرتباط )التعاقد(، لذا هبب ربديدىا ربديدان كاضحان 

 من قبل فبارس اػبدمة.

نطاؽ االرتباط )نطاؽ اػبدمة االستشارية(، أم يتم ربديد اؼبهاـ اليت ال يكوف من اؼبتوقع أف يقـو اؼبراجع )أك  .2
 تلك اليت هبب أداؤىا من قبل اؼبراجع . اػبدمة( بلدائها ك فبارس

حبيث يتضمن ىذا اػبطاب دكر كل من فبارس  ،دكر كل شخص لو عبلقة هبذا االرتباط )التعاقد أك االتفاؽ( .3
يف حالة تعلق االرتباط بطرؼ ثالث،  العميل، ك كذلك العميل، أم يتم ربديد مسئوليات اؼبراجع ك اػبدمة ك

سواء أكاف فبارس اػبدمة أك العميل طالب  د الشخص اؼبسؤكؿ عن األداء أماـ الطرؼ الثالثفيجب ربدي
 اػبدمة.

نوعية االتصاؿ أك التقرير الذم يتوقع العميل اغبصوؿ عليو، كيقصد بو األسلوب الذم سيتم بو إببلغ النتائج )أك  .4
 التوصيات( إُف العميل سواء أكاف شفهيان أك كتابيان. 

ىذه التعديبلت هبب  كاألحداث اليت ربدث أثناء التعاقد كاليت تتطلب تعديبلت يف نطاؽ اػبدمة كالظركؼ  .5
 مناقشتها مع العميل ك اعتبارىا كجزء من االتفاؽ معو.

  .الوقت البلـز ألداء اؼبهمة )االرتباط( : أم هبب أف يتم ربديد موعد بدء العمل ككذلك ميعاد االنتهاء منو .6

 ضاه فبارس اػبدمة )اؼبراجع( مقابل قيامو بلداء تلك اػبدمات.األجر الذم سيتقا .7

 توضيح ما إذا كاف اؼبراجع سيعقد اجتماعات مع ؾبلس إدارة العميل إلببلغو شفهيان بالنتائج اليت توصل إليها. .8
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 : ( Communication With The Client)االتصال مع العميل  .ج 
 : (AICPA , 2011)يقـو فبارس اػبدمة كفقان ؽبذا اؼبعيار بإببلغ العميل باآليت 

  التعارض يف اؼبصلحة(Conflicts  Of  Interest)  الذم يبكن أف وبدث كفقان لتفسَتات  القاعدة رقم
 ,GCCAAO, 2003: 40; AICPA)اليت نصت علي اآليت  ،( من مدكنة قواعد السلوؾ اؼبهٍت102)

2011) : 

وبدث تعارض اؼبصاٌف عندما يقـو العضو بتقدٔف خدمة إُف العميل كيكوف لدل العضو أك مكتبو عبلقة مع 
يكوف يف رأم العضو اؼبهٍت أف مثل ىذه العبلقة قد ذبعل العميل يشك يف موضوعية  شخص )أك جهة( ثالث ك

ح عن العبلقة ككافق العميل على أفص العضو، فإذا اعتقد العضو أف اػبدمة اؼبهنية يبكن تقديبها دبوضوعية ك
ذلك، فإف القاعدة ال سبنع أداء ىذه اػبدمة، مع األخذ يف االعتبار أف اإلفصاح كموافقة العميل ال يعٍت إنباؿ 

                                                                                                                     .( اػباصة باالستقبلؿ1القاعدة )

( اػباصة باالستقامة كالنزاىة إُف ضركرة أف يكوف العضو متحرران من صراع 102عليو فقد أشارت القاعدة ) ك
كمثاؿ  اؼبوضوعية، ك يعٍت التحرر من صراع اؼبصاٌف عدـ كجود عبلقات تتعارض مع االستقامة ك ك ،اؼبصاٌف

أف يبثل العميل يف األمور القانونية، حيث أف  نفسو ؿباميان يف الوقت سيكوف من غَت اؼببلئم للمراجع الذم يعمل
( أف 102وبدد تفسَت القاعدة ) اامي يعمل على تلييد العميل بينما هبب أف يتسم سلوؾ اؼبراجع بالتجرد، ك

ميل الذم صراع اؼبصاٌف الظاىر قد ال يؤدم إُف انتهاؾ قواعد السلوؾ إذا مت اإلفصاح عن ىذه اؼبعلومات للع
 (.2009يتعامل العضو معو  أك إُف اعبهة اليت يعمل فيها العميل )أرينزكلوبك، 

 .التحفظات اؽبامة فيما يتعلق بنطاؽ أك فوائد االلتزاـ  
 

 -:ما يصاحب ذلك من أحداث ىامة نتائج تحقيق االلتزام و
: 2008؛ لطفي،  112:  1996؛ الصعيدم،1044:  1989ىنكي،  أكضح العديد من الكيتاب ) توماس ك

 ( ىذا اؼبعيار على النحو اآليت :46

فضبلن عن   –"هبب تبليغ العميل شفهيان أك كتابة بكافة اؼبعلومات العامة اؼبتعلقة بنتائج  مهمة االستشارات اإلدارية 
 بالشكل الذم يساعده على ازباذ القرار". ك –العقبات  كافة التحفظات ك

لتقرير الذم يصل إُف العميل ينقسم من حيث الشكل إُف نوعُت رئيسيُت، فقد يكوف كما يتضح من ىذا اؼبعيار أف ا
يف حالة التقرير الشفهي هبب على مؤدم اػبدمة أف يقـو بعمل مذكرة يدكف هبا  ىذا التقرير كتابيان أك شفهيان، ك

 (.1046:  1989ىنكي ،  ك النقاط كاؼبعلومات األخرل اليت مت مناقشتها مع العميل ) توماس التوصيات اؽبامة  ك

حيث إمكانية تبليغ  من (  كجهة نظر ـبتلفة حوؿ ىذا اؼبعيار83:  2001قد بيىنت إحدل الدراسات ) اؼبليجي،  ك
دعاء ايبنع  ك ،كضوحان  حيث أف تبليغ النتائج كتابة إمبا هبعل من مسئولية فبارس اػبدمة أكثر ربديدان ك ،النتائج شفهيان 

أنو يف حالة التقرير الشفهي يلـز ىذا اؼبعيار فبارس اػبدمة بإعداد  فبارس اػبدمة بإقباز مهمتو، كالعميل بعدـ قياـ 
اؼبعلومات اليت سبت  بالتاِف يعترب فبارس اػبدمة ملتزمان يف كلتا اغبالتُت بكتابة التوصيات ك مذكرة بالتوصيات، ك
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من ىنا اقًتحت ىذه الدراسة بلف  ان على فبارس اػبدمة، كبالتاِف ال يبثل إعداد تقرير كتايب جهدان كبَت  مناقشتها، ك
يصبح ىذا اؼبعيار بالشكل التاِف : " هبب تبليغ العميل كتابة بكافة اؼبعلومات العامة اؼبتعلقة بنتائج مهمة االستشارات 

 يساعده على ازباذ القرار ". العقبات كبالشكل الذم فضبلن عن كافة التحفظات ك –اإلدارية 

حيػػػػث قبػػػػد أف ىػػػػذا التقريػػػػر هبػػػػب  ،اؼببلحػػػػ  أنػػػػو ال يوجػػػػد شػػػػكل ؿبػػػػدد لتقريػػػػر فبػػػػارس اػبػػػػدمات االستشػػػػاريةمػػػػن  ك
                                                    مبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اؼبهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت أداىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف                                                                          أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف متناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبان ك

سػػػػتند إليهػػػػا فضػػػػػبلن عػػػػن اإلفصػػػػاح عػػػػن أيػػػػة ربفظػػػػػات االفػػػػػركض الرئيسػػػػية الػػػػيت  يتضػػػػمن بإهبػػػػاز النتػػػػائج كالتوصػػػػيات ك
 (. 1989ىنكي،  أك عقبات تكوف قد صادفت اؼبراجع ) توماس ك

    رية ىو تقرير غَت مبطي ( أف تقرير اؼبراجع عن اػبدمات االستشا 9:  1996حيث أكضح أحد البيحاث )ؿبمود، 
 ال ربكمو معايَت ؿبددة بُت أكساط اؼبهنة( ربكمو طبيعة اؼبهمة اؼبسندة للمراجع. ) أم ال ىبضع لنمط متعارؼ عليو ك

( بلنو من غَت العملي أف يتم اقًتاح شكل معُت لتقرير اؼبراجع عن اػبدمات االستشارية  1996كما بُتن الصعيدم )
التقرير يقدـ لئلدارة فقط باعتبارىا ىي  لكوف ىذا تعددىا، ك أساليب معاعبتها ك اػبدمات كالختبلؼ طبيعة تلك 
 حرين تفرض االلتزاـ بلسس معينة يف إعداده.بالتاِف فليس ىناؾ مسؤكلية ذباه األ اؼبستفيد الوحيد منها، ك

( إُف تقسيم آخر للتقارير اؼبقدمة إُف العميل مػن حيػث 2001؛ اؼبليجي، 1996يف حُت توصل البعض )الصعيدم، 
 التقارير النهائية. حيث تنقسم ىذه التقارير إُف النوعُت التاليُت : التقارير اؼبؤقتة أك الدكرية ك ؛موعد تقديبها 

خر للتقارير عن اػبدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع آ ا( بلف ىناؾ تقسيم109:  1996كما بُتن الصعيدم )
ما ربتوم عليو من بيانات على  حيث زبتلف ىذه التقارير طوالن أك قصران ك ،من حيث طوؿ أك قصر ىذه التقارير

 طبيعة اؼبشكلة موضع الدراسة. 

شارية، نشَت إِف أف ىناؾ االست فبا سبق ذكره خبصوص عدـ كجود شكل مبطي لتقرير ميقدـ اػبدمة عن اػبدمات
قبد أف أحد  إذ ،العديد من البيحاث الذين حاكلوا كضع مبط معُت أك متعارؼ عليو عند إعداد ىذا النوع من التقرير

يبكن أف يطلق  ( اقًتح مبوذجان لتقرير مبطي يصلح للتطبيق على تلك اػبدمات ، ك 32:  1996البيحاث ) ؿبمود ، 
حيث يرل الباحث ضركرة توافر ؾبموعة من العناصر إلعداد تقرير عن  ،عن إقباز مهمة ... "عليو " تقرير إبداء الرأم 

 اػبدمات االستشارية اليت يقدمها اؼبراجع لعميلو تتمثل فيما يلي :

 التوافق مع األىداؼ اؼبتوقعة للعميل. .1

 كصف كامل لنطاؽ اؼبهمة. .2

 تشخيص اؼبشكبلت اؼبتعلقة باؼبهمة. .3

 البيئة ايطة باؼبنشلة.إظهار اؼبعلومات عن  .4

 إظهار إجراءات تنفيذ اؼبهمة. .5

 إبداء رأم اؼبراجع عن نتائج فحص اؼبهمة. .6

 بياف أية ربفظات عن نواحي القصور إف كجدت عند أداء اؼبهمة كآثارىا. .7
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 توصيات.                                                                اقًتاحات ك .8

( يف نتائجها أف شكل التقرير النهائي الذم يتم تقديبو إُف 2001إحدل الدراسات ) اؼبليجي، يف حُت اقًتحت 
 العميل يتضمن أربعة فقرات ىي :

  :تتضمن اسم كعنواف فبارس اػبدمة كاإلشارة إُف استقبلؿ اؼبمارس ربسبان لوجود طرؼ ثالث لو  ك فقرة تمهيدية
 ذلك اسم العميل اؼبقدـ إليو اػبدمة، مث صياغة أىداؼ االرتباط ، كاالرتباط، كك عبلقة باػبدمة ؿبل التقرير ك
 لية اليت يتحملها فبارس اػبدمة يف حالة كجود أية توقعات أك تنبؤات ) إف كجدت(.ؤك كذلك توضيح مدل اؼبس

  : ة أدائها فهي تتضمن توضيح لػنطاؽ االرتبػػػاط اؼبػػتفق عليو كاؼبػهاـ اليت هبب على فبارس اػبدمفقرة النطاق
 كتلك اليت ال تدخل ضمن نطاؽ االرتباط.

  : يتم ذبميعها أك أية  تستخدـ لتوضيح ما إذا كانت ىناؾ أية ربفظات أك قيود على البيانات اليتفقرة توضيحية
 اشًتاطات هبب مراعاهتا لتحقيق النتائج اؼبطلوبة .

  : اؼبتوصل إليها من خبلؿ إسباـ االرتباط ، ككذلك البدائل  فيها يتم تلخيص أىم التوصيات ك كفقرة للتوصيات
 التدعيم النسيب ألم توصية أك أم بديل مقًتح .

من ىنا قبد أف التصور السابق الذم كيضع ؼبا يبكن أف  تاريخ تقديبو، ك كييذيل ىذا التقرير بتوقيع فبارس اػبدمة ك
 ى ؾبرد اقًتاح.يكوف عليو شكل التقرير النهائي الذم يتم تقديبو إُف العميل يبق

  The Rigos Professional Education)كػمػا نػجػد أف إحػدل الػمػدارس اؼبتخصصػة لبػػرامج التعليم اؼبهٍت   
Program )   قد أكضحت أف اجملمع األمريكي للمحاسبُت القانونيُت(AICPA )  قد بُتن أف التقرير اؼبكتوب ىو

على ما  ال توجد متطلبات ؿبددة للتقرير، كمع ذلك فإف التقرير عادة يشتملنتاج العمل النهائي ؼبمارسة اػبدمة، كأنو 
 :      (Rigos , 2010 )يلي 

 طبيعة العمل اؼبنجز . .1

 اؼبعايَت اؼبتفق عليها كاالفًتاضات اؼبستخدمة يف التقييم . .2

 التقرير عن كل نتائج التحقيق اؽبامة القائمة على ربليل األداء . .3

 اؼبؤىبلت . التحفظات ك القيود ( كبياف عن اغبدكد ) أك  .4

 (. تػوضيػح من أنػو ال يوجد تلكيد مطلق ألم نتائج قائمة على اؼبمارسة ) أم ال يضمن صحة النتائج .5

مػػػػػػن اؼببلحػػػػػػ  أف كػػػػػػل عناصػػػػػػر التقريػػػػػػر السػػػػػػابقة قػػػػػػد مت تناكؽبػػػػػػا يف االقًتاحػػػػػػات الػػػػػػيت سػػػػػػبق عرضػػػػػػها، ألهنػػػػػػا سبثػػػػػػل  ك
حيػػػػػث إف ىػػػػػذا التقريػػػػػر ىبتلػػػػػف حبسػػػػػب طبيعػػػػػة  ،إلعػػػػػداد أٌم تقريػػػػػراألسػػػػػاس الػػػػػذم كضػػػػػع مػػػػػن قبػػػػػل منظمػػػػػة مهنيػػػػػة 

 اؼبهمة اؼبوكلة إُف فبارس اػبدمة ) اؼبراجع(.

 



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

22 

 

 عينة الدراسة : مجتمع و

مت اختيار مكاتب ااسبة ك اؼبراجعة اؼبقيدة يف سجل مصرؼ ليبيا اؼبركزم كلحد مزاكِف مهنة اؼبراجعة يف ليبيا اليت تقـو 
قد مت اختيار عينة  حيث يتكوف ؾبتمع الدراسة من ثبلث طبقات ك ،تشارية للمصارؼ التجاريةبتقدٔف اػبدمات االس

اؼبراجعة اؼبقيدة يف سجل مصرؼ ليبيا  ىذه الطبقات سبثلت يف مكاتب ااسبة ك عشوائية بسيطة من كل طبقة، ك
  اؼبدف الليبية األخرل. بنغازم ك الواقعة يف نطاؽ مدينيت طرابلس ك اؼبركزم ك

 
  أداة تجميع البيانات :

ذلك إلمكانية صبع بيانات من مفردات  ك ،مت ذبميع البيانات اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة باستخداـ استمارة االستبياف
 منتشرة يف منطقة جغرافية كاسعة يتعذر الوصوؿ إليها باألساليب األخرل عبمع البيانات )الدركيش، غنية ك

تقسيم استمارة االستبياف إِف ثبلثة أقساـ، يشمل القسم األكؿ معلومات عامة عن قد مت  ( ، ك124: 2005شبليب،
يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات  مدة اػبربة يف ؾباؿ اؼبراجعة ك اؼبشاركُت تتعلق بصفات اؼبشاركُت ك اؼبؤىل العلمي ك

مات االستشارية للمراجع االستشارية، كالقسم الثآف يتضمن تساؤالت تتعلق دبتطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخد
اػبارجي، أما القسم الثالث فيتضمن تساؤالت تتعلق باؼبتطلبات اليت تؤكد كرباف  علي استقبللية اؼبراجع اػبارجي عند 

 تقديبو للخدمات االستشارية للمصارؼ التجارية الليبية.

 أسلوب تحليل البيانات :

 Statistical Package Forة اإلحصائية للعلـو االجتماعية  لقد مت ربليل بيانات الدراسة باستخداـ برنامج اغبزم
Social Sciences) ( ((SPSS حيث مت استخداـ أسلوب اإلحصاء الوصفي كذلك من خبلؿ استخداـ ،

%( كمقياس يتم االعتماد عليو كحد أدٓف للوصوؿ إِف نتائج 60أنو مت اختيار نسبة ) النسب اؼبئوية، ك التكرارات ك
 الدراسة.

 
 النتائج والتوصيات:

يتناكؿ ىذا اعبزء عرضا ألىم النتائج اؼبتحصل عليها من خبلؿ التحليل الوصفي إلجابات اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف 
ذلك هبدؼ معرفة توافر أك عدـ توافر متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لدم اؼبراجع  الدراسة، ك

ذلك من خبلؿ اإلجابة علي  ستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية، كاػبارجي للتطبيق علي خدماتو اال
خلصت الدراسة إِف ؾبموعة من التوصيات  التساؤالت الفرعية للدراسة اليت سبق اإلشارة إليها يف مشكلة الدراسة، ك

                                        بناءن علي ىذه النتائج.                                                            

 أواًل: نتائج الدراسة :
النتائج ذات الصلة بتساؤالت الفرعية  النتائج التمهيدية  ) الثانوية ( ك -تنقسم نتائج الدراسة إِف قسمُت رئيسيُت نبا:

 للدراسة )نتائج رئيسية (.
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 النتائج التمهيدية ) الثانوية ( : .1

% من اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة وبملوف صفة مدير مكتب اؼبراجعة   82نسبتو أظهرت الدراسة أف ما  -
% من اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة  صفة شريك  18يبثل النسبة الباقية  )صاحب مكتب اؼبراجعة (، ك

 ىذا يدؿ علي اىتماـ مدراء مكاتب اؼبراجعة دبوضوع الدراسة . مكتب، ك
من اؼبراجعُت قيد الدراسة لديهم  تلىيل جامعي يف ؾباؿ ااسبة  )بكالوريوس ؿباسبة( % 61تبُت أف ما نسبتو 

دكتوراه ( ،  % من ضبلة الشهادات العليا يف ؾباؿ ااسبة )ماجستَت ك39، يف حُت كاف الباقوف أم ما نسبتو 
عطي انطباعا جيدا عن قدرة ؾبتمع فإنو يبكن استنتاج أف اؼبشاركُت لديهم التلىيل الكايف يف ؾباؿ ااسبة فبا ي

 ىم الفنية حوؿ موضوع الدراسة .اءر أالدراسة علي إبداء 

% من اؼبراجعُت اؼبشػاركُت يف الدراسػة قػد قضػوا فػًتة عمػل يف ؾبػاؿ اؼبراجعػة مػن 80أظهرت الدراسة أف ما نسبتو  -
                                                                                                     سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكثر، فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجعُت اؼبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركُت يف                      15

ىػي  سػنة ، ك 15% مػنهم فػًتة عملهػم أقػل مػن 20الدراسة ىم ذكم خربة كبَتة يف ؾباؿ اؼبراجعة، يف حُت كاف 
 نسبة منخفضة كغَت مقبولة. 

ُت اؼبشاركُت يف الدراسة قد قضوا فًتة عمل يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات % من اؼبراجع75.5تبُت أف ما نسبتو  -
سنوات فلكثر ، فبا يدؿ علي أف اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة لديهم خربة كبَتة يف ؾباؿ  10االستشارية من 

ىي نسبة  سنوات، ك 10% منهم فًتة عملهم أقل من 24.5تقدٔف اػبدمات االستشارية ، يف حُت كاف 
 غَت مقبولة . ضة كمنخف

 النتائج ذات الصلة بتساؤالت الفرعية للدراسة ) النتائج الرئيسية ( : .2

 النتائج المتعقلة بمتطلبات المعايير العامة : 1.2

بناءن علي التحليل الوصفي لبيانات الدراسة، تبُت لنا أف أىم متطلبات اؼبعايَت العامة ال تتوافر لدم اؼبراجعُت 
اؼبتمثلة يف عدـ توافر متطلبات معيار الكفاءة اؼبهنية، يف حُت قبد أف معظم متطلبات  الدراسة كاؼبشاركُت يف 

اإلشراؼ كمتطلبات معيار كفاية  أف كافة متطلبات معيار التخطيط ك معيار العناية اؼبهنية الواجبة متوافرة، ك
فيما يلي سيتم عرض نتائج الدراسة لكل معيار  البيانات اؼببلئمة متوافرة لدم اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة، ك

 كما يلي:                                                                                         همن اؼبعايَت العامة علي حد

 معيار الكفاءة المهنية : 1.1.2

غبصوؿ علي دراسات متخصصة يف ؾباؿ تقدٔف أظهرت الدراسة أف اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة َف يسبق ؽبم ا -
اػبدمات االستشارية بعد اؼبؤىل العلمي، تؤىلو إلعطاء االستشارة اؼبطلوبة، فقد كانت نسبة اؼبتحصلُت علي مثل 

ىي نسبة منخفضة تعكس عدـ إدراؾ ألنبية مثل ىذه الدراسات يف رفع كفاءة اؼبراجع  %، ك47ىذه الدراسات 
 اػبارجي .
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للمراجعُت قيد الدراسة اغبصوؿ علي فًتة تدريب علي أعماؿ االستشارات يف أحد اؼبكاتب اؼبصرح ؽبا َف يسبق  -
دبزاكلة مهنة اػبدمات االستشارية قبل فبارستهم ؽبذه اػبدمات، فقد كانت نسبة اؼبتحصلُت علي فًتات تدريبية 

ريب ؽبؤالء اؼبشاركُت َف تتجاكز كما أف فًتة التد ىي نسبة منخفضة ، ك % ، ك22علي أعماؿ االستشارات 
مدة العشر سنوات، فبا يدؿ علي عدـ إدراؾ ألنبػية اغبصػػوؿ علي مثل ىذه الدكرات التدريبػية قػبل فبارسػة 

  .اػبدمػات االستشارية يف رفع كفاءة اؼبراجع اػبارجي
تشارية بصفة دكرية منتظمة َف يتحصل اؼبراجعوف قيد الدراسة علي دكرات تدريبية يف ؾباؿ مهنة اػبدمات االس -

ىي نسبة  % ، ك12أثناء فبارستهم ؽبذه اػبدمات، فقد كانت نسبة اؼبتحصلُت علي مثل ىذه الدكرات 
منخفضة جدا، فبا يدؿ علي عدـ إدراؾ ألنبية تطوير ك ربديث معرفة اؼبراجع اؼبمارس للخدمات االستشارية يف 

ؼبواكبة ما يستجد من تطورات يف اجملاالت  العملية، ك لعلمية كاجملاالت اؼبختلفة، لرفع مستواه من الناحية ا
 اؼبختلفة للخدمات االستشارية .

كفاءة العاملُت معهم كممارسُت للخدمة  ال يوجد برنامج تعليمي كتدرييب مستمر لزيادة كفاءة اؼبراجعُت ك -
 % ، ك41لديهم مثل ىذا الربنامج اؼبراجعة، فقد كانت نسبة اؼبراجعُت الذين  االستشارية يف مكتب ااسبة ك

عدـ مواكبة للتطورات  ىذا يؤكد علي عدـ االىتماـ برفع كفاءة اؼبراجع اػبارجي ك ىي نسبة منخفضة، ك
 اغباصلة يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات االستشارية .

فقد كانت ال يقـو اؼبراجعوف قيد الدراسة بدراسات  ذاتية ) شخصية ( يف ؾباؿ مهنة اػبدمات االستشارية ،  -
 ىي نسبة منخفضة إِف حد ما . %، ك 59نسبة اؼبراجعُت الذين يقوموف دبثل ىذه الدراسات 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة أكدكا علي كجود مكتبة مرجعية تتضمن اؼبراجع 69أظهرت الدراسة أف ما نسبتو  -
 مقبولة .                                                                         ىي نسبة مرتفعة ك اجعة، كاؼبهمة ك اؼبفيدة يف فبارسة اػبدمات االستشارية يف مكتب ااسبة ك اؼبر 

فبا سبق نستنتج عدـ توافر متطلبات معيار الكفاءة اؼبهنية لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم  ك
 االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 معيار العناية المهنية الواجبة : 2.1.2

عدـ كجود معايَت مهنية خاصة بتنظيم أداء اؼبراجعُت كممارسُت للخدمات االستشارية، فقد أكد ما نسبتو  -
ىذا يدؿ  غَت مقبولة، ك % من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي كجود مثل ىذه اؼبعايَت كىي نسبة منخفضة ك49

 اؼبختصة  يف اؼبراجعة يف ليبيا بدكرىا يف كضع مثل ىذه اؼبعايَت .علي عدـ قياـ اعبهات اؼبهنية 
% من اؼبراجعُت قيد الدراسة أكدكا علي كجود مستول ؿبدد من األداء هبب 86أظهرت الدراسة أف ما نسبتو  -

 ة كىي نسبة مرتفع ربقيقو من قبلهم كمهنيُت فبارسُت للخدمات االستشارية عند إقبازىم للمهمة االستشارية ، ك
% منهم علي أف ىذا اؼبستول يتم ربقيقو عن طريق إقباز ىذه اػبدمات بإتباع قواعد 90.5مقبولة ، حيث أكد 

% منهم علي أف ىذا اؼبستوم ادد من األداء يتم 90.5أيضا أكد  سلوؾ اؼبهنة اؼبتعارؼ عليها، ك آداب ك
% 86قبازىم للمهمة اؼبوكلة إليهم ، كما أكد ربقيقو عن طريق بذؿ االىتماـ ك اعبهد اؼبناسب من قبلهم عند إ

منهم علي أف ىذا اؼبستوم ادد من األداء يتم ربقيقو عن طريق االلتزاـ بكافة اؼبعايَت اؼبهنية اػباصة بتنظيم أداء 
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ىذا يدؿ علي إدراؾ ىؤالء اؼبشاركُت ؼبفهـو بذؿ العناية اؼبهنية الواجبة عند  اػبدمات االستشارية إف كجدت، ك
 أداءىم لعملهم اؼبطلوب منهم. 

عدـ كجود جهة مهنية مشرفة تعمل علي تنظيم فبارسة اػبدمات االستشارية، فقد كانت نسبة اؼبراجعُت قيد  -
 غَت مقبولة . ىي نسبة منخفضة ك % ، ك 8الدراسة الذين أكدكا علي كجود ىذه اعبهة اؼبهنية 

العناية اؼبهنية الواجبة لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي فبا سبق نستنتج توافر معظم متطلبات معيار  ك
 خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 معيار التخطيط واإلشراف : 3.1.2

أظهرت الدراسة أف اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة أكدكا علي أف التخطيط السليم للمهمة االستشارية اؼبطلوبة  -
 إال من خبلؿ ما يلي : ىيتلتمنهم ال 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي 96الغرض منها، فلقد أكد  اؼبعرفة اعبيدة باؼبهمة االستشارية اؼبطلوبة منهم ك .أ 
 مقبولة.  ىي نسبة مرتفعة ك ذلك، ك

يقوموف عمليات للعميل، حيث كانت نسبة اؼبراجعُت الذين أكدكا علي أهنم  اإلؼباـ بشكل كامل بطبيعة نشاط ك .ب 
 مقبولة . ىي نسبة مرتفعة ك % ، ك94بذلك اإلؼباـ 

% منهم علي القياـ بذلك التقسيم عند التخطيط 78تقسيم العمل كاالختصاصات علي مساعديهم، فلقد أكد  .ج 
  .مقبولة ىي نسبة مرتفعة ك للمهمة االستشارية اؼبطلوبة منهم، ك

ىذا يدؿ  ك مقبولة ىي نسبة مرتفعة ك %، ك75.5 اإلشراؼ عليهم ، فلقد جاءت بنسبة متابعة مساعديهم ك .د 
سليم، كما  علي أف اؼبراجعُت قيد الدراسة يقوموف بالتخطيط للمهمة االستشارية اؼبطلوبة منهم بشكل جيد ك

 يدركوف ألنبية ىذا اؼبفهـو عند إقبازىم للمهمة االستشارية  اؼبطلوبة منهم .
قيد الدراسة بإببلغ عميلهم بتفاصيل طبيعة خطة االرتباط عند قيامهم  بإعداد  ىذه اػبطة، فقد   وفيقـو اؼبراجع -

 مقبولة . ىي نسبة مرتفعة ك %، ك71كانت نسبة اؼبراجعُت الذين يقوموف بذلك 
ما يتم قيد الدراسة بتوجيو مساعديهم القائمُت باؼبهمة االستشارية لتحقيق اؽبدؼ من اػبطة عند وفيقـو اؼبراجع -

ىذا يدؿ علي أف صبيع اؼبشاركُت يف الدراسة يدركوف ؼبفهـو  %(، ك100اإلشراؼ عليهم ) أم ما نسبتو 
 اإلشراؼ بشكل جيد  .

أكد اؼبراجعوف قيد الدراسة علي أنو يتم إعداد خطة االرتباط حبيث تلخذ يف اغبسباف ما يستجد من تغَتات ىامة  -
يعكس ىذا علي إدراؾ ألنبية مركنة  مقبولة ، ك ىي نسبة مرتفعة ك (، ك% 96يف بيئة االرتباط ) أم ما نسبتو 

 خطة االرتباط .

يطبق علي  %( علي كجود نظاـ للثواب ك العقاب61ف يف الدراسة )أم ما نسبتوو ف اؼبشاركعو أكد اؼبراج -
بكفاءة أداء ىي نسبة مرتفعة كمقبولة؛ حيث أكد ىؤالء علي أف ىذا الربنامج يرتبط  مساعديهم باؼبكتب، ك

كما يرتبط بالسلوؾ العاـ للمساعدين داخل اؼبكتب ) أم ما نسبتو  %( ، ك90اؼبساعدين ) أم ما نسبتو 
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ىي  %(، ك70موظفي العميل )أم ما نسبتو  أيضا يرتبط بالسلوؾ العاـ للمساعدين مع إدارة ك %(، ك67
 نسب مرتفعة مقبولة .

ىػػػػػي  يػػػػػتم العمػػػػػل مػػػػػع مسػػػػػاعديهم كفريػػػػػق عمػػػػػل كاحػػػػػد، ك % مػػػػػن اؼبػػػػػراجعُت قيػػػػػد الدراسػػػػػة علػػػػػي أنػػػػػو98أكػػػػػد  -
 حيث أكدكا علي أنو يتم العمل كفريق عمل كاحد عن طريق ما يلي : ،مقبولة نسبة مرتفعة ك

لقػػػػػػد كانػػػػػػت بنسػػػػػػبة  تعػػػػػػديلها، ك برنػػػػػػامج تنفيػػػػػػذ اؼبهمػػػػػػة االستشػػػػػػارية ك مشػػػػػػاركة مسػػػػػػاعديهم يف كضػػػػػػع خطػػػػػػة ك .أ 
 % من اؼبراجعُت قيد الدراسة .90

مسػػػػػػاعديهم يف اؼبشػػػػػػاكل اعبوىريػػػػػػة الػػػػػػيت تنػػػػػػتج أثنػػػػػػاء تلديػػػػػػة اؼبهمػػػػػػة االستشػػػػػػارية ، كلقػػػػػػد كانػػػػػػت بنسػػػػػػبة مناقشػػػػػػة  .ب 
 % منهم .79

                                                                               تبػػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػػرأم مػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػاعديهم بشػػػػػػػػػلف أىػػػػػػػػػم اغبلػػػػػػػػػػوؿ العمليػػػػػػػػػة ؽبػػػػػػػػػذه اؼبشػػػػػػػػػاكل الػػػػػػػػػيت تنػػػػػػػػػتج أثنػػػػػػػػػاء تلديػػػػػػػػػػة                                            .ج 
 % منهم.                                                                                                         98اؼبهمة االستشارية ، كلقد كانت بنسبة 

ارسػػػػػػػػػُت للخػػػػػػػػػدمات  االستشػػػػػػػػػارية إهبػػػػػػػػػاد كتشػػػػػػػػػغيل قنػػػػػػػػػوات االتصػػػػػػػػػاؿ الرأسػػػػػػػػػي كاألفقػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػُت اؼبػػػػػػػػػراجعُت كمم .د 
% مػػػػػنهم .  ككػػػػػل ىػػػػػذه النسػػػػػب  65بػػػػػُت مسػػػػػاعديهم بعضػػػػػهم بعضػػػػػا، كقػػػػػد كانػػػػػت بنسػػػػػبة  كمسػػػػػاعديهم ، ك
 مرتفعة كمقبولة .

كفبا سبق نستنتج توافر متطلبات معيار التخطيط كاإلشراؼ لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم 
 الليبية . االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية

 معيار كفاية البيانات المالئمة : 4.1.2

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة يقوموف دبراعاة ربديد ما وبتاجونو من بيانات كنوعيتها 96أظهرت الدراسة أف  -
 نسبة مرتفعة كمقبولة . كىي  عندما يقوموف بتجميع البيانات عن اؼبهمة االستشارية اؼبطلوب أدائها ،

اؼبراجعُت قيد الدراسة علي مراعاهتم يف أف تكوف البيانات صحيحة كمبلئمة هبدؼ االرتباط % من 94أكد  -
 عندما يقوموف بتجميع البيانات عن اؼبهمة االستشارية اؼبطلوب أدائها ، كىي نسبة مرتفعة كمقبولة .

االستشارية  اؼبطلوب أدائها % من اؼبراجعُت قيد الدراسػة يف أف تكػػوف البيػانات اجملمعػة عن اؼبهمػة 84مراعاة  -
أكثر نفعا ؽبم كممارسُت للخدمات االستشارية عن غَتىا من البيانات األخرل للوصوؿ إِف توصياهتم النهائية ، 

 كىي نسبة مرتفعة كمقبولة .
فية االستشارية اؼبطلوب أدائها كا % من اؼبراجعُت قيد الدراسة يف أف تكوف البيانات اجملمعة عن اؼبهمة92مراعاة  -

ؽبم كممارسُت للخدمات االستشارية حبيث تساعدىم علي إعداد تقريرىم كبالشكل الذم يوفر أساسا مناسبا 
 لتقدٔف التوصيات اؼبناسبة للعميل، كىي نسبة مرتفعة كمقبولة .

لوب كفبا سبق قبد أف اؼبراجعُت قيد الدراسة وبرصوف علي استيفاء البيانات اجملمعة عن اؼبهمة االستشارية اؼبط
 أدائها ػباصيتُت ىامتُت نبا: مبلئمة البيانات ككفاية البيانات. 
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اغبسباف العوامل اليت أظهرت الدراسة أف اؼبراجعُت قيد الدراسة كممارسُت للخدمات االستشارية يلخذكف يف   -
 ىي: تزيد من مستوم ثقتهم يف البيانات اجملمعة ك

بتوفَت البيانات البلزمة ألداء اؼبهمة ، فقد كانت النسبة اؼبتحصل فعالية الرقابة الداخلية لدم العميل الذم يقـو  .أ 
 مقبولة . ىي نسبة مرتفعة ك % ، ك 88عليها 

 مقبولة.  %، كىي نسبة مرتفعة ك86صدؽ مصدر البيانات ، فقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ب 

 مقبولة.                                                                                                      تفعة ك%، كىي نسبة مر 80مدم خربة مصدر البيانات، فقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ج 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي كجود تعاكف يف تبادؿ اؼبعلومات كالبيانات بُت القائمُت باالستشارات 86أكد  -
 ىي نسبة مرتفعة كمقبولة . ك اؼبراجعة، خل مكتب ااسبة كاإلدارية كالقائمُت بعمليات اؼبراجعة دا

فبا سبق نستنتج توافر متطلبات معيار كفاية البيانات اؼببلئمة لدل اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم  ك
 االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 اإلضافية :النتائج المتعلقة بمتطلبات المعايير العامة   2.2

بناءن علي التحليل الوصفي لبيانات الدراسة ، تبُت أف معظم متطلبات اؼبعايَت العامة اإلضافية متوافرة لدم اؼبراجعُت 
اؼبشاركُت يف الدراسة؛ حيث قبد أف معظم متطلبات معيار مصلحة العميل ككذلك معظم متطلبات معيار االتصاؿ مع 

اركُت يف الدراسة ، يف حُت قبد أف كافة متطلبات معيار التفاىم كاالتفاؽ مع العميل العميل متوافرة لدم اؼبراجعُت اؼبش
متوافرة لدم اؼبراجعُت اؼبشاركُت يف الدراسة ، كفيما يلي سيتم عرض نتائج الدراسة لكل معيار من اؼبعايَت العامة 

 اإلضافية علي حدم كما يلي :

 معيار مصلحة العميل : 1.2.2

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل يف حالة عدـ 96 أظهرت الدراسة أف -
قدرهتم علي تلبية احتياجات العميل ، فبا يدؿ علي أف أداء ىؤالء اؼبراجعُت كممارسُت للخدمات االستشارية دبا 

 وبقق مصلحة أك فائدة العميل .
يف حالة كجود  م يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي أهن94أكد  -

موضوعيتهم عند  ىمصاٌف متعارضة عند القياـ دبسئولياهتم اؼبهنية ، فبا يدؿ علي أف ىؤالء اؼبراجعُت وبافظوف عل
فبارستهم ؽبذه اػبدمات كلساس لتلبية مصلحة كفائدة العميل ، كيعكس ىذا مراعاة اؼبراجعُت قيد الدراسة ؼبفهـو 

 اؼبوضوعية عند تقديبهم للخدمات االستشارية .

علي  وفأف اؼبراجعُت قيد الدراسة وبافظوف علي نزاىتهم عند فبارستهم ؽبذه اػبدمات؛ حيث أكد ىؤالء اؼبراجع -
 أهنم يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل يف اغباالت التالية: 

%، كىي نسبة 67عدـ القدرة علي اافظة علي سرية معلومات العميل، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .أ 
  .مرتفعة كمقبولة
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بة اؼبتحصل عليها كجود أم مصلحة شخصية عند أدائهم لواجباهتم كخدماهتم اؼبهنية ، كقد كانت النس .ب 
 %، كىي نسبة مرتفعة مقبولة. 88

      %.                                                                                                                           100تعارض العمل مع سلوكيات كأخبلقيات اؼبهنة ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ج 

 %. 90اؼبعلومات علي غَت حقيقتها بشكل مقصود )متعمد( ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل  عليها  عرض .د 

من اؼبراجعُت قيد  %65دبا أف النزاىة تستوعب اػبطل غَت اؼبقصود كاالختبلؼ يف الرأم الصادؽ ، فقد أكد  -
اؼبعلومات علي غَت حقيقتها الدراسة علي أهنم ال يبتنعوف عن تقدٔف اػبدمة االستشارية للعميل يف حالة عرض 

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي أهنم يبتنعوف عن 63بشكل غَت مقصود ) خطل غَت مقصود ( ، يف حُت أكد 
تقدٔف اػبدمة يف حالة االختبلؼ يف الرأم الصادؽ، فبا يدؿ علي أف مفهـو النزاىة لدم اؼبراجعُت قيد الدراسة 

 الستشارية ما عدا يف حالة االختبلؼ يف الرأم الصادؽ.يتم مراعاتو عند تقديبهم للخدمات ا

% من اؼبراجعُت قيد الدراسة علي القياـ بتقدير كربديد اؼبنافع اؼبتوقع أف وبصل عليها العميل من 78أكد  -
 إقبازىم لتلك اػبدمات قبل تنفيذ اؼبهمة االستشارية .

ر العميل بلية ربفظات تكوف لديهم ذباه اؼبهمة أظهرت الدراسة أف كافة اؼبراجعُت قيد الدراسة يقوموف بإخبا -
 % (. 100االستشارية اؼبطلوبة منهم ) أم ما نسبتو 

أظهرت الدراسة بلنو يف حالة إذا كانت اؼبنافع اؼبتوقعة منافع احتمالية ، فإنو يتم التلكد من  مدم صدقها  -
% ، كىي نسبة مرتفعة 73.5عليها  كمعقوليتها من قبل اؼبراجعُت قيد الدراسة، كقد كانت النسبة اؼبتحصل

 كمقبولة. 

مطلب عدـ تعهد اؼبراجعوف قيد الدراسة بضماف صحة النتائج بنسبة مرتفعة )أم متجاكزة النسبة اؼبقبولة  ىَف وبظ -
 %( فقط، كىي نسبة منخفضة إِف حد ما .57%(، حيث بلغت نسبة اؼبشاركة )60

% من اؼبراجعُت قيد الدارسة يقوموف بإببلغ العميل بلية تغَتات جوىرية يف العبلقة ما بُت اؼبنافع  84تبُت أف  -
 اؼبتوقعة ك التكاليف اؼبتوقعة أثناء تلدية االرتباط ، كىي نسبة مرتفعة كمقبولة. 

ػبارجيُت للتطبيق علي كفبا سبق نستنتج أف معظم متطلبات معيار مصلحة العميل متوافرة لدم اؼبراجعُت ا
 خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 

 معيار التفاىم واالتفاق مع العميل : 2.2.2

أظهرت الدراسة أف كافة اؼبراجعُت قيد الدراسة يؤكدكف علي كجود اتفاؽ كتفاىم مع العميل حوؿ اؼبهمة اؼبطلوب  -
 % (. 100إقبازىا )أم ما نسبتو 

     % من اؼبراجعُت قيد الدراسة يكوف شكل اتفاقهم مكتوبا، سواء يف حالة إعداد مذكرة مكتوبة  90تبُت أف  -
 ) االتفاؽ الشفهي ( أك يف حالة إعداد خطاب التعاقد ) االتفاؽ اؼبكتوب (.
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                                          -أظهرت الدراسة بلف االتفاؽ اؼبكتوب يشتمل علي ربديد ما يلي : -

 %.98قد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  ك طبيعة اؼبهمة اؼبطلوبة من فبارس اػبدمة بالتحديد، .أ 

أىداؼ ىذا االتفاؽ حبيث تعكس النتائج اؼبتوقع الوصوؿ إليها من ذلك االتفاؽ، كقد كانت النسبة  .ب 
 %.61اؼبتحصل عليها 

مػػػػػػػػػػن اؼبتوقػػػػػػػػػػع أف يقػػػػػػػػػػـو اؼبمػػػػػػػػػػارس بلدائهػػػػػػػػػػا          نطػػػػػػػػػػاؽ االرتبػػػػػػػػػػاط: أم يػػػػػػػػػػتم ربديػػػػػػػػػػد اؼبهػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػيت ال يكػػػػػػػػػػوف  .ج 
 %.70.5كتلك اليت هبب أداؤىا من قبل اؼبمارس، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

دكر كل شخص لو عبلقة هبذا االرتباط :أم يتم ربديد مسئوليات فبارس اػبدمة كالعميل ، كقد كانت النسبة  .د 
 %.70.5اؼبتحصل عليها 

 %.68وقع العميل اغبصوؿ عليو ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها نوعية التقرير الذم يت .ق 

الظركؼ كاألحداث اليت ربدث أثناء التعاقد كاليت تتطلب تعديبلت يف نطاؽ اػبدمة كاليت هبب مناقشتها مع  .ك 
 %.61العميل، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

العمل ككذلك ميعاد االنتهاء منو ، كقد كانت الوقت البلـز ألداء االرتباط : أم أف يتم ربديد ميعاد بدء  .ز 
 %.89النسبة اؼبتحصل عليها 

األجر الذم سيتقاضاه فبارس اػبدمة مقابل قيامو بلداء تلك اػبدمات ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ح 
89.% 

كُت يف الدراسة أظهرت الدراسة بلنو يف حالة تعلق االتفاؽ اؼبكتوب مع العميل بطرؼ ثالث فإف اؼبراجعُت اؼبشار  -
يقوموف بتحديد الشخص اؼبسئوؿ عن األداء أماـ الطرؼ الثالث يف االتفاؽ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

70.5.% 

                                                                          كفبػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبق نسػػػػػػػػػػػتنتج أف متطلبػػػػػػػػػػػات معيػػػػػػػػػػػار التفػػػػػػػػػػػاىم كاالتفػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػع العميػػػػػػػػػػػل متػػػػػػػػػػػوافرة لػػػػػػػػػػػدم اؼبػػػػػػػػػػػراجعُت                                            
 اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية .

 

 معيار االتصال مع العميل : 3.2.2

اؼبهمة االستشارية كذلك  يقـو معظم اؼبراجعُت قيد الدراسة بإببلغ العميل بكافة اؼبعلومات العامة اؼبتعلقة بنتائج -
 %.96عند االنتهاء من اؼبهمة االستشارية اؼبطلوب إقبازىا، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

يقـو معظم اؼبراجعُت قيد الدراسة بإببلغ العميل عن كافة التحفظات كالعقبات اليت تصادفهم أثناء أدائهم ؼبهمة  -
ستشارية اؼبطلوب إقبازىا ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها االستشارية كذلك عند االنتهاء من اؼبهمة اال

86.% 
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يقـو معظم اؼبراجعُت قيد الدراسة باإلفصاح عن كجود عبلقة ىامة مع طرؼ ثالث للعميل ، كقد كانت النسبة  -
ة %، كيف حالة موافقة العميل علي ىذه العبلقة ال يبتنع ىؤالء عن تقدٔف اػبدمة االستشاري84اؼبتحصل عليها 

يدؿ علي عدـ كجود أم تعارض يف اؼبصلحة عند تقدٔف  %، فبا66للعميل ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 
 ( من مدكنة قواعد السلوؾ اؼبهٍت.102اػبدمة االستشارية للعميل، كذلك كفقا لتفسَتات القاعدة رقم )

 %.31 النسبة اؼبتحصل عليهاال يتم إببلغ نتائج اؼبهمة االستشارية إِف العميل شفهيا ، كقد كانت  -

 % من اؼبراجعُت قيد الدراسػة يقومػوف بإبػبلغ نتػائج اؼبهمة االستشػارية يف  شكل مكتوب.  96تبُت أف  -

عدـ كجود شكل ؿبدد لتقرير فبارس اػبدمة االستشارية للعميل، فقد كانت نسبة اؼبراجعُت الذين أكدكا علي  -
 نسبة منخفضة كغَت مقبولة فبا يدؿ علي أف ىذا التقرير غَت مبطي.%، كىي 22كجود شكل ؿبدد ؽبذا التقرير 

 أظهرت الدراسة أسباب عدـ كجود شكل ؿبدد لتقرير فبارس اػبدمة االستشارية سبثلت فيما يلي : -

أف ىذا التقرير هبب أف يكوف متناسبا كمبلئما مع اؼبهمة اليت أداىا اؼبمارس ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل  .أ 
 %.84عليها 

ألنو من غَت العملي أف يتم اقًتاح شكل معُت لتقرير اؼبمارس عن اػبدمات االستشارية الختبلؼ طبيعة  .ب 
 %. 92تلك اػبدمات كأساليب معاعبتها كتعددىا ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

ارىم ىم أف ىذا التقرير ؿبدكد االستخداـ، حيث يقدـ فقط إِف كل من لو عبلقة باؼبهمة االستشارية باعتب .ج 
اؼبستفيدين الوحيدين منها ، كبالتاِف فليس ىناؾ مسؤكلية ذباه اآلخرين تفرض  االلتزاـ بلسس معينة يف 

 %.74إعداده ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها 

 تبُت أف تقرير اؼبمارس عن اػبدمة االستشارية اؼبطلوب أدائها للعميل يشتمل علي ما يلي : -

 %.94زه، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها طبيعة العمل الذم مت إقبا .أ 

 %. 82اؼبعايَت اؼبتفق عليها كاالفًتاضات اؼبستخدمة  يف تنفيذ اؼبهمة، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ب 

 %. 86التقرير عن كل نتائج التحقيق اؽبامة ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .ج 

خبلؿ إسباـ اؼبهمة االستشارية، كقد كانت النسبة  البدائل اؼبتوصل إليها من تلخيص ألىم التوصيات ك .د 
 % .  ككما أف ىذا التقرير ال يشتمل علي ما يلي :84اؼبتحصل عليها 

%، كىي نسبة  55بياف عن اغبدكد كالتحفظات كاؼبؤىبلت، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها  .أ 
 منخفضة كغَت مقبولة.                                             

%،  37توضيح عدـ ضماف صحة أم نتائج قائمة علي اؼبمارسة ، كقد كانت النسبة اؼبتحصل عليها .ب 
 كىي نسبة منخفضة ك غَت مقبولة. 
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كفبا سبق نستنتج أف معظم متطلبات معيار االتصاؿ مع العميل متوافرة لدم اؼبراجعُت اػبارجيُت للتطبيق علي خدماهتم 
 االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية. 

راجعُت كبالتاِف لبرج بنتيجة هنائية تنص علي توافر معظم متطلبات معايَت األداء اؼبهٍت للخدمات االستشارية لدم اؼب
 اػبارجُت للتطبيق علي خدماهتم االستشارية اؼبقدمة للمصارؼ التجارية الليبية. 

 
 ثانياً: التوصيات :

 بناءن علي ما مت عرضو من نتائج يبكن اػبركج دبجموعة من التوصيات منها :

ي اعبامعي ، ضركرة كجود دراسات متخصصة يف ؾباؿ تقدٔف اػبدمات االستشارية بعد اغبصوؿ علي اؼبؤىل العلم .1
 يتم إعطاؤىا من قبل اؽبيئات اؼبهنية كنقابة ااسبُت كاؼبراجعُت كاؽبيئات األكاديبية كاعبامعات كاؼبعاىد العليا.

ضركرة أف يبضي اؼبراجع اؼبمارس للخدمة االستشارية فًتة تدريب علي أعماؿ االستشارات ال تقل عن عشرة  .2
 مهنة اػبدمات االستشارية قبل فبارستو ؽبذه اػبدمات. سنوات يف أحد اؼبكاتب اؼبصرح ؽبا دبزاكلة

تنمية مهارات كقدرات اؼبراجعُت أثناء فبارستهم ؽبذه اػبدمات من خبلؿ مشاركتهم يف دكرات تدريبية متخصصة  .3
 ، مع استمرار التدريب كالتطوير اؼبستمر ؽبم .

اغبسابات من كافة جوانبو  ة من قبل مراجعيإعداد اؼبناىج العلمية اليت تتضمن موضوع تقدٔف اػبدمات االستشاري .4
 التطبيقية . النظرية ك

ضركرة عقد ندكات حوؿ تنظيم تقدٔف اػبدمات االستشارية من قبل اؼبراجعُت اػبارجيُت ، كعرض األحباث  .5
 كالدراسات اليت زبدـ ؾباؿ تقدٔف اػبدمات االستشارية .

من اختصاصها  فبارسة اػبدمات االستشارية ، كيكوفالعمل علي إنشاء جهة مهنية مشرفة تعمل علي تنظيم  .6
كضع اؼبعايَت اليت تتبلءـ كتتناسب مع البيئة الليبية كاإلشراؼ كالرقابة علي أداء فبارس اػبدمات االستشارية ، 

اؼبراجعة اليت تقدـ خدمات استشارية ككضع اإلجراءات التلديبية  كربديد الواجبات كاؼبسئوليات ؼبكاتب ااسبة ك
 اليت تتخذ يف حالة اإلخبلؿ بتلك الواجبات. 

                                ضركرة كضع دليل كاضح ؼبكاتب ااسبة كاؼبراجعة اؼبقدمة للخدمات االستشارية للمصارؼ التجارية .                                   .7

ات االستشارية بواسطة أعضاء اؼبهنة ، حبيث تكوف ضركرة إصدار القوانُت كالقواعد البلزمة لتنظيم فبارسة اػبدم .8
 موضوعة كفقا ألسس أك معايَت معينة سواء دكلية أك ؿبلية.

 ضركرة إصدار معايَت األداء اؼبهٍت اليت هبب علي أعضاء اؼبهنة االلتزاـ هبا عند أداء اػبدمات االستشارية لئلدارة . .9

دمات االستشارية للعميل بضماف صحة   النتائج ضمنيا أك صراحة ػ هبب أف ال يتعهد اؼبراجع اػبارجي اؼبقدـ للخ10
 يف تقريره اؼبقدـ عن اػبدمات االستشارية للعميل .
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 اؼبؤىبلت يف تقريره اؼبقدـ عن اػبدمات االستشارية للعميل . التحفظات ك ػ العمل علي بياف عن اغبدكد ك11

 
************** 
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 ، بنغػازم : دار الكتب الوطنية . والماليـة األسس والمفاىيم و المناىـج

 ( 2007شاىُت ، إبراىيم عثماف )الطبعة السادسة ، بدكف ناشر . أصول المراجعة ، 

 ( 2007الػشيشيػٍت ، حاتػم ؿبػمػد  )اؼبنصورة : اؼبكتبة العصرية . أساسيات المراجعة مدخل معاصر ، 

 ( 2007الصحن ، عبد الفتاح ؿبمد كحسُت أضبد عبيد كشريفة علي حسن )أسس المراجعة الخارجية  ،
 اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث .
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 اإلسكندرية  أصول المراجعة(  2000د الفتاح ؿبمد كرجب السيد راشد كؿبمود ناجي دركيش )الصحن، عب ،
 : الدار اعبامعية .

 ( 1996الصعيػدم، إبػراىيػم أحػمػد )القاىرة : كلية التجارة ، جامعة عُت مشس . المـراجعـة ومتغيرات العصر ، 

 ( 2001علي، عبد الوىاب نصر ) ق المال " المتطلبات المهنية ومشاكل خدمات مراقب الحسابات لسو
، اإلسكندرية :  الممارسة العلمية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية واألمريكية " ) الجزء األول (

 الدار اعبامعية .

  ( 2008لطفي ، أمُت السيد أضبد  ) المراجعة و خدمات التأكد بعد قانون- Sarbanes  Oxley ، 
 اإلسكندرية : الدار اعبامعية .

 ( 1996لطفي، أمُت السيد أضبد  ) إعداد تقارير المراجعة والفحص للقوائم المالية أو ألغراض خاصةأ  ،
 مكتبة األكاديبي . –القاىرة : دار النهضة العربية 

 ( 1996لطفي ، أمُت السيد أضبد  ) األوضاع  إعادة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ضوءب
 ، القاىرة : دار النهضة العربية . الراىنة وآفاق المستقبل

 ( 2004ؿبمد ، نصر صاٌف  )طرابلس : منشورات نحو إطار نظري عام للمراجعة وأثره على معاييرىا ،
 أكاديبية الدراسات العليا .

 ب . الـدوريات والمجـالت :

 ( معايَت اؼبراجعة كقواعد السلوؾ اؼبهٍت يف  1989 )بن غربية ، ساَف ؿبمد كعبد السبلـ كببلف كأضبد باػبَت
 . 126 – 117، اجمللد األكؿ، العدد األكؿ ، ص ص  مجلة البحوث االقتصاديةاعبماىَتية ، 

 ( اؼبعايَت ااسبية اؼبقبولة قبوالن عامان مقبولة من قبل من ؟، 2005بو زيد ، ؿبمد )مجلة الدراسات العليا  ،
 . 243 – 208( ، ص ص 15العدد )

 ( قرار شراء اؼبنظمات للخدمات اؼبتخصصة : دراسة تطبيقية على اػبدمات  1998عرفة ، طارؽ بدراف )
 . 604 – 533، العدد الثآف، ص ص  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةاالستشارية اإلدارية، 

 ( مفهـو اػبدمات االستشارية كأخبلقها، 1983عساؼ،عبد اؼبعطي ؿبمد )ص ص إلدارة العامةدورية ا ،
101 – 113. 

 ( ألك أف تعرؼ أين تتجو ؟،  2007كاجيجي، خالد علي )29، العدد األكؿ، ص ص مجلة المحاسبون – 
31 . 
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 ( مدل مبلئمة معايَت اؼبراجعة الدكلية للتطبيق على اػبدمات اإلضافية للمراجع  1996ؿبمود ، ظبَت عبد الغٍت )
 . 52 – 1، العدد األكؿ ، ص ص  لالقتصاد والتجارةالمجلة العلمية " إطار مقًتح "، 

 ( لسنة  116( دراسة ربليلية انتقادية للقانوف رقم ) 2005ؿبمد، نصر صاٌف )بشلف تنظيم مهنة  1973
 . 175 – 144(، ص ص 15، العدد ) مجلة الدراسات العلياااسبة كاؼبراجعة يف ليبيا ، 

 ( لسنة  116( دراسة ربليلية انتقادية للقانوف رقم )2005ؿبمد، نصر صاٌف )بشلف تنظيم مهنة  1973
 . 175 – 144(، ص ص 15،العدد )مجلة الدراسات العلياااسبة كاؼبراجعة يف ليبيا، 

 جـ. الدراسات والرسائل العلمية :

 ( دكر مراقب اغبسابات يف أداء اػبدمات االستشارية لئلدارة ، 1983أبو طالب، أضبد ؿبمد أضبد ) رسالة
 ، كلية التجارة ، جامعة القاىرة ، القاىرة . ماجستير

 ( استقبلؿ اؼبراجع اػبارجي من كجهة نظر الطرؼ الثالث " دراسة  2008أبو حجر ، ؿبمد األمُت ؿبمد )
 الدراسات العليا ، بنغازم . ، أكاديبيةرسالة ماجستير بنغازم" ، استكشافية يف مدينة 

 ( اػبدمات االستشارية  كأثرىا على استقبلليػة الػمػراجع اػبارجي 2007إمعيطر ، عبد اغبكيم عبد اغبميد ؿبمد )
 ، أكاديبية الدراسات العليا ، بنغازم . رسالة ماجستيراللييب ) دراسة تطبيقية ( ، 

 كلية  رسالة ماجستير( تقييم جودة خدمات مكاتب اؼبراجعة يف ليبيا ،  1998د السبلـ ؿبمد )الدراجي ، عب ،
 االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم.

 ( أسباب تدٓف مستول الثقة يف اؼبراجعُت اػبارجيُت من جانب مصلحة الضرائب 2006الشيخي، اؼبعتز رمضاف )
، كلية  رسالة ماجستيرائب كاؼبراجعُت اػبارجيُت يف شعبية بنغازم " ، يف ليبيا " دراسة ربليلية على مصلحة الضر 

 االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم .

 ( تقييم خدمات اؼبراجع يف ؾباؿ األعماؿ االستشارية من كجهة نظر  2000عبد الشايف ، أمل أبو ىاشم )
 ، كلية التجارة ػ جامعة القاىرة ، القاىرة . رسالة ماجستيرالبنوؾ ، 

 ( فجوة التوقعات بُت مراجعي اغبسابات كمستخػدمي اؼبعلومات ااسبية 2003العمارم، إمباركة ساَف مفتاح )
، كلية االقتصاد ػ جامعة  رسالة ماجستيريف ليبيا أسباهبا كاألسلوب اؼبقًتح لتضمينها )دراسة نظرية تطبيقية(، 

 بنغػػازم .قاريونس، 

 ( اؼبشاكل الناذبة عن القصور يف القوانُت كاللوائح اؼبنظمة ؼبهنة اؼبراجعة اػبارجية 2004العمورم ، زينب عمر )
 ، كلية االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم. رسالة ماجستيريف ليبيا ، 
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 ( مدل خضوع اؼبراجع اػبارجي اللييب لضغوط إدار 2004الغريآف، كجدم ؿبمد سعد ) ة العميل " دراسة
، كلية االقتصاد ػ جامعة  رسالة ماجستيراستكشافية على مكاتب اؼبراجعة يف مدينيت طرابلس كبنغازم "، 

 قاريونس ، بنغازم.

 ( االستشارات اإلدارية كاذباىات اؼبديرين كبوىا " دراسة ميدانية عن بعض شركات 1999اؼبربكؾ ، خَتية عمر )
أكاديبية الدراسات العليا كالبحوث االقتصادية ،  رسالة ماجستيرطرابلس "،   النفط ك شركات خدمية دبدينة

 طرابلس.

 ( دراسة أنبية كنطاؽ اػبدمات االستشارية كؿبددات كفاءة مراقب اغبسابات 2001اؼبليجي، أمآف ؿبمد أضبد )
 ، اإلسكندرية . ،   كلية التجارة ػ جامعة اإلسكندرية رسالة ماجستيريف أدائها مع دراسة تطبيقية ، 

 ( العوامل اؼبؤثرة علي جودة أداء مكاتب اؼبراجعة يف ليبيا "دراسة تطبيقية علي 2007النعمي ، قباة الصديق )
 ، كلية االقتصاد ػ جامعة قاريونس ، بنغازم .رسالة ماجستيرمكاتب اؼبراجعة يف ليبيا"، 

 د. القوانين والقرارات :

 ـ، اعبريدة الرظبية  1970الوزراء ببلئحة استخداـ اؼبكاتب االستشارية لسنة  رئيس ؾبلس األمػانػات ، قػرار ؾبلس
 . 30 – 10ـ ، ص ص  1970/  12/  10( ، تاريخ 72، العدد )

 ( لسنة 134اللجنة الشعبية العامة ، قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم )ـ بإنشاء سوؽ األكراؽ اؼبالية  2006
/  6/  3لقواعد كالتشريعات ذات العبلقة بسوؽ األكراؽ اؼبػاليػة اللييب، صػدر يف كإصدار نظامو األساسي ، ا

 . 142 – 123ـ، ص ص  2006

 ( لسنة 1مؤسبر الشعب العاـ، قانوف اؼبصارؼ رقم )ـ. 2005/  1/  12ـ،  صدر يف سرت بتاريخ  2005 

 ىـ. شبكة المعلومات اإللكترونية :

  ىيئػة ااسبػة كاؼبػراجعػة لػدك( ؿ ؾبلػس التعػاكف لػدكؿ اػبليج العربيةGCCAAO( )2003 قػواعػد سلػوؾ )
/  4/  3) تاريخ الدخوؿ :   http://www.gccaao.orgكآداب اؼبهنػة )من االنتػرنػت(، متاح على :

2010.) 

 
 المراجع األجنبية: :ثانياً 

A. Books : 

 Boynton, W.C. And Kell, W.G.(1996) Modern Auditing , Sixth 
Edition , John Wiley And Sons , Inc., Canada 

B. Periodicals : 

http://www.gccaao.org/
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 El – Sharif , Y.H.(1980) An Empirical Investigation of  Libyan 
Professional Accounting Services, Dirasat (studies) In Economics 
And Business , Vol. 16 , No.1,2,P.P.3-11   

C. Other Sources 

 American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ) (2011) 
Statement On Standards For Consulting Services No.1 ( From Internet) 
New York , AICPA , Available From : http:// www.aicpa.org (2012 / 3 
 .(تاريخ الدخوؿ : 3 /

 Chapin, J.N.(2004) Statement On standards For Management 
Consulting Services ( From Internet ) Chicago , The Midwest Society 
of  Professional Consultants (MSPC),Available From : www.mspc.org / 
SSMCS. Pdf. (   2010/  4/  1) تاريخ الدخوؿ : 

 Eveloff ,S.H.(1992) How to Develop Consulting Skills ?, Journal of 
Accountancy (From Internet)Vol.173, Available from : http://www. 
questia.com/  (2010 / 4 / 1 : تاريخ الدخوؿ ( 

 Kuttner, M.S. (1991 ) CPA Consulting Services: a new standard , 
Journal of Accountancy ( From Internet )  Available From: http : 
//www.allbusiness . com (2010 / 4 / 1 :  تاريخ الدخوؿ ( . 

 The Rigos Professional Education Programs (2010) Management 
Advisory Service ( From Internet ) Available From : http //www.rigos. 
net / Loss – Control / Lc- Manage . Shtml (2010 / 4 / 1 :تاريخ الدخوؿ ( . 

 
**************

http://fvs.aicpa.org/
http://www.mspc.org/
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  الرٌافغ٘ح ادل٘ضج ذعضٗض يف اللْجغر٘ح لألًشغح الق٘وح علغلح حتل٘ل دّس
 تثٌغاصٕ اإلمسٌد صٌاعح علٔ تالرغث٘ق

 
 الثذسٕ  هغعْد ُذٓ.  د

  تٌغاصٕ جاهعح -االقرصاد  كل٘ح - احملاعثح تقغن زلاضش
 

 الملخص:

من خبلؿ دراسة دكر ربليل سلسلة القيمة لؤلنشطة اللوجستية يف تعزيز اؼبيزة التنافسية هتدؼ الدراسة إُف التعرؼ على 
تطبيق ذلك  دكرنبا يف ربقيق اؼبيزة التنافسية ك ك ،أسلوب ربليل سلسلة القيمة اإلطار الفكرم لؤلنشطة اللوجستية ك

 ظبنت ببنغازم.يف صناعة اإل على الشركة العاملة

عبلقة ارتباط بُت استخداـ ربليل سلسلة القيمة يف إدارة تكلفة األنشطة  توصلت الدراسة إُف كجود ك         
، زبفيض الوقت ،)زبفيض التكلفة -:كذلك من حيث أبعاد اؼبيزة التنافسية الثبلثة ،ربقيق اؼبيزة التنافسية ك ،اللوجستية
يليو  التغليف ك نشاط التعبئة ك يظبنت ىكما تبُت أف األنشطة اللوجستية األكثر تلثَتان يف صناعة اإل  ،رفع اعبودة(

إدارة األنشطة اللوجستية بشكل فعاؿ تؤدم إُف زبفيض تكاليف األنشطة ف أ ك ،يليو نشاط التخزين نشاط النقل ك
 قت تنفيذ األنشطة فبا يساىم يف تقليل الوقت اإلصباِف. تقليل ك اللوجستية ك

 
 مقدمة ومشكلة الدراسة -1

متميزان  بُت اؼبنشآت  تيعربر اؼبيزة التنافسية للمنشلة عن سبتع اؼبنشلة بقدرات تنافسية تتمكن بواسطتها من أف سبثل مكانا
 التنافسي من خبلؿ أربعة أبعاد ىي االبتكار ك الوقت. ك يتحدد اؼبركز األخرل اؼبنافسة،

تيعربر اؼبيزة التنافسية للمنشلة عن سبتع اؼبنشلة بقدرات تنافسية تتمكن بواسطتها من أف سبثل مكانا متميزان  بُت 
 التكلفة ك اعبودة ك الوقت ك االبتكار ك يالتنافسي من خبلؿ أربعة أبعاد ىيتحدد اؼبركز  ك ،اؼبنشآت األخرل اؼبنافسة

ربققو يف مستويات األداء اؼبتعلقة هبذه  مقدرهتا على االستمرار كاؼبنافسة على التحسن الذ يتوقف مدل قباح اؼبنشلة ك
 .(1)األبعاد

فتح اجملاؿ لبلستَتاد  ك ،الشركات الصناعية سبر الشركات الصناعية يف ليبيا دبرحلة انتقالية اليت بدأت خبصخصة ك
 ك ،فبا أكجد ضغوط منافسة كبَتة على ىذه الشركات ،فتح اجملاؿ لبلستثمارات األجنبية زبفيض الرسـو اعبمركية ك ك

رفعان عبودة اؼبنتجات بغرض ربقيق  ك ،لتكاليفاسعيان لتخفيض  ،صار لزامان عليها تطوير أنظمتها الصناعية كاإلدارية
 مزايا تنافسية.

                                                           
(

1
، " نظمات األعماؿ "دراسة ميدانيةسًتاتيجية ؼبداء يف ترشيد قرارات اإلدارة االتقييم األ "تقييم فعالية األساليب اغبديثة إلدارة التكلفة ك ،سيد سيد عبد الفتاح  (

 .247ص  ،اعبزء الثآف – العدد الثآف ،جامعة حلواف ،الدراسات التجارية المجلة العلمية للبحوث و
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فبا كلد عدـ توافر البيانات  ،أسواقها تعدد خطوط منتجاهتا ك تتعدد أنشطتها ك يزداد حجم اؼبنظمات ك ك
 باإلضافة إُف تشتت الوظائف اللوجستية بُت كظائف اإلنتاج ك ،الكافية إلدارة األنشطة اللوجستية داخل الشركات

األنشطة اللوجستية كلحد اؼبصادر اليت يبكن االعتماد عليها يف ربقيق  ذباىل دكر ك ،التخزين اؼبشًتيات ك التسويق ك
 .(2)األرباح

قدموي  مسًتاتيجية الذأحد أساليب اإلدارة االباعتباره  (VCA)تزامن مع ذلك ظهور ربليل سلسلة القيمة  ك
(Michal E.Porter)  عرفوي  مالذ 1985عاـ(Poutridge & perren)  بلنوي كسيلةه يبكن من خبلؽبا ربقيق ميزة

 .(3)تنافسية من خبلؿ اإلنتاج بتكلفة منخفضة مع اغبفاظ على اعبودة اليت يقدمها اؼبنافسُت

ف استخداـ أسلوب ربليل سلسلة القيمة يناسب األنشطة اللوجستية للمنشلة كيبكن االستفادة أترل الباحثة  ك
 تساىم يف ربقيق اؼبيزة التنافسية للمنشلة. يقدمها اليت من اؼبزايا اليت

 أىداف الدراسة: -7
دكر  ك ،أسلوب ربليل سلسلة القيمة هتدؼ الدراسة إُف التعرؼ على اإلطار الفكرم لؤلنشطة اللوجستية ك  

 األسلوب يف إدارة تكلفة األنشطة اللوجستية كربقيق اؼبيزة التنافسية.

 أىمية الدراسة:  -3
التطبيقي حيث تليت أنبية الدراسة  يتوقع أف يقدمها على اؼبستول األكاديبي ك اإلضافات اليت تنبع أنبية الدراسة من

عبلقتو بلسلوب ربليل  ك ،تناكلت مفهـو األنشطة اللوجستية نتيجة قلة الدراسات ااسبية العربية اليت ،األكاديبية
ما يرتبط هبا من أدكات حديثة لئلدارة  ك كذلك لتوجو اغبديث إُف بيئة التصنيع اغبديثة ك، VCAسلسة القيمة 

 سًتاتيجية.اال

 فرضية الدراسة: -4
يف إدارة تكلفة األنشطة اللوجستية  VCAتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت استخداـ أسلوب ربليل سلسلة القيمة 

 التنافسية.كربقيق اؼبيزة 

 منهج الدراسة: -5
 ربليلها ك يركز على ذبميع اؼبشاىدات حوؿ الظاىرة ؿبل البحث ك متعتمد ىذه الدراسة على اؼبنهج االستقرائي الذ

 يتحقق عندما زبترب الباحثة صحة فرضية الدراسة.سوؼ  ىذا  ك ،سبهيدان لتعميم النتائج ،تفسَتىا

                                                           
 .193ص، الرياض، السعودية ،دار اؼبريخ  ،راىيم إب، ترصبة سركر على مداداتستراتيجية لإلدارة االاإل ،(2009المربت دكجبلس ) ك ،توؾ جيمسس (2)
بــالتطبيق علــى  –ت اأثــره علــى اتخـاذ القــرار  مشــكالت تطبيــق أسـلوب سلســلة القيمــة فـي قطــاع الوحــدات الخدميـة و، (2006)ؿبمػد حسػُت علػػى حسػُت  (3)

 . 26، صجامعة عُت مشس ،كلية التجارة،  رسالة ماجستَت غَت منشورة، قطاع المستشفيات
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 حدود الدراسة: -6
 مصانع. أربعةيتبعها عدد  ظبنت الليبية ببنغازم اليتتقتصر الدراسة على شركة اإل

 خطة الدراسة: -7
مناقشة الدراسات السابقة اؼبتعلقة  مت تبويب الدراسة إُف ثبلثة مباحث حيث خصص اؼببحث األكؿ لعرض ك   

إدارة تكلفة  ك VCAبينما يناقش اؼببحث الثآف اإلطار النظرم ألسلوب ربليل سلسلة القيمة  ،دبوضوع الدراسة
ذلك عن طريق  ك ،اكؿ اؼببحث الثالث الدراسة اؼبيدانيةيتن ك ،دكرنبا يف ربقيق اؼبيزة التنافسية األنشطة اللوجستية ك

 التوصيات. مث عرض النتائج ك ،مت ذبميعها عن طريق االستبياف التحليل اإلحصائي للبيانات اليت

 المبحث األول/ الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة:
 الدراسات العربية  :أوالً 
 (4)(2006عثمان، دراسة )عبد الجواد أحمد عبد الرحمن  -1

دراسة  ك ،للتكلفة يسًتاتيجالتحليل اال ناقشت الدراسة نواحي االختبلؼ بُت أساليب التحليل التقليدية ك
توصلت الدراسة إُف  ك ، مشاكل بناء سلسلة القيمة  من الوجهو ااسبية يف ضوء مفهـو اؼبقارنة مع منافس مبوذجي

ف استخداـ النموذج اؼبقًتح أ ك ،أصبح غَت مبلئم ماؼبتبعة يف ربليل التكاليف الذكجود قيصيور يف األساليب التقليدية 
 ألسلوب سلسلة القيمة من اؼبداخل اؼبفضلة يف ظل ظركؼ البيئة اغبديثة.

 (5)(2007 ،السيد فودة يدراسة )شوق -2
للتكلفة  يسًتاتيجالتحليل اال قامت الدراسة بوضع إطار مقًتح للتكامل بُت أسلوب التكلفة اؼبستهدفة ك

 هبدؼ زبفيض تكاليف األنشطة من خبلؿ مفهـو سلسلة القيمة.

 يسًتاتيجالتحليل اال الدراسة  إُف اعتبار مفهـو سلسلة القيمة أداة للربط بُت التكلفة اؼبستهدفة ك توصلت ك
 ة اػباصة باؼبنشلة ككما أكدت الدراسة كجود عبلقات متداخلة بُت األنشطة اؼبختلفة داخل سلسلة القيم  ،للتكلفة

 العمبلء. سبلسل القيمة اػباصة باؼبوردين ك

 

 

 

                                                           
(

4
، رسالة القيمة في تحليل التكاليف بهدف ترشيدىا واكتساب ميزة   تنافسيةاستخدام نموذج سلسلة (، 2006عبد اعبواد أضبد عبد الرضبن عثماف ) (

 دكتوراه غَت منشورة، كلية التجارة بور سعيد، جامعة قناة السويس.
 (

5
 سخشاحيجى نهخكهفت بهذف حخفيض السهىب انخكهفت انًسخهذفت وانخحهيم اأطاس يمخشح نهخكايم بيٍ إ(، "2112انسيذ فىدة، ) يشىل(

كهيت انخجاسة، جاي ت  ،مجلت كليت التجارة للبحوث العلميت دساست َظشيت واسخكشافيت "، –َشطت يٍ خالل يفهىو سهسهت انميًت ألحكانيف ا

 .201-032ص ص  ، ياسس،واألسب ىٌانًجهذ انشابع  –ول ألسكُذسيت، ان ذد ااإل
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 (6)(2011دراسة )سيد عبد الرازق عبد السميع عبد الرازق،  -3
تناكلت الدراسة ربليل كقياس قيمة أنشطة سلسلة القيمة اػبارجية ألغراض تطوير األنشطة اليت تضيف قيمة 

ىدفت الدراسة إُف ربديد متطلبات تطبيق مدخل ربليل  ك ،للمنتجإلغاء األنشطة اليت ال تضيف قيمة  للمنتج ك
 سلسلة القيمة اػبارجية يف الشركات الصناعية.

توصلت الدراسة إُف أف مفهـو سلسلة القيمة يوفر منهجية متميزة تساعد يف إدارة التكاليف كفق منظور  ك
القيمة يتسم بشمولية ربليبلتو عند تقؤف كافة كما أف منهج سلسلة   ،من أجل تطوير اؼبيزة التنافسية ي،سًتاتيجا

 العائد للوحدات. األنشطة ذات التكلفة ك

 الدراسات االجنبية: :ثانياً 
(Bhatnagar, R., &Teo, C., 2009)دراسة  -0

(7) 
قامت الدراسة بوضع إطار سلسلة القيمة لسبلسل التوريد العاؼبية كدكر اػبدمات اللوجستية يف تعزيز اؼبيزة 

النماذج اؼبتعلقة دبشاكل إدارة سلسلة  اؼبفاضبلت ك حيث ىدفت الدراسة إُف كصف ؾبموعة من القضايا ك ،التنافسية
 التوريد.

كجدت أف  3PLالشركات اللوجستية الثالثة  توصلت الدراسة إُف أف الشركات يف سلسلة التوريد العاؼبية ك ك
تعقيدات سبلسل  -:دٔف إطار متكامل يتضمن قضايا رئيسية مثلحيث مت تق ،اإلطار اؼبقًتح يف الدراسة مفيد جدان 

 تنسيق البيانات يف عملية صنع القرار يف الشركة. ك ،التوريد الطويلة

(Zhang T., et al , 2011)دراسة  -7
(8) 

ىدفت ىذه الدراسة إُف  ك ،تشكيلها ربدثت الدراسة عن ربليل سلسلة قيمة لعمليات الصيانة يف اؼبنظمة ك
مناقشة مراحل التحسُت  مث تقدٔف مبوذج ربليل سلسلة القيمة ك ،سلسلة قيمة مستقلة للصيانة يف اؼبنظماتتقدٔف 
 اؼبستمر.

يات  توصلت الدراسة إُف كضع مبوذج لسلسة القيمة لعملية الصيانة ك ك كاجو الباحثوف العديد من التحدر
تبُت أف قيمة سلسلة القيمة للعمبلء  ك ،سلسلة القيمة تدعم استخداـ ربليل ف أنظمة التكاليف التقليدية الأ -:منها

كما توصلت الدراسة ،  درجة الرضا لكن يف نواحي أيخرل مثل كالء العمبلء ك ك ،اػبارجيُت ليست فقط لقياس النقدية
 مكانية استخداـ ربليل سلسلة القيمة يف عملية التحسُت اؼبستمر للشركات.إإُف 

 

                                                           
 (

6
دراسة  تطبيقية على قطاع   –القيمة الخارجية بهدف تعظيم قيمة المنشأة  استخدام تحليل سلسلة( ، 2011سيد عبد الرازؽ عبد السميع عبد الرازؽ، )(

 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية التجارة، جامعة عُت مشس. الصناعات المغذية للسيارات
(

7
)Bhatnagar, R., &Teo, C., (2009),"Role of logistics in enhancing competitive advantage: A value 

chain framework for global supply chains", International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management, Vol. 39 Iss: 3 pp 202 – 226. 

(
8
)Zhang T., et al ,(2011), Maintenance Organization Value Chain Analysis and Its Formalization, 

Online:  http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-23235-0_38,pp 289–296. 
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(Kenneth, W., et al ,2008)دراسة  -3
(9) 

يتضمن أداء اػبدمات اللوجستية مثل  مىدفت الدراسة إُف تنظَت كتقييم مبوذج أداء اػبدمات اللوجستينة الذ
كبلن من اؼبالية كالتسويق   سًتاتيجية إدارة سلسلة التوريد كاألداء التنظيمي كابناء االتصاؿ أك التنسيق مع استخداـ 

 كنتائج.

ف كبلن من أداء أ سًتاتيجية سلسلة التوريد كاتلثر إهبابيان بتػبدمات اللوجستية توصلت الدراسة إُف أف أداء ا ك
 هبايبإىذا بدكره يؤثر بشكل  ك ،سًتاتيجية سلسلة التوريد ؽبما تلثَت إهبايب على أداء التسويقا اػبدمات اللوجستية ك

 على األداء اؼباِف.

(Keebler, S.,& Plank, E., 2009)دراسة  -4
(10) 

حيث عرضت الدراسة كصف حالة لقياس  ،سلسلة التوريد ىدفت الدراسة إُف قياس أداء األنشطة اللوجستية يف  
توصلت الدراسة إُف أف معظم الشركات األمريكية ال تقيس أداء  ك ،األداء اللوجسيت يف إحدل الشركات األمريكية

أف  ك ،ليس على األداء بُت الشركات ك ،داخل اؼبنظمة أف الًتكيز ال يزاؿ على األداء اػبدمات اللوجستية الشاملة ك
أف ىناؾ فرصان كبَتة ػبفض التكاليف  ك ،يبكن تعميمها على بلداف أخرل ال النتائج سبثل الشركات األمريكية ك

 عرب سلسلة التوريد. ربسُت األداء داخل الشركات ك اللوجستية ك

(Ongkunaruk, P., &Piyakarn, C.,2011) دراسة -5
(11) 

حيث ىدفت إُف دراسة سلسلة  ،ربدثت الدراسة عن ىيكل التكاليف اللوجستية ؼبزارعي اؼباقبوستُت يف تايبلند
مت دراسة التكاليف لكل  ك ،ربليل ىيكل التكاليف اللوجستية للمزارعُت ك ،التوريد اػباصة باؼباقبوستُت يف تايبلند

 اؼبصدرين. مشلت الدراسة عينة من اؼبزارعُت ك لية اإلنتاجية كمراحل اإلنتاج بالًتكيز على القيمة اؼبضافة خبلؿ العم

 ك ،النقل ك ،مناكلة اؼبواد بعد اغبصاد يف أعلى تكلفة ضمن التكاليف اللوجستية ىأأكضحت النتائج  ك
ىبتلف تبُت أيضان أف ىيكل التكاليف اللوجستية  ك ،اؼبخزكف على التواِف تليها اؼبشًتيات ك ،العمبلء ك ،االتصاالت

زيادة كفاءة العمليات اللوجستية البد من اغبد من زراعة  ػبفض التكاليف اللوجستية ك حسب حجم اؼبزارع ك
 ااصيل ذات القيمة اؼبضافة األقل.

 

 

                                                           
(

9
)Kenneth, W.,et al, (2008),"The impact of logistics performance on organizational performance in a 

supply chain context", Supply Chain Management, Vol. 13 Iss: 4 pp317 – 327. 

 (
10

) Keebler, S.,& Plank, E., (2009),"Logistics performance measurement in the supply chain:  

      A benchmark", Benchmarking: An International Journal, Vol. 16 Iss: 6, pp785 – 798. 
(

11
) Ongkunaruk, P., &Piyakarn, C.,(2011), Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in   

Thailand, Systems Engineering Procedia,Iss2 ,pp40 – 48. 
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(Xiong, G. ,& Zhou, M.,2011)دراسة  -6
(12) 

حيث ىدفت الدراسة إُف ربليل العوامل  ،التحسُت لؤلعماؿ اللوجستية اإلنتاجية ك اعرضت الدراسة مبوذج
مت تقدٔف أساليب ربسن نظاـ لوجستيات اإلنتاج كزبفض  ك ،مواطن الضعف اليت تؤثر يف إنتاج األعماؿ الرئيسية ك

 ربسن اؼبيزة التنافسية. التكلفة اللوجستية ك

رة بيانات اؼبشاريع اليت تقـو برصد توصلت الدراسة إُف أف برؾبة لوجستيات اإلنتاج هبب أف تبدأ من توحيد إدا ك     
الوقت اغبقيقي كالوقت الوقائي خبلؿ عمليات اإلنتاج اللوجستية اليت سبكن من العثور على اؼبشاكل يف أقصر كقت 

ربسن القدرة  كذلك فإف إدارة اػبدمات اللوجستية تساعد يف خفض تكاليف اإلنتاج ك لكي يتم تصميم العبلج ك
 إقامة ربالفات اسًتاتيجية. النقل ك التخزين ك مناسبة اؼبوردين ك التنافسية للمنتجات مع

 
 من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن تحليلها كالتالي: و

على كجود قصور يف أساليب التحليل ( Zhang et al,2011()2111 ،اتفقت دراسة كل )عبد اعبواد عثماف -1
أنو يساعد يف  ك ،اؼبداخل اعبيدة يف ظل ظركؼ البيئة اغبديثةأف استخداـ ربليل سلسلة القيمة من  ك ،التقليدية

أف الشركات ال تقيس أداء اػبدمات  (Keebler,& Plank, 2009)كما أكدت دراسة   ،التحسُت اؼبستمر
 ( ك2007 ،كما أكدت دراسة )شوقي فودة  ،أف الًتكيز ال يزاؿ على األداء داخل اؼبنظمة اللوجستية الشاملة ك

أف ربليل سلسلة القيمة أداة للربط بُت التكلفة اؼبستهدفة كالتحليل ( Kenneth, W., et al ,2008)دراسة 
أف أداء اػبدمات  ك ،سًتاتيجي للتكلفة ككجود عبلقات متداخلة بُت األنشطة اؼبختلفة داخل السلسلةاال

 األداء اؼباِف. التسويق كأهنما يؤثراف على أداء  سًتاتيجية سلسلة التوريد كااللوجستية يتلثر إهبابيان ب
( أف أسلوب ربليل سلسلة القيمة يوفر منهجية متميزة تساعد يف إدارة 201،توصلت دراسة )سيد عبد الرازؽ -2

 & Xiong)يتوافق ذلك مع كل دراسة  ك ،من أجل تطوير اؼبيزة التنافسية ،سًتاتيجياالتكاليف كفق منظور 

Zhou,2011و ) (Bhatnagar & Teo, 2009) أف إدارة اػبدمات اللوجستية تساعد يف  توصلت إُف اليت
الشركات اللوجستية يساعد يف  أف تكامل سلسلة التوريد ك ك ،بالتاِف ربسُت القدرة التنافسية خفض التكاليف ك
 توصلت دراسة إُف أف أعلى تكلفة ضمن التكاليف اللوجستية كانت تكلفة اؼبناكلة ك ك ،ربقيق اؼبيزة التنافسية

 اؼبخزكف. تكلفة اؼبشًتيات كتليها 
من خبلؿ ذلك يتبُت كجود دكر ألسلوب ربليل سلسلة القيمة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية باإلضافة إُف كجود ترابط بُت  ك

ربليل سلسلة  اؼبيزة التنافسية إال أنو ال توجد دراسة ربطت العبلقة بُت األنشطة اللوجستية ك األنشطة اللوجستية ك
 يق اؼبيزة التنافسية.ربق القيمة ك

 

                                                           
(

12
) Xiong, G. ,&  Zhou, M., (2011), Study about the Model of Business Production Logistic and  

Optimizing, CSE, Part II , pp. 519–526. 
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 المبحث الثاني/ اإلطار النظري للدراسة:
 تمهيد: -1

حىت  سبثل سلسلة القيمة ؾبموعة اؼبعامبلت اؼبولردة للقيمة ًبدءان من مصادر اغبيصوؿ على اؼبواد اػباـ األساسية ك
لعرض بناء القيم للمستهلك طريقة بوصف ظهر مفهـو ربليل سلسلة القيمة كما  ،تسليم اؼبنتج النهائي إُف اؼبستهلك

لهنا بمت كصف سلسلة القيمة  ك ،اػبدمات لة عن إنتاج السلع كؤك ذلك اعتمادان على سلسلة األنشطة اؼبس ك ي،النهائ
حيث اقتصرت سلسلة القيمة يف  ،تدعيم اؼبنتج تسليم ك تسويق ك إنتاج ك األنشطة الداخلية اليت تتعلق بتصميم ك

أصبح يشتمل على ؾبموعة األنشطة اؼبًتابطة  سلسلة القيمة ك الداخلية اليت تؤديها اؼبنشلةاألمر على األنشطة  مٍ باد
بتسليم اؼبنتجات للمستخدـ  ءن نتهاا من مصادر اغبصوؿ على اؼبواد اػباـ من اؼبوردين ك لة عن خلق القيمة بدءن ؤك اؼبس
 .(13)يالنهائ

تعرب عن األنشطة الداعمة للعملية  سلسلة القيمة اليتتعترب األنشطة اللوجستية اعبزء الغالب لؤلنشطة يف  ك
سبثل ىذه األنشطة نسبة كبَتة من تكلفة  ك ،اإلنتاجية من بداية ـباطبة اؼبوردين للمواد األكلية إُف خدمات ما بعد البيع

التكاليف الكلية بالتاِف فإف الًتكيز على إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية يساعد يف زبفيض  ك ،اإلنتاج لكل الشركات
 بالتاِف ربقيق اؼبيزة التنافسية. ربسُت األداء ك ك

 مفهوم تحليل سلسلة القيمة ومكوناتو: -1
سلسػػػػػػلة القيمػػػػػػة بلهنػػػػػػا أسػػػػػػلوب يػػػػػػدعم مػػػػػػن قػػػػػػدرة اؼبنشػػػػػػلة علػػػػػػى ربقيػػػػػػق  "IMA"داريػػػػػػُت عػػػػػػرؼ معهػػػػػػد ااسػػػػػػبُت اإل

 .(14)بتكلفة منخفضة اؼبيزة التنافسية من خبلؿ اؼبنتج أك اػبدمة اؼبميزة ك

 تشػػػػػػًتؾ يف تػػػػػػوفَت اؼبنػػػػػػتج أك اػبدمػػػػػػة حيػػػػػػث تشػػػػػػتمل أنشػػػػػػطة البحػػػػػػوث ك لهنػػػػػػا "كػػػػػػل األنشػػػػػػطة الػػػػػػيتبكعرفػػػػػػت 
العبلقػػػػػػات مػػػػػػػع  ك ،التوريػػػػػػد ك ،البيػػػػػػع ك ،التسػػػػػػػويق ك ،اإلنتػػػػػػاج ك ،شػػػػػػػراء اؼبػػػػػػواد اػبػػػػػػاـ تصػػػػػػميم اؼبنػػػػػػتج ك ك ،التطػػػػػػوير
 .(15)اػبدمة البلحقة للبيع" ك ،العمبلء

ذلػػػػػك يف إطػػػػػار  ربليػػػػػل كيفيػػػػػة إضػػػػػافة القيمػػػػػة ؼبختلػػػػػف األنشػػػػػطة، ك لدراسػػػػػة كلهنػػػػػا كسػػػػػيلة بكعرفػػػػػت كػػػػػذلك 
 .(16)كيف يتم تنسيقها بيئة تنظيمية، من خبلؿ دراسة تكاليف ىذه األنشطة، ك

ؾبموعػػػػػة مػػػػػن األنشػػػػػطة اؼبتتاليػػػػػة الػػػػػيت تبػػػػػدأ  يمػػػػػن خػػػػػبلؿ التعريفػػػػػات السػػػػػابقة يتبػػػػػُت أف سلسػػػػػلة القيمػػػػػة ىػػػػػ ك
يقػػػػػـو علػػػػػى ربليػػػػل كيفيػػػػػة إضػػػػػافة القيمػػػػة مػػػػػن خػػػػػبلؿ  بعػػػػػد البيػػػػع ك مرحلػػػػة مػػػػػاحػػػػػىت  مػػػػن عمليػػػػػات مػػػػػا قبػػػػل الشػػػػػراء ك

                                                           
(

13
)Schonberger, R. J.,(2012) , Modelling Value  Contributions to Management  Science, Verlag 

Berlin Heidelberg , Online: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7908-2747-7_4, P66. 

بالتطبيق  –أثره على ازباذ القرارات  مشكبلت تطبيق أسلوب سلسلة القيمة يف قطاع الوحدات اػبدمية ك ،(2006حسُت )ؿبمد حسُت على  (14)
 .38ص  ،جامعة عُت مشس ،كلية التجارة  ،شورة رسالة ماجستَت غَت من ،على قطاع اؼبستشفيات

(
15

)Jerry, J., Weygand , D., Kimmel , &Kieso, E.,(2010) Managerial Accounting: Tools for Business 

Decision Making ,  Edition 5 ,John wiley and Sons ,Inc., p19 

(
16

(Rieple A.&, Singh R.,(2010), A value chain analysis of the organic cotton industry: The case of UK 

retailers and Indian suppliers, Ecological Economics, 69 ,PP 2293. 

 

 

 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7908-2747-7
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7908-2747-7_4
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لتطبيػػػػػػق مفهػػػػػػـو سلسػػػػػػلة القيمػػػػػػة ىػػػػػػو زيػػػػػػادة  يأف اؽبػػػػػػدؼ األساسػػػػػػ ك ،دراسػػػػػػة تكػػػػػػاليف األنشػػػػػػطة ككيفيػػػػػػة تنسػػػػػػيقها
نبػػػػػا أنشػػػػػػطة ؽبػػػػػا القػػػػػػدرة علػػػػػػى  أنػػػػػو يبكػػػػػػن تقسػػػػػيم أنشػػػػػػطة اؼبنشػػػػػلة إُف نػػػػػػوعُت مػػػػػن األنشػػػػػػطة ك ك ،القػػػػػدرة التنافسػػػػػػية

( سلسػػػػػػلة القيمػػػػػػة لوظػػػػػػائف 1يوضػػػػػػح الشػػػػػػكل رقػػػػػػم) ك ،أنشػػػػػػطة غػػػػػػَت قػػػػػػادرة علػػػػػػى إضػػػػػػافة القيمػػػػػػة ك ،القيمػػػػػػة إضػػػػػػافة
 اؼبنظمة.

 
( سلسلة القيمة لوظائف المنظمة1شكل رقم )  

Source:Zhang T., et al,Op. Cit, p.292. 

 
إمبا يبتد ليشمل كل  ك ،يقتصر األمر يف سلسلة القيمة على قياس القيمة اؼبضافة الداخلية للمنشلة فقط ال ك

بل هبب أف  ،التصنيع فقط يقتصر على عمليات التشغيل ك أم أف قياس القيمة ال ،اػبارجية األنشطة الداخلية منها ك
يشمل أيضان خدمة ما  تصريف اإلنتاج )العمبلء( ك أنشطة تسويق ك تشمل أنشطة اغبصوؿ على اؼبوارد )اؼبوردين( ك

 .(17) بعد البيع

يقتصر على اؼبنافسُت بل يشمل  ال مالداخلي الذ القيمة أنبية الًتكيز على اعبانب اػبارجي كتوضح سلسلة  ك
لسلسلة  كامبل  افهم ك أف ازباذ قرار فٌعاؿ يتطلب ربليبل العمبلء يف هناية السلسلة ك اؼبوردين يف بداية السلسلة ك

تتكوف من سلسلة متكاملة من معامبلت توليد القيمة  من منظومة القيمة الشاملة اليت اعتبار اؼبنظمة جزءن اب ك ،القيمة
كأف ربليل سلسلة القيمة هبذا اؼبعٌت يبثل البعد  يباؼبستهلك النهائ تهاءن ان بدءان من اغبصوؿ على اؼبواد اػباـ ك

 اؼبنظمةاستهبلؾ اؼبوارد اؼبتاحة بواسطة أنشطة  يقتصر األمر على ربليل التكاليف ك سًتاتيجي للتكلفة حيث الاال
من ىنا  ك ،بتسليم اؼبنتج للعمبلء نتهاءن ا  بل يتعداىا إُف خارج حدكدىا بدءان من أنشطة اغبصوؿ على اؼبوارد ك ،فقط

 .(18)عتبارىا سبثل منظور القيمة الشاملةاتتم داخل اؼبنظمة أك خارجها ب فإف سلسلة القيمة تركز على األنشطة اليت

                                                           
(

17
 .11سيذ عبذ انشاصق عبذ انسًيع عبذ انشاصق ، يشجع سبك ركشِ ، ص  (

 

 

 

(
18

 .11ركشِ، ص يشجع سبك حًذ عببذ انشحًٍ عثًاٌ،أعبذ انجىاد  (
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 عبارة عن ارباد سبلسل القيمة للشركات الداخلة يف نطاؽ صناعة كاحدة كأف سلسلة القيمة للصناعة ىي  ك
تبدأ سلسلة القيمة للصناعة من أنشطة توليد القيمة اػباصة دبوردين  ك ،العمبلء للصناعة سبلسل القيمة للموردين ك

أنشطة إعادة  لنهائيُت كمنها إُف سلسلة القيمة اػباصة باؼبستهلكُت ا اؼبواد األكلية إُف سلسلة القيمة للمنظمة ك
 .(19)التدكير

 سلسلة القيمة للصناعة في الشكل التالي: يمكن توضيح سلسلة القيمة للمنظمة و و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمنظمة( سلسلة القيمة للصناعة 2شكل رقم )

رسالة ماجستَت غَت  ،ربليل سلسلة القيمة ألغراض خفض التكلفة ،(2003اؼبصدر: رزاف حسُت كماؿ شهيد، )
 جامعة عُت مشس. ،كلية التجارة  ،منشورة

 
 
 

                                                           
(

19
).Rieple A.&, Singh R,(2010), A value chain analysis of the organic cotton industry: The case of UK 

retailers and Indian suppliers, Ecological Economics, 69,p2296. 

 

 

 

سلسلة القيمة للصناعة     
    

 األنشطة المكونة لسلسة القيمة داخل المنظمة 
 

 األنشطة الداعمة األنشطة الرئيسية

تطوير 
 التكنولوجيا

الشراءإدارة   

إدارة الموارد 
 البشرية

البنية 
 التنظيمية

العمليات 
 االنتاجية

خدمات ما 
 بعد البيع

التسويق 
 والبيع

 المخرجات

 

 المدخالت

سلسة القيمة 
 للعمالء

سلسة القيمة 
 إلعادة التدوير
 

سلسة القيمة 
 للمنظمة

سلسة 
القيمة 

سلسة القيمة 
 للموردين
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 مفهوم ومكونات األنشطة اللوجستية: -2
مت تعريف األنشطة اللوجستية  حيث ،األنشطة اللوجستية مع تطور ىذه األنشطة عرب الزمناختلفت تعريفات 

لقد جاء ىذا التعريف  ك ،هنا األنشطة اؼبتعلقة بتنظيم عملية تدفق اؼبنتجات التامة الصنع من اؼبشركع إُف اؼبستهلكُتبل
مث تطٌور التعريف ليشمل  للمنتجات النهائية. خبلؿ الفًتة اليت اقتصرت فيها األنشطة اللوجستية على التوزيع العيٍت

رقابة التدفق كالتخزين  تنفيذ ك التوزيع البيعي حيث عيرفت كفقان لذلك باألنشطة اػباصة بتخطيط ك إداريت التوريد ك
بغرض اؼبعلومات ذات العبلقة من مكاف اإلنتاج إُف مكاف االستهبلؾ  السلع النهائية ك الكفء كالفٌعاؿ للمواد اػباـ ك

 .(20)ربقيق إرضاء اؼبستهلكُت

كفقان لذلك عيرفت إدارة األنشطة اللوجستية من قبل ؾبلس إدارة األعماؿ اللوجستية بالواليات اؼبتحدة  ك
 بلهنا: " تلك العملية اػباصة بتخطيط ك Council of Supply Chain Management (CSCMP)األمريكية 

ذلك من  اؼبعلومات ذات العبلقة ك السلع النهائية ك الفعاؿ للمواد اػباـ ك التخزين الكفء ك تنفيذ كرقابة التدفق ك
 .(21)مكاف اإلنتاج إُف مكاف االستهبلؾ بغرض ربقيق متطلبات إرضاء العمبلء"

قنوات التوزيع ظهر اذباه يدعو  يف ظل تشابو قنوات التوريد ك نظران لتطور تطبيق األنشطة اللوجستية ك ك
 تطورت إُف سبلسل التوريد العاؼبية. مبسلسلة التوريد الذ لتكاملهما فيما عرؼ

التقسيم حسب موقع النشاط من العملية اإلنتاجية  -:ىناؾ عدة تقسيمات لؤلنشطة اللوجستية منها و
أنشطة  أنشطة تتم أثناء اإلنتاج ك حيث يبكن تقسيم األنشطة اللوجستية كفقان لذلك إُف أنشطة سابقة على اإلنتاج  ك

كفقا ؽبذا  كل اؼبشركعات، ك  تكرارىا يف ىناؾ التقسيم حسب درجة شيوع األنشطة ك ك ،عد انتهاء اإلنتاجتتم ب
 األنشطة اللوجستية اؼبساعدة. التقسيم يبكن التمييز بُت األنشطة اللوجستية الرئيسية ك

 

 

 

 

 

                                                           

(
20

)  ،األكُفالطبعة  ،الطباعة التوزيع و دار المسيرة للنشر و ،إدارة سبلسل التوريد ،(2009خليل إبراىيم الكنعآف ) الستار ؿبمد العلي، عبد
.43ص  

(21)Klaus, P., (2009),  Logistics research: a 50 years, march of ideas, Logistic  Researches, Review  

Paper, , Online : http://link.springer.com/article ,P 55.     
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 :ويوضح الشكل التالي األنشطة الرئيسية والمساعدة ووظيفة كل منها

 
 ( األنشطة اللوجستية ووظائفها*3)الشكل رقم 

 المصدر: من إعداد الباحثة بناء على الدراسات السابقة.)*( 

 عالقتها بسلسلة القيمة: الميزة التنافسية و -3
مؤشران ؼبا هبب  يعكس أداءىا يف الوقت اغباضر ك يعرب اؼبركز التنافسي عن موقع اؼبنشلة يف مواجهة اؼبنافسُت، ك

 :(22)يتلثر اؼبركز التنافسي للمنشآت الصناعية بعاملُت أساسيُت نبا اؼبستقبل كعليو األداء يف 
اغبصة السوقية: فكلما زادت اغبصة السوقية للمنشلة زادت قوة مركزىا التنافسي حيث تزيد العوائد نتيجة زيادة  -0

 ىذه اغبصة.
 القرب من منافذ ك ك ،االستخداـ اآلمن للمنتج بعض اجملاالت: مثل التميز يف مهارات التصنيع ك سبيز اؼبنشلة يف -2

 توفَت العمالة بلجور منخفضة.
أف درجة النجاح أك الفشل للمنشلة تقاس  القدرة على زيادة اغبصة السوقية للمنشاة ك يالقدرة التنافسية ى ك
 حيث جودة اؼبنتج كالسوقية كمؤشر بسيط للقدرة التنافسية، باإلضافة إُف سبيز اؼبنشلة عن منافسيها من  باغبصة

                                                           
 

(
22

) Miguel ,A .,et al., (2002) ,Sustainable Development and the Sustainability of Competitive 

Advantage: A Dynamic and Sustainable View of the firm , Creativity and Innovation Management 

,VOI. 11 , P 136. 
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 الوقت ك االبتكار ك يى بالتاِف فإف اؼبركز التنافسي يعتمد على أربعة أبعاد ك ك ،طرؽ التصنيع االبتكار يف اؼبنتج ك
 .(23)التكلفة اعبودة ك

احتياجات العمبلء مع كجوب  كعي اؼبنشلة ألذكاؽ ك ترل الباحثة أف ربقيق اؼبيزة التنافسية يكمن يف فهم ك ك
كذلك دراسة أكضاع  ك ،الوقت االبتكار ك اعبودة ك التكلفة ك يى على الركائز األساسية للميزة التنافسية ك الًتكيز

من مث  العمبلء ك اؼبنافسُت حىت تتمكن اؼبنشلة من التفوؽ على اؼبنتجات اؼبنافسة عند تلبية احتياجات السوؽ ك
 اغبصوؿ على اؼبيزة التنافسية.

القدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها  اؼبوارد ك التكنولوجيا ك لهنا ؾبموعة من اؼبهارات ككعرفت اؼبيزة التنافسية ب
تلكيد حالة من التميُّز بُت  منافع للعمبلء أعلى فبا وبققو ؽبم اؼبنافسوف ك استثمارىا لتحقيق أمرين نبا إنتاج قيم ك ك

 .(24)منافسيها اؼبنظمة ك

 Strategic Costسًتاتيجي إدارة التكلفة يف ظل استخداـ التحليل االلتحقيق اؼبيزة التنافسية البد من  ك
Analysis يتخذ من سلسلة القيمة أداة لتحديد سلسلة األنشطة اليت تضيف قيمة كزبصيص التكاليف  مللتكلفة الذ

العمل  ة كتسهم إدارة التكلفة يف التعرؼ على األنشطة اليت تضيف قيم ك ،األصوؿ على األنشطة اليت تضيف قيمة ك
لُت ك ؼبتابعة من قبل اؼبسؤ  على التخفيض اؼبستمر للتكلفة من قبل اؼبتنافسُت عن طريق إهباد نوع من الرقابة اؼبستمرة ك

كيقصد بلبعاد إدارة التكلفة األساليب الفنية كاألدكات  ،Cost Improvementبقصد ربسُت التكلفة  عن األداء
 .(25) ل الذم طرأ على الفكر اإلدارم كالسلوكي يف ظل بيئة التصنيع اغبديثةاؼبتطوررة اليت يبكن أف تساير التعدي

 المبحث الثالث/ الدراسة الميدانية:
مت توزيعها على العاملُت باإلدارة  سبثلت الدراسة اؼبيدانية يف ذبميع البيانات عن طريق إستمارة االستبياف اليت

من مث ربليل  التكاليف باؼبصانع التابعة ؽبذه الشركة، ك باألقساـ اؼبالية كالعاملُت  اؼبالية بشركة األظبنت ؿبل الدراسة ك
 اختبار فرضية الدراسة كسيقسم ىذا اؼببحث إُف مايلي: البيانات اجملمعة باستخداـ األساليب اإلحصائية اؼبناسبة ك

 نتائج الدراسة. -اختبار فرضية الدراسة  الدراسة اؼبيدانية ك –طرؽ صبع البيانات 

 طرق جمع البيانات والتحليل اإلحصائي:: أوالً 

مشلت كل من لو  مت صبعها عن طريق إستمارة اإلستبياف اليت مت توزيعها كاعتمدت الباحثة على البيانات األكلية اليت 
 اؼبالية كاألقساـ  حيث مت توزيع االستبياف على كل العاملُت باإلدارات ك ،عبلقة بالشلف اؼباِف بالشركة ؿبل الدراسة

                                                           
 .43ص، ،مرجع سبق ذكره ،عبد اعبواد أضبد عبد الرضبن عثماف ((23
 

التسعوف،  السنة السابعة ك ،484العدد ،  مجلة مصر المعاصرة ،"القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية " ،(2006إيباف ؿبمد أضبد )(24) 
 .312أكتوبر، ص  ،القاىرة
 .36ص  ،مرجع سبق ذكره ،ظبَت أبو الفتوح صاٌف(25) 
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كما مت إجراء العديد من اؼبقاببلت الشخصية للحصوؿ على بيانات حوؿ األنشطة اللوجستية الىت تنفذ يف  ،التكاليف
 األنشطة الفرعية لكل نشاط لوجسيت. اؼبصانع ك

 ة ككذلك موظفي األقساـ اؼبالي ستبياف على كل موظفي اإلدارة اؼبالية بإدارة الشركة كمت توزيع إستمارة اإل ك
 يوضح اعبدكؿ التاِف: أقساـ التكاليف باؼبصانع ك

 ( االستمارات الموزعة واالستمارات القابلة للتحليل1الجدول رقم )

 االستمارات الموزعة االدارات الوظيفية ر.م
 االستمارات المستلمة

االستمارات الصالحة 
 للتحليل

 النسبة العدد النسبة العدد

%90 47 52 باإلدارة العامةموظفى اإلدارة اؼبالية  1  44 85%  

%96 69 72 موظفى األقساـ اؼبالية باؼبصانع 2  66 92%  

%92 61 66 موظفى أقساـ التكاليف باؼبصانع 3  58 88%  

%93 177 190 اإلجمـــــــــالي  168 88%  

 
 177منها عدد  إستمارة استبياف أستلم 190يتضح من اعبدكؿ السابق أف إصباِف االستمارات اؼبوزعة بلغت 

 168بالتاِف فإف االستمارات القابلة للتحليل بلغت  ،إستمارات استبياف 9مت إستبعاد  ك ،%93إستمارة بنسبة 
نسبة مرتفعة إال أنو يبلح  كجود ارتفاع يف نسبة استجابة اؼبوظفُت يف األقساـ  يى ك ،%88إستمارة بنسبة إستجابة 

قد يرجع ذلك إُف عدـ دراية موظفي اإلدارة العامة دبوضوع الدراسة  ك ،دارة العامةالتكاليف باؼبصانع عنو باإل اؼبالية ك
التكاليف باؼبصانع دبوضوع التكاليف الذل  اليبسهم بشكل مباشر بينما يهتم اؼبوظفُت يف األقساـ اؼبالية ك بإعتباره

 تتناكلو الدراسة.

 مت ذبميعها من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية، فعقب تفريغ كتقـو عملية التحليل اإلحصائي على تقييم البيانات الىت  ك
 ذلك هبدؼ ربليل البيانات ك (SPSS) ترتيب البيانات مت استخداـ االصدار عشرين من الربنامج االحصائي

 اإلحصائية الوصفية ك باستخداـ ؾبموعة من األساليب اإلحصائية إعتمادان على اغباسب اآلِف كمت استخداـ األساليب
 اؼبتعدد. االكبدار البسيط ك معامل ألفا كركنباخ ك ك tاختبار  ارتباط بَتسوف كمعامل 

 الدراسة الميدانية واختبار فرضية الدراسة: :ثانياً 
تعتمد الدراسة على البيانات األكلية الىت مت اغبصوؿ عليها من اؼبصادر ذات العبلقة دبوضوع الدراسة عن طريق 

النحو يبكن عرض التحليل اإلحصائي للبيانات على  الفرضية الرئيسية للدراسة، كمن مث لئلجابة عن  اإلستبياف ك
 التاِف:
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 معاملي الثبات والصدق:  -1
ذلك لبحث مدل االعتماد على  ألسئلة االستبياف ك (Alpha)مت حساب معامل الثبات ألفا كركنباخ 
الصدؽ  ( يتضح أف قيم معاملي الثبات ك2رقم)ستعراض اعبدكؿ إب ك ،ـبرجات الدراسة اؼبيدانية يف تعميم اؼبخرجات

الصدؽ يف شكل ليكرت  قد مت حساب معاملي الثبات ك مقبولة عبميع االسئلة الىت تضمنتها أسئلة قائمة االستبياف، ك
 اؼبيزة التنافسية تبُت أهنا معامبلت ذات داللة جيدة من خبلؿ قيم أبعاد ربليل سلسلة القيمة ك ، ك5إُف  1اؼبتدرج من 

 يبكن االعتماد عليها يف تعميم اؼبخرجات على اجملتمع ككل. ألغراض الدراسة ك

 ( معاملي الثبات والصدق*2جدول )

 معامل الثبات البيان
(Alpha) 

 معامل الصدق

 81 65.7 مكونات األنشطة اللوجستية 1

 90 79.1 أسلوب ربليل سلسلة القيمة يف إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية 2

 96 92.9 اؼبيزة التنافسية 3

 من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف. )*( المصدر:
 

بالنسبة ؼبعامبلت ثبات اؼبقاييس اؼبستخدمة يف الدراسة أف معظم اؼبعامبلت  يتضح من الجدول السابق
االعتمادية ألداة القياس  الثبات كتدؿ النتائج السابقة على  ك 0.6 يمرتفعة حيث نسبة معامل الثبات اؼبقبولة ى

 اؼبنطقية عبميع بيانات الدراسة. صبلحيتها من الناحية اإلحصائية ك اؼبستخدمة ك

 المؤشرات الميدانية: -2
 المؤشرات لقياس مكونات األنشطة اللوجستية الداعمة للعملية اإلنتاجية: -أ 

 (*3الجدول )

 اللوجستية الداعمة للعملية اإلنتاجيةلمكونات األنشطة لألىمية النسبية اإلحصاء الوصفي 

 البيان م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 2 97.6 0.533 4.88 اؼبنتجات التامة ( –نشاط النقل ) اؼبواد اػباـ  1
 4 95.8 0.407 4.79 نشاط اؼبناكلة الداخلية 2
 3 97.4 0.503 4.87 نشاط التخزين 3
 5 93.2 0.472 4.66 اؼبخازفإدارة  4
 5 93.2 0.472 4.66 خدمة اؼبستهلكُت 5
 1 99.2 0.186 4.96 التعبئة كالتغليف 6
 5 93.2 0.472 4.66 أنشطة اؼبدخبلت اللوجستية 7
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 7 88.4 0.495 4.42 أنشطة اؼبخرجات اللوجستية 8
 6 88.8 0.498 4.44 نظم اؼبعلومات 9

  94 0.251 4.70 جمالياإل 
 )*( اؼبصدر: من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف.

 
 يلي: ( ما3يتضح من الجدول رقم )

إف إصباِف إذباىات مفردات فئات ؾبتمع الدراسة قد أظهرت إذباىان كبو اؼبوافقة على درجة األنبية النسبية 
كزف نسيب قدره  ( ك4.70دبتوسط حسايب قدره )ذلك  ؼبكونات األنشطة اللوجستية الداعمة للعملية االنتاجية، ك

%(، فبا يدؿ على أتفاؽ من فئات ؾبتمع الدراسة على أنبية مكونات األنشطة اللوجستية الداعمة للعملية 94)
إف اذباىات مفردات فئات ؾبتمع الدراسة قد أظهرت إذباىان عامان باؼبرتبة األكُف كبو اؼبوافقة على درجة اإلنتاجية، حيث 

ذلك دبتوسط حسايب  التخزين، ك ية النسبية ؼبكونات األنشطة اللوجستية الداعمة للعملية اإلنتاجية فبثلة بالتعبئة كاألنب
ذلك دبتوسط حسايب  اؼبنتجات التامة(، ك -لنشاط النقل )اؼبواد اػباـ ،%(99.2بوزف نسيب قدره ) ( ك4.96قدره )
بوزف نسيب  ( ك4.87ذلك دبتوسط حسايب قدره ) لتخزين كلنشاط ا ،%(97.6بوزف نسيب قدره ) ( ك4.88قدره )
باؼبرتبة الرابعة كبو اؼبوافقة على درجة األنبية النسبية ؼبكونات األنشطة اللوجستية الداعمة للعملية  ،%(97.4قدره )

 (، ك%95.8بوزف نسيب قدره ) ( ك4.79ذلك دبتوسط حسايب قدره ) اإلنتاجية فبثلة بنشاط اؼبناكلة الداخلية، ك
ذلك دبتوسط حسايب  خدمة اؼبستهلكُت( باؼبرتبة اػبامسة ك –إدارة اؼبخازف –جاءت )أنشطة اؼبدخبلت اللوجستية

 %(.93.2بوزف نسيب قدره ) ( ك4.66قدره )

 المؤشرات لقياس درجة األىمية النسبية إلدارة تكاليف األنشطة اللوجستية في تحقيق األىداف: -ب 
 (*4الجدول )

 لدرجة األىمية النسبية إلدارة تكاليف األنشطة اللوجستية في تحقيق األىدافاإلحصاء الوصفي 

 البيان م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

تساىم إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية بشكل فعاؿ يف زبفيض  1
 التكلفة اإلصبالية

4.85 0.350 97 1 

اللوجسػػػػتية بشػػػػكل فعػػػػاؿ إُف رفػػػػع جػػػػودة تسػػػػاىم إدارة التكػػػػاليف  2
 3 90 0.501 4.50 اؼبنتجات كالعمليات اللوجستية

تسػػػػػػعى إدارة التكػػػػػػاليف اللوجسػػػػػػتية بشػػػػػػكل فعػػػػػػاؿ إُف االبتكػػػػػػار  3
 كالتطوير يف العمليات كاؼبنتجات

4.44 0.786 88.8 4 

تسػػػػعى إدارة التكػػػػاليف اللوجسػػػػتية بشػػػػكل فعػػػػاؿ يف تقليػػػػل كقػػػػت  4
 يساىم بتقليل الوقت اإلصباِف تنفيذ األعماؿ دبا

4.84 0.362 96.8 2 

  93.2 0.268 4.66 اإلجمالي 

 )*( اؼبصدر: من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف.
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 يلي: ( ما4يتضح من الجدول رقم )

إف إصباِف اذباىات مفردات فئات ؾبتمع الدراسة قد أظهرت اذباىان كبو اؼبوافقة على درجة األنبية النسبية 
( ككزف نسيب قدره 4.66إلدارة تكاليف األنشطة اللوجستية يف ربقيق األىداؼ، كذلك دبتوسط حسايب قدره )

إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية يف ربقيق الدراسة على أنبية (، فبا يدؿ على أتفاؽ من فئات ؾبتمع 93.2)
، حيث يليت عامل مسانبة إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية بشكل فعاؿ يف زبفيض التكلفة األصبالية يف األىداؼ

%(، يليو مسانبة إدارة التكاليف اللوجستية بشكل 97( كبوزف نسيب قدره )4.85اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب بلغ )
( كبوزف نسيب 4.84يل كقت تنفيذ األعماؿ دبا يساىم يف تقليل الوقت األصباِف دبتوسط حسايب )فعاؿ يف تقل

%(، يف حُت تليت مسانبة إدارة التكاليف اللوجستية بشكل فعاؿ يف رفع جودة اؼبنتجات كالعمليات 96.8)
(، كجاء عامل مسانبة إدارة %90( كبوزف نسيب قدره )4.50اللوجستية يف اؼبرتبة اليت تليها دبتوسط حسايب بلغ )

التكاليف اللوجستية بشكل فعاؿ إُف االبتكار كالتطوير يف العمليات كاؼبنتجات يف اؼبرتبة األخَتة دبتوسط حسايب بلغ 
 %(.88.8( كبوزف نسيب قدره )4.44)

المؤشرات لقياس درجة األىمية النسبية ألسلوب تحليل سلسلة القيمة في إدارة تكاليف األنشطة  -ج 
 وجستية:الل

 (*5الجدول )
 اإلحصاء الوصفي لدرجة األىمية النسبية ألسلوب تحليل سلسلة القيمة

 في إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية 

 البيان م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

يبكن تقسيم األنشطة اللوجستية إُف أنشطة تضػيف قيمػة كأخػرل ال تضػيف  1
 4 84 0.402 4.20 قيمة

 2 99.6 0.108 4.98 يبكن صياغة األنشطة اللوجستية يف شكل أنشطة متتابعة 2

يسػػػػاىم الػػػػتخلص مػػػػن األنشػػػػطة اللوجسػػػػتية الػػػػيت ال تضػػػػيف قيمػػػػة يف  3
 ربقيق كفر يف التكاليف 

4.99 0.0771 99.8 1 

 7 80 0.771 4.00 يساىم التخلص من األنشطة اللوجستية اليت ال تضيف قيمة يف رفع اعبودة 4

يسػػػػاىم الػػػػتخلص مػػػػن األنشػػػػطة اللوجسػػػػتية الػػػػيت ال تضػػػػيف قيمػػػػة يف  5
 2 99.6 0.108 4.98 زبفيض ؼبعدؿ الطاقة غَت اؼبستغلة

تسػػػاىم عمليػػػة تنميػػػة األنشػػػطة اللوجسػػػتية الػػػيت تضػػػيف قيمػػػة كالًتكيػػػز  6
 عليها يف رفع اعبودة

4.04 0.213 80.8 8 

اللوجسػػػتية الػػػيت تضػػػيف قيمػػػة كالًتكيػػػز تسػػػاىم عمليػػػة تنميػػػة األنشػػػطة  7
 3 99.2 0.186 4.96 عليها يف خفض التكاليف

تسػػػاىم عمليػػػة تنميػػػة األنشػػػطة اللوجسػػػتية الػػػيت تضػػػيف قيمػػػة كالًتكيػػػز  8
 عليها يف التطوير كاالبتكار يف أساليب اإلنتاج كاؼبنتجات

4.02 0.152 80.4 8 
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لؤلنشػػػػطة  ؤةالكفػػػػ اسػػػػتخداـ ربليػػػػل سلسػػػػلة القيمػػػػة يسػػػػاىم يف اإلدارة 9
 اللوجستية

4.10 0.310 82 6 

 8 80.4 0.152 4.02 يساىم ربليل سلسلة القيمة يف زبفيض التكاليف 10
 9 65 0.665 3.25 يساىم ربليل سلسلة القيمة يف رفع جودة اؼبنتج 11
 10 62.6 0.338 3.13 يدعم ربليل سلسلة القيمة االبتكار يف اؼبنتجات كالعمليات 12
 5 82.2 0.369 4.11 يساىم ربليل سلسلة القيمة يف زبفيض كقت تنفيذ األنشطة 13

  84.2 0.156 4.21 اإلجمالي

 )*( اؼبصدر: من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف.

 يلي: ( ما5يتضح من الجدول رقم )

كبو اؼبوافقة على درجة األنبية النسبية إف إصباِف اذباىات مفردات فئات ؾبتمع الدراسة قد أظهرت إذباىان 
( ككزف نسيب 4.21ألسلوب ربليل سلسلة القيمة يف إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية، كذلك دبتوسط حسايب قدره )

%(، فبا يدؿ على أتفاؽ من فئات ؾبتمع الدراسة على أنبية أسلوب ربليل سلسلة القيمة يف إدارة 84.2قدره )
جستية كأف إذباىات مفردات فئات ؾبتمع الدراسة قد أظهرت اذباىان عامان باؼبرتبة األكُف كبو تكاليف األنشطة اللو 

اؼبوافقة على درجة األنبية النسبية ألسلوب ربليل سلسلة القيمة يف إدارة تكاليف األنشطة اللوجستية من خبلؿ مسانبة 
( 4.99 التكاليف كذلك دبتوسط حسايب قدره )التخلص من األنشطة اللوجستية اليت ال تضيف قيمة يف ربقيق كفر يف

%(، يليها استخداـ مسانبة التخلص من األنشطة اللوجستية اليت ال تضيف قيمة يف زبفيض 99.8كبوزف نسيب قدره )
%( ، باؼبرتبة الثالثو لتنمية األنشطة 99.6( كبوزف نسيب قدره )4.98ؼبعدؿ الطاقة غَت اؼبستغلة دبتوسط حسايب )

( كبوزف نسيب قدره 4.96اليت تضيف قيمة كالًتكيز عليها يف خفض التكاليف كذلك دبتوسط حسايب قدره )اللوجستية 
%(، يليها إمكانية تقسيم األنشطة اللوجستية إُف أنشطة تضيف قيمة كأخرل ال تضيف قيمة دبتوسط حسايب 99.2)
 %( .84( كبوزف نسيب قدره )4.20)

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت استخداـ أسلوب ربليل سلسلة  تنص على:ثالثاً: إختبار فرضية الدراسة التي 
 يف إدارة تكلفة األنشطة اللوجستية كربقيق اؼبيزة التنافسية.  VCAالقيمة

 كللتحقق من صحة الفرضية مت االعتماد على اختبار االكبدار البسيط ككانت النتائج كما يلي:
 (*6جدول رقم )

 VCAلتفسير العالقة بين استخدام أسلوب    ANOVAالتباين اختبار تحليل 
 في إدارة األنشطة اللوجستية وتحقيق الميزة التنافسية.

 Df مجموع المربعات النموذج
 .Sigالداللة  F مربع المتوسط درجة الحرية

 0.000 7725.5 3.787 1 3.787 عبلقة االكبدار 
    166 0.081 البواقي 
    167 3.868 اإلجمالي 

 )*( اؼبصدر: من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف.   



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

54 

 

 
 (*7جدول رقم )

 في إدارة تكلفة األنشطة اللوجستية VCAقيمة معامل االرتباط بين استخدام أسلوب  
 وتحقيق الميزة التنافسية.

 R النموذج
 االرتباط

R Square 
 مربع االرتباط

B 
 معامل االنحدار

االرتباط 
 المعدل

 الخطأ المعياري

1 0.989 0.979 0.989 0.979 0.02214 
 )*( اؼبصدر: من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف.     
 .0,05)*( معامل ارتباط داؿ إحصائيان عند مستول معنوية      

يف إدارة تكلفة  VCAكجود عبلقة ارتباطيو بُت استخداـ أسلوب  (7( والجدول )6يتبين من الجدول )
حيث بلغ مستوم الداللة قيمة صفر كىي قيمة أقل من مستوم الداللة ، األنشطة اللوجستية كربقيق اؼبيزة التنافسية

يف إدارة تكلفة  VCA( بُت استخداـ أسلوب 0.989بلغت قيمتو ) R، باإلضافة إُف أف معامل االرتباط 0.05
إلدارة  VCAأف نسبة تلثَت استخداـ أسلوب  R2، كيبُت معامل التحديد األنشطة اللوجستية كربقيق اؼبيزة التنافسية

%(  من التغَتات 97.9(، أم ما قيمتو)0.979تقدر  بػ ) تكلفة األنشطة اللوجستية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية
 يف اؼبيزة التنافسية.تكلفة األنشطة اللوجستية تؤثر  إلدارة VCAاغباصلة من استخداـ أسلوب 

 (*8جدول رقم )

 مراحل تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد تحقيق الميزة التنافسية 
 في إدارة التكاليف اللوجستية. VCA من استخدام تحليل سلسلة القيمة 

 رقم
 المرحلة

 مستوى المعنوية R2 F المتغير المستقل

 0.000 2346.2 0.934 )زبفيض التكلفة(البعد األكؿ  1
 0.000 2123.4 0.963 )زبفيض الوقت( البعد الثآف 2
 0.000 2979.9 0.982 )رفع اعبودة ( لثالبعد الثا 3

 )*(اؼبصدر: من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف.

( مراحل إدخاؿ أبعاد اؼبيزة التنافسية طبقا ألنبيتها، حيث أف البعد األكؿ يبثل أىم متغَت 8كيوضح اعبدكؿ رقم )
 R2يف إدارة تكلفة األنشطة اللوجستية، حيث بلغ معامل التحديد  VCAمفسر الستخداـ ربليل سلسلة القيمة 

ة بُت مفردات العينة يبكن تفسَتىا من استخداـ ربليل % ( يف البعد األكؿ )زبفيض التكلفة( للميزة التنافسي93.4)
 R2يف إدارة تكلفة األنشطة اللوجستية، يلي ذلك البعد الثآف)زبفيض الوقت( حيث بلغ   VCAسلسلة القيمة 

% من استخداـ ربليل سلسلة القيمة  98.2حواِف  R2%(، يليو البعد الثالث )رفع اعبودة( حيث بلغ  96.3حواِف)
VCA ارة تكلفة األنشطة اللوجستية.يف إد 

 ( معادلة االكبدار اؼبتعدد ألبعاد ربقيق اؼبيزة التنافسية.9كيظهر اعبدكؿ رقم )
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 (*9جدول رقم )

 مراحل تحليل االنحدار المتعدد لألبعاد الثالثة في تحقيق الميزة التنافسية 
 في إدارة تكلفة األنشطة اللوجستية. VCA عند استخدام تحليل سلسلة القيمة 

 مستوى المعنوية B T.Value المتغير المستقل

 0.000 48.438 0.966 البعد األكؿ) زبفيض التكلفة(
 0.000 19.973 0.645 البعد الثآف )زبفيض الوقت(
 0.000 13.285 0.296 البعد الثالث)رفع اعبودة(
   R2 0.982معامل التحديد اؼبعدؿ 
   F 2979.9معامل جوىرية النموذج 

 )*(اؼبصدر: من إعداد الباحثة على ضوء نتائج تفريغ قوائم االستبياف.    

للمتغَتات كانت موجبة، كىذا يعٍت أنو كلما زاد استخداـ ربليل  B(، أف معامل 9يبلح  من اعبدكؿ رقم ) ك
يف إدارة التكاليف اللوجستية عند تلك اؼبتغَتات  )زبفيض التكلفة، كزبفيض الوقت، كرفع  VCAسلسلة القيمة 

 اعبودة( زاد ذلك يف ربقيق اؼبيزة التنافسية.

وعلــى ضــوء ذلــك تــم قبــول فرضــية الدراســة حيــث تــنص علــى أنــو "توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين 
 األنشطة اللوجستية وتحقيق الميزة التنافسية". استخدام أسلوب تحليل سلسلة القيمة إلدارة تكلفة

 ثالثاً/ النتــائج والتوصيات: 

نشاط التعبئػة كالتغليػف كيليػو نشػاط النقػل كيػليت  يظبنت ىتبُت أف األنشطة اللوجستية األكثر تلثَتان يف صناعة اإل -1
 يف اؼبرتبة الثالثة نشاط التخزين كالتعبئة.

شكل فعاؿ تؤدم إُف زبفيض تكاليف األنشطة اللوجستية كتقليل كقت تنفيذ تبُت أف إدارة األنشطة اللوجستية ب -2
 األنشطة فبا يساىم يف تقليل الوقت اإلصباِف.

تبُت من الدراسة  كجود عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بُت استخداـ ربليل سلسلة القيمة يف إدارة تكلفة  -3
ن حيث أبعاد اؼبيزة التنافسية الثبلثة )زبفيض التكلفة، زبفيض األنشطة اللوجستية كربقيق اؼبيزة التنافسية كذلك م

يؤثر إهبابان على بعد كاحد من أبعاد  الوقت، رفع اعبودة(، إال أف النتائج أظهرت أف استخداـ ىذا األسلوب ال
 اؼبيزة التنافسية اؼبستخدمة يف الدراسة كىو بعد االبتكار.

 
سلسلة القيمة إلدارة تكلفة األنشطة اللوجستية وتحقيق الميزة وتوصي الدراسة باستخدام أسلوب تحليل 

 التنافسية.
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 حتل٘ل اجتاُاخ الق٘اداخ اإلداسٗح حنْ أتعاد الرغْٗق األخضش تادلؤعغاخ الصٌاع٘ح اجلضائشٗح
 ( (SCHSغْد إلًراج اإلمسٌد )دساعح ه٘ذاً٘ح مبؤعغح حجاس ال)                       

 
  أتْتكش الششٗف خْالذد. 

 أعرار هغاعذ تكل٘ح العلْم االقرصادٗح ّعلْم الرغ٘ري 
 اجلضائش –جاهعح تاجٖ سلراس، عٌاتح  

 
 لخصالم

لوح  أنو  يف العقد األخَت أصبح اؼبستهلكوف أكثر إدراكا بتوجهات اغبفاظ على البيئة، ك يف ىذا الصدد يندرج 
 اؼبنتجات كتقدٔف اػبدمات اافظة على البيئة أك ذات اؼبنافع البيئية، كهتدؼموضوع التسويق األخضر القائم على بيع 

)إلغاء  :دراسة ك ربليل اذباىات القيادات اإلدارية كبو ـبتلف أبعاد التسويق األخضر األربعة كىيىذه الدراسة إُف 
كالتكلفة، جعل التوجو البيئي أمرا  مفهـو النفايات أك تقليلها، إعادة تصميم مفهـو اؼبنتج، كضوح العبلقة بُت السعر

( فقرة 26طور الباحث استبانة مكونة من )كلتحقيق اؽبدؼ السابق الذكر مرحبا( يف اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية. 
تغطي األبعاد األربعة السابق ذكرىا للتسويق األخضر، حيث قاـ الباحث بتوزيع ىذه االستبانة على عينة قصدية 

القيادات اإلدارية )اؼبدراء كاإلطارات العليا( العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت كالية ( من 42مكونة من )
. كيف األخَت أظهرت 03/10/2016إُف غاية  13/08/2016اعبزائر، كذلك خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من  –سكيكدة 

ؼبؤسسة اؼببحوثو كبو ـبتلف أبعاد فلسفة نتائج الدراسة كجود تصورات كاذباىات اهبابية عالية للقيادات اإلدارية با
 التسويق األخضر األربعة.

  الكلمات الدالة

إلنتاج مؤسسة حجار السود  – قيادات اإلداريةال -اؼبؤسسات الصناعية  – أبعاد التسويق األخضر – تسويق األخضرال
اإلظبنت.

ABSTRACT 

In the last decade, consumers have become more enlightened on environmental 
issues, Green marketing refers to selling product or rendering services based on 
environmental benefits. This research aims to study and analyze the attitudes of 
head managers about the various dimensions of green marketing (abolition of the 
dumps concept, product re-design, the clear relationship between price and cost, 
making the environmental approach a profitable business) in Algerian industrial 
vristitutions. To achieve that, the researcher formed  a questionnaire that consisted 
of (26) items covering the four dimensions of green marketing, this questionnaire 
was distributed to a sample of (42) head managers working in the Company of  
Hadjar-Soud for Cement Production, Skikda – Algeria, during the period from 
13/08/2016 to  03/10/2016. Finally the study concluded that there is a high positive 



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

59 

 

attitudes of head managers about the various dimensions of green marketing in the 
Company of Hadjar-Soud for Cement Production. 

Key Words 

Green Marketing – Green Marketing Dimensions  – Industrial Institutions – Head 

Managers – the Company of Hadjar-Soud for the Cement Production. 

 المقدمة

واؽ مع اشتداد اؼبنافسة يف األسواؽ كرغبة اؼبؤسسات يف التميز عن منافسيها أصبح التوجو البيئي كسيلة للتميز يف أس
اؼبنتجات كاػبدمات اؼبتشاهبة، كيف سبيل ذلك أصبحت اؼبؤسسات تعتمد على مقاربة بيئية للتسويق، تركز على إظهار 
اؼبؤسسة كشركة مسؤكلة ككاعية بالتزاماهتا ذباه البيئة، كبلف منتجاهتا غَت مضرة بالوسط الطبيعي، ىذا اؼبنحى اغبديث يف 

الذم أضحى دبثابة سبلح اسًتاتيجي بيد ـبتلف اؼبؤسسات ال سيما التسويق أصبح يعرؼ بالتسويق األخضر، 
الصناعية منها بغية ربقيق ـبتلف أىدافها من كفاءة كمبو كرحبية، كنيل رضا زبائنها كرسم صورة ذىنية طيبة عنها يف 

 اجملتمع.

 الدراسة مشكلة: أوال

كالعلماء للوعي البيئي يف ـبتلف اجملاالت كعلى  لقد شهدت العقود الثبلثة اؼباضية اىتماما كاضحا من قبل الباحثُت
مستول العاَف ككل، كذلك بسبب التداعيات البيئية اػبطَتة اليت كاف كرائها العديد من األسباب منها ارتفاع مستول 

فبا  ككذلك زيادة توسع فتحة طبقة األكزكف كغَتىا من األسباب، ،كظاىرة االحتباس اغبرارم ،التلوث يف اؽبواء كاؼبياه
دفع العلماء كاؼبختصُت إُف كضع حلوؿ استعجالية ؼبعاعبة كإزالة ـبتلف األسباب اؼبؤدية إُف ىذه التداعيات البيئية 

كخصوصا  اػبطَتة، كلعل أحد أىم تلك األسباب ىو ـبلفات العمليات اإلنتاجية كالتسويقية اليت تقـو هبا اؼبؤسسات
اإلدارة كاالقتصاد إُف االىتماـ اؼبتزايد بالبيئة كبالطرائق الكفيلة باافظة ، األمر الذم دفع رجاؿ اؼبؤسسات الصناعية

 عليها.

كإف اؼبؤسسة الراغبة فعبل يف تبٍت فلسفة التسويق األخضر عليها ربط جل أنشطتها كفعاليتها التسويقية بلربعة أبعاد 
، كتشمل ىذه  إلغاء مفهـو النفايات أك تقليلها، إعادة  :األبعادأساسية تتكامل فيما بينها من أجل ربقيق ىذا اؼبفهـو

تصميم مفهـو اؼبنتج، كضوح العبلقة بُت السعر كالتكلفة، جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا، ك لذا جاءت ىذه الدراسة  
د إلنتاج اكلة التعرؼ على اذباىات القيادات اإلدارية كبو األبعاد األربعة السابقة الذكر، كذلك دبؤسسة حجار السو 

 :شرؽ اعبزائر، كذلك عرب ؿباكلة اإلجابة على السؤاؿ الرئيسي التاِف –اإلظبنت كالعاملة بوالية سكيكدة 

 ما مستول اذباه القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت دبختلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر ؟ -

 : أىمية الدراسةثانيا

 :النقاط التالية تنبع أنبية ىذه الدراسة من

االىتماـ العاؼبي الكبَت الذم وبظى بو موضوع التسويق األخضر من لدف اؼبؤسسات كاؽبيئات البيئية الية كالدكلية  -
 كـبتلف صبعيات ضباية البيئة كاؼبستهلكُت.
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اؼبؤسسات من ربقيق أنبية تبٍت فلسفة التسويق األخضر اليت أصبحت دبثابة ميزة تنافسية جديدة كمستدامة سبكن  -
 أىدافها كأىداؼ زبائنها يف آف كاحد.

إُف توجيهات كآليات  –خصوصا اليت زبلف منتجاهتا ضررا كبَتا على البيئة  –حاجة اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية  -
 كاضحة تساعدىا على ذبنب الضرر البيئي.

 : أىداف الدراسةثالثا

 :التاليةهتدؼ ىذه الدراسة إُف ربقيق صبلة األىداؼ 

 .التلكيد على أنبية الوعي البيئي لدل اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية -

التعرؼ على عمل القيادات اإلدارية باؼبؤسسة اؼببحوثو لفلسفة التسويق األخضر كـبتلف أبعادىا، كاىتمامها دبجاؿ  -
 .التفوؽ التنافسي للمؤسسةتطبيق ىذه الفلسفة اغبديثة ك كوهنا تعد دبثابة مفتاح للتقدـ كاغبفاظ على 

تقدٔف بعض التوصيات ذات الفائدة كاليت من اؼبمكن أف تساعد اؼبؤسسة اؼببحوثو كاؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية  -
 .بشكل عاـ على تبٍت ـبتلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر كاالستفادة منها قدر اؼبستطاع

 ضر يف اعبزائر.فتح آفاؽ دراسات جديدة حوؿ موضوع التسويق األخ -

 نموذج الدراسةأ: رابعا

 :( أدناه01انطبلقا من مشكلة الدراسة مت صياغة أمبوذج فرضي للدراسة يبكن عرضو يف الشكل )
 

نموذج الدراسةأ(: 01الشكل )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مؤسسة حجار السود 
ظبنت إلنتاج اإل

(SCHS سكيكدة )
اعبزائر -  

جعل التوجو 
 البيئي أمرا مرحبا

كضوح العبلقة 
بُت السعر 
 كالتكلفة

إعادة تصميم 
 مفهـو اؼبنتج

إلغاء مفهـو 
النفايات أك 
 تقليلها

العليا( القيادات اإلدارية )اؼبدراء/ كاإلطارات  

 فلسفة التسويق األخضر
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 : فرضيات الدراسةخامسا

 :على األمبوذج السابق كبغية اإلجابة على مشكلة الدراسة مت صياغة الفرضيات التالية بناءن 

ىل توجد اذباىات إهبابية لدل القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت بعد  : الفرضية األولى
 إلغاء مفهـو النفايات أك تقليلها؟

إهبابية لدل القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت بعد توجد اذباىات  ىل :لثانيةالفرضية ا
 إعادة تصميم مفهـو اؼبنتج؟

توجد اذباىات إهبابية لدل القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت بعد  ىل :ثالثةالفرضية ال
 كضوح العبلقة بُت السعر كالتكلفة؟

توجد اذباىات إهبابية لدل القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت بعد  ىل :ةرابعالفرضية ال
 جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا؟

 الدراسات السابقة

كخصوصا يف  يف فًتة ليست بالبعيدة كانت الدراسات السابقة حوؿ موضوع التسويق األخضر نادرة جدا، أما حاليا
العقدين األخَتين فنبلح  توجو عدد كبَت من الباحثُت لدراسة ىذا اؼبوضوع، حيث سبكن الباحث من االطبلع على 
عدد معترب من ىذه الدراسات باللغات العربية كاالقبليزية كحىت الفرنسية، كالبلفت للنظر أنو رغم تزايد أنبية ىذا 

ال أف الدراسات الية تبقى قليلة، ؽبذا فسيتم زبصيص ىذا اعبزء بالكامل اؼبوضوع على الساحة العربية كالدكلية إ
 :ؼبناقشة الدراسات الية اليت عنيت بدراسة موضوع التسويق األخضر يف اعبزائر، كمن أبرز ىذه الدراسات

 (2008 ،قريشيدراسة ) :أوال

اددات على سلوؾ اؼبستهلك األخضر اعبزائرم بشكل أساسي إُف دراسة كربليل أثر ؾبموعة من ىدفت ىذه الدراسة 
االىتماـ البيئي، اؼبعرفة، اعبماعات اؼبرجعية، إدراؾ الذات، مصدر  :كاليت افًتضت الباحثة بلهنا سبعة ؿبددات ىي

التحكم، القيم الثقافية البيئية، كاػبصائص الشخصية، كلتحقيق اؽبدؼ السابق ذكره صممت الباحثة استبانة قامت 
( مستهلكا جزائريا تابعُت جملموعة من متاجر التجزئة موزعة بستة مدف 359عها على عينة منتظمة مكونة من )بتوزي

اعبزائر العاصمة، عنابة، سكيكدة، األغواط، غرداية، كرقلة، كبعد عملية التحليل اإلحصائي أظهرت  :جزائرية ىي
ات اؼبرجعية، مصدر التحكم على سلوؾ اؼبستهلك األخضر اؼبعرفة، اعبماع :النتائج كجود أثر معنوم للمحددات التالية

االىتماـ البيئي، إدراؾ الذات، القيم الثقافية البيئية على  :اعبزائرم، يف حُت َف يظهر أم أثر معنوم للمحددات التالية
ة كاؼبوقع سلوؾ اؼبستهلك األخضر اعبزائرم، أما ؿبدد اػبصائص الشخصية فقد انقسم بُت التلثَت فيما ىبص الوظيف

 اعبغرايف كمبط السكن كعدـ التلثَت فيما ىبص اعبنس كالسن كاغبالة االجتماعية كاغبالة التعليمية كالدخل الشهرم.

 (2014قريشي، : دراسة )ثانيا

سعت ىذه الدراسة أساسا إُف توضيح الدكر الذم يلعبو التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية اؼبستدامة عرب عرض 
كة سوناطراؾ اعبزائرية العاملة يف ؾباؿ البحث كالتنقيب كاالستغبلؿ كالنقل للمحركقات، كلتحقيق اؽبدؼ ذبربة شر 
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السابق ذكره اشتملت ىذه الدراسة على إطار نظرم مفصل عرضت من خبللو الباحثة ـبتلف أشكاؿ اىتماـ 
ميدانيا فقد قامت الباحثة دبحاكلة توضيح  اؼبؤسسات بالبيئة، مت تطرقت ؼبفهـو التسويق األخضر كأنبيتو كأىدافو، أما

مدل تطبيق مؤسسة سوناطراؾ ؼبختلف مبادئ التسويق األخضر عرب عرض كربليل عناصر اؼبزيج التسويقي األخضر 
اؼبطبق يف ىذه اؼبؤسسة "اؼبنتج، التسعَت، التوزيع، كالًتكيج"، تلتها بعرض أبرز األنشطة اققة من طرؼ الشركة 

بيل ربقيق مبادئ التنمية اؼبستدامة يف ـبتلف القطاعات، كعرب ؿباكر دراستها سبكنت الباحثة يف األخَت اؼببحوثو يف س
من إثبات الدكر الذم يلعبو التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية اؼبستدامة األمر الذم كضع مؤسسة سوناطراؾ 

 العاؼبية كجعلها قريبة من زبائنها كفقا للباحثة.على قمة اؽبـر التنافسي كمنحها القيادة يف السوؽ الية ك 

 (2014دراسة )مقري،  :ثالثا

ىدفت ىذه الدراسة عموما إُف توضيح عبلقة سياسات اؼبزيج التسويقي األخضر )اؼبنتج، السعر، التوزيع، كالًتكيج( 
دراسة ميدانية أجرهتا بتبٍت اسًتاتيجيات التسويق األخضر، كلتحقيق ىدؼ ىذه الدراسة تلسس ىذا البحث على 

الباحثة بشركة اإلظبنت العاملة بوالية باتنة )شرؽ اعبزائر(، حيث صممت الباحثة أداة استبانة قامت فيما بعد بتوزيعها 
( فردا من اؼبوظفُت كاإلطارات العاملُت باؼبديرية العامة كمصنع الشركة اؼببحوثو، يف حُت مت 75على عينة مكونة من )

تبانة صاغبة ألغراض التحليل اإلحصائي، كقد توصلت ىذه الدراسة يف األخَت إُف عدة نتائج أبرزىا ( اس65اسًتجاع )
كجود عبلقة ارتباط بُت ـبتلف سياسات اؼبزيج التسويقي األخضر األربعة كاسًتاتيجيات التسويق األخضر لكن 

ياسة التوزيع، مث سياسة اؼبنتج، كأخَتا بدرجات متفاكتة، أقصاىا عبلقة االرتباط مع سياسة السعر األخضر، تليها س
 سياسة الًتكيج.

 (2014دراسة )برني ومشري،  :رابعا

ىدؼ ىذا البحث إُف تقييم مدل الوعي البيئي لدل اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية كاعبهات الوصية ككذلك دراسة 
اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية، كلتحقيق اؽبدؼ السابق ذكره كربليل كاقع فبارسات التسويق األخضر كمعيقاتو يف 

عبلقة اؼبؤسسة االقتصادية  :جاءت ىذه الدراسة ضمن قالب كصفي ربليلي تناكؿ الباحثاف من خبللو عدة نقاط أبرزىا
بالثقافة الصديقة للبيئة،  بالبيئة، كاقع االىتماـ بالبيئة يف اعبزائر، اإلطار الوظيفي الىتماـ اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية

متطلبات تبٍت ثقافة صديقة للبيئة يف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية، كيف األخَت فقد أشار الباحثاف إُف أنو أصبح لزاما 
على اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية تبٍت الطرح البيئي يف كظائفها بالتدرج، كخاصة كظيفة التسويق اليت ذبمع بُت عدة 

 أساسية يف مزهبها.كظائف 

 (2015دراسة )أعراب،  :خامسا

ىدفت ىذه الدراسة أساسا إُف توضيح أثر التسويق البيئي أك األبعاد التسويقية للمسؤكلية البيئية على تنافسية اؼبؤسسة 
الصناعية، كلتحقيق اؽبدؼ السابق ذكره أجرل الباحث دراسة ميدانية على مستول مؤسسة إظبنت متيجو الواقعة 
دبنطقة مفتاح كالية بومرداس )كسط اعبزائر(، كاؼبتخصصة يف إنتاج كتسويق اإلظبنت، كعرب دراستو اؼبيدانية قاـ الباحث 

ربليل كاقع صناعة اإلظبنت يف العاَف كيف اعبزائر، ـبتلف اعبوانب البيئية لنشاط  :بوصف موسع لعدة نقاط أبرزىا
بعد البيئي يف التسويق على تنافسية اؼبؤسسة اؼببحوثو، كبالتاِف فقد سبكن اؼبؤسسة اؼببحوثو، ـبتلف نتائج االىتماـ بال
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الباحث يف األخَت من التوصل إُف عدة نتائج أبرزىا كجود اىتماـ ضعيف من قبل اؼبؤسسة اؼببحوثو باإلدارة البيئية 
 التسويقية، إال أف ىناؾ أثر اهبايب لبلستثمار البيئي على أداء اؼبؤسسة.

 ريالجانب النظ

 مفهوم التسويق األخضر :أوال

على أنو ترصبة ؼبتطلبات اؼبسؤكلية االجتماعية كاألخبلقية ( Green marketing) يبكن النظر إِف التسويق األخضر
اؼبنهج التسويقي كيليت ىذا  كالذم خرج إُف النور كاستجابة للتحديات البيئية اؼبتزايدة يف السنوات األخَتة. للتسويق،

هتدؼ إُف ضباية  ظهور حركات منظمة ذات توجو بيئيك ي حبماية حقوؽ اؼبستهلك، اؼبمتزامنا مع تزايد االىتماـ الع
كقد  ،كاليت مرت بعدة مراحل منذ الستينيات من القرف اؼباضي كحىت اآلف حقوؽ الناس للعيش يف بيئة نظيفة كآمنة،
 .ـو التسويق األخضر يف النصف األخَت من عقد الثمانينات من القرف اؼباضيمهدت ىذه اغبركات الطريق لظهور مفه

( قد برز  Green marketingكبدءا تنبغي اإلشارة إُف أف مصطلح التسويق األخضر ) (20، 2014)كافي، 
، لكن رغم حداثة ىذا (Ottman, 2004, 15)كمفهـو حديث يف التسويق يف بداية التسعينات من القرف اؼباضي 

( حيث استخدمت العديد من 1975ؼبصطلح كفرع من فركع التسويق إال أف البدايات اغبقيقية لو تعود إُف عاـ )ا
اؼبصطلحات للتعبَت عن العبلقة بُت النشاط التسويقي كاالعتبارات البيئية، فمصطلح التسويق اإلحيائي أك االيكولوجي 

(Ecological Marketing( استخدمو )Fisk, 1974(ك )Henion and Kinner, 1976 كمصطلح التسويق ،)
 Green(، كمصطلح التسويق األخضر )Fuller, 1999استخدمو ) (Sustainable Marketingاؼبستداـ )

Marketing( استخدمو )Ottman, 1992(ك )Peattie, 1995 كمصطلح التسويق األكثر خضرة استخدمو ،)
(Charter and Polonsky, 1999.)،لكن يف (55، 2010 )طالب وآخرون ،

الفًتة األخَتة أصبح ىناؾ شبو اتفاؽ بُت ـبتلف الباحثُت كاؼبتخصصُت على استخداـ مصطلح التسويق األخضر 
(Green Marketing.) 

كدبا أف مصطلح التسويق األخضر من اؼبصطلحات اغبديثة يف علم اإلدارة بشكل عاـ كيف ؾباؿ التسويق بشكل 
أبرزت معضلة نوعا ما يف تقدٔف تعريف شامل كمتفق عليو من قبل ـبتلف الباحثُت، حيث  خاص، فلعل ىذه النقطة قد

  :( أبرز كأحدث التعريفات اؼبقدمة01تعددت كتباينت تعريفاهتم للتسويق األخضر، كنستعرض يف اعبدكؿ )

 
 أحدث التعريفات المقدمة لمفهوم التسويق األخضر :(01الجدول )

 التعريف المقدم )الباحث، السنة، الصفحة(
(Dalrymple and 

Parson, 2000, 19) 

"مدخل إدارم خبلؽ يهدؼ إُف اؼبوازنة بُت حاجات الزبائن كاؼبتطلبات البيئية كىدؼ الرحبية 
 للمؤسسة".

(Peattie, 2001, 29)  التسويقية اؽبادفة إُف خفض التلثَتات السلبية على البيئة كاجملتمع، كالناصبة "ؾبموعة النشاطات
 عن استخداـ اؼبنتج كالعمليات اإلنتاجية عرب الًتكيج للمنتجات كاػبدمات األقل ضررا".

(Pride and Ferrell, 

2003, 90) 

 "تطوير كتسعَت كتركيج كتوزيع معُت للمنتجات اليت ال تؤذم البيئة".
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"ؾبموعة األنشطة كالفعاليات اؼبتعلقة بالتسعَت كالًتكيج كالتوزيع للمنتجات غَت الضارة بيئيا  (217، 2008كم، )بدرا
كاؼبنبثقة من االسًتاتيجية اليت تتبناىا اؼبؤسسة كضمن ثقافتها التنظيمية، كاؼبشبعة غباجات 

 الجتماعي".كرغبات اؼبستهلكُت، كاؼبسانبة بتحقيق عائد مقبوؿ، كاؼبعززة للرفاه ا
(Straughan and 

Roberts, 2009, 125) 

 "ؿباكلة لربط اؼبكونات الكبلسيكية للتسويق كإدارة القضايا البيئية".

"التزاـ اؼبؤسسات بالسلع الصديقة للبيئة كالقياـ باألنشطة التسويقية يف إطار االلتزاـ القوم  (4، 2009)الصمادم، 
ؿبددة لضماف اافظة على البيئة الطبيعية كعدـ إغباؽ الضرر باؼبسؤكلية البيئية كضمن ضوابط 

 هبا".
"مدخل إدارم يهدؼ إُف ربقيق التكامل ما بُت عناصر اؼبزيج التسويقي من أجل ربقيق رغبات  (58، 2010)طالب كآخركف، 

ر كحاجات الزبائن ككذلك أىداؼ اؼبؤسسة كاؼبتمثلة يف الرحبية بطريقة مستديبة مع عدـ اإلضرا
 بالبيئة".

(Kotler and Keller, 

2012,82) 

 "تطوير اؼبنتجات لتقديبها للزبائن دكف ضرر بيئي".

"أحد فركع علم االقتصاد األخضر، كىو العلم الذم يدرس صبيع أنشطة اؼبؤسسة ذات البعد  (345، 2014)قريشي، 
زيج التسويقي هبدؼ ربقيق البيئي أثناء زبطيطها كتنفيذىا كتوجيهها كرقابتها كتطويرىا لعناصر اؼب

 أىدافها كإشباع حاجات كرغبات اؼبستهلكُت اغباليُت كاافظة على بيئة اؼبستهلكُت اؼبرتقبُت".
"فبارسة كافة األنشطة التسويقية اليت تعمل على زبطيط كتنفيذ سياسات تسويقية ىدفها تقدٔف  (217، 2014)بلرباىيم، 

تساىم يف إرضاء األشخاص بشلف اىتماماهتم البيئية منتجات ذات مواصفات بيئية معينة 
 كمنافعهم من جهة، كربقيق أىداؼ اؼبؤسسة من جهة أخرل".

 جهة، كربقيق أىداؼ اؼبؤسسة من جهة أخرل". 

( أعبله استطاع الباحث أف يصوغ تعريفو اػباص بالتسويق 01كتلسيسا على ـبتلف التعريفات الواردة يف اعبدكؿ )
"كافة األنشطة كالفعاليات التسويقية اليت تقدمها اؼبؤسسة يف إطار ربمل مسؤكليتها  :يرل بلنو يشَت إُفاألخضر حيث 

 االجتماعية كاألخبلقية كالقانونية كالبيئية، إرضاء لزبائنها اغباليُت كاتملُت كربقيقا ألىدافها يف آف كاحد".

 :إف التعريف السابق الذكر يبس أربعة جوانب أساسية

كيتمثل يف ىدؼ زيادة الرحبية كتعظيم العوائد يف ظل التعامل باؼبنتجات الصديقة  :الجانب االقتصادي/ التجاري -1
 للبيئة.

كيتمثل يف ضركرة التزاـ اؼبؤسسات بالقوانُت كالتشريعات كاألنظمة اليت تسنها اغبكومة خصوصا  :الجانب القانوني -2
 إُف ضباية البيئة.الرامية منها 

كيتمثل يف ضركرة التزاـ اؼبؤسسات بلخبلقيات التسويق كربقيق رفاىية أفراد  :الجانب األخالقي/ االجتماعي -3
 اجملتمع، اعبودة، كعدـ اإلضرار باؼبستهلك.

ة اليت تنشط فيها كعدـ اإلضرار هبا كيتمثل يف ضركرة التزاـ اؼبؤسسات حبماية البيئة الطبيعي :الجانب البيئي -4
 كاغبفاظ عليها لؤلجياؿ القادمة.
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كيف األخَت تنبغي اإلشارة إُف أنو مهما اختلفت التعريفات اؼبقدمة ؼبفهـو التسويق األخضر إال أهنا تشًتؾ يف النقاط 
 (54-52، 2012)البكري،  :التالية

 اإلشارة إُف التسويق األخضر على أنو مدخل نظمي. -
 التلثَت يف تفضيبلت الزبائن. -

 تقدٔف اؼبزيج التسويقي اؼببلئم. -

 ربقيق اؼبوازنة بُت ضباية البيئة كاؼبستهلكُت. -

 فوائد تبني فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات :ثانيا

فمن اؼبمكن أف يضع اؼبؤسسة يف من الواضح أف تبٍت مفهـو التسويق األخضر وبقق للمؤسسات عدة فوائد كمزايا، 
قمة اؽبـر التنافسي، كلردبا يبنحها القيادة يف السوؽ، فتبٍت فلسفة التسويق األخضر هبعل اؼبؤسسة قريبة من زبائنها 

، 2014كافي، ).كبالذات الذين لديهم توجو بيئي فضبل عن اافظة على البيئة كترشيد استخداـ اؼبوارد الطبيعية
45) 

 ,Kotler, 2000)ة من اؼبربرات اليت دفعت اؼبؤسسات لتبٍت مفهـو التسويق األخضر اليت هبوزكهنا كىناؾ ؾبموع

 :فيما يلي (147

 تناقص اؼبواد األكلية يف الطبيعة كخاصة الغَت قابلة للتجديد. -

اغباجة للبحث عن مصادر االرتفاع اؼبستمر يف كلف الطاقة، كقرب انتهاء العمر االفًتاضي ؼبصادر الطاقة اغبالية مع  -
 بديلة.

 .تزايد معدالت التلوث البيئي، فبا قد يشكل تدمَتا للبيئة الطبيعية -

تغَت دكر اغبكومات كزيادة كعيها البيئي، كاؼبتمثل يف سن القوانُت كالتشريعات غبماية البيئة، كتزايد األصوات اليت  -
 لنا كلؤلجياؿ القادمة. منا للعيشآتنادم باافظة على البيئة عبعلها مكانا 

كعموما ىناؾ ؾبموعة من الفوائد األساسية اليت تعود على اؼبؤسسات بالنفع إف ىي تبنت فلسفة التسويق األخضر 
 (08، 2011)عقون،  :كاليت نوجزىا فيما يلي

كهبعلها يف  ؼبؤسسةفاقا جديدة أماـ اآإف ىذا اؼبدخل من اؼبمكن أف يفتح أسواقا ك  :إرضاء حاجات المالكين -1
رائدة يف تقدٔف منتجات صديقة للبيئة،  مؤسسةموقع يبكنها من ذبنب اؼبنافسة التقليدية، كأف تدخل يف ميداف جديد ك
 فبا قد يسهم يف مساعدهتا على ربقيق مبو األرباح كاكتساب ظبعة فبتازة.

منتجات غَت ضارة باؼبستهلكُت أك  إف الًتكيز على تقدٔفتحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات:  -2
تركز أكال على رفع كفاءة عملياهتا اإلنتاجية، حبيث زبفض من مستول التلف كالتلوث الناتج عن  ؤسسةالبيئة هبعل اؼب

تلك العمليات، كيف نفس الوقت هبنبها ىذا التوجو التعرض للمبلحقات القانونية أك طلب التعويضات من قبل 
 اؼبتضررين.
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اليت تنتهج ىذا اؼبنهج يف عملياهتا تكسب قبوال اجتماعيا كبَتا من  ؤسسةإف اؼب: مؤسسةاالجتماعي لل القبول -3
قبل أفراد اجملتمع، فبا يساىم يف توطيد عبلقاهتا بزبائنها اغباليُت ككسب تلييد بقية أعضاء اجملتمع الذين من اؼبمكن أف 

 .ؤسسةيصبحوا زبائن مستقبليُت لتلك اؼب

اػبضراء تتجنب العديد من اؼبشاكل القانونية كالبيئية اليت من اؼبمكن أف يثَتىا  ؤسسةإف اؼبديمومة األنشطة:  -4
كاستمرار إدارة عملياهتا  ؤسسةالتوجو التقليدم، لذلك فإف ىذا اؼبنحى من اؼبمكن أف يساىم يف دعم ديبومة أنشطة اؼب

 تعمل فيها.يف البيئة اليت 

 أبعاد فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات :ثالثا

 (7-6، 2009)الصمادي،  إُف أربعة أبعاد رئيسية، تشمل:يف اؼبؤسسات التسويق األخضر  فلسفةيستند تطبيق 
 (Peattie, 1992, 105) (Pride and Ferrell, 2003, 91) 

لقد تغَت اؼبفهـو التقليدم يف التعامل مع النفايات كبقايا الصناعة ضمن إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها:  -1
التسويق األخضر، حيث أصبح الًتكيز على إنتاج سلع بدكف نفايات )أك باغبد األدْف( بدال من كيفية التخلص منها، 

اؼبهم ىو ليس ما هبب أف نفعلو بالنفايات، بل كيف ننتج كذلك من خبلؿ رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية، أم أف 
 سلعا بدكف نفايات.

يتمثل يف مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج ؼبفهـو االلتزاـ البيئي، حبيث يعتمد اإلنتاج مفهوم المنتج:  صميمإعادة ت -2
نعها بالنهاية حيث يبكن بشكل كبَت على مواد خاـ غَت ضارة بالبيئة، كاستهبلؾ اغبد األدْف منها، لتعود إُف مص

تفكيكها كإعادهتا إُف الصناعة مرة أخرل )ضمن حلقة مغلقة(، أما التغليف فيعتمد على مواد خاـ صديقة للبيئة كقابلة 
 للتدكير.

 مفهـو اؼبنتج: صميمصيل عملية إعادة تاتفالكاعبدكؿ التاِف يوضح بلكثر 

 
 لمؤسسة( منتجات اشكيل)ت صميم(:إعادة ت02الجدول )

 اعتبارات التصميم األخضر المرحلة 
 تصميم الستخداـ مواد أقل، طاقة أقل، مكونات طبيعية. التطوير 1
 الًتكيز على اؼبواد األكلية، اؼبكونات، السيطرة على إىدار الطاقة كاؼبوارد. التصنيع 2
، القدرة االستخداـ 3  على إعادة الصنع بعد االستخداـ. اؼبواد التشغيلية، استخداـ الطاقة، اؼبواد االحتياطية، الرـز
 اعبمع، إعادة استخداـ األغطية، اإلىدار، إعادة اؼبعاعبة. إعادة الصنع 4

 
هبب أف يعكس سعر اؼبنتج تكلفتو اغبقيقية أك أف يكوف قريبا منها، كىذا وضوح العالقة بين السعر والتكلفة:  -

هبب أف يوازم القيمة اليت وبصل عليها من السلعة، دبا يف ذلك  يعٍت أف سعر السلعة )التكلفة اغبقيقية على اؼبستهلك(
 .االقيمة اؼبضافة الناصبة عن كوف اؼبنتج أخضر 
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لقد أدركت العديد من اؼبنظمات أف التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد  جعل التوجو البيئي أمرا مربحا: -4
تتنافس يف السوؽ لتحقيق الكسب  ؤسساتع إف معظم اؼبميزة تنافسية لردبا تكوف مستدامة، يف الواق ؤسسةسبنح اؼب

السريع بغض النظر عن اآلثار السلبية على البيئة، كاؼبتمعن يف اؼبنافسة يف السوؽ يدرؾ أف ىذا يعترب منفذا تنافسيا 
 كربوؽبم إُف نوع أخر من اؼبنافسة، كخاصة مع تنامي الوعي البيئي بُت اؼبستهلكُت ؤسسةسًتاتيجيا، يبكن أف يلخذ اؼبا

 التدرهبي إُف مستهلكُت خضر.

كمن مزايا ىذا التوجو االسًتاتيجي ىو أف اؽبيئات الرظبية كغَت الرظبية تركج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي كمستمر من 
اليت  ؤسساتخبلؿ أجهزة اإلعبلـ اؼبختلفة، كيف ذلك مساعدة كدعم ؾبآف من ىذه اعبهات عبهود الًتكيج اػباصة باؼب

 ٌت منهج التسويق األخضر كبالتاِف سيكوف ىذا التوجو أمرا مرحبا كخاصة يف اؼبدل الطويل.تتب

 الطريقة واإلجراءات

 الدراسة مصادر: منهج و أوال

لتحقيق أىداؼ البحث اعتمد الباحث بشكل أساسي على اؼبنهج الوصفي التحليلي لكونو أنسب منهج يف معاعبة 
ىكذا مواضيع كذلك عرب كصف كربليل ـبتلف أبعاد الظاىرة اؼبدركسة كاليت عنيت بفلسفة التسويق األخضر يف مثل 

دراستنا ىذه، أما فيما ىبص مصادر اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات فقد مت االعتماد على ما توفر من دراسات 
كحات، ؾببلت، ملتقيات، ...، كغَتىا، يف سابقة عربية كأجنبية حوؿ التسويق األخضر من كتب، مذكرات كأطر 

اعبانب النظرم، أما يف اعبانب العملي فقد مت االعتماد بشكل أساسي على أداة طورىا الباحث لقياس توجهات 
القيادات اإلدارية كبو ـبتلف أبعاد التسويق األخضر باؼبؤسسة اؼببحوثو، كما مت االعتماد أيضا على إجراء مقابلة مع 

ة كالبيئة دبؤسسة حجار السود، باإلضافة إُف بعض الوثائق الداخلية اػباصة باؼبؤسسة ككذلك استخراج مديرة اعبود
 بيانات أخرل من موقعها االلكًتكٓف.

 : مجتمع الدراسةثانيا

التحكم كالتنفيذ العاملُت من صبيع اؼبدراء كاإلطارات العليا كاإلطارات اؼبتوسطة كأعواف  يتكوف ؾبتمع ىذه الدراسة
( 03باؼبديرية العامة كدبصنع حجار السود إلنتاج اإلظبنت، كالذين نوضح تعدادىم كطبيعة كظائفهم يف اعبدكؿ )

:أدناه

 
 تعداد وطبيعة وظائف الموارد البشرية بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت :(03الجدول )

 تعداد الموظفين طبيعة العمل
 05 اؼبدراء

 58 اإلطارات العليا
 77 اإلطارات اؼبتوسطة
 101 أعواف التحكم
 38 أعواف التنفيذ
 279 اجملموع
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 :وفيما يلي نقدم نبذة موجزة عن المؤسسة المبحوثو

اعبزائر  ظبنتىي شركة ذات أسهم تابعة للمجمع الصناعي إل( SCHSمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت )
(GICA ذات ،)دخلت ىذه  2008فيفرم شباط/ 01من  كابتداءدج،  1550.000.000ماؿ قدره  رأس

كجملمع اإلظبنت اغبصة األكرب بنسبة  (%35)( بنسبة BOZZI-UNICEMاؼبؤسسة الشراكة مع اجملمع االيطاِف )
(65%).(www.sch.dz.com ) 

سكيكدة  يتالرابط بُت كالي (44)تقع مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت يف نقطة منتصف الطريق الوطٍت رقم 
داريا لبلدية بكوش ػبضر دائرة بن عزكز كالية سكيكدة، كيًتبع اؼبصنع على إكعنابة، كيتبع مصنع حجار السود 

 جزء منو داخل اؼبصنع.ىكتارا على طوؿ خط السكة اغبديدية الذم يبر  (29)مساحة تفوؽ 

علػػػػػػى  (1973)كالتسػػػػػػويقي سػػػػػػنة  اإلنتػػػػػػاجيكتعمػػػػػػل شػػػػػػركة حجػػػػػػار السػػػػػػود إلنتػػػػػػاج اإلظبنػػػػػػت منػػػػػػذ بدايػػػػػػة نشػػػػػػاطها 
اؼبػػػػادة  إنتػػػػاجبػػػػدءا مػػػػن موقػػػػع  اإلنتػػػػاجاإلظبنػػػػت يف صبيػػػػع مراحػػػػل  إنتػػػػاجكاؼبقػػػػاييس اؼبعمػػػػوؿ هبػػػػا يف  اإلجػػػػراءاتمراعػػػػاة 

، كػػػػل ذلػػػػك ينػػػػتج عنػػػػو اؼبنػػػػػتج ، التخػػػػزين، كالتسػػػػويق"إظبنػػػػت نصػػػػف مصػػػػنع"(klinker)  تػػػػاجإناألكليػػػػة، النقػػػػل، 
( كإلنتػػػػػػاج ىػػػػػػذا اؼبنػػػػػػتج تسػػػػػػتعمل اؼبؤسسػػػػػػة ؿبجػػػػػػرتُت، CPJ-CEM2/A42.5األساسػػػػػػي للمؤسسػػػػػػة كىػػػػػػو إظبنػػػػػػت )

ؿبجػػػػػػػػػػػػػرة الكلػػػػػػػػػػػػػس الواقعػػػػػػػػػػػػػة يف جبػػػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػػػفية، كؿبجػػػػػػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػػػػػُت الواقعػػػػػػػػػػػػػة يف الػػػػػػػػػػػػػواد الكبػػػػػػػػػػػػػَت حيػػػػػػػػػػػػػث تعتػػػػػػػػػػػػػرب 

ىاتاف اؼبادتاف األساسيتاف يف إنتاج اإلظبنت، باإلضافة إُف الرمل الذم يبوف من شركة اإلظبنت تبسة 
(SCT( كاغبديد اػباـ الذم يبوف من طرؼ شركة ،)Ferplios( دبنجم الونزة، كاعببس كمادة الفيلست )TUF )

جرة عُت مليلة، كبقايا اغبديد اليت سبوف من مصنع اغبديد ( ؿبCRANV-ESFاللذاف يبوناف من طرؼ شركة )
 (.AMكالصلب اغبجار عنابة )

(، يف 2012( ملياد دج سنة )5428جدير بالذكر أف رقم أعماؿ مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت قد قدر بػ )
 ( www.sch.dz.com)( طن يف نفس السنة. 1120014حُت بلغ اإلنتاج )

 ثالثا: عينة الدراسة

فيمػػػػا يتعلػػػػق بعينػػػػة الدراسػػػػة فقػػػػد مت اختيارىػػػػا بلسػػػػلوب اغبصػػػػر الشػػػػامل، حيػػػػث قػػػػاـ الباحػػػػث بتوزيػػػػع االسػػػػتبانة علػػػػى 
( مبحوثػػػػػا باؼبديريػػػػػة العامػػػػػة، 63لغ عػػػػػددىم )صبيػػػػػع اؼبػػػػػدراء كاإلطػػػػػارات العليػػػػػا العػػػػػاملُت دبؤسسػػػػػة حجػػػػػار السػػػػػود البػػػػػا

كقػػػػد مت اختيػػػػار ىػػػػذه الفئػػػػة بالػػػػذات ألهنػػػػا مػػػػن اؼبفػػػػًتض أف تكػػػػوف األكثػػػػر فهمػػػػا ؼبوضػػػػوع دراسػػػػتنا اغبػػػػديث، كبالتػػػػاِف 
( اسػػػػػػتبانة، كمػػػػػػا اتضػػػػػػح كجػػػػػػود اسػػػػػػتبانات غػػػػػػَت 50( اسػػػػػػتبانة، سبكػػػػػػن الباحػػػػػػث مػػػػػػن اسػػػػػػًتداد )63فقػػػػػػد مت توزيػػػػػػع )

( أدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه:04ائي كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبة ألغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض التحليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (: وضعية استبانات الدراسة الميدانية04الجدول )

 االستبانات العدد
 االستبانات اؼبوزعة 63
 االستبانات اؼبسًتجعة 50

http://www.sch.dz.com/
http://www.sch.dz.com/
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 االستبانات غَت الصاغبة ألغراض التحليل اإلحصائي 08
 االستبانات اؼبعتمدة يف الدراسة 42

 
 أداة الدراسةرابعا: وصف 

تعد االستبانة من أبرز أدكات البحث العلمي يشيع استخدامها يف الدراسات االجتماعية ذات الطابع الوصفي عموما، 
كيف الدراسات اإلدارية كاالقتصادية على كجو اػبصوص، حيث أف االستبانة ىي عبارة عن استمارة هبا ؾبموعة من 

 للمبحوث لئلجابة عنها كفقا ؼبا يراه أك يعمل بو يف مؤسستو.األسئلة اؼبفتوحة أك اؼبغلقة تسلم 

 :ُتن أساسييكقد ركعي يف تصميم استبانة ىذه الدراسة أمر 

فقرات سهلة، بسيطة، غَت مركبة، مع اعتماد أسلوب األسئلة اؼبغلقة لتسهيل  صياغةالبساطة كالسهولة، كذلك عرب  -1
 مهمة اؼببحوثُت قدر اإلمكاف.

 بانة على قياس ـبتلف مضامُت أبعاد فلسفة التسويق األخضر.قدرة االست -2

 ( فقرة موزعة على طبسة ؿباكر كذلك كما يلي:26كقد مشلت استبانة ىذه الدراسة على )
مشل ؾبموعة البيانات الديبغرافية كالشخصية اػباصة باألفراد اؼببحوثُت كاؼبتعلقة بػ )اعبنس، السن،  المحور األول:
 اػبربة(. ،اؼبركز الوظيفي ،اؼبؤىل العلمي

 ( فقرات.6مشل ـبتلف الفقرات اػباصة بقياس بعد إلغاء مفهـو النفايات أك تقليلها كاؼبقدرة بػ ) المحور الثاني:

 ( فقرات.5مشل ـبتلف الفقرات اػباصة بقياس بعد إعادة تصميم مفهـو اؼبنتج كاؼبقدرة بػ ) المحور الثالث:

 ( فقرات.5اؼبقدرة بػ ) التكلفة ك قرات اػباصة بقياس بعد كضوح العبلقة بُت السعر كمشل ـبتلف الف المحور الرابع:

 ( فقرات.5اؼبقدرة بػ ) مشل ـبتلف الفقرات اػباصة بقياس بعد جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا ك المحور الخامس:

 
 الدراسةخامسا: صدق أداة 

يقصد بصدؽ أداة الدراسة التلكد من أف االستبانة اليت أعدىا الباحث يبكنها أف تقيس فعبل ـبتلف متغَتات الدراسة، 
 كقد مت التحقق من ذلك بطريقتُت:

بعد انتهاء الباحث من تصميم االستبانة قاـ بعرضها على أربعة ؿبكمُت من كلية العلـو االقتصادية التحكيم:  -1
 على االستبانة كفقا ؼبقًتحاهتم. البلزمةالتصويبات ك اعبزائر، كقد مت إجراء التعديبلت  –لتسيَت جبامعة عنابة كعلـو ا

طبقت أداة الدراسة يف البداية على عينة استطبلعية )ذبريبية( من ؾبتمع الدراسة بلغت العينة االستطالعية:  -2
نتاج اإلظبنت، حيث أخذت بعض مبلحظاهتم يف الصياغة ( أفراد من اإلدارة العليا دبؤسسة حجار السود إل10)

 ستبانة.بلالنهائية ل

 
 



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

70 

 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة :سادسا

 فقد مت االعتماد على اؼبؤشرات اإلحصائية التالية: انةفيما ىبص األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف ربليل نتائج االستب
 .ةف اؼبئوياكز األ، اغبسابيةاؼبتوسطات ، النسب اؼبئوية ،التكرارات

، إذ يعترب ىذا اؼبقياس انة( الثبلثي لقياس استجابة اؼببحوثُت لفقرات االستبLikertكلقد مت استخداـ مقياس ليكارت )
جتماعية، حيث يطلب من اؼببحوث أف وبدد درجة موافقتو أك عدـ موافقتو األكثر شيوعا يف الدراسات اإلدارية ك اال

ؿبددة، كىذا اؼبقياس مكوف من ثبلثة خيارات متدرجة، حيث ىبتار اؼببحوث كاحدا منها على النحو على خيارات 
 ( أدناه:05اؼبوضح يف اعبدكؿ )

 
 (:درجات مقياس ليكارت الثالثي05الجدول )

 االستجابة ال أتفق محايد أتفق
 الدرجة 1 2 3

 
(، الذم مت 2(، كبذلك يكوف الوسط اغبسايب الفرضي يف ىذه الدراسة ىو )3( إُف )1استجابة من ) أم دبدل

  .2=3/3+2+1=  ؾبموع األكزاف /عددىا التوصل إليو من خبلؿ اؼبعادلة التالية:    الوسط اغبسايب الفرضي=

سية كذلك باالعتماد على اؼبعادلة مستويات أساثبلث كلقد حدد الباحث مدل تبٍت أبعاد متغَتات الدراسة بتخصيص 
 التالية:

 كعليو تكوف الدرجات كما يلي:0.67=  3(1-3القيمة الدنيا(/عدد اؼبستويات ،أم: ) -)القيمة العليا طوؿ الفئة=

 (.1.67- 1الدرجة الضعيفة ) -

 ( .2.34-1.67الدرجة اؼبتوسطة ) -

 (. 3-2.34الدرجة القوية ) -

وسط اغبسايب كالوزف اؼبئوم كدرجة اؼبوافقة لكل فرضية تفقد قاـ الباحث باحتساب اؼبأما خبصوص اختبار الفرضيات 
( ، كتكوف النتيجة قبوؿ الفرضية إذا كاف الوسط اغبسايب اؼبرجح 2كمقارنتو بالوسط اغبسايب الفرضي البالغ ) حداعلى 

 .أعلى من الوسط اغبسايب الفرضي، كإذا كانت النتيجة العكس فيتم رفض الفرضية

 سابعا: حدود الدراسة

 فيما ىبص حدكد الدراسة فقد سبثلت يف:
ــــــــــــــة -1   2016أكت/آب  13: مت إجػػػػػػػػػػػػػػراء ىػػػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػػػث خػػػػػػػػػػػػػػبلؿ الفػػػػػػػػػػػػػػًتة اؼبمتػػػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػػػن الحــــــــــــــدود الزمني

.2016 أكتوبر/تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين األكؿ 03إُف غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  .اعبزائر -سود إلنتاج اإلظبنت كالية سكيكدة مؤسسة حجار ال الحدود المكانية:  -2
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( من القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج 42عينة قصدية مكونة من ) الحدود البشرية: -3
 اإلظبنت.

 
 جانب العمليال

 مالمح التوجو نحو التسويق األخضر بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت: أوال

خصوصا، فقد سطرت  األخضرالتوجو البيئي عموما ك التسويق  بلنبيةاإلظبنت  إلنتاجمن مؤسسة حجار السود  إيبانا
اؼبؤسسة ؾبموعة ىامة من اؼبشاريع ك اػبطوات اؽبادفة للحفاظ على البيئة، كضباية اؼبستهلك، كربسُت صورهتا  إدارة

مع مديرة قسم الجودة والبيئة بمؤسسة حجار السود، )مقابلة يلي:  االجتماعية، كيبكن االستدالؿ على ذلك كما
 على الساعة العاشرة صباحا( 2016أوت/آب  22بتاريخ 

 2009سنة  -1

 مليار سنتيم . (100)بتكلفة  (2)كالفرف  (1)بكل من الفرف  أكماـتركيب مصفاتُت ذات  -

 مليار سنتيم. (1)اؼبواد اؼبتسربة بتكلفة  إزالة -

 2010سنة  -2

 يورك.  (125000)بتكلفة  (1)بورشة اإلظبنت  ضجيجفض للـبتثبيت  -

  2011سنة  -3

  .مليار سنتيم (3.55)م ما يعادؿ أيورك سنويا  (237000)بدكف كرـك بتكلفة  اآلجراستعماؿ  -

 مليار سنتيم سنويا. (0.15)رباليل اؼبطابقة بتكلفة  -

  2013سنة  -4

للسرطاف بلنابيب ببلستيكية صحية  ميونت اؼبسبباتواة على مادة األ للمياه الشركب ك  تغيَت القنوات اؼبمونة -
 مليار سنتيم. (0.8)بتكلفة 

 مليار سنتيم . (65)بتكلفة ( Klinker)تركيب مصفاتُت ثانيتُت على مستول تربيد الكلنكر  -

 مليار سنتيم . (0.4)يف الورشات بتكلفة ظتن -

 مليار سنتيم. (0.4)التسربات بتكلفة  إلزالةك اجرة  صنعتغيَت ؿبطات البنزين باؼب -

 مليار سنتيم. (0.3)طن من زيوت االسكاراؿ اػبطَتة ؼبعاعبتها تقنيا بتكلفة  (120)تصدير كبو بلجيكا  -

 .مليار سنتيم (0.5)اؼبركز النوكم باعبزائر لتخزينها بتكلفة  إُفرساؽبا إمنبع مشع دبختلف اؼبخازف ك  (40)تفكيك  -

  2014سنة  -5

 .مليار سنتيم  (3.7)مصايف للغبار دبحجرة الكلس بتكلفة  (09)تركيب  -
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  2016سنة  -6

 يبها.للنفايات مع توض حظَتة إنشاءمشركع  -

 دراسة الخصائص الديمغرافية والشخصية لعينة الدراسة: ثانيا
تضػػػػػمنت االسػػػػػتبانة طبسػػػػػة أسػػػػػئلة حػػػػػوؿ البيانػػػػػات الشخصػػػػػية كالديبغرافيػػػػػة لعينػػػػػة الدراسػػػػػة كالػػػػػيت نوضػػػػػحها بالتفصػػػػػيل 

:( التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة06(، )05(، )04(، )03(، )02يف األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ )

 

 
 

نسػػػػػػػػبة ب ُتفػػػػػػػػردا فبثلػػػػػػػػ (27)بلػػػػػػػػغ عػػػػػػػػددىم إذ ىػػػػػػػػم ذكػػػػػػػػور  ينػػػػػػػػةالع أفػػػػػػػػرادغلػػػػػػػػب أأعػػػػػػػػبله نبلحػػػػػػػػ  أف  مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػكل
(، كيبكػػػػػػػػن تفسػػػػػػػػَت ذلػػػػػػػػك علػػػػػػػػى أف %35.71) نسػػػػػػػػبةبفػػػػػػػػردا ( 15اإلنػػػػػػػػاث )يف حػػػػػػػػُت بلػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد  (،64.28%)

العمػػػػػل يف قطػػػػػػاع اإلظبنػػػػػػت يف اعبزائػػػػػػر يسػػػػػتقطب بصػػػػػػفة أكػػػػػػرب جػػػػػػنس الػػػػػػذكور حػػػػػىت كلػػػػػػو كػػػػػػاف ضػػػػػػمن ؾبػػػػػػاؿ اإلدارة 
بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات اإلظبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 
 

( سنة حيث بلغ عددىم 51-41نبلح  أف أعلى نسبة من أفراد العينة ىي من الفئة العمرية )( 03من الشكل )
( فردا بنسبة 13سنة كالبالغ عددىم ) (40-31)(، مث تليها الفئة العمرية من %33.33( فردا بنسبة )14)
(، كأخَتا تليت %21.43( أفراد كبنسبة )9( سنة بتعداد )30-18)(، مث حلت الفئة العمرية الشابة 30.95%)

(، كيعود تفوؽ الفئة األكُف %14.28( أفراد كذلك بنسبة )6( سنة كالبالغ عددىم )50الفئة العمرية األكثر من )
 لكوهنا تعد األكثر اندماجا يف عاَف الشغل.

 

 خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس( 02)الشكل 

 ذكر

 أنثى

 خصائص عينة الدراسة من حيث السن( 03)الشكل 
 سنة 18-30

 سنة 31-40

 سنة 41-50

 سنة 50أكثر من 
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( 25أف أكرب نسبة من أفراد العينة ذات اؼبستول التعليمي اعبامعي إذ بلغ عددىم )نبلح  من خبلؿ الشكل أعبله 
(، مث يليها بعد ذلك األفراد ذكم اؼبستول التعليمي الثانوم + الدبلـو حيث بلغ %59.52فردا كبنسبة مقدرة بػ )

شهادات الدراسات العليا (، كأخَتا بلغ عدد األفراد اؼبتحصلُت على %35.71( فردا كذلك بنسبة )15عددىم )
 (، كىذا ما يدؿ على حرص اؼبؤسسة اؼببحوثو على توظيف الكفاءات اعبامعية.%4.76فردين كبنسبة )

 

( فردا بنسبة 39من الشكل أعبله يتضح أف أغلب اؼببحوثُت ىم من فئة اإلطارات العليا أك السامية إذ بلغ تعدادىم )
(، ككل ذلك يعود للتنظيم 5( مدراء من أصل )3( بتعداد )7.14حُت بلغت نسبة اؼبدراء ) (، يف92.86%)

 الداخلي ؼبؤسسة حجار السود.

 
 15-11أعبله نبلح  أف عددا معتربا من القيادات اإلدارية اؼببحوثو من ذكم اػبربة العالية بُت )( 06من الشكل )

سنة( حيث بلغ  15( فردا، تليها فئة اػبربة العالية جدا )فوؽ 16( كبلغ عددىم )%38.09)سنة( بنسبة قدرىا 
 – 6(، كتليت يف اؼبرتبة اؼبوالية نسبة القيادات اإلدارية الذين تًتاكح خربهتم بُت )%26.19( فردا بنسبة )11عددىم )

ة القيادات اإلدارية ذكم اػبربة اؼبنخفضة ( أفراد، كيف اؼبرتبة األخَت 8( كبلغ عددىم )%19.05سنوات( بنسبة ) 10
 ( موظفُت.7( بتعداد )%16.67سنوات( بنسبة ) 5-1بُت )

 

 خصائص عٌنة الدراسة من حٌث المؤهل العلمً( 04)الشكل 

 دبلوم+ ثانوي 

 جامعً

 دراسات علٌا

 خصائص عينة الدراسة من حيث المركز الوظيفي( 05)الشكل 

 مدٌر

 إطار عالً

 خصائص عينة الدراسة من حيث الخبرة( 06)الشكل 
 سنوات 5-1من 

 سنوات 10-6من 

 سنة 15 -11من 

 سنة 15أكثر من 



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

74 

 

 النتائج واختبار فرضيات الدراسة: تحليل ثالثا

 تحليل نتائج بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها واختبار الفرضية األولى -1

الدراسة من اؼبدراء يف إجابات عينة  درجة اؼبوافقةكاألكزاف اؼبئوية ك ( أدناه ـبتلف األكساط اغبسابية 06يبُت اعبدكؿ )
 :كاإلطارات العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت حوؿ بعد إلغاء مفهـو النفايات أك تقليلها

 
 الفرضية األولىبعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها واختبار وصف  :(06الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األىمية

ربرص اؼبؤسسة على تقدٔف منتجات سليمة ال  6
 تؤدم إُف أضرار بالبيئة كاؼبستهلك.

 3 قوية 92.66 2.78 2 5 35

تتبع اؼبؤسسة أساليب حديثة يف تصميم اؼبنتجات  7
 ـبلفاهتا كأضرارىا.بشكل يقلل من 

 2 قوية 95 2.85 1 4 37

تلتـز اؼبؤسسة دبعاعبة نفاياهتا كـبلفاهتا بطريقة  8
 صحية كآمنة يف إطار ربمل مسؤكليتها االجتماعية.

 4 قوية 88 2.64 3 9 30

يعد إلغاء النفايات أك التقليل منها من األىداؼ  9
 سًتاتيجية للمؤسسة.اال

 6 قوية 80.66 2.42 7 10 25

تتقيد اؼبؤسسة حرفيا بالقوانُت كاألنظمة اافظة  10
 على البيئة.

 5 قوية 86.33 2.59 3 11 28

تستخدـ اؼبؤسسة الطاقات النظيفة كاؼبتجددة من  11
 أجل اغبفاظ على البيئة كتقليل النفايات.

 1 قوية 98.33 2.95 1 0 41

 األكؿ قوية 90 2.70 17 39 196 المجموع

 2 الفرضيالوسط الحسابي 

 القبوؿ نتيجة الفرضية األكُف

لنا أف صبيع الفقرات اؼبكونة لبعد إلغاء مفهـو النفايات أك تقليلها ضمن فلسفة على نتائج اعبدكؿ السابق يتبُت  كبناءن 
( 11حلت الفقرة )التسويق األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي، حيث 

اؼبتعلقة باستخداـ اؼبؤسسة الطاقات النظيفة كاؼبتجددة من أجل اغبفاظ على البيئة كتقليل النفايات يف اؼبركز األكؿ من 
( كبنسبة اتفاؽ عالية قدرت بػ 2.95حيث ترتيب األنبية كذلك حبصوؽبا على أعلى متوسط حسايب بلغ )

( اؼبتعلقة باعتبار إلغاء النفايات أك التقليل منها من 9الفقرة )( كبدرجة قبوؿ قوية، يف حُت حلت 98.33%)
األىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة يف اؼبرتبة األخَتة من حيث األنبية كذلك حبصوؽبا على أضعف متوسط حسايب ضمن 

 . ( كبدرجة قبوؿ قوية80.66( بنسبة اتفاؽ بلغت )2.42ىذا البعد بلغ )
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(، بنسبة 2( كىو أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي البالغ )2.70ـ لكامل ىذا البعد )كقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب العا
( كبدرجة قبوؿ قوية حيث احتل ىذا البعد الًتتيب األكؿ من حيث االتفاؽ، كىذا ما يدؿ %90اتفاؽ عالية بلغت )

اإلظبنت كبو بعد إلغاء مفهـو على كجود اذباىات اهبابية قوية لدل القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج 
 النفايات أك تقليلها، كبالتاِف قبوؿ الفرضية األكُف.

 تحليل نتائج بعد إعادة تصميم مفهوم المنتج واختبار الفرضية الثانية -2

اء الدراسة من اؼبدر يف إجابات عينة  درجة اؼبوافقة( أدناه ـبتلف األكساط اغبسابية كاألكزاف اؼبئوية ك 07يبُت اعبدكؿ )
 :كاإلطارات العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت حوؿ بعد إعادة تصميم مفهـو اؼبنتج

 
 بعد إعادة تصميم المنتج واختبار الفرضية الثانيةوصف  :(07الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األىمية

تلتـز اؼبؤسسة باستخداـ مواد أكلية صديقة للبيئة  12
 يف عملياهتا اإلنتاجية.

 3 قوية 95.33 2.86 3 0 39

تلتـز اؼبؤسسة بعدـ ىدر اؼبواد األكلية اؼبستخدمة يف  13
 العمليات اإلنتاجية.

 1 قوية 100 3 0 0 42

يوجو نشاط البحث كالتطوير يف اؼبؤسسة كبو جعل  14
 منتجات اؼبؤسسة صديقة للبيئة.

 4 قوية 90.33 2.71 4 4 34

يتم تغليف منتجات اؼبؤسسة دبواد صديقة للبيئة  15
 كقابلة للتدكير.

 2 قوية 96.66 2.90 0 1 40

يتم تدكير ـبلفات منتجات اؼبؤسسة بعد انتهاء  16
 اؼبستهلك من استخدامها.

 5 ضعيفة 52.33 1.57 25 10 7

 الرابع قوية 86.66 2.60 32 15 162 اجملموع
 2 الوسط اغبسايب الفرضي
 القبوؿ نتيجة الفرضية الثانية

لنا أنو تقريبا صبيع الفقرات اؼبكونة لبعد إعادة تصميم مفهـو اؼبنتج ضمن فلسفة على نتائج اعبدكؿ السابق يتبُت  بناءن 
( 13اغبسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )التسويق األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من اؼبتوسط 

اؼبتعلقة بالتزاـ اؼبؤسسة بعدـ ىدر اؼبواد األكلية اؼبستخدمة يف العمليات اإلنتاجية يف اؼبركز األكؿ من حيث ترتيب 
( كبدرجة قبوؿ %100( كبنسبة اتفاؽ عالية جدا قدرت بػ )3األنبية كذلك حبصوؽبا على أعلى متوسط حسايب بلغ )

( اؼبتعلقة بتدكير ـبلفات منتجات اؼبؤسسة بعد انتهاء اؼبستهلك من استخدامها 16يف حُت حلت الفقرة )قوية جدا، 
( بنسبة 1.57يف اؼبرتبة األخَتة من حيث األنبية كذلك حبصوؽبا على أضعف متوسط حسايب ضمن ىذا البعد بلغ )

وحيدة اليت َف تتحصل على متوسط حسايب ( كبدرجة قبوؿ ضعيفة، كتعد ىذه الفقرة ال52.33اتفاؽ متوسطة بلغت )
 أعلى من اؼبتوسط الفرضي.
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(، بنسبة 2( كىو أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي البالغ )2.60كقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ لكامل ىذا البعد )
ؽ، كىذا ما ( كبدرجة قبوؿ قوية كقد احتل ىذا البعد الًتتيب الرابع من حيث االتفا%86.66اتفاؽ عالية بلغت )

يدؿ على كجود اذباىات اهبابية قوية لدل القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت كبو بعد إعادة 
 تصميم مفهـو اؼبنتج، كبالتاِف قبوؿ الفرضية الثانية.

 تحليل نتائج بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثة -3

الدراسػة مػن اؼبػدراء يف إجابػات عينػة  درجػة اؼبوافقػة( أدناه ـبتلف األكسػاط اغبسػابية كاألكزاف اؼبئويػة ك 08يبُت اعبدكؿ )
:كاإلطػػػارات العليػػػا العػػػاملُت دبؤسسػػػة حجػػػار السػػػود إلنتػػػاج اإلظبنػػػت حػػػوؿ بعػػػد كضػػػوح العبلقػػػة بػػػُت السػػػعر كالتكلفػػػة

 
 بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثةوصف  :(08الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األىمية

من الطبيعي أف تكوف أسعار اؼبنتجات اػبضراء  17
مرتفعة نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة باؼبنتجات 

 غَت اػبضراء.

 1 قوية 96 2.88 0 2 39

عادة ما تكوف تكاليف اؼبنتجات اػبضراء مرتفعة  18
نتيجة لنفقات البحث كالتطوير كاستخداـ تقنيات 

 حديثة مكلفة.

 3 قوية 84.33 2.54 8 3 31

تلجل اؼبؤسسة يف تسعَت منتجاهتا اػبضراء إُف  19
 القيمة اإلضافية اليت ربققها السلعة للمستهلك.

 5 قوية 79.33 2.38 3 20 19

ينبغي أف تراعي اؼبؤسسة دخل اؼبستهلك يف  20
 ربديدىا ألسعار اؼبنتجات اػبضراء.

 4 قوية 83.33 2.50 2 17 23

على اؼبؤسسة استخداـ مواد أكلية صديقة للبيئة كلو   21
 كانت أسعارىا مرتفعة.

 2 قوية 92.66 2.78 1 7 34

 الثالث قوية 87 2.61 14 49 146 اجملموع
 2 الفرضي الوسط اغبسايب

 القبوؿ نتيجة الفرضية الثالثة

لنا أف صبيع الفقرات اؼبكونة لبعد كضوح العبلقة بُت السعر كالتكلفة ضمن فلسفة على نتائج اعبدكؿ السابق يتبُت  بناءن 
( 17التسويق األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )

بلنو من الطبيعي أف تكوف أسعار اؼبنتجات اػبضراء مرتفعة نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة باؼبنتجات غَت اؼبتعلقة 
( كبنسبة اتفاؽ 2.88اػبضراء يف اؼبركز األكؿ من حيث ترتيب األنبية كذلك حبصوؽبا على أعلى متوسط حسايب بلغ )

( اؼبتعلقة  بلجوء اؼبؤسسة يف تسعَت منتجاهتا 19) ( كبدرجة قبوؿ قوية، يف حُت حلت الفقرة%96عالية قدرت بػ )
اػبضراء إُف القيمة اإلضافية اليت ربققها السلعة للمستهلك يف اؼبرتبة األخَتة من حيث األنبية كذلك حبصوؽبا على 

 . ( كبدرجة قبوؿ قوية%79.33( بنسبة اتفاؽ بلغت )2.38أضعف متوسط حسايب ضمن ىذا البعد بلغ )
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(، بنسبة 2( كىو أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي البالغ )2.61ط اغبسايب العاـ لكامل ىذا البعد )كقد بلغ اؼبتوس
( كبدرجة قبوؿ قوية كقد احتل ىذا البعد الًتتيب الثالث من حيث االتفاؽ، كىذا ما يدؿ %87اتفاؽ عالية بلغت )

ر السود إلنتاج اإلظبنت كبو بعد كضوح العبلقة على كجود اذباىات اهبابية قوية لدل القيادات اإلدارية دبؤسسة حجا
 بُت السعر كالتكلفة، كبالتاِف قبوؿ الفرضية الثالثة.

 تحليل نتائج بعد جعل التوجو البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعة -4

الدراسة من اؼبدراء ينة يف إجابات ع درجة اؼبوافقة( أدناه ـبتلف األكساط اغبسابية كاألكزاف اؼبئوية ك 09يبُت اعبدكؿ )
 :كاإلطارات العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت حوؿ بعد جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا

 
 بعد جعل التوجو البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعةوصف  :(09الجدول )

رقم 
 الفقرة

الوسط  1 2 3 الفقرات
 الحسابي

الوزن 
 %المئوي

درجة 
 القبول

ترتيب 
 األىمية

يبكن اؼبؤسسة  ايعد التسويق األخضر بديبل جيد 22
 من ربسُت أرباحها.

 5 متوسطة 73.66 2.21 10 13 19

يعمل التسويق األخضر بشكل كاضح على ربسُت  23
 مكانة كصورة اؼبؤسسة يف أذىاف العمبلء.

 3 قوية 95.33 2.86 1 4 37

تبٍت فلسفة التسويق األخضر دليبل كاضحا  يعد 24
على ربمل اؼبؤسسة ؼبسؤكليتها االجتماعية 

 كاألخبلقية.

 1 قوية 97.33 2.92 3 3 38

إف تبٍت اؼبؤسسة لفلسفة التسويق األخضر يساىم  25
 يف زيادة رضا ككالء الزبائن ؽبا.

 2 قوية 96 2.88 2 1 39

عرب تبنيها ربقق اؼبؤسسة ميزة تنافسية مستدامة  26
 لفلسفة التسويق األخضر.

 4 قوية 88 2.65 4 7 31

 الثآف قوية 90.33 2.71 20 28 164 اجملموع
 2 الوسط اغبسايب الفرضي
 القبوؿ نتيجة الفرضية الرابعة

 
فلسفة لنا أف صبيع الفقرات اؼبكونة لبعد جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا ضمن على نتائج اعبدكؿ السابق يتبُت  بناءن 

( 24التسويق األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة )
اؼبتعلقة باعتبار تبٍت فلسفة التسويق األخضر دليبل كاضحا على ربمل اؼبؤسسة ؼبسؤكليتها االجتماعية كاألخبلقية يف 

( كبنسبة اتفاؽ عالية 2.92على أعلى متوسط حسايب بلغ )اؼبركز األكؿ من حيث ترتيب األنبية كذلك حبصوؽبا 
( اؼبتعلقة باعتبار التسويق األخضر بديبل جيدا 22( كبدرجة قبوؿ قوية، يف حُت حلت الفقرة )%97.33قدرت بػ )

يبكن اؼبؤسسة من ربسُت أرباحها يف اؼبرتبة األخَتة من حيث األنبية كذلك حبصوؽبا على أضعف متوسط حسايب 
 . ( كبدرجة قبوؿ متوسطة73.66( بنسبة اتفاؽ بلغت )2.21ا البعد بلغ )ضمن ىذ
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(، بنسبة 2( كىو أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي البالغ )2.71كقد بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ لكامل ىذا البعد )
التفاؽ، كىذا ما ( كبدرجة قبوؿ قوية كقد احتل ىذا البعد الًتتيب الثآف من حيث ا%90.33اتفاؽ عالية بلغت )

يدؿ على كجود اذباىات اهبابية قوية لدل القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت كبو بعد جعل 
 التوجو البيئي أمرا مرحبا، كبالتاِف قبوؿ الفرضية الرابعة.

 
 النتائج والتوصيات

 أوال: نتائج الدراسة

بناءن على ما مت تناكلو يف اعبانب النظرم من ىذه الدراسة فقد مت التوصل إُف النتائج  :نتائج الدراسة النظرية -1
 :التالية

كجػػػػػود اخػػػػػتبلؼ كتعػػػػػػارض كاضػػػػػحُت بػػػػػُت ـبتلػػػػػػف البػػػػػاحثُت كاؼبتخصصػػػػػُت يف ميػػػػػػداف التسػػػػػويق عمومػػػػػا كالتسػػػػػػويق  -
( بػػػػػػػل حػػػػػػػىت يف Green Marketingاألخضػػػػػػػر خصوصػػػػػػػا يف ربديػػػػػػػد مفهػػػػػػػـو مصػػػػػػػطلح التسػػػػػػػويق األخضػػػػػػػر )

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطلح كمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطلحات أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

(، Environemental Marketing(، التسويق البيئي )Sustainable Marketingمشاهبة كالتسويق اؼبستداـ )
 .(، ....، كغَتىاEcological Marketingالتسويق اإلحيائي أك اإليكولوجي )

ألفكار كالرؤل حوؿ مفهـو التسويق األخضر إال أف أغلب الباحثُت يتفقوف على رغم التعارض الكبَت بُت ـبتلف ا -
أف التسويق األخضر يشَت ضمنيا إُف مزاكلة اؼبؤسسة ؼبختلف أنشطتها التسويقية يف ظل احًتاـ مسؤكلياهتا االجتماعية 

 .كالبيئية

مزايا كفوائد سبكنها من تعزيز مزاياىا بٍت فلسفة التسويق األخضر يف اؼبؤسسات يساىم يف ربقيقها لعدة تإف  -
إرضاء حاجات اؼبالكُت، ربقيق األماف يف تقدٔف اؼبنتجات كإدارة العمليات،  :التنافسية عرب أربعة ؿباكر أساسية ىي

 القبوؿ االجتماعي للمؤسسة، كديبومة األنشطة.

إلغاء  :كفق أربعة أبعاد أساسية ىي إف التبٍت السليم لفلسفة التسويق األخضر يف اؼبؤسسات يتطلب منها العمل -
مفهـو النفايات أك تقليلها، إعادة تصميم مفهـو اؼبنتج، كضوح العبلقة بُت السعر كالتكلفة، جعل التوجو البيئي أمرا 

 مرحبا.

 :اليةبناءن على ما مت تناكلو يف اعبانب العملي من ىذه الدراسة مت التوصل إُف النتائج الت :نتائج الدراسة العملية -2

كجود اذباىات إهبابية قوية لدل القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت كبو بعد إلغاء مفهـو  -
النفايات أك تقليلها، كىذا ما يدؿ على كجود تصور كاضح لدل مدراء كموظفي اإلدارة العليا اؼببحوثُت عن أنبية ىذا 

 ألخضر.البعد كمطلب أساسي لتطبيق فلسفة التسويق ا

أف القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت على درجة كافية من الدراية بلنبية تطبيق بعد إعادة  -
 تصميم مفهـو اؼبنتج كضامن لنجاح تطبيق فلسفة التسويق األخضر.
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و بعد كضوح العبلقة بُت كجود اذباىات إهبابية قوية لدل القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت كب -
السعر كالتكلفة، كىذا ما يدؿ على كجود تصور كاضح لدل اؼبدراء كموظفي اإلدارة العليا اؼببحوثُت عن أنبية ىذا البعد  

 كمطلب أساسي لتطبيق فلسفة التسويق األخضر.

أنبية بعد جعل التوجو كجود اتفاؽ لدل مدراء كموظفي اإلدارة العليا دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت حوؿ  -
البيئي أمرا مرحبا ضمن فلسفة التسويق األخضر، كىذا نابع عن كجود تصور كاضح لديهم عن أنبية ىذا البعد كمطلب 

 أساسي لتطبيق فلسفة التسويق األخضر.

التسويق  لكن بالرغم من الوعي كاإلدراؾ التامُت لدل إدارة مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلظبنت بلنبية تطبيق فلسفة
األخضر كاغبفاظ على البيئة الطبيعية من جهة، كـبتلف اإلجراءات اؼبيدانية كاؼبصاريف اؼبرصودة لتجسيد ىذا اؽبدؼ 
من جهة أخرل، تبقى طبيعة اؼبنتج كتصميم العملية اإلنتاجية باؼبؤسسة اؼببحوثو تشكل أضرارا على صحة العماؿ يف 

، كىذا ما يفرض على اؼبؤسسة اؼببحوثو تعهدات أكرب يف ؾباؿ اافظة على اؼبصنع كالسكاف القاطنُت بضواحي اؼبصنع
 البيئة كضركرة تسريع كتَتة تبٍت فلسفة التسويق األخضر هبا.

 توصيات الدراسة :ثانيا

تلسيسا على ـبتلف النتائج اؼبتوصل إليها فإنو ال يسعنا يف األخَت سول تقدٔف ؾبموعة من اؼبقًتحات اليت من شلهنا 
 :تعزيز فبارسات التسويق األخضر باؼبؤسسة اؼببحوثو كبغَتىا من اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية لعل من أبرزىا

يتوجب على اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية تبٍت ـبتلف أبعاد التسويق األخضر ضمن ـبتلف أنشطتها ك اسًتاتيجياهتا  -
 على البيئة ك إرضاء الزبوف ك ربقيق األرباح. ربمبل ؼبسؤكليتها االجتماعية ك األخبلقية يف اغبفاظ

يتوجب على ـبتلف اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية أف تقـو بتصميم منتجاهتا بطريقة تسمح بإعادة تدكيرىا دبا يتبلءـ  -
لغَت مع اؼبتطلبات البيئية كعدـ اإلضرار هبا، مع ضركرة استخداـ األساليب العلمية اغبديثة يف التخلص من النفايات ا

 قابلة للتدكير كاستخداـ أساليب الطمر الصحي ك اؼبواد القابلة للتحلل.

 تشجيع اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية ؼبختلف أنشطة البحث كالتطوير اؼبتعلقة باؼبنتجات اػبضراء أك الصديقة للبيئة. -

ريبية يف ؾباؿ إدارة اإلنتاج ك ضركرة إدماج ـبتلف مدراء ك إطارات ك موظفي اؼبؤسسات ضمن دكرات تكوينية ك تد -
 العمليات ك التسويق ك اعبودة كفقا للمعايَت البيئية.

تثمُت كتعزيز الدكر اعبوىرم الذم تلعبو السلطات ك الوزارات اؼبعنية يف تطبيق أبعاد فلسفة التسويق األخضر ك ذلك  -
 :من خبلؿ

 ات بتطبيقها حبذافَتىا.سن القوانُت كالتشريعات اافظة على البيئة ك إلزاـ اؼبؤسس 
 .اإلعفاء الضرييب بنسب ؿبددة للمؤسسات الداعمة للتوجو البيئي 
 .التلكيد على أف تكوف اؼبنتجات اؼبستوردة مستوفية لبلعتبارات البيئية ك التحقق اؼبيدآف من ذلك 
  القادمة.توعية اؼبستهلكُت بلنبية استحضار العامل البيئي يف قرارات الشراء لصاٌف األجياؿ 
 .دعم تلسيس اؼبنظمات ك صبعيات اافظة على البيئة أك كما تعرؼ باؼبنظمات اػبضراء 



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

80 

 

  دعم تدريس مقاييس التسويق ك االقتصاد األخضر باعبامعات ك اؼبعاىد، ك تشجيع إقامة اؼبؤسبرات ك الندكات
 اؼبعنية بالتوجو البيئي.

ىذه الدراسة ال تنتهي ىنا، ك إمبا ىي قابلة لئلثراء من عدة جوانب ك يف األخَت تنبغي اإلشارة إُف أف معاعبة مشكلة 
أخرل من خبلؿ حبوث مستقبلية تستهدؼ عدة مؤسسات تنتمي إُف قطاعات ـبتلفة، كما أف ىذا الطرح ال وبيط 
بكل جوانب تبٍت فلسفة التسويق األخضر يف اؼبؤسسات ألف اؼبوضوع متشعب جدا ك وبتاج إُف معاعبة عدة نقاط 
 أخرل كعناصر اؼبزيج التسويقي األخضر، اسًتاتيجيات التسويق األخضر، سلوؾ اؼبستهلك األخضر، ...، ك غَتىا.

 

*************** 

 
 قائمة المراجع

 قائمة المراجع العربية :أوال

 ( ،2015أعراب، خالد ،) دراسة  :الصناعيةاألبعاد التسويقية للمسؤكلية البيئية كانعكاساهتا على تنافسية اؼبؤسسة
: تسويق، جامعة ، مذكرة ماجستَت غَت منشورة يف العلـو التجارية، زبصصدبفتاح وحالة مؤسسة إظبنت متيج

 أؿبمد بوقرة، بومرداس، اعبزائر.
 ( ،2012البكرم، ثامر ياسر ،)سًتاتيجيات التسويق األخضر: تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقةا ،

 ، عماف، األردف.1طإثراء للنشر كالتوزيع، 
 ( ،2009الصمادم، سامي ،)اؼبلتقى اػبامس : توجو العاَف يف القرف اغبادم كالعشرينالتسويق األخضر ،

 للتسويق األخضر، بَتكت، لبناف.
 ( ،تفعيل التسويق األخضر بتوجهات البيئة اؼبعتمدة يف السوؽ يف منظمات 2008بدراكم، عبد الرضا فرج ،)

 .232-209(، 30(، العدد )89دراسة استطبلعية، ؾبلة تنمية الرافدين، اجمللد )األعماؿ العراقية: 
 ( ،2014برٓف، ميلود، مشرم فريد ،)ؾبلة االقتصاديات اؼبالية البنكية التسويق األخضر: اؼبعيقات يف اعبزائر ،

(، كانوف الثآف/ 01دد )كإدارة األعماؿ، ـبرب مالية بنوؾ كإدارة أعماؿ، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر، الع
 .311-291جانفي، 

 ( ،2014بن ابراىيم، صباؿ ،) أنبية كدكر التسويق األخضر يف زيادة تنافسية منظمات األعماؿ: دراسة نظرية
، األكاديبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، جامعة حسيبة بن  –مع اإلشارة إُف ذبربة شركة ميورا  –ربليلية 

 .86-74(، حزيراف/ جواف 12اعبزائر، العدد )بوعلي، الشلف، 
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 العٌْاى يف الشعش الل٘ثٖ احلذٗسع٘و٘ائ٘ح 
( ) إتشاُ٘ن اذلًْٖ أمنْرجا  

 

 د. جن٘ح هع٘ر٘ق الغريج
 جاهعح تٌغاصٕ -كل٘ح الرتت٘ح 

 

 ملخص الدراسة

)إبراىيم اؽبوٓف أمبوذجان ( . لقد يهدؼ ىذا البحث إُف دراسة سيميائية العنواف يف الشعر اللييب اغبديث 
أكلت الدراسات النقدية اغبديثة العنواف اىتمامان كاسعان ، فهو من أىم العتبات النصية اؼبوازية للنص الرئيسي ، اليت 
تفرض على الدارس أف يقف عندىا ، ك يتفحصها قبل الولوج يف أعماؽ النص.  ك يعد اؼبنهج السيميائي العناكين 

 تراكيبها ، ك ز، ك ىذه الدراسة ربلل العناكين يف شعر اؽبوٓف كفقان للمحاكر اآلتية : فلسفة اختيارىا، كإشارات ك رمو 
.كظائفها

ABSTRACT 
This research aims at studying the semiotics of the title in modern Libyan poetry 

(Ibrahim Al-Houni as a model). Modern critical studies have given the title a wide 

attention. It is one of the most important textual studies parallel to the studies of 

the main text, which the student is required to observe and examine before 

entering the depths of the text. The semiotic approach considers the titles as 

signals and symbols, and this study analyzes the titles in the poetry of Houni 

according to the following themes: philosophy of choices, structures, and functions.

 المقدمة

تتنػػػػػاكؿ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة موضػػػػػوع سػػػػػيميائية العنػػػػػواف يف الشػػػػػعر الليػػػػػيب اغبػػػػػديث )إبػػػػػراىيم اؽبػػػػػوٓف أمبوذجػػػػػان( ك هتػػػػػدؼ إُف 
الشػػػػػػػاعر أف وبقػػػػػػػق  ىػػػػػػػذا معرفػػػػػػػة اؼبكونػػػػػػػات الًتكيبيػػػػػػػة ك التشػػػػػػػكيبلت اعبماليػػػػػػػة للعنػػػػػػػواف يف  شػػػػػػػعره. فقػػػػػػػد اسػػػػػػػتطاع

فبيػػػػزان يف الشػػػػعر الليػػػػيب اغبػػػػديث، ك َف يكػػػػن اختيػػػػاره لعنػػػػاكين قصػػػػائده اعتباطيػػػػان بػػػػل كػػػػاف يرتكػػػػز فيهػػػػا لنفسػػػػو حضػػػػوران 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر؛ نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي بلنبيتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

مزيػػػػػػػػداي مػػػػػػػػن الػػػػػػػػدالالت ك اإلوبػػػػػػػػاءات ، ك غػػػػػػػػدت عتبػػػػػػػػة قرائيػػػػػػػػة أكُف مسػػػػػػػػتقلة بًتاكيبهػػػػػػػػا ، ك  األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم منحهػػػػػػػػا
ربفػػػػػػػػز الناقػػػػػػػػد علػػػػػػػػى مناقشػػػػػػػػتها ك ربليلهػػػػػػػػا . ك يرجػػػػػػػػع  القػػػػػػػػارئ ك ى اجتػػػػػػػػذاب، تعمػػػػػػػػل علػػػػػػػػ صػػػػػػػياغتها ، ككظائفهػػػػػػػػا

  اختيار ىذا اؼبوضوع ألسباب عدة أنبها :
 قلة إف َف يكن ندرة الدراسات النقدية اليت تتخذ من العنواف يف الشعر اللييب اغبديث ؾباالن للدراسة ك البحث.  -1
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 جديدة للباحثُت ؼبوضوعات جديرة باالىتماـ يف ؾباؿ الدراسات السيميائية.  فتح آفاؽ -2
تعريف القارئ بتجربة العٌنونة يف الشعر اللييب اغبديث ، ك فهم أمباطها ك مكوناهتا، ك صيغ أساليبها ، ك تذكؽ  -3

 صبالياهتا.
الدراسة استثمار آليات اؼبنهج  ربديد اؼبنهج النقدم ، فقد حاكلت ىذهك ألف من ضركرات البحث العلمي  

اليت يقف عندىا الباحث  السيميائي، الذم أعد العنواف من أكلويات مشركعو النقدم ، فهو من أبرز العتبات النصية
 لدراسة تراكيبو ، ك فهم مقتضياتو الفنية، ك معرفة تشكيبلتو،  كظائفو التداكلية. 

، راسة علمية جديدة  يف ذات التخصصك فيو أف الدراسات السابقة تعد قاعدة أساسية ألية دكفبا ال ش
فهي تساعد الباحث على فهم حيثيات موضوعو، ك استيعاب جزئياتو الصغَتة ، ك تعرهفو دبصادره ك مراجعو ، ك سبكهنو 

ربديد ؿباكره، ك إجراءاتو، للوصوؿ إُف من تقييم اؼبنجز العلمي السابق ، ليقـو على ضوئو بصياغة أىداؼ حبثو ، ك 
 نتائج سبثل إضافة جديدة يف رصيد اؼبعرفة اإلنسانية.

 ك من أىم الدراسات السابقة اليت أفادت منها ىذه الدراسة : 

 ، 1جَتار جينيت ، عتبات ، عبداغبق بلعابد . الدار العربية للعلـو ناشركف ، منشورات االختبلؼ ، ط (1
2008 . 

 ؿباضرات اؼبلتقى الوطٍت للسيمياء ك النص األديب جامعة ؿبمد خيضر ، بسكرة (2
ضبداف ؿبسن عوض اغبارثي . العنواف يف النص الشعرم اغبديث يف اؼبملكة العربية السعودية ، دراسة كصفية  (3

 كلية اللغة العربية .الت.   –جامعة أـ القرل  –ربليلية . رسالة ماجستَت 
 العٌنونو ك سبظهراهتا يف النص اإلبداعي العريب . أمثلة كتطبيقات . ـبطوط كتاب . –عبدالرضبن كماؿ  (4

 أما خطة البحث اليت ريظًبت ؽبذه الدراسة فقد تشكٌلت معاؼبها يف مبحثُت :

   -األول : نظري:
ونة يف الشعر العريب ، سبهيدان للحديث عن ذبربة ك يعرؼ العنواف لغةن ك اصطبلحان ، ك يعرض بشكل موجز لتاريخ العنٌ 

العٌنونة يف الشعر اللييب اغبديث ك ذلك دببلحقة عناكين اؼبطبوع من الدكاكين الشعرية ك دراسة آليات 
تشكٌلها ، ك فحص اختيارات الشعراء ؽبا ، الذين سارت العٌنونة يف ذبربتهم الشعرية  ك دبركر الزمن  يف طريق 

 بداع ، ك االبتكار. اعبدة ، ك اال

  -الثاني : تطبيقي :
 كفقان للمحاكر اآلتية :  –ك يلتفت إُف دراسة العنواف يف شعر إبراىيم اؽبوٓف 

 العنواف اػبارجي ) عنواف الديواف (. -1
 النقاط اآلتية: ك يرٌكز ىذا اعبزء من البحث على –العناكين الداخلية )عناكين القصائد  -2

 طرائق استنباط العنواف.  - أ
 بنية العنواف . - ب
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 تشكيل العنواف.  - ت
 كمن الصعوبات اليت كاجهت ىذه الدراسة :

اضطراب اؼبصطلح النقدم اغبديث ، ك تعدد مفاىيمو ، ك كثرة مسمياتو ، ك اختبلؼ اآلراء حولو من ناقد  -1
 إُف أخر. 

عدـ توفر البيئة العلمية اؼببلئمة للبحث ك الدراسة، ك ذلك للظركؼ العامة اليت سبر هبا الببلد ك انعكاسها  -2
 السليب على كل مظاىر اغبياة . 

 المبحث األول ) النظري (
 أوالً : مفهوم السيمياء : ـ

 السيمياء لغًة: - أ
السومة ك السيمية ك السيمياء ك العبلمة كسـو الفرس جعل عليو السيمياء يف اؼبعجم اللغوم  ىي " ... ، 

السيمة ... قاؿ األعرايب : السيم العبلمات على صوؼ الغنم ... ك يف اغبديث : قاؿ يـو بدر : سوموا فإف اؼببلئكة 
ك قد " ... (1)قد سومت " أم اعملوا لكم عبلمة يعرؼ هبا بعضكم بعض ... ك قاؿ تعاُف " سيماىم يف كجوىهم

 ذبيء السيما ك السيميا ؿبدكدين ، ك أنشد ألسيد بن عنقاء الفزارم يبدح عميلو حُت قاظبو قاؿ:

 اهلل بحســــــــــــــــــن يــــــــــــــــــافع رمــــــــــــــــــاه غـــــــــــــــــالم
 كـــــــــــــأن الثريـــــــــــــا علقـــــــــــــت فـــــــــــــوق نحـــــــــــــره

 

 لــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــيمياء ال تشــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــى البصــــــــــــــــــــــر
 (2)وفــــــــــــي جيـــــــــــــده الشــــــــــــعري وفـــــــــــــي وجهــــــــــــو القمـــــــــــــر

 

 إذان السيمة دبفهومها اللغوم تعٍت العبلمة ، ك هبذا اؼبعٌت كردت يف قصيدة )هتكم( إلبراىيم اؽبوٓف حيث يقوؿ : 

 يـــــــــــــا مـــــــــــــن يبشـــــــــــــرنا عنـــــــــــــو لـــــــــــــو الخيـــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــتم وصـــــــــــــــــــــــــفاً فســـــــــــــــــــــــــيمتو  و إن طلب

 

 قــــــــــــــد ضــــــــــــــاع مــــــــــــــن عنــــــــــــــدنا بــــــــــــــاألمس مــــــــــــــدير
 (4)و أشــــــــــــــبور (3)بــــــــــــــو علــــــــــــــى الخــــــــــــــد شــــــــــــــلطات

 

 السيمياء اصطالحاً : - ب
( الذم Semion( إُف األصل اليونآف اؼبكوف من عنصرين )Sémiotiqueؼبصطلح ) يرجع اعبذر اللغوم

 (5)( الذم يعٍت خطاب أك علم ، ك السيمولوجيا ىي علم العبلمات. Logosيعٍت عبلمة ، ك )

( بػػػُت اعبػػػذرين Semiotics( أك )Sémiotiqueهبمػػػع مصػػػطلح السػػػيميائية حسػػػب صػػػيغتو األجنبيػػػة )
( دبعٌت إشارة أك عبلمة Sema( ك)Sémioكرد اعبذر األكؿ يف البلتينية على صورتُت )(. Tique( ك )Sémio)و 

( يصػػبح معػػٌت اؼبصػػطلح علػػم اإلشػػارات أك علػػم tique( ك)Semio، يعػػٍت اعبػػذر الثػػآف علػػم ، ك بػػدمج الكلمتػػُت )
 (6) العبلمات.

 ليزية كحدىا طبس دكاؿ ىي: ك لقد ضبل ىذه اؼبصطلح يف الدراسات الغربية تسميات عدة ، "فلو يف اإلقب 

)Semeiology - Significs - Semiotics – Seminasiology – Semiology) 
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 أما مسمياتو األخرل اليت كردت يف اؼبعاجم السيميائية اؼبختصة فهي : 

)Semasiologie – Semanalyes – sémiologie – semeiologie – Semiotique(7))  

( اإلقبليزيػػػة نبػػػا أشػػػهر ىػػػػذه Semiotics)  ,( الفرنسػػػية Sémiologieك مػػػع ذلػػػك تظػػػل التسػػػميتاف ) 
 (8)التسميات ك أكثرىا شيوعان. 

ـ حيث ، " استخدـ يف ؾباؿ 1962( إُف سنة Sémiologieك تعود بداية ظهور مصطلح السيميائية )
. أم دراسة (9)دراسة عبلمات اؼبرضى أك أعراضهم اعبسدية " ]ك يقصد بو  [الطب العبلجي أك الطب النفسي ، 

اإلشارات الدالة على مرض معُت ، أما يف ؾباؿ اللسانات اغبديثة عند الغربُت ، فيعػود الفضل يف معرفتهػا ؽبػذا 
 (10) ( ك األمريكي )شارؿ سندرس بورس(F. de Saussureاؼبصطلػح إُف السويسػرم ) فردينانػد دم سوسيػػر( )

(Charles Sandres Peirceاللذين ك ضعا األساس العلمي للسيميائية )(11) ك لكن دبصطلحُت ـبتلفُت فلقد ،
( ك التزمو األكربيوف من بعده ، ك فضل الثآف مصطلح سيموطيقا Sémiologieاختار األكؿ مصطلح سيمولوجيا )

(Semiotique  ( ، )Semeiotikeالذم أخذ بو األمريكيوف )(12) َت أف " ىذا االختبلؼ الرباصبايت ال . غ
ينفي القرب الشديد بُت اؼبصطلحُت، بل ك ترادفهما فالسيميولوجيا إذان مرادفو للسيميوطيقا ك موضوعهما دراسة أنظمة 

 . (13)العبلمات"

حاكؿ بعض الدارسُت العرب تعريف اؼبصطلح ك ترصبتو، لكنو " شهد أثناء  و في النقد العربي الحديث
 ك ذلك لؤلسباب اآلتية :  (14)نقلو إُف العربية فوضى كبَتة ناذبة عن عدـ فهم ككعي جيد للمصطلح "ؿباكلة 

" ؿباكلة تطويع اؼبصطلح ليتماشى ك سبلسة اللغة العربية ، ك تعصب الكثَت من الباحثُت للًتاث فيحاكلوف 
يف ؾباؿ الًتصبة ك التعريب ، كاالعتماد على  ، ك عدـ تنسيق اعبهود العربية(15)إهباد اؼبقابل لو يف تراثنا العريب "

ااكالت الفردية يف ىذا اؼبضمار، ك كذلك اختبلؼ مصادر الًتصبة ك األصوؿ الثقافية للمًتصبُت يف ؾباؿ اؼبصطلحات 
ت . كؽبذا َف تعتمد الدراسا (16)، ك اختبلؼ لغات اؼبصطلحات األصلية الدكلية اليت تقـو بوضع مقاببلت عربية ؽبا "

النقدية العربية اغبديثة ، ػ حىت اآلف ػ مصطلحان ؿبددان توافق عليو ، ك تقره للتداكؿ النقدم ، للداللة على مصطلح 
السيمياء ، ك قد نتج عن ذلك تعدد مسمياتو يف العربية أيضان ك تباين آراء النقاد حوؽبا . ك من أبرز اؼبصطلحات 

،  (17)، ك علم العبلمات ، سيميائية ، سيمياء ، الدالئلية ، السيموطيقا العربية اؼبرادفة ؽبذا اؼبصطلح : الرموزية
. ك للخركج من منزلق اللبس يف استعماؿ اؼبصطلح ، كتفاديا لبلضطراب ك التشتت، الذم "يؤثر يف  (18)العبلماتية

لتقدـ ، ك ؾباراة العاَف يف التفكَت العلمي العريب نفسو ، ك يعيقو عن استيعاب اؼبفاىيم اؼبستجدة ، ك عن اإلبداع ك ا
، رأل بعض النقاد العرب استخداـ اؼبصطلح الغريب دكف ترصبة أك تعريب كما ىو اغباؿ عند (19)حبوثو ك استكشافاتو "

)عبدا الغذامي( الذم يقوؿ عن حديثو عن السيميولوجية " ك لقد استعرت لو اظبو الغريب ـبالفان بذلك ما حاكلو 
. ك يقوؿ أيضان " فإٓف استخدـ عن كره مصطلح )سيميولوجي(  (20)يف تعريبو إُف مصطلحات " بعض الدارسُت العرب

 . (21)منتظران مولد مصطلح عريب وبل ؿبلو معطيان كل ما يتضمنو من دالالت"

ك قد آثرت ىذه الدراسة استخداـ مصطلح سيميائية ألنو األكثر شيوعان بُت النقاد ك الدارسُت العرب " ك 
" فمفردة السيمياء مفردة عربية ؽبا حقل دالِف لغوم ثقايف ، تشاركها فيو   (22)رب إُف الشجرة اؼبعاصبية العربيةىو األق
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اليت ىي  -أيان كانت أصوؽبا النبيوية  -السمياء. ك كلها تعٍت العبلمة السيمياء  -كلمات مثل السمة ، السيمياء ، 
 (23)ختلفة يف الثقافة العامة"نفسها منهج منتظم لدراسة األنظمة اإلشارية اؼب

ك نتيجة لبلضطراب يف استعماؿ اؼبصطلح ، ك عدـ ضبط ك ربديد ؾباؿ اشتغالو، قبد أف ؿباكلة تعريفو 
تتسم بشيء من الصعوبة ، ألهنا تصطدـ بتعدد مسمياتو " ك اختبلؼ كجهات النظر يف ربديد ىوية ىذا اغبقل اؼبعريف 

قوؿ دانياؿ تشاندلز " باستثناء تعريف السيمياء األساسي األكؿ )دراسة اإلشارات( ال . ك يف ىذا ي (24)ربديدان قاران "
 . (25)يتفق أعبلـ السيمياء على ما تتضمنو مصطلح السيميائية "

إذ يعرٌفها )سعيد علوش( يف كتابو )معجم اؼبصطلحات األدبية  (26)ك لكن ىذا َف يبنع اؼبعجميُت من ااكلة
دراسة لكل مظاىر الثقافة كما لو كانت أنظمة للعبلمة اعتمادان على افًتاض مظاىر الثقافة كلنظمة اؼبعاصرة( بلهنا " 
 .(27)عبلمات يف الواقع "

 ثانيا : مفهوم العنوان :
 العنوان لغة : . أ

جاء عن العنواف يف لساف العرب ربت مادة عنن " .. عننت الكتاب ، ك أعنتو أم عرضتو لو ك صرفتو إليو ، 
ك عن الكتاب يعنو عنا ك عننو كعٌنونة ، ك عنونتو ك علونتو دبعٌت كاحد ، مشتق من اؼبعٌت ..... عننت الكتاب تعنينان ك 

ٍت الكتاب من ناحيتو ... قاؿ ابن برم ك العنواف األثر ، ك قاؿ سوار عنيتو تعنية إذا عنونتو .... كظبى عنوانان ألنو يع
 بن اؼبضرب : 

 مـــــــــــن عنوانهـــــــــــا بعـــــــــــض لحنهـــــــــــا وتعـــــــــــرف
 

ــــــــــــدواىيا ــــــــــــي جوفهــــــــــــا صــــــــــــمعاء تحكــــــــــــي ال  (28)وف
 

 ك جاء عنو يف لساف العرب أيضاي ربت مادة عنا: 

عناه كبلنبا : كظبة بالعنواف . كقاؿ  " قاؿ ابن سيدة : العنواف ، العنواف ظبة الكتاب ك عنونو عنوتو عنوانان ك
أيضان ك العيناف ظبة الكتاب ك قد عناه ك أعناه ، ك عنونت الكتاب ك علونتو .... قاؿ ابن سيده ك يف جبهتو عنواف 

 (29)من كثرة السجود أم أثر.... " 

. ك العنواف حسب ىذا  (30)ك عرٌفو اؼبعجم الوسيط بلنو " ما يستدؿ بو على غَته ك منو عنواف الكتاب"
التعريف مرتبط بالكتاب ك ليس بالقصيدة ، ك ىو يف داللتو اؼبعجمية ، يعٍت السمة أك العبلمة ك األثر ، الذم يستدؿ 

 بو على شيء.

كقد ضبل مصطلح العنواف يف شعر إبراىيم اؽبوٓف ىذه الداللة اللغوية ، يقوؿ الشاعر يف البيت السابع من 
 قصيدتو )عتاب( :

 إنمـــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــت عنوانـــــــــــــــــــــــــاً لصـــــــــــــــــــــــــحبتنا
 

 (31)و نحــــــــــــن خلفــــــــــــك مثــــــــــــل الســــــــــــبت و األحــــــــــــد 
 

 

ك يقوؿ أيضاي ، كاصفان صباؿ سويسرا ، ك فتنة نسائها ، ك ذلك يف ختاـ قصيدتو  ) رد على هتنئة صديق بعد  
 رجوعي من سويسرا ( :
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ـــــــــــــــاً عليهـــــــــــــــا ـــــــــــــــت عنوان ـــــــــــــــا قل  فخـــــــــــــــذ م

 

 (32)فليســـــــــــــــــــــــت ىـــــــــــــــــــــــذه كـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــفات
 
 

 اصطالحاً :تعريف العنوان  -ب
يعرنؼ بلنو " مقطع لغوم أقل من اعبملة نصان أك عمبلن فنيان . ك يبكن النظر إُف العنواف من زاكيتُت : أ. 
داخل سياؽ ، ب. خارج السياؽ . ك العنواف السياقي يكوف كحدة مع العمل على اؼبستول السيميائي ، ك يبلك 

اف يستعمل يف استقبلؿ عن العمل لتسميتو ك التفوؽ عليو سيميائيان كظيفة مرادفة للتلكيل عامة . ك العنواف اؼبسمى عنو 
 "(33). 

يؤكد ىذا التعريف أف العنواف ىو النص أك العمل الفٍت كلو ، ك وبدده بلقػل من اعبملة ك ىو باإلمكاف أف 
العبلقات اللسانية ، ( يف تعريفو للعنواف بلنو " ؾبموعة من LoeHoekيكوف صبلة أك أكثر كما يرل ) لوم ىوؾ ( )

من كلمات ك صبل ك حىت نصوص  قد تظهر على رأس النص لتدؿ عليو ، ك تعيهنو ، كتشَت تواه الكلي لتجذب 
 .  (34)اعبمهور اؼبستهدؼ"

ك ىو يشَت إُف موضع العنواف يف الغالب ، كيلخص أبرز  (35)ك يعد ىذا التعريف " أكثر دقة ك مشوالن "
 .كظائفو 

 
 اريخ العّنونة :ثالثاً : ت

يبلح  القارئ للشعر العريب القدٔف غياب العٌنونة دبفهومها اغبديث، ليس فقط على مستول الدكاكين ك 
اجملاميع الشعرية اليت عرفت بُت القراء بلظباء مؤلفيها، بل أيضان على مستول القصائد " ك ال يعٍت ىذا قصدية اؼببدع 

فيو الشفاىية ، ك تعدد الغرض الشعرم يف النص الواحد دكران بارزان يف بقاء لؤلمر ، بقدر ماكاف نسقان ثقافيا لعبت 
. ك ردبا يعلل ذلك أيضان إُف اعتقاد الشعراء بلف يف الشعر " يبكن االستغناء عن (36)القصيدة القديبة ببل عنواف " 

ع ك الرمز ك اإلوباء ك اؼبفارقة ك العنواف ألف حقيقة الشعر ال تكمن يف اغبدكد ك اؼبقوالت ك اؼبفاىيم، بل يف االيقا 
. ك قد أكجد الشاعر العريب القدٔف طرؽ ك بدائل أخرل لعٌنونة قصائده منها : تسمية (37)االنفتاح على اؼبطلق "

. ك ردبا ؽبذا كاف النقاد يبدحوف حسن االستهبلؿ ك يفاضلوف بُت االبتداءات  (38)القصيدة حبرؼ ركيها أك دبطلعها
 .(39)الشعرية 

يف بداية العصر اغبديث ، َف يلتفت الشعراء إُف العنواف ، " فقد ضبلت دكاكين أقطاب كرموز شعراء  ك
اؼبدرسة الكبلسيكية أظباء أصحاهبا ، مثل الشوقيات ، ديواف حاف  إبراىيم ، ديواف معركؼ الرصايف ك غَتىم. ك 

اعبنسي ، ك وبتف  بكلمة كاحدة مركبة من اسم  يبلح  أف مبط العٌنونة يف اؼبثاؿ األكؿ )الشوقيات( " يبحو التعُت
الشاعر شوقي ك إضافة عبلمة نسبة صبع اؼبؤنث إُف اسم الشاعر الذم أصبح معرفان بالبلـ . كبذلك نقرأ يف الكلمة 

ك ىذا النمط من العٌنونة متداكؿ يف القدٔف العريب  ، ك إف كاف  (40) الواحدة كبلن من اسم الشاعر ك قصائده ......"
ديواف معركؼ الرصايف ( من مصطلح  –نادران ، ك يتللف مبط العٌنونة يف اؼبثالُت الثآف ك الثالث )ديواف حاف  إبراىيم 

 (41) )الديواف( الذم يدؿ على تعيُت جنس النص األديب ، ك ىو الشعر ك من اسم )الشاعر(.
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ك دبركر الوقت أصبح الشاعر اغبديث يعي أنبية العنواف ، ك اسًتاتيجياتو ، ك أبعاده الداللية ك الرمزية ك 
اعبمالية ، ك دكره الفعاؿ يف التلثَت على اؼبتلقي ، ك فرضت عليو مستجدات اإلبداع الشعرم ك معطياتو ، اليت من 

، خوض ذبربة العٌنونة، (42)لتجديد ك دكاعي النشر ك متطلباتو أبرزىا الوحدة اؼبوضوعية للقصيدة، ك التلثر بتيارات ا
فلخذ يعمل ذىنو ، ك يشحذ قروبتو ك يستدعي ـبزكنو الثقايف ، ليظفر بعنواف غٍت باإلوباءات ك اإلشارات ، ك على 

 قدر من الشاعرية ك الًتميز ، ك التكثييف .

للشاعر )علي الرقيعي( بداية ظهور العنواف يف ك يف الشعر اللييب اغبديث ، دشن ديواف )اغبنُت الظامئ( 
فقد عيرفت بلظباء أصحاهبا ، ك  (43)الدكاكين الشعرية اؼبطبوعة ، أما الدكاكين األخرل اؼبطبوعة ك السابقة ؽبذا الديواف 

 ديواف –ديواف عبدا وبي الباركٓف (44) –ديواف أضبد البهلوؿ  –ىذه الدكاكين ىي ) ديواف مصطفى بن زكرم 
 .(45) الباركٓف(

ك ىذا يعٍت أف الشاعر اللييب يف بداية العصر اغبديث ، اتبع هنج اؼبدكنات الشعرية القديبة، اليت أعدت 
 العنواف أمران ال ضركرة لو ك فبا ذبدر اإلشارة إليو أف القصائد يف الدكاكين السابقة قد خلت ىي األخرل من العناكين. 

"  يقوؿ " عناكين القصائد من (46)" ك ىو أكؿ ديواف شعر لييب مطبوعفهذا ؿبقق ديواف مصطفى بن زكرم 
. كيستثٍت من ىذا اغبكم قصيدة ) حكم الغراـ (. (47)كضع ؿبقق الديواف ، أما الشاعر فلم هبعل لقصائده عناكين"

. ك ىذا  (48)حيث كتب يف ىامش صفحتها األكُف " عنواف ىذه القصيدة ك عناكينها الداخلية من كضع الشاعر "
دليل على أف الشاعر مصطفى بن زكرم علي كعي بقضية العٌنونة ، ك إمبا ذباىلها عمدان برغبتو ، ك اختياره ، ؾباراة ؼبا 

 ىو شائع يف عصره.

ك رغم أف ؿبقق الديواف َف يوضح منهجو يف عٌنونة القصائد ، إال أنو يبلح  من خبلؿ قراءهتا أف أغلب إف 
بطة من متوف القصائد، ك ىي يف تركيبها اللغوم مكونة من كلمة أك أكثر، كجدىا ؿبقق َف تكن كل العناكين مستن

 الديواف ربمل مدلوالت النص، ك مركزيتو، فانتخبها لتكوف عنوانان لو .

أما الشاعر سليماف الباركٓف ، فكاف يشَت يف بداية كل قصيدة إُف مناسبتها ك موضوعها ، ك زمن إلقائها . 
كُف اليت افتتح هبا ديوانو ، كتب يف أعلى القصيدة " ك قلت القصيدة اآلتية يف مدح جبللة موالنا ففي قصيدتو األ

السلطاف عبداغبميد، يـو احتفالنا بافتتاح مدرسة يفرف اؼبعركفة اآلف بالباركنية ، ك قد حضر سعادة عزت باشا متصرؼ 
ربيع  12خطبت هبا بعد خطبة الباشا، ك كاف ذلك يـو  اللواء إذ ذاؾ، ك اؼبوظفوف ك كافة األعياف من ببلد متعددة ك

. ك كتب يف بداية قصيدة أخرل " ك قلت يف االحتفاؿ بلكؿ السنة الثانية ك تعهدت  (49)ىجرية " 1322األكؿ سنة 
. ك دٌكف أيضان يف بداية قصيدة ثالثة " قلت مهنئان اعبناب (50)بلف أنظم كل سنة قصيدة على ىذا البحر ك الركل"

ك كتب كذلك يف بداية قصيدة رابعة "  (51)ألفخم عزت باشا متصرؼ لواء اعببل الغريب اؼبذكور يف االحتفاؿ السابق "ا
 . (52) ك قلت كاصفان طرابلس ك أىلها ...."

يبلح  أف السطور اليت كتبها الشاعر سليماف الباركٓف أعلى القصائد السابقة ، ك سبقت النص الشعرم ، 
 .(53)فهـو االصطبلحي ، إمبا ىي ملخص نثرم وبدد غرض القصيدة ك دكافع كتابتها"ليست عناكين باؼب
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ك البلفت للنظر ، أف ديواف )اغبنُت الظامئ( للشاعر )علي الرقيعي( ، ك إف سجل البداية التلسيسية لظهور 
ل عٌنونة الدكاكين ، فلقد ظهرت بعده العنواف يف الدكاكين الشعرية الليبية اؼبطبوعة إال أنو َف يكن حدان فاصبلن لنهاية ذباى

 دكاكين شعرية خلت من العناكين. ك ىذه الدكاكين تصنف إُف ثبلث ؾبموعات ىي على النحو التاِف :

دكاكين شعرية طبعت ك أصحاهبا على قيد اغبياة ، ك لكنهم َف يهتموا بعنونتها ، ك عمدكا أف  المجموعة األولى :
ال يريدكف األخذ هبا كما على سبيل اؼبثاؿ اعبزء األكؿ من ديواف إبراىيم  (54)حديثة "  زبلو دكاكينهم منها فهي " بدعة
 اؽبوٓف ، ك ديواف أضبد الفقيو .

دكاكين ؿبققة عن أصوؿ ـبطوطة ال ربمل عناكين ، ك فٌضل ؿبققوىا تقديبها يف صورة أمينة  المجموعة الثانية :
باألمانة العلمية كقواعد التحقيق السليم ، كما يف ديواف أضبد الشارؼ  لؤلصل الذم تركو عليها أصحاهبا، كذلك سبسكان 

، الذم صبعو الشاعر يف حياتو لكنو طبع بعد كفاتو. ك يف ىذا يقوؿ )علي مصطفى اؼبصرايت( ػ الذم كاف لو الفضل أف 
ـ ... 1948ُف الوطن العزيز عاـ يرل نتاج الشاعر النور ػ  يف اؼبقدمة اليت كتبها للديواف " مث أتيحت لو فرصة العودة إ

ك كاف أكؿ لقاء مع الشاعر أضبد الشارؼ ....ك كنت أٌف عليو أف هبمع شوارده ك يضم مبعثراتو ، ك كاف أضبد 
تقدـ بو العمر ، ك قعد يف عزلتو ، ك ظل رىينان يف بيتو، يف   ]كلكن[الشارؼ تواقان أف يرل ديوانو ؾبموعان مطبوعان .. 

أيب العبلء اؼبعرل ك مضى الشيخ الشاعر إُف الشوط النهائي ، ك سار على الدرب ، ك انتقل إُف رضبة عزلة تشبو عزلة 
 (55)أكسع من دنيا الناس ...... "

ك قد خلت قصائد ىذا الديواف كذلك من العناكين ، كقاـ )على مصطفى اؼبصرايت( هبذه اؼبهمة . يقوؿ 
العناكين يف رأس القصائد ك اؼبقطوعات من عندنا  (56) تياره للعناكين " ....اؼبصرايت موضحان الطريقة اليت اتبعها يف اخ

 .( 57)فالشاعر َف هبعل لقصائده عنواف ك قد حاكلت أف أجعل عنواف القصائد مبلئمان ؼبوضوعها "

ذلك دكاكين مؤسسة على اعبمع ، ك ىو عملية صعبة تتطلب اعبهد ، ك الوقت  ،ك الصرب  ،ك  المجموعة الثالثة :
لتبعثر مادة البحث يف بطوف الكتب ك الدكريات ، ك ىذه ليست دائما اغبصوؿ عليها باألمر اليسَت. كقد آثر جامعو 

رجحوا  أف منح عناكين  –أغلب الظن  –ىذه الدكاكين الشعرية أف يستعاض عن العٌنونة باسم مؤلف الديواف. فهم 
ا عبلكة على ذلك " فإف كضع عنواف للكتاب من تلليف الغَت ؽبذه اجملاميع الشعرية ىو تعدم على اختصاص أصحاهب

أمر صعب ، ألف ىذه اؼبهمة اعبليلة الكاتب أقدر الناس على القياـ هبا ، فهو الذم عاش مع فكرتو قبل أف تولد ، ك 
 سطوره ك  ىو الذم كضع عناصره ، ك قسم أبوابو ك فصولو ، ك حرر قضاياه ، ك مسائلو ك كتبو حرفان حرفان ، ك لو بُت

كلماتو معاًف بواطن ال يعلمها إال ىو . فكيف ال يكوف أقدر الناس على القياـ بتلك اؼبهمة ، بل أْفى يستطيع أحد أف 
 . (58)ينازعو أىلية القياـ هبا ؟"

ك فبا ذبدر اإلشارة إليو ىنا أف ديواف )الشاعر إبراىيم األسطى عمر( الذم صبعو أكؿ مرة كل من  
ماف الدالؿ(  ك )عبداللطيف شاىُت(، ضبل عنواف )ديواف البلبل ك الوكر( ك ذلك يف طبعتو األكُف اليت )عبدالباسط سلي

ـ، ك خبل من العٌنونة يف طبعتو الثانية اليت صبعها ك حققها 1967صدرت عن مطبعة ـ. ؾ. االسكندرية عاـ 
 )عبدالباسط الدالؿ( ، ك صدرت عن دار الفاتح للطباعة ك النشر درنة .
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اليت سردىا كتاب -ك مع كل ما سبق إذا أردنا أف قبرم قراءة إحصائية للدكاكين الشعرية الليبية اؼبطبوعة 
معجم اؼبؤلفات الليبية اؼبطبوعة يف األدب اغبديث ، ك اليت زبلو من العناكين قبدىا ال سبٌثل إال نسبة ضئيلة بلغت 

 كمائتُت ديواف تصدر العنواف صفحة غبلفها اػبارجي.  ثبلثة عشر ديوانان تقريبان من إصباِف اثنُت ك ثبلثُت

كىذا يعٍت أف الشاعر اللييب اغبديث ازداد كعيو بالعٌنونة ، ك أدرؾ أف العنواف " ىو مرآة النسيج النصي ك ىو 
يف بعديو الدافع للقراءة ... ) لذا ( فاألنبية اليت وبظى هبا العنواف، نابعة من اعتباره مفتاحان يف التعامل مع النص 

الدالِف ك الرمزم .... ك )أنو ( ال يبكن ألم قارئ أف يلج عواَف النص أك الكتاب، ك تفكيك بنياتو الًتكيبية ك الداللية 
ك ؽبذا كٌظف طاقات اللغة ك ( . 59)، ك استكشاؼ مدلوالتو ك مقاصدىا التداكلية ، دكف امتبلؾ اؼبفتاح أم العنواف " 

ينو أكرب قدر من اإلبداع ك الطرافة ، كما نوع يف تراكيبها اللغوية ، ك تشكيبلهتا اعبمالية ، أدكاهتا الفنية ليحقق لعناك 
فتميز بعضها بالطوؿ نسبيان ، كما يف ديواف ) أناشيد عن اؼبوت ك اغبب ك اغبرية ( مد فرحات الشلطامي ، ك ديواف 

الفزآف ، ك ديواف ) وباصرىا اعبميع ك تشرؽ كخيوط )دمى يقاتلٍت األف ك القنديل الضائع يف اؼبدف الوثنية ( لعلى 
، ك اعتمد يف دكاكين أخرل على اإلهباز الشديد حيث قبد عناكين تتللف من كلمة (60)الضياء ( لعمر ساَف اغباجي 

( مد كاحدة مثل ديواف )قرييت( ؼبفتاح عبدالرازؽ مناع ، ك ديواف )الباقة( لعبدالسبلـ ـبتار سناف ، ك ديواف )رياحُت 
. ك على مستول تشكيبلت العنواف ، اجتهد الشاعر اللييب أف تتسم باالبتكار ، ك التفرد ، ك الغرابة   (61)عبدا معيتيق

لعبلء عبداؽبادم فمثل ىذا العنواف يسمى " عنواف صدمة )فهو ( يشوش ذىن  (62) كما يف ديواف )حليب الرماد (
 الكلمات اليومية ، إُف عاَف مسكوف باغبركة ك السكوف يف آف كاحد، ك اؼبتلقي ، ك يستفزه ، ك ىبرجو من ركتُت

 .(63)يعصف بالرتابة ك يقتلع جذكر التجانس اؼبوىم باؼبعٌت لينتقل باللغة إُف البلمتجانس ك البلمللوؼ"

 –ديك اعبن الطرابلسي  -كأتكل يف دكاكين أخرل على خاصية التناص ، كما يف الدكاكين )كتاب اؼبقامات 
ك بدخوؿ العنواف ... دائرة ( 64)رحلة الشنفرم  ( ؼبفتاح العمارم ، ك ديواف ) عربيدان كاف رامبو( لفوزية شبليب . 

التناص تصبح مهمة قراءتو ك تلكيلو مغامرة تفرض على من ىبوضها التزكد بعناصر الثقافة اليت أنتجتو ، أك بًتسانة من 
 (65)يل الذم يعطي العنواف حقو ، ك يساعده على اإلنتاجية اؼبوسومة بطبيعتو".األدكات اإلجرائية اليت سبٌكنو من التحل

ك انعكاسان لثورة التجديد يف الشعر العريب ، ك استجابة ن لنداء التغيَت ، ك للهزات اغبداثة ، قبد دكاكين تتمرد 
صد بو كسر نظاـ الكتابة اؼبللوؼ، على نظاـ اللغة اؼبللوؼ ، فتبٍت عناكينها على خاصية " االنزياح الكتايب الذم يق

لفرج العشة  (BARFLY)فيظهر العنواف مكتوبان حبركؼ أجنبية كما يف ديواف  (66)هبدؼ زيادة الدالالت اؼبمكنة"
(67). 

ك عبلكة على تشكيبلت العنواف السابقة قد ىبتار الشاعر عنواف إحدل القصائد لتكوف عنوانان للديواف كلو " 
العنواف اؼبختار من ظبات داللية سيميائية زبتزؿ عصارة التجربة الشعرية ، اؼبستمدة من رحيق ك ذلك ؼبا يتوفريف 
غدان يستقبل  –أغنية اؼبيبلد  –، ك مٌثل ذلك عناكين دكاكين خالد زغبية التالية : ) السور الكبَت  (68)القصائد ؾبتمعة "

 .(69)إيقاعات متداخلة( –الربيع 

الشعر اللييب اغبديث إضافة جديدة إُف اإلبداع الشعرم ، ك غدا عتبة أساسية من ك ىكذا شٌكلى العنواف يف 
 (70) عتبات النص ، تستدعي الوقوؼ عنده ، لكشف ـببوءاتو ، ك معرفة أبعاده اعبمالية ك الفنية.
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 المبحث الثاني  )التطبيقي (
استقر الرأم يف اعبانب التطبيقي من ىذه الدراسة ، على تقصي سيميائية العنواف يف شعر إبراىيم اؽبوٓف ؛ 
ألنو شاعر لو مكانتو يف الشعر اللييب اغبديث ، امتلك ـبزكنان ثقافيان ، كذبربة حياتية خصبة ، كاف ؽبا أثرىا يف نتاجو 

ية تعد حقبلن خصبان للنقد ك التحليل . ك رغم أف الشاعر َف يبنح الشعرم ، الذم ضبل ظبات أسلوبية ، كخصائص تعبَت 
اعبزء األكؿ من ديوانو عنوانان ، ك كذلك فعل ؿبقق اعبزء الثآف لديوانو ، إال أف عناكين قصائده تشَت إُف أف اختياراتو 

موقعيان ، ك تركبيان ، ك صباليان ، ك ] فهو [ يعتٍت تشكيبلهتا  (71)ؽبا ربكمها "معايَت داللية ك ضوابط كجدانية كأفق فنية 
كما تنفرد ك تتمايز بوظائف خاصة ، تفرض هبا كجودىا ، كنص يتمتع بقدرة داللية ،    (72)دالليان ، ك ذباريان "

 تستقطب الدارسُت كالنقاد ك الباحثُت " .

 ك قد ضم ىذا اعبانب من الدراسة ااكر اآلتية:

 (. العنواف اػبارجي )العنواف الغبليف - أ
 العنواف الداخلي )عناكين القصائد ( ك يبحث يف النقاط التالية:  - ب
 آلية استنباط العنواف.  -1
 بنية العنواف . -2
 تشكيبلت العنواف.  -3

 
 العنوان الخارجي العنوان )الغالفي( ) المركزي ( -1

مؤلفو ، يتصدر العنواف اػبارجي صفحة الغبلؼ األمامية ك يعرنؼ بلنو " اسم يعطي للعمل األديب من طرؼ 
. ك ىو " للكتاب كاالسم للشيء بو يعرؼ ، ك بفصلو يتداكؿ ك  (73)حيث يصفو ، أك على األقل يوضح ؿبتواه"

 (74)يشار بو إليو ، ك يدؿ بو عليو ، ك وبمل كسم كتابو...."

 ك يعد العنواف اػبارجي يف الدكاكين ك اجملموعات الشعرية مدخبلن لنصوص عدة هبمعها كيدؿ عليها " عرب
ك ىو صورة كلية ربدد ىوية اإلبداع ، ك ذبمع شذراتو ، يف بنية مقوالتية ،  (75)كظائفو الشكلية ك اعبمالية ك الداللية "

 .( 76)تعتمد على االستعارة ك الًتميز "

ـ ، ك قد خلت 1966من اعبزء األكؿ من ديواف اؽبوٓف سنة  -حىت اآلف  -ظهرت الطبقة األكُف ك الوحيدة 
، ك اعتلى اسم الشاعر بدالن منو أعلى صفحة الغبلؼ األمامية، ك كتب بلوف أسود ك خبط عريض ، "  من العنواف

، ككلف النصوص الشعرية تتجمع يف بؤرة ذات مبدعها ، تعلن عن حضورىا من  (77)للداللة على اؼبلكية ك االشهار"
اف، عرب إيقاعها اؼبثبت لؤلنا ، لتعتد بنفسها خبللو ، ك يف ىذا تلكيد على كجود ذات الشاعر ، " ك سلطتو على الديو 

 (78)ذاتان قائمة باستقبلليتها اؼبرجعية ك الفكرية ".

كذلك خبل اعبزء الثآف من ديواف الشاعر من العٌنونة ، ك احتل اسم الشاعر مكاف العنواف، متميزان بلونو 
ؿبقق اعبزء الثآف من ديوانو ، كفيُت للتقاليد  األسود الغامق ك خطو السميك. ك هبذا الصنيع يكوف كل من الشاعر ، ك
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الشعرية اليت سار عليها الشعر العريب القدٔف ك منها إنباؿ عٌنونة الدكاكين الشعرية اليت ضبلت أظباء أصحاهبا ، ك كاف ؽبا 
 فضل سبيزىا كسط ركاـ الكتب.

 العنوان الداخلي )عناوين القصائد( -2
ن أنبيتو يف أنو " ليس فقط ىو أكؿ ما نبلح  من النص يف شكلو العنواف من أبرز عتبات النص ، ك تكم

 .( 79)اؼبادم ، ك لكنو عنصر سلطوم منظم للقراءة ، ك ؽبذا التفوؽ تلثَته الواضح على كل تلكيل فبكن للنص " 

 ك مقاربة للعنواف الداخلي يف شعر إبراىيم اؽبوٓف ، تتطلب دراستو كفقان للمحاكر اآلتية :

 تنباط العنواف .أ ػ آلية اس
 ب ػ بنية العنواف .

 جػ ػ  تشكيل العنواف .
 

 آلية استنباط العنوان  - أ
العنواف عبلمة سيميائية ك مدخل أكِف لقراءة النص الشعرم ، " ال يبكن زبطيو أك ذباىلو  إف أراد القارئ 

  (81)ك "ىو يقـو على حرية انتقاء الدكاؿ يف تراكيبها ك تشكيبلهتا  (80)التماس العلمية يف التحليل ك الدقة يف التلكيل"
ك آلية استنباطها ك اختيار العنواف اؼبناسب للقصيدة عملية صعبة فيها معاناة ك مكابدة ، ك تتحكم فيها قصدية 

فالعناكين "  ( Rolane Barth الشاعر ك رؤيتو  الفكرية ، ك خلفيتو الثقافية ، ك دكافعو النفسية. يقوؿ )ركالف بارث
عبارة عن أنظمة داللية سيميائية ، ربمل يف طياهتا قيمان أخبلقية ، ك اجتماعية ، ك أيدلوجية، ك ىي رسائل مسكوكة 

 . (82)مضمنو لعبلمات دالة مشبعة برؤية العاَف يغلب عليها الطابع اإلوبائي"

سو ك يعمل فكره، ك يلخذ كقتان يف التدبَت ك ك الشاعر كحدة يتحمل مسؤكلية اختياره للعنواف،ك ىو هبهد نف 
التلكيل لتوليده ك ربويلو ليصبح بنية ؽبا أبعادىا ك إوباءاهتا . أما العناكين اليت يضعها غَت الشاعر ، فإهنا ال تزيد عن  

قاـ ، ك السؤاؿ الذم يطرح نفسو يف ىذا اؼب  (83) كوهنا اقًتاحات عناكين تنبع من تلكيل أصحاهبا للعمل الشعرم .
 مىت يوضع العنواف قبل النص أـ بعده ، ك كيف ىبتاره الشاعر ؟. 

إف القوؿ بلف العنواف سابق للقصيدة ، يعٍت أهنا "ىي التابعة ك ىو األصل، ك ىذا أمر ما عرفو الشعر من 
ك قد  –خاصة قبل ألف عٌنونة القصائد بدعة حديثة ، أخذ هبا شعراؤنا ؿباكاة لشعراء الغرب ك الركمانسيُت منهم 

. إذان العنواف يف القصيدة ىو  (84)مضى العرؼ الشعرم عندنا ػبمسة عشر قرنان أك يزيد دكف أف يقلد القصائد عناكين"
آخر ما يكتب فيها ، كالقصيدة ال تولد من عنواهنا ، ك إمبا العنواف ىو الذم يتولد منها ، ىذه إشكالية فنية كما يرل 

بعد كتابة القصيدة، " ىو عنواف غَت شعرم ، جاء يف حالة غَت شعرية ، ك ىو قيد  الغذامي فالعنواف الذم يدكف
للتجربة فرض عليها ظلمان ك تعسفا ؛ ألف الشاعر كتبو بعد أف عاد " من ىيامو ك رجع لو كعيو ، قفز عقلو يف رأسو 

ن أنو بذلك يصلح القصيدة ، بينما لينتهك حرمة القصيدة فيعدؿ بيتان كيبدؿ كلمتو ك يضع عنوانان ، ك الشاعر عادة يظ
.  ك مع ذلك فإف الغذامي ال ينكر أف العنواف " ىو عادة  أكرب مايف القصيدة إذ لو الصدارة ، ك يربز (85)ىو يفسدىا"

متميزان بشكلو ك حجمو ، ك ىو أكؿ لقاء بُت القارئ ك النص  ك كلنو نقطة االفًتاؽ حيث صار ىو أخر أعماؿ 
 (86) ماؿ القارئ.الكاتب ، ك أكؿ أع
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ك تدؿ اؼبؤشرات أف العنواف يف شعر إبراىيم اؽبوٓف ال يسبق القصيدة ك إمبا يولد زمنيان بعدىا ، ك قد استطاع  
 (87)الشاعر أف هبمع بُت  "القيمة الفنية ك الشعرية للعمل الشعرم يف شقيو النص ك العنواف "

، كحديثنا عن شعرية النصوص اؼبعركضة بعد ك ىكذا صار " باإلمكاف أف نتحدث عن شعرية العنواف 
العنواف ، ك ىذه الشعرية " منفردة تتبع شعرية النص ك ليست منغمسة فيها فلكل من العنواف ك النص شعريتو ، 

 .  (88)الختبلؼ التجربة، ك الفارؽ الزمٍت بُت كالدة كل منهما"

 الحق للنص ك ليس سابق لو ما يلي: ك من اؼبؤشرات الدالة على أف العنواف يف شعر إبراىيم اؽبوٓف

تسعة أبيات شعرية خلت من العنواف ، ك قد استقلت كل ؾبموعة  140ك ردت يف اعبزء األكؿ من ديواف الشاعر ص  (1
أبيات بفكرة معينة ففي األبيات الثبلث األكُف يشكو الشاعر من تنكر أصحابو لو ك ابتعادىم عنو ، ك يف البيتُت 

ت يكشف عن رأيو يف التاريخ ، فهو عنده ؾبرد تزكير ك كذب ، ك يكرر يف األبيات األربعة األخَتة التاليُت ؽبذه األبيا
 شكواه من أصحابو النصرافهم عنو إُف من يبلك الثركة كاؼباؿ.

ك البلفت للنظر أف كجود بيت مفرد أك أكثر يف هناية القصيدة ، ىبالف حرؼ الورل الذم التزمتو ، تكرر أكثر من مرة 
، ك البيتُت  132، ك البيت األخَت ص  139يف اعبزء األكؿ من الديواف ، كما ىو اغباؿ يف البيتُت األخَتين ص 

، ك يبدك أف الناشر قد أدرؾ ىذا األمر ففصل بُت منت  137، ك األبيات الثبلث األخَتة ص  116األخَتين ص 
 القصيدة ، ك ىذه األبيات اؼبفردة ، بفواصل ليميزىا القارئ. 

ك ال نعلم ما تفسَت ذلك "  أىو الضياع الذم حاؽ بالقصائد ، حىت أتت على معظمها فلم يبق فيها إال ىذه 
على معاعبة األمور هبذا الشكل ؟ ، أـ ىو الًتؼ الشعرم  األبيات ؟ أـ ىو اإلهباز الشعرم ، الذم ضبل )الشاعر(

 .( 89)الذم أصبح فيو الشعر عند فئة من الشعراء بضاعة تسرل بو اؽبمـو ك تقضي بنظمو األكقات؟
يف  16 – 15جاءت قصيدة بدكف عنواف مكونة من ستة عشر بيتان ك مكتوبة خبط الشاعر ك ذلك يف الصفحتُت  (2
 .  (90)عبزء الثآف من الديواف ، كضعت لَتل القارئ مباذج ـبطوطة من شعر الشاعرا (3
صرح ؿبقق اعبزء الثآف من ديواف الشاعر يف اؼبقدمة اليت كتبها للديواف بلنو كجد بعض القصائد ببل عناكين فوضع ؽبا  (4

 عناكين تتناسب كموضوع القصيدة. 
كين القصائد اليت اختارىا ؿبقق الديواف، زبتلف عن العناكين اليت اختارىا ك فبا ذبدر اإلشارة إليو ىنا ، أف بعض عنا

 الشاعر عند نشره لتلك القصائد يف الدكريات الية ، ك ىذا يعٍت أمرين : 
أف الشاعر يكتب القصيدة مث يفكر يف منحها عنواف عندما يريد نشرىا " أم أف العامل االقتصادم التسويقي  أولهما :

 شركط النشر ك متطلباتو ، كانت كراء عبوء الشاعر إُف عٌنونة قصائده.  . ك (91)"
أف ؿبقق الديواف ، َف يطٌلع على النتاج الشعرم للشاعر ، اؼبنشور يف الدكريات الية . ك اعبدكؿ التاِف  ثانيهما :

اليت اختارىا الشاعر ؽبذه يوضح عناكين القصائد كما جاءت يف اعبزء الثآف من ديواف الشاعر ك العناكين األخرل 
 القصائد ، عندما نشرىا يف الدكريات الية .
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 ت
عنوان القصيدة في 

 الديوان
 اسم الدورية و تاريخ صدورىا عنوان القصيدة في الدورية

 من كحي ىوف زياريت إُف ىوف 1
 صحيفة طرابلس الغرب

 5ـ ص1962/  7/  29

 سهم الصديق الذم كنت تلمنو مناجاة أندلسية 2
 –ـ 1956يونية  21صحيفة الزماف ، الثبلثاء . 
 2ص

 ا يشفيهم (2كشاية ) 3
 -ـ  1967أبريل  20صحيفة الرقيب اػبميس 
 2ص

اغبرب اإلسرائيلية  4
 العربية

 –ـ 1967يونيو  22صحيفة الرقيب ، اػبميس  لوال ربيزكم ما قاـ قائمهم
 2ص

 الصابركف ؽبم أجر ك مغفرةك  زلزؿ اؼبرج 5
 –ـ 1963فرباير  27صحيفة برقة اعبديدة ، 
 2ص

6 
رد على هتنئة صديق 
بعد رجوعي من 

 سويسرا
 2ـ ، ص1966مايو  3صحيفة الزماف ،  خدكد كالورد شذل ك  حسنان 

 إُف الغنام رد حلواف 7
 –ـ 28/9/1963صحيفة الزماف ، السبت 
 6ص

 مسك اػبتاـ (2رد الشمعة ) 8
 –ـ 1965مايو  13صحيفة الرقيب اػبميس 
 2ص

 الكربيت )مساجلة بُت الغنام ك اؽبوٓف ( مصنع الكربيت 9
 –ـ 1966سبتمرب  4صحيفة الرقيب  اػبميس 
 2ص

 2ـ ص1962صحيفة الرقيب ـ فرباير ،  رد على عتاب 4رد  10

 5رد  11
شهر مضى دكف أف تليت لتهنئيت لكنٍت 

 سوؼ أرض عذرؾ اآلنا
،  1964ديسمرب  24الرقيب اػبميس صحيفة 

 2ص

 ك اشرب من البحر كي يرتوم ظمل (2رد على صديق ) 12
ـ ،  1966مايو  17صحيفة الزماف الثبلثاء 
 5ص

 كانوا ك كنا ك كاف الود ثالثنا (1رد على صديق ) 13
، ص  1966يونيو  1األربعاء  –صحيفة الزماف 

2 

 إُف مشعة (1رد مشعة ) 14
،  1965أبريل  29، اػبميس صحيفة الرقيب 

 2ص
 

توضح قراءة اعبدكؿ السابق ، ك تفحص العناكين ك اؼبوازنة بينها ، أف الشاعر يبلك خربة ك حسن فٍت 
بالوسائط اإلعبلمية ، ك اؼبكونات التعبَتية للخطاب اإلشهارم ، ك ىو أكثر إدراكان للخصائص التجارية ك اعبمالية 

 اعبيد ، الذم يعمل على ربريك مثَتات القراءة لدل اؼبتلقي ليحقق جبدارة كظيفتو التواصلية .للعنواف 

 ك القارئ للشعر اؽبوٓف يبلح  أف آلية استنباطو للعنواف ازبذت األشكاؿ التالية :
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 العنوان الموضوعاتي:  (1
القارئ يف كقت  ك ىو الذم يكشف مضموف القصيدة ، ك يلوح بفكرهتا العامة ، ك يعمل على إدخاؿ

.  (92)مكرب إُف عواَف النص ك فضاءاتو الشعرية ، ك ىو "عنواف شفاؼ تنساب فيو الدالالت ك اؼبقاصد بشكل يسَت "
.  ك ىكذا جاء يف شعر (93)ك يعد العنواف اؼبوضوعايت "األكثر استعماالن ك تداكالن يف الساحة األدبية ك الفكرية اليـو "

( مرة ، 44أعلى نسبة حضور يف ديواف الشاعر جبزئيو األكؿ كالثآف ، فقد كرد اعبزء األكؿ ) إبراىيم اؽبوٓف ، فقد سجل
عيد  –زيارة ىوف  –ـباطبة اغبوت  –( مرة ، ك من أمثلتو يف اعبزء األكؿ ) ترحيب 139ك يف اعبزء الثآف )

 .(95) َت(الفق –حديث مع كلب  –الصيدِف  -كمنو يف اعبزء الثآف )شعارات   (94)األضحى(
 . (96)تعزية  –رثاء  –ك من مباذجو أيضان كل العناكين اليت تشَت إُف أحد األغراض الشعرية مثل: ىجاء 

ك ىذه العناكين حققت التعالق بُت عنواف القصيدة ك مضموهنا ، ك كانت تلخيصان كتكثيفان للمنت الشعرم 
 .( 97)ألهنا سبنح القصيدة خاصية اإلصباِف يف العنواف ك التفصيل يف اؼبضموف "كتعد " ظاىرة أسلوبية تستحق التلمل 

 
 االستنباطي: العنوان (2

ك ىو العنواف اؼبستل من منت القصيدة ، حيث يقـو الشاعر بًتشيح كلمة أك أكثر مػن داخػل الػنص الشػعرم 
 يف اؼبنت. ، تكوف عنوانان لو ، دكف تغيَت أك ربوير يف صيغتها األصلية، اليت كردت 

( ثػبلث ك طبسػُت مػرة يف 53( سػت مػرات يف اعبػزء األكؿ مػن ديػواف الشػاعر ك )6ك قد ذكر ىػذا العنػواف )
 ضوضاء ( –  (99)ىيهات –  (98)اعبزء الثآف . ك مثل ىذا العنواف قد يكوف كلمة مثل )زيارة مرحبان 

 ( .  (101)نساف ك العلمقسا دىرل ػ اإل -   (100)أيها العاـ –أك كلمتُت مثل ) ماذا أقوؿ 
 ( . (102)هتنئة خرجت عن اؼبوضوع –أك أكثر من كلمتُت مثل ) طمع العمياف يف العور 

ك قد يضرب الشاعر خباصية االقتصاد اللغوم للعنواف عرض اغبػائط فيختػار صػدر بيػت ، كرد يف القصػيدة ، 
دعػٍت  – (104)لػوال ربيػزكم مػا قػاـ  قػائمهم – (103)الصػديق الػذم كنػت تلمنػوليكوف عنوانػان ؽبػا كمػا يف العنػاكين )سػهم 

خػدكد   – (107)ك الصػابركف ؽبػم أجػر ك مغفػرة – (106)دع عنػك دنيػا ال يػدـك نعيمهػا – (105)أدافع عن أىل الفويهػات
فػػبل  – (110)الثنػاكػانوا ككنػا ك كػػاف الػود ث  – (109)ك اشػػرب مػن البحػر حػىت ترتػػوم ظمػلن  – (108)كػالورد شػذل ك حسػنا
( ك قػػد هبػػرم الشػػاعر حػػذفان يف صػػدر البيػػت كمػػا يف (112)أتػػآف ردؾ يػػا قاضػػي اجملػػانُت – (111)تسػػلؿ فػػديتك كيػػف كنػػا

( الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغتو يف (113)العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف ) َف تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردان 
تكحػػػػػػل  ك العنػػػػػػواف ) لػػػػػػيس ال (114)صػػػػػػدر البيػػػػػػت األكؿ مػػػػػػن القصػػػػػػيدة ) ك قيػػػػػػد علينػػػػػػا َف تكػػػػػػن نػػػػػػاره بػػػػػػردان(

ك كػػذلك العنػػواف  (116)اػػور مػػن البيػػت األكؿ مػػن القصػػيدة ىػػو ) لػػيس التكحػػل يف العينػػُت كالكحػػل( (115)كالكحػػل(
الذم كانت صيغتو يف صدر البيت ما قبل األخَت ك ىو البيت الثآف ك الثبلثوف ىكذا )يا منقذ  (117) )يامنقذ الشعب(

 الشعب أف الشعب مبتهل(.
قد  – (118)القصيدة مستل من عجز بيت ، كما يف ) الصمت من عسل ك النطق من قارك قد يكوف عنواف 

 (120)إف األجانب سفوا ما طحناه – (119)اتسع اػبرؽ على الراقع
  -ك قد يكوف العنواف بيتان كامبل اجتلبو الشاعر من مػنت القصػيدة كمػا يف )شػهر مضػى دكف أف تػليت لتهنيػٍت 

 .( 121) (لكنٍت سوؼ أرضى عذرؾ اآلنا 
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ك يبلح  ىنا غلبة العنواف اؼبستل من صدر بيت على اؼبستل من عجز بيت أك الذم يبثل بيتان كامبلن ذكر يف 
منت النص ، ك أغلب الظن أف "لؤلمر عبلقة بطبيعة القصيدة التقليدية اليت َف تتخل عن ركح القصيدة القديبة اليت 

 .(122)عبلت إُف العٌنونة باؼبطالع(
 

 المشتق:العنوان  (3
ك قد كرد ىذا العنواف يف اعبزء األكؿ من الديواف  (123)" ك ىو العنواف الوارد يف النص مشتقان على كبو ما " 

 .( ثبلثُت مرة 30( طبس مرات ، ك يف اعبزء الثآف )5)
 

ك اعبدكؿ التاِف يوضح أمثلة ؽبذا العنواف ك الصيغة اؼبشتق منها: 
 

 الصيغة المشتق منها  العنوان
 (124)" قدكمك ىذا يا فذ الرجاؿ " زيارة
 (125)" قصصت رؤيام يف رفق ليسمعها" رؤيا
 (126)" فعاد كل يناجي فيك صاحبو " مناجاة
 (127)ركيدؾ مهبلن فاغبياة كذكب " سبهل

 

 
 العنوان المؤشر: (4

ىدفها مساعدة القارئ على إهباد العمل اؼبطلوب يف فهرس الكتاب ، ... ك قد ك ىو ؾبرد عبلمة تعلو النص سبيزه ، ك 
 (128)يرتبط دبكاف الكتابة أك بتاريخ معُت"

( اثنيت عشرة مرة ك من مباذجو ) قيلت 12ك ىذا العنواف كاف أكثر حضوران يف اعبزء األكؿ من الديواف حيث ذكر )
 ( .(131)ـ1951ت سنة قيل  - (130)ـ1953قيلت سنة  –(129) 1945سنة 

 
************ 

 

مفي العدد القاد الجزء الثاني من ىذا البحث ينشر



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

94 

 

 الهوامش
  29سورة الفتح ، اآلية. 

 309، ص  2003، دار صادر  7ابن منظور . لساف العرب . مادة سـو ج . 

 ك اؼباشية بغرض سبييزىا . شلطات ك أشبور ، أثار الكي على اػبد ، ك يف العادة تستعمل لئلبل 

 أكاديبية الفكر   1إبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء الثآف ، صبعو ك حققو ك قدـ لو ، قريره زرقوف نصر . ط ،
 . 97، ص  2008ليبيا  –اعبماىَتم ، طرابلس 

 :ينظر 

،ص 2010، اعبزائر، 1، طأ( فيصل األضبر. معجم السيميائيات. الدار العربية للعلـو ناشركف، منشورات االختبلؼ
11. 

ب( نعماف بو قرة ، اؼبصطلحات األساسية يف لسانيات النص ك ربليل اػبطاب )دراسة معجمية( ، جدار للكتاب 
 .119ص  2009، األردف ، عماف ،  1العاؼبي ، ط

يب جامعة ؿبمد خضَت جػ( بلقاسم دفة ، علم السيمياء ك العنواف يف النص األديب . اؼبلتقى األكؿ للسيمياء كالنص األد
 . 13، ص  2000 –نوفمرب  8 – 7، بسكرة 

، 1433، ؿبـر  2011ديسمرب،  172د( مبلس ـبتار، السيميولوجيا كالعبلمة )اؼبفهـو ك اؼبصطلح( ؾبلة الرافد، ع 
 الص.

 11فيصل األضبر. معجم السيميائيات . مرجع سابق ، ص . 

   13اؼبرجع السابق ، ص . 

  .اؼبرجع نفسو 

 120بوقرة ، مرجع سابق ، ص نعماف . 

  يشَت سعيد بنكراد إُف أف اسمPrice  . هبب أف يكتب ، ك ينطق بورس ك ليس بَتس ، ينظر سعيد بنكراد
س بورس( الط ، اؼبركز الثقايف ، بَتكت ، لبناف ، الت ،  –السيميائيات ك التلكيل )مدخل السيميائيات ش 

  11ص

 120ينظر ، نعماف بوقرة مرجع سابق ، ص . 

 بَتكت ، تشرين األكؿ  1دانياؿ تشاندلر ، أسس السيميائية ترصبة طبلؿ كىبة ، اؼبنظمة العربية للًتصبة، ط ،
 . 30،  ص  2008)أكتوبر( 

  سعدية موسى عمر البشَت . السيميائية : أصوؽبا ك مناىجها ك مصطلحاهتا. جامعة السوداف للعلـو ك
 . 8ربية ، ص التكنولوجيا، كلية اللغات قسم اللغة الع

  14فيصل األضبر . معجم السيميائيات . مرجع سابق ص . 
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  .اؼبرجع نفسو 

  ، علي توفيق اغبمد . اؼبصطلح العريب : شركطو ك توحيده . ؾبلة جامعة اػبليل للبحوث ،قسم اللغة العربية
 . 8، ص 2005،  1ج – 2جامعة الَتموؾ ، أربد ، األردف ،  ج

 16 – 15 – 14يميائيات . مرجع سابق ، ص ينظر فيصل األضبر. معجم الس. 
 2004اؼبغرب  –، الدار البيضاء  1منذر عياشي ، العبلماتية ك علم النص . اؼبركز الثقايف العريب ط . 

 41علي توفيق اغبمد . اؼبصطلح العريب : شركطو ك توحيده . مرجع سابق، ص . 

 لتشريعية ، قراءة نقدية ، لنموذج إنسآف معاصر ، مقدمو عبدا الغذامي . اػبطيئة ك التكفَت ، من النبوية إُف ا
 . 41ص 2006اؼبغرب ،  –، الدار البيضاء  6نظرية ك دراسة تطبيقية . اؼبركز الثقايف العريب ط

  42اؼبرجع السابق ، ص . 

 رباد موالم علي بوخامت . مصطلحات النقد العريب السيمياءكم )اإلشكالية ك األصوؿ ك االمتداد(. منشورات ا
 . 179، ص  2005الكتاب العرب ، الط ، دمشق ، 

  14 – 13سعدية موسى عمر البشَت . السيميائية ، أصوؽبا ك مناىجها ك مصلحاهتا. مرجع سابق ص . 

 7اؼبرجع السابق ، ص. 

  28دنياؿ تشاندلر . أسس السيميائية . مرجع سابق ص. 

  ، 13صينظر فيصل األضبر . معجم السيميائيات . مرجع سابق . 

 الدار  –بَتكت سوشربس  1سعيد علوش . معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة . دار الكتاب اللبنآف ، ط
 . 118ـ ، ص 1985البيضاء اؼبغرب ،  

 10ابن منظور . لساف العرب . مرجع سابق  مادة عنن ج . 

 10اؼبرجع السابق ، مادة عنن ، ص ج  

  . 633، الب ، الت ، ص 4مكتبة الشركؽ الدكلية ، طؾبمع اللغة العربية . اؼبعجم الوسيط. 

 138، ص 1966، أيلوؿ )سبتمرب(  1إبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء األكؿ ، منشورات مكتبة األندلس ، ط. 

 45إبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص . 

 155ابق ص سعيد علوش ، معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة ، مرجع س. 

 2008،  1جَتار جينيت . عتبات . عبداغبق بلعابد ، الدار العربية للعلـو ناشركف ، منشورات االختبلؼ ، ط 
 .Dispositifssémiotiques    : Leo hoek . la marque du titreنقبل عن . 87، ص 

d'unepratiquetextuelle, ed. la haye mouton, paris, 1981.  .اؼبرجع نفسو p17  
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  ضبداف ؿبسن عوض اغبارثي . العنواف يف النص الشعرم اغبديث يف اؼبملكة العربية السعودية . دراسة كصفية
 . 14كلية اللغة العربية ، الت ، ص  –ربليلية، رسالة ماجستَت ، جامعة أـ القرل 

 الثآف )السيمياء ك النص  الطيب بودربالة . قراءة يف كتاب سيمياء العنواف للدكتور بساـ قطوس . اؼبلتقى الوطٍت
 . 24، ص  2002أبريل  16- 15األديب ( 

 ( التقليدية ، دار توبقاؿ للنشر 1ؼبزيد من اؼبعلومات ينظر ، ؿبمد بنيس . الشعر العريب اغبديث بنياتو ك ابداالهتا )
 . 103 – 102، ص 2001 – 2الدار البيضاء ، اؼبغرب ط

  2014 –أ140ديواف العرب ) ربليل مركب( عبداؼبلك مرتاض ، مركزية )قفانبك ( يف Jan 161 – 138 
Semat. Vol.2 No.1  . ينظر أيضان عمركش سعيدة . سيميائية العٌنونة يف ديواف أكجاع صفصافة يف

مواسم اإلعصار. ليوسف ك غليسي . رسالة ماجستَت ، جامعة سطيف ، قسم اللغة العربية ، كلية اآلداب ك 
 . 29- 28،ص 2013 – 2012اعبزائرية ، اللغات ، اعبمهورية 

 93ؿبمد بنيس ، الشعر العريب اغبديث بنياتو ك ابداالهتا التقليدية. مرجع سابق ، ص . 
 92اؼبرجع السابق ، ص . 

  ،ينظر: ضبداف ؿبسن عوض اغبارثي. العنواف يف النص الشعرم اغبديث يف اؼبملكة العربية السعودية، مرجع سابق
 . 10 – 9ص 

 لصيد أبو ديب . معجم اؼبؤلفات الليبية اؼبطبوعة يف األدب اغبديث ، ؾبلس الثقافة العاـ ، ال ط ، ينظر : ا
 ـ  2006اعبماىَتية الليبية ، 

 من كتابو معجم اؼبؤلفات الليبية اؼبطبوعة يف األدب  27 – 26ذكر الدكتور الصيد أبو ديب يف ىامش ص
: "ىذا كتاب مشتمل على ديواف اإلماـ اؽبماـ العبلمة الشيخ اغبديث، أنو كرد على صفحة الغبلؼ النص التاِف

 عبدا الباركٓف". 

  27 – 26- 25اؼبرجع السابق ، ص . 

 17الصيد أبوديب ، مرجع سابق ، ص . 

  مصطفى بن زكرم الطرابلسي . الديواف ربقيق ك تقدٔف علي مصطفى  اؼبصرايت دار لبناف للطباعة ك النشر، الطبعة
 . 60ـ ، ص 1966 بَتكت اققة األكُف

 71اؼبرجع السابق ، ص . 

  3، ص 1326سليماف الباركٓف. الديواف . طبع دبطبعة األهنار الباركنية ، مصر ، صبادم األكؿ سنة . 

  7اؼبرجع السابق ، ص. 

  32اؼبرجع السابق ، ص . 

 51اؼبرجع السابق ، ص . 
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  105التقليدية . مرجع سابق، صؿبمد بنيس . الشعر العريب اغبديث بنياتو ك إبداالهتا . 

 234عبدا الغذامي . اػبطيئة ك التكفَت . مرجع سابق ، ص . 

 منشورات اؼبكتب التجارم ،  1أضبد الشارؼ شاعر من ليبيا ، دراسة ك ديواف. بقلم علي مصطفى اؼبصرايت، ط ،
 . 11 – 10ـ ، ص1963بَتكت ، نيساف أبريل 

 .يف األصل عنوانُت ك تصحيح عناكين  

 12اؼبرجع السابق ، ص . 

  الشريف حامت بن عارؼ العوٓف . العنواف الصحيح للكتاب تعريفو ك أنبيتو كسائل معرفتو ك أحكامو أمثلة
 .26ىػ ، ص 1419غرة صبادم األخرة  –، دار عاَف الفوائد للنشر ك التوزيع ، مكة اؼبكرمة  1لؤلخطاء فيو. ط

  ، العريب مصابيح . أنبية العنواف يف العمل األديب ، ؾبلة أقبلـ الثقافية ، منتدل الببلغة ك النقد ك اؼبقاؿ األديب
 http://www.aklam.net,forum,17-2-2010          .ـ 2010 – 2 – 17

 55 – 47الصيد أبو ديب ، مرجع سابق ، ص . 

 44 – 38 – 36اؼبرجع السابق ، ص . 

  57اؼبرجع السابق ، ص . 

 45عمركش سعيدة ، مرجع سابق ، ص. 

  67 – 56 – 50ينظر الصيد أبو ديب ، مرجع سابق  ، ص  

  65عمركش سعيدة ، مرجع سابق ص . 

 قد( ؾبلة دراسات يف اللغة علي أكرب ؿبسٍت ، رضا كيآف . األنزياح الكتايب يف الشعر العريب اؼبعاصر )دراسة ك ن
 .90ـ ، ص 2013ىػ  1291العربية ك آداهبا فصلية ؿبكمة العدد الثآف عشر شتاء 

 55الصيد أبوديب ، ص . 

 . عمر عتيق . دراسة سيميائية يف ديواف )كشوشات جرح(. للشاعػر سائػد أبو عبيد 
Semat . Vol2 , No.1 , 116 – 127 Jan .2014 , P. 118.  

  اعبماىَتية الليبية، 1زغبية. األعماؿ الشعرية الكاملة. اللجنة الشعبية العامة للثقافة كاإلعبلـ،طينظر خالد ،
2007. 

 65ينظر ، عمركش سعيدة ، مرجع سابق ، ص . 

 18ينظر كشوشات جرح ، ص. 

 53ينظر عمركش سعيد ، مرجع سابق ، ص . 

http://www.aklam.net,forum,17-2-2010/
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  ع ديسمرب 33الكتب العلمية مهٌت إقباؿ ، عائدة مساكم . اؼبعايَت الشكلية كلداة لتقييم
Cybrariansjounnal – 2215  - 0123 Issu –  نقبل عنRobent , paual , lepetit 

Robert m Dictionnaire de la langue Francaise , Paris 2000 P, 292  
 ـ 1998ب،  ط، ال العنواف كسيميوطيقااالتصاؿ األديب. اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، ال -ؿبمد فكرم اعبزار

 . 15 ص

  ذك  42باف صبلح الدين ؿبمد . شعرية العتبات يف ركاية )أنثى اؼبدف( غبسُت رحيم . ؾبلة دراسات موصلية ، ع
 . 124ص  –ـ 2013ىػ ، تشرين األكؿ  1434اغبجة 

 ( كلية رضبآف علي . سيميائية العنواف يف ركايات ؿبمد جربيل. اؼبلتقى الدكِف اػبامس )السيمياء ك النص األديب
 . 2( ص  2008نوفمرب  17-15اآلداب ك العلـو اإلنسانية ك االجتماعية ، جامعة بسكرة )

  ، 64، ص  2008جَتار جينيت . عتبات . عبداغبق بلعابد ، مرجع سابق  

  ،ركفية بوغنوط. شعرية النصوص اؼبوازنة يف دكاكين عبدا ضبادل، رسالة ماجستَت، شعبة الببلغة كشعرية اػبطاب
 50ص ـ، 2007 – 2006قسم اللغة العربية كآداهبا كلية اآلداب ، جامعة منتورم قسنطينة، اعبمهورية اعبزائر 

  ينظر ؿبمد التونسي جكيب . اشكالية مقاربة النص اؼبوازم ، ك تعدد قراراتو )عتبة العنواف مبوذجان(. ؾبلة جامعة
 . 31ـ ، ص 2006يونيو  1427 –صبادم األكؿ  – 12األقصى غزة ، عدد خاص ،

  ـ ال 2012-11-16سيميائية العتبات النصية ، أصوات ؾبلة أدبية شاملة اعبمعة الص ،   –بن الدين خبولة
 ص .

A sswat . zerga .net 

  ، ينظر علي أضبد ؿبمد العبيدم . العنواف يف قصص كجداف اػبشاب . ) دراسة سيميائية ؾبلة دراسات موصلية
 . 62، ص 2009، شباط  23ع

 226فيصل األضبر . معجم السيميائيات . مرجع سابق ، ص. 

 ( التقليدية ، مرجع سابق ، ص1ينظر ؿبمد بنيس ، الشعر العريب اغبديث بنياتو ك إبداالهتا )105 . 

  235عبدا الغذامي . اػبطيئة ك التكفَت . مرجع سابق ، ص . 

  234اؼبرجع السابق ، ص . 

  236اؼبرجع السابق ، ص  . 

  235السابق ، ص اؼبرجع . 

 .اؼبرجع نفسو 

  ، نورم ضبودم القيسي ، سامي مكي العآف ، منهج ربقيق النصوص ك نشرىا. مطبعة اؼبعارؼ ، الط ، بغداد
 . 48ـ ، ص1975
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  10ينظر إبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء الثآف ، مرجع سابق ، ص . 

 7يب ، مرجع سابق ، صؿبمد فكرم اعبزار . العنواف ك سيميوطيقا االتصاؿ األد . 

  شادية شقركف . سيمياء العنواف يف ديواف )مقاـ البوح للشاعر د.عبدا العشي(. اؼبلتقى الوطٍت األكؿ )السيمياء
 . 271ـ ، مرجع سابق ، ص 2000نوفمرب  8 – 7بسكرة  –ك النص األديب ( ، جامعة ؿبمد خيضر 

 81جَتار جينيت . عتبات ، مرجع سابق ص . 

 68 – 48 – 58اؽبوٓف . الديواف . اعبزء األكؿ ، مصدر سابق ، ص  إبراىيم. 

  36 – 167 – 106إبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص . 

 34 –  65 – 68 – 24إبراىيم اؽبوٓف الديواف . اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص  

  )للشاعر سائد أبوعبيد. عمر عتيق . دراسة سيميائية يف ديواف )كشوشات جرح 
Semat . Vol2. No.1 , 116 – 127, Jan 2014, P,121.  

  135-18-20إبراىيم اؽبوٓف . الديواف اعبزء األكؿ ، مصدر سابق ، ص . 

  55-54إبراىيم اؽبوٓف . الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص. 

  173-85إبراىيم اؽبوٓف . الديواف اعبزء األكؿ ، مصدر سابق ، ص. 

  25-23إبراىيم اؽبوٓف . الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص . 

  101-95إبراىيم اؽبوٓف . الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص . 

  ـ  1966 –يونية  21-إبراىيم اؽبوٓف . قصيدة سهم الصديق الذم كنت تلمنو . صحيفة الزماف الثبلثاء- 
الثآف من ديواف الشاعر ربت عنواف )مناجاة أندلسية( ك كاف نص صدر جاءت ىذه القصيدة يف اعبزء  2ص

 سهم صديق الذم قد كنت تلمنو. –البيت كالتاِف 

  2، ص 1967يونيو  23إبراىيم اؽبوٓف ، قصيدة لوال ربيزكم ما قاـ قائمهم ، صحيفة الرقيب ، اػبميس. 

 35إبراىيم اؽبوٓف ، الديواف ، اعبزء الثآف ، مصدر سابق ص . 

 106اؼبصدر السابق ، ص . 

  2ـ ص 1963 –فرباير  27 –صحيفة برقة اعبديدة  -إبراىيم اؽبوٓف . قصيدة ك الصابركف ؽبم أجر ك مغفرة  .
 . 87عنواف ىذه القصيدة يف اعبزء الثآف من الديواف ىو )زلزاؿ اؼبرج( ، ص

  عنواف ىذه  – 2ـ ص1966مايو  3 –إبراىيم اؽبوٓف ، قصيدة  خدكد كالورد شذل ك حسنا صحيفة الزماف
 .  47القصيدة يف اعبزء الثآف من الديواف )رد على هتنئة صديق عن رجوعو من سويسرا( ،  ص

  ـ 1966مايو  17 –الثبلثاء  –إبراىيم اؽبوٓف قصيدة . ك اشرب من البحر حىت ترتوم ظملن . صحيفة الزماف
 . 181( ص 2)رد على صديق . عنواف ىذه القصيدة يف اعبزء الثآف من الديواف  5ص
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  عنواف  2ـ ص1966يونيو  1إبراىيم اؽبوٓف . قصيدة كانوا ك كنا ك كاف الود ثالثنا . صحيفة الزماف األربعاء ،
 . 179( ،  ص1ىذه القصيدة يف اعبزء الثآف من ديواف )رد على صديق 

 عنواف  2ـ ، ص1966مايو  4اء إبراىيم اؽبوٓف قصيدة . فبل تسلؿ فديتك كيف كنا . صحيفة الزماف الثبلث ،
 . 81ىذه القصيدة يف اعبزء األكؿ من ديواف مصحة بوف ص

  عنواف  2ـ ، ص1958أبريل  13إبراىيم اؽبوٓف . قصيدة أتآف ردؾ يا قاضي اجملانُت ، صحيفة برقة اعبديدة ،
 . 141القصيدة يف اعبزء األكؿ من الديواف )رد مداعبة صديق( ،  ص

  .62الديواف اعبزء الثآف، مصدر سابق صإبراىيم اؽبوٓف . 

 62إبراىيم اؽبوٓف .الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق ص . 

  129إبراىيم اؽبوٓف .الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق، ص . 

 .اؼبصدر نفسو 

  4، ص4، ص 1965/  13/7إبراىيم اؽبوٓف، قصيدة يا منقذ الشعب ، صحيفة فزاف ، االثنُت ، اؼبوافق. 

  81إبراىيم اؽبوٓف ، الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص. 

 107اؼبصدر السابق ، ص . 

  2ـ ، ص1965يناير  28اػبميس  –إبراىيم اؽبوٓف . قصيدة إف األجانب سفوا ما طحناه ، صحيفة الرقيب 

 158إبراىيم اؽبوٓف الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص . 

 .49صكة العربية السعودية. مرجع سابق،يف النص الشعرم اغبديث يف اؼبمل عنوافال ضبداف ؿبسن عوض اغبارثي. 

 58اؼبرجع السابق ، ص . 

  19إبراىيم اؽبوٓف . الديواف اعبزء األكؿ . مصدر سابق ، ص . 

 23اؼبصدر السابق ، ص . 

 59إبراىيم اؽبوٓف . الديواف اعبزء الثآف ، مصدر سابق ، ص . 

  41اؼبصدر السابق ، ص . 

  ـ ، ال ص. 2010-2-17العريب مصابيح . أنبية العنواف يف العمل األديب . منتديات ؾبلة أقبلـ 

 21إبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء األكؿ ، مصدر سابق ، ص. 

 67إبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء األكؿ ، مصدر سابق ، ص. 

  ، 61صإبراىيم اؽبوٓف . الديواف . اعبزء األكؿ ، مصدر سابق. 

***************** 
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 شثاخ القذساخ العقل٘ح ّعالقرِا تثعض ادلرغرياخ لذٓ ذاله٘ز  هذاسط ادلُْْتني
 ( منْرج هذسعح الشِ٘ذ زلوذ فؤاد تثحشٕ )

 
 جاهعح اخلشعْم   –أ. د / زلوذ األهني هصغفٔ خغ٘ة 
  عاله٘حإلدسهاى ا جاهعح ام –أ. د / هِ٘ذ زلوذ ادلرْكل هصغفٔ 

 جاهعح الغْداى للعلْم ّالركٌْلْج٘ا -عثذ الشح٘ن جذٕ د. جنذٍ زلوذ 
 

 الملخص

تقصي مدل ثبات القدرات العقلية لدل تبلميذ مدارس اؼبوىبة كالتميز ؼبرحلة األساس بوالية  إُف الدراسة تدفى
، كمعرفة داللة الفركؽ بُت التبلميذ البنُت كالتلميذات يف القدرات العقلية  مت استخداـ اؼبنهج الوصفي ، ك قداػبرطـو

( كاالختبارات اليت يقـو بإعدادىا العاملوف لذكاء األطفاؿ )اإلصدار الثالث ( ككسلر)حيث اعتمدت مقياس  لذلك،
كلدكات لقياس الذكاء كالقدرات العقلية   ،بوحدة الكشف كاإلرشاد برئاسة اؽبيئة القومية لرعاية األطفاؿ اؼبوىوبُت

ثان مبحو  (340)  بلغ حجم بيانات القدرات العقليةف ،مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية ك قد الرياضية كاللغوية.
ـ 2010( تلميذة(، من بُت من مت قبوؽبم دبدارس اؼبوىبة كالتميز أساس خبلؿ األعواـ من 166)ك ( تلميذان، 174))

(، كربديدان مت استخداـ اختبار )ت( للفرؽ SPSSـ. الختبار الفركض مت استخداـ اغبزمة اإلحصائية )2014كحىت 
 دم. من النتائج عدـ الثبات يف متوسطات الذكاء )ككسلر( كبُت متوسطي ؾبموعتُت مستقلتُت كربليل التباين األحا

القدرتُت اللغوية كالرياضية لدل من مت قبوؽبم دبدارس اؼبوىبة دبجتمع البحث، كعدـ كجود فركؽ دالة بُت التبلميذ البنُت 
 الرياضية. القدرتُت اللغوية ك التلميذات يف الذكاء ك ك

ABSTRACT 

The extent of stability of academic achievement and mental ability of students in schools of 

gifted students in Khartoum, Sudan. 

This study aims to explore the mental abilities of students in the gifted schools in the 

elementary level in Khartoum, in Sudan. The study also tries to explore the significant 

differences between male and female in mental abilities. The descriptive method is used in 

the present study. The results of the intelligence tests namely Wechsler Intelligence Scale for 

Children (third Ed.) and other tests developed by the schools of gifted students are utilized 

as tools in measuring mental abilities, mathematical abilities and language abilities. The data 

collected for analyzing mental abilities was (N= 340), 174 of them male students and 166 

female students. These students had been accepted throughout the years 2010 to 2014. For 

testing the hypotheses of the study T test and the one way analysis of variance has been 

used to test the significant differences among groups' means using SPSS. The results showed 

that there existed a fluctuation in means in the results of intelligence and the language 

ability. Also the results showed that there is no significant difference between male students 

and female students in intelligence and language ability and mathematics ability.
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 مقدمو:
 فإ حيث ، ؾبتمع يف أم القوة كدعائم الثركة مصادر أىم من أنواعهم اختبلؼ على كاؼبوىوبُت العقلية اؼبوىبة فإ  

 اىتماـ علماء يليت ىنا كمنر، اؼبعاص كالتكنولوجي العلمي التحدم يفرضها حضارية حتمية يعترب باؼبوىوبُت االىتماـ
ذبعلهم  متميزة قدرات يبتلكوف فئة فهم ، اػباصة القدرات ذكم فئات بُت فئة كاعتبارىم باؼبوىوبُت كالًتبية النفس
 من الفريدة احتياجاهتم تليب خاصة تربوية برامج إُف وبتاجوف فهم كؽبذا أقراهنم العاديُت، عن جوىرينا اختبلفان  ـبتلفُت
 طرؽ بتهيئة كذلك كاعبسمية كاالنفعالية كاالجتماعية النفسية خصائصهم على كالتعرؼ االىتماـ باكتشافهم حيث
 اجملتمع . أفراد على بالفائدة يعود دبا كاستعداداهتم قدراهتم حسن استثمار على كالعمل رعايتهم

 شامل لتعريف  2002  عاـ برشلونة يف اؼبنعقد كاؼبتفوقُت اؼبوىوبُت لؤلطفاؿ العاؼبي للمجلس عشر الرابع اؼبؤسبر توصل
 األكاديبي كالتحصيل اإلبداعي التفكَت على كالقدرة الذكاء  العامة القدرة يف تتشكل إنسانية ظبة العقلية اؼبوىبة أف كىو
 . (247، 2002 صبحي،(  السلوكية اػبصائص جانب إُف اؼبستول رفيع

حيث يعترب اؼبوىوبُت  ثركة بشرية أعم نفعان، كأكثر فائدة من صبيع الثركات اؼبادية األخرل، إذا ما أحسن إعدادىا 
كاستثمارىا يف تطوير اإلنتاج كزيادتو كتنويعو، كأكرب دليل على ذلك ما كصلت إليو الياباف ككوريا اعبنوبية على سبيل 

جي كعلمي، َف يلت من امتبلكهما لثركات مادية أك مالية، فهما قياسان بدكؿ أخرل اؼبثاؿ ال اغبصر، من تقدـ تكنولو 
من الدكؿ غَت الغنية يف ثركاهتا الطبيعية، لكنهما كصلتا إُف ما ىو عليو بفضل حسن إعدادىا للموارد البشرية 

اإلضافة كاالبتكار  كاستثمارىا بشكل صحيح، كخباصة اؼبوىوبوف منها الذين يبتلكوف طاقات مبدعة قادرة على
(، إذا أصبح مستقبل الدكؿ كتقدمها يف 71، ص1986كاالخًتاع كالتوصل إُف حلوؿ كأفكار جديدة )الطواب، 

امتبلؾ ناحية العلم كالتكنولوجيا اؼبتطورة، يعتمد إُف حد كبَت على مدل اىتماـ ىذه الدكؿ باؼبوىوبُت كرعايتهم، كتوفَت 
 . (5، ص1989اإلبداعية) معوض، اؼبناخ اؼبناسب إلطبلؽ قدراهتم 

 -مشكلة الدراسة:
 ،بدء منذ أكثر من ثبلثة عقود من الزماف العاَف دكؿ من كثَت يف كاؼببدعُت اؼبوىوبُت بالتبلميذ ىتماـاال من الرغم على

 يف أننا إال ك قطعت معظم ىذه الدكؿ خطوات كاسعة يف الكشف عن اؼبوىوبُت ك تطوير برامج متنوعة لرعايتهم،
نشاء  ثبلث إ اؼببذكلة يف ىذا اعبانب اجملهوداتَف تتجاكز  حيث ،ىتماـ الكايفاؼبوىوبُت اال التبلميذ عطين َف السوداف
) العاصمة القوية (، مع بداية متواضعة ؼبدرسة أساس كاحدة بوالية  اػبرطـو أساس، ك مثلها لثانويات بوالية مدارس

 القضارؼ بشرؽ السوداف.

سبت بعض اإلضافات للمنهج اؼبدرسي اؼبقرر للتبلميذ العاديُت. ك يبكن تلخيص مشكلة الدراسة  ك يف ؾباؿ الربامج
 -اغبالية ربديدا يف سؤالُت أثنُت نبا:

ما مدل ثبات ك استقرار أداء التبلميذ ك التلميذات الذين يتم قبوؽبم دبدارس اؼبوىبة ك التميز ؼبرحلة األساس يف  -1
 ت اؼبستخدمة يف كشفهم؟اختبارات الذكاء ك القدرا
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ىل الفركؽ بُت التبلميذ ك التلميذات اؼبوىوبُت دبرحلة األساس بوالية اػبرطـو يف اختبارات الذكاء ك القدرات   -2
 اؼبستخدمة يف كشفهم، داللة إحصائية؟

 نبية الدراسة يف النقاط التالية:أيت لت  ىمية البحث :أ

 ة اؼبستهدفة ك ىم اؼبوىوبوف الذين يبثلوف ثركة بشرية يبكن للدكلة االستفادة منها.أنبية الشروب -

 اغباجة اؼباسة يف اكتشاؼ ك رعاية اؼبوىوبُت حىت تتم االستفادة منهم يف مواكبة التطور. -

مواىبهم قد تسهم ىذه الدراسة يف توجيو نظر متخذم القرار ك اؼبهتمُت باؼبوىوبُت االستفادة من قدراهتم ك  -
 اإلبداعية.

قد تسهم نتائج ىذه الدراسة يف توقَت اؼبناخات اؼبناسبة إلطبلؽ قدرات ىؤالء اؼبوىوبُت ك تفجر طاقاهتم  -
 اإلبداعية.

  ىداف البحث في:أتي أأىداف البحث: ت

.معرفة مدل ثبات القدرات العقلية لتبلميذ مدارس اؼبوىوبُت بوالية اػبر  -1  طـو

بالتعليم  ُف السابع (إناث يف القدرات العقلية للصفوؼ من ) الرابع التعرؼ على الفركؽ بُت الذكور كاإل -2
 األساسي.

 فروض البحث: 

 .تتصف القدرات العقلية لدل التبلميذ اؼبقبولُت دبدارس اؼبوىوبُت ؼبرحلة األساس بالثبات  .1

ىناؾ االختبلؼ يف القدرات العقلية لدل التبلميذ اؼبقبولُت دبدارس اؼبوىوبُت ؼبرحلة األساس تبعا ؼبتغَت النوع  .2
 .)بنُت/ بنات(

 مصطلحات البحث:

 القدرات العقلية: -

. كيعد الطفل موىوبا إذا زادت ( ككسلر) ، أك مقياس ( بينيو –ستانفورد )ربدد ذلك مقاييس الذكاء كمقاييس  -
 كائو عن اكبرافُت معياريُت فوؽ اؼبتوسط. نسبة ذ 

كتشػػػػػػػػػػػَت اؼبوسػػػػػػػػػػػوعات النفسػػػػػػػػػػػية كالًتبويػػػػػػػػػػػة إُف كصػػػػػػػػػػػف الطفػػػػػػػػػػػل اؼبوىػػػػػػػػػػػوب اؼببػػػػػػػػػػػدع بلنػػػػػػػػػػػو " الطفػػػػػػػػػػػل الموىـــــــــــوبين:
يػػػػػػػػػػق كبصػػػػػػػػػػورة أفضػػػػػػػػػػل فبػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػم يف سػػػػػػػػػػنو، كبلسػػػػػػػػػػلوب يشػػػػػػػػػػَت بتحق ،الػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػؤدم أم عمػػػػػػػػػػل بكفػػػػػػػػػػاءة عاليػػػػػػػػػػة

.(  205،ص 2000إقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازات كإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهامات عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبل".)حبيب، 
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 طار النظري والدراسات السابقة :اإل

 النفسي فإنو يبكن أف نستنتج صبلة من اػبصائص ك يف الًتاث الًتبوم ك تريف ضوء التعريفات السابقة، كما توا ك
 السمات اليت سبيز هبا اؼبوىوبوف: 

على  جاباتوفاؼبوىوب يًتبع على قمة السلم اؽبرمي يف إ ،اؼبوىوبوف بالقدرة العقلية العاليةالتفوؽ العقلي: يتسم  .1
 .مبتكار اختبارات الذكاء، ككذلك يف اختبارات التفكَت اال

القدرة على أداء األعماؿ بكفاءة عالية، كذلك دبا يبتلكو من مهارات متميزة تنبئ بتحقيق إقبازات عظيمة  .2
 من طاقة حيوية يسخرىا للسيطرة على األشياء. مستقببل كدبا يبتلكو

اؼبكانية اجملردة بُت  كالعبلقات الزمانية ك  ،القدرة العالية على الفهم كاإلدراؾ يف تصور العبلقات دبختلف مستوياهتا .3
كاغبلوؿ اليت تتصف باعبدية كاألصالة  األشياء كاألفكار كالوقائع، كيظهر مركنة يف التفكَت يف إنتاج البدائل اعبديدة

 كاغبداثة، فاؼبوىوبوف يتعلموف عن طريق االكتشاؼ، كيرفضوف أساليب اغبف  كالتقليد.

كلعل من أىم خصائص اؼبوىوبُت سبيزىم باالستقبللية كالثقة بالنفس إُف درجة اؼبخاطرة كاؼبغامرة يف القياـ باؼبهاـ  .4
، كيف تناكؿ األشياء كذبربتها، كتلعب دافعية اؼبوىوب اؼبتزايدة دكران يف رغبتو يف التعليم كيف االكتشاؼ الصعبة

 األسئلة كالتساؤؿ فبا يسبب اإلزعاج، كالقلق لوالديو كمعلميو يف أحياف كثَتة. من كالفضوؿ اؼبعريف يف فهم كثَت

كاؼبواقف  عيةجتماف اؼبوىوب اؼببدع أكثر حساسية للمشكبلت االإواقف: إذ اغبساسية للمشكبلت كاؼب  .5
 التعليمية، فهو غالبا ما يبيل إُف اكتشاؼ التناقض يف اؼبواقف كيظهر العناصر اؼبفقودة يف حل اؼبشكلة.

عليهػػػػػػػا نظػػػػػػػران ألنبيػػػػػػػة ىػػػػػػػذه اػبصػػػػػػػائص كاؼبميػػػػػػػزات لػػػػػػػدل اؼبوىػػػػػػػوبُت اؼببػػػػػػػدعُت فقػػػػػػػد كانػػػػػػػت األسػػػػػػػاس الػػػػػػػيت اعتمػػػػػػػد  ك
ىػػػػػي :  العلمػػػػػاء يف بنػػػػػاء اختبػػػػػارات التفكػػػػػَت اإلبػػػػػداعي الػػػػػيت تؤكػػػػػد صبيعػػػػػا علػػػػػى قيػػػػػاس السػػػػػمات األساسػػػػػية الػػػػػثبلث ك

 . الطبل اؼبركنة ك صالة كاأل

 -دور المدرســـــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــي تنميــــــــــــــــــــــــــــــة التالميــــــــــــــــــــــــــــــذ الموىــــــــــــــــــــــــــــــوبين :

بيتهم، حيث يقضى التلميذ معظم كقتو داخل الفصوؿ الدراسية يف تنشئة التبلميذ اؼبوىوبُت كتر  تلعب اؼبدرسة دكران مهمان 
كيتعلم فيها اؼبهارات األدائية كاالجتماعية  ،فهي البيئة الثانية اليت  ينمو فيها التلميذ كيكتسب فيها اؼبعارؼ كاؼبعلومات

 كيتواصل فيها مع اآلخرين من األفراد كاؼبعلمُت كغَتىم.

ئة كهتيئتها دبا وبقق تنمية مهارات التبلميذ كتفعيل موىبتو كمن اؼبهاـ كاؼبسؤكليات اليت ىتماـ هبذه البيكمن ىنا هبب اال 
 -هبب أف تراعيها اؼبدرسة ذباه الطفل اؼبوىوب ما يلي:
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العقلية دبا يتيح الفرص لؤلطفاؿ اؼبوىوبُت من  جتماعية كهتيئة اؼبناخ اؼبدرسي اؼبناسب للتلميذ من الناحية اال -
 اجملتمع. لىاالنفتاح ع م الذايت كاالكتشاؼ كالتعل

االجتماعية  الفنية ك الثقافية ك توفَت برامج تعليمية كتدريبية لتنمية القدرات اإلبداعية يف ـبتلف األنشطة العلمية ك -
 يف اؼبدرسة.

 كيبكن للمعلم أف وبقق ىدؼ تنمية اإلبداع لدل تبلميذه من خبلؿ التدريس عن طريق ؾبموعات اؼبناقشة اغبرة  ك
ؿباكلة  الوقائع ك صبع اؼبعلومات حوؿ الظواىر ك طبلع كاال تشجيع التبلميذ على البحث ك األنشطة اؼبرغوبة، ك

 نقدىا. تفسَتىا ك

مثػػل أسػػلوب حػػل اؼبشػػكبلت كذلػػك عنػػد دراسػػتهم  ،تػػدريب التبلميػػذ علػػى اسػػتخداـ أسػػاليب جديػػدة يف التفكػػَت -
 نتػاج الوسػائل التعليمػة كإللموضوعات اليت  يتضمنها اؼبنهج الدراسي، كمساعدهتم على هتيئة بيئة غنية باؼبثَتات ك

 ( 386، ص 2002الرسومات. ) منسي،  اػبرائط ك

 تتميز اؼبدارس اػباصة للموىوبُت بإهبابيات كثَتة ، من أىم اإلهبابيات اتملة ما يلي: 

معلميهػػا  كذلػػك ألف التوجػػو العػػاـ إلداراهتػػا ك ،أ ػ تػػوفر اؼبدرسػػة اػباصػػة بطبيعتهػػا مناخػػا إهبابيػػا داعمػػا للتميػػز كاإلبػػداع
التطوير يف صبيع جوانب العمليػة  ى األقل ػ دبعايَت التميز كأكلياء أمورىم ؿبكـو دائما من الناحية النظرية ػ عل كطلبتها ك
 الًتبوية.

 ،ب ػ تقليل فرص شعور الطلبة اؼبوىوبُت كاؼبتفوقُت بلهنم أشبو بالغرباء أك اؼبنبوذين من قبل زمبلئهم يف الصفوؼ العادية
الطلبػػػة نشػػػاطاهتم يف ؾبتمػػػع  ذلػػػك ألف اؼبدرسػػػة اػباصػػػة تقبػػػل طلبػػػة مػػػن نفػػػس العمػػػر كمسػػػتول القػػػدرة تقريبػػػا كيبػػػارس ك

 متجانس إُف حد كبَت.

يلخذ اؼبسؤكلوف عن  اؼبتفوقُت، ك ػ تصمم اؼبناىج يف اؼبدارس اػباصة عادة لتستجيب الحتياجات طلبتها اؼبوىوبُت ك ج
م اؼبلػل الػذ تطوير ىذه اؼبناىج يف اعتبارىم أف تكوف يف مستول يتحدل قدرات الطلبػة حػىت ال يقعػوا فريسػة الضػجر ك

يعآف معظمهم منو يف اؼبدرسة العادية، كمن اؼبعركؼ أف اؼبناىج العامة يف اؼبدارس العادية ال تشكل ربد يػذكر للطالػب 
 اؼبتفوؽ. اؼبوىوب ك

اؼبتفػػوقُت، بكفػػاءة عاليػػة يف موضػػوع التخصػػص مػػن  د ػ يتمتػػع أعضػػاء اؽبيئػػة التعليميػػة يف اؼبػػدارس اػباصػػة بػػاؼبوىوبُت ك
 قد تكوف ىذه الكفاءة ناصبة عن خربة أك تلىيل متخصص.  ك ،مع ىؤالء الطلبة من جهة أخرليف تعاملهم  ك ،جهة

ك اؼبتفػوقُت ال خيػار  اؼبوىػوبُت خدماهتا على الطلبةالقائمُت على مدرسة تقتصر   لو ما يربره نظرا ألف إف ىذا االفًتاض
 ؽبم سول أف تكوف إدارهتا ك معلموىا يف مستول طلبتها.
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  القدرات العقلية للموىوبين:

 (كبلرؾ كسيجو   ) يبتاز التبلميذ اؼبوىوبوف بقدرات عقلية كإبداعية سبيزىم عن األطفاؿ العاديُت، كتشَت كل من  
(Clark, 1992; Seagoe, 1974)  إُف ىذه اػبصائص كالسمات اليت تتمثل باآليت: السرعة يف اكتساب

كتذكر اؼبعلومات، الفضوؿ يف البحث عن اغبقائق، االذباه للمثابرة الفعلية، االستمتاع يف حل اؼبشكبلت، القدرة على 
رباعة يف مفردات اللغة، استيعاب اؼبفاىيم اجملردة، االذباه كبو الصدؽ كالعدالة، السعي لتنظيم األشياء كاألشخاص، ال

اغبب إلهباد طرؽ جديدة للعمل، الًتكيز الشديد كاالىتماـ  اآلخرين، اإلبداع اػببلؽ ك التوقعات العالية من الذات ك
بالنواحي اؼبشوقة، اغبساسية كالتعاطف كالرغبة بلف يكوف مقبوال من اآلخرين، الطاقة العالية كاغبذر، االستقبللية كحب 

عمل كاالتكاؿ على الذات، التنوع يف االىتمامات كاإلمكانات كتعدد القدرات. كمن اػبصائص اليت يبتاز االنفراد يف ال
هبا التبلميذ اؼبوىوبوف ظبة اؼبثابرة يف ربقيق اؽبدؼ كمعرفة اعبديد، كىذا ردبا يفسر بالدافعية العالية اليت يبتلكها الطلبة 

 .   (Freedman, & Jensen, 1999) اؼبوىوبوف يف سعيهم إلشباع حاجاهتم اؼبعرفية 

تعتػػػػػػػػػػػػرب مقػػػػػػػػػػػػاييس القػػػػػػػػػػػػػدرة العقليػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة ، كمقيػػػػػػػػػػػػػاس " بينيػػػػػػػػػػػػة " ، كمقيػػػػػػػػػػػػاس " ككسػػػػػػػػػػػػػلر " للػػػػػػػػػػػػذكاء مػػػػػػػػػػػػػن    
قيػػػػػػػػػػػػػاس القػػػػػػػػػػػػػدرة العقليػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة للموىػػػػػػػػػػػػػوبُت كاؼبتفػػػػػػػػػػػػػوقُت ، حيػػػػػػػػػػػػػث سبثػػػػػػػػػػػػػل  األسػػػػػػػػػػػػػاليب اؼبناسػػػػػػػػػػػػػبة كاؼبعركفػػػػػػػػػػػػػة يف

التعػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػيهم ، كيعتػػػػػػػػػػرب الفػػػػػػػػػػرد موىوبػػػػػػػػػػان كمتفوقػػػػػػػػػػان إذا  فعػػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػػد األبعػػػػػػػػػػاد األساسػػػػػػػػػػية يفالقػػػػػػػػػػدرة العقليػػػػػػػػػػة اؼبرت
( درجػػػػػػػػػػػػة 130كبػػػػػػػػػػػػرافيُت معيػػػػػػػػػػػػاريُت عػػػػػػػػػػػػن اؼبتوسػػػػػػػػػػػػط ، كبلغػػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػػبة الػػػػػػػػػػػػذكاء )ازادت قدرتػػػػػػػػػػػػو العقليػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػن 

( .كاعتمػػػػػػػػػػػػػػػد كثػػػػػػػػػػػػػػػَت مػػػػػػػػػػػػػػػن البػػػػػػػػػػػػػػػاحثُت علػػػػػػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػػػػػذكاء العػػػػػػػػػػػػػػػاـ   126:  1996الركسػػػػػػػػػػػػػػػاف ،  فػػػػػػػػػػػػػػػلكثر )
    ( إُف  120ىػػػػػػػػػػػػػػوبُت كاؼبتفػػػػػػػػػػػػػػوقُت كقػػػػػػػػػػػػػػد تفاكتػػػػػػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػدل البػػػػػػػػػػػػػػاحثُت بػػػػػػػػػػػػػػُت ) كوسػػػػػػػػػػػػػػيلة لتحديػػػػػػػػػػػػػػد اؼبو 

( درجػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى نفػػػػػػػػػػػس اؼبقيػػػػػػػػػػػاس ، كبػػػػػػػػػػػالرغم مػػػػػػػػػػػن التفػػػػػػػػػػػاكت إال أف معظػػػػػػػػػػػم الدراسػػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػػد اكتفػػػػػػػػػػػت  140) 
 ( . 801: 1994( درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى االختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات اللفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفرديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّف ،  130)    بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة

ى أف األفػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػذين مت اختيػػػػػػػػػارىم علػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاس نسػػػػػػػػػبة الػػػػػػػػػذكاء كأكػػػػػػػػػدت نتػػػػػػػػػائج العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن الدراسػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػ
 ( درجػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػم األكثػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػيوعان يف150 -130اؼبرتفعػػػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػػػث كانػػػػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػػػػبة ذكػػػػػػػػػػػػػػائهم مػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػُت ) 

 (. 208:  2001دراسات اؼبوىوبُت كاؼبتفوقُت ) سيد ، 

 الدراسات السابقة:

بعنػػػػػواف " الػػػػػذكاء االنفعػػػػػاِف كالنجػػػػػاح األكػػػػػاديبي: فحػػػػػص االنتقػػػػػاؿ مػػػػػن  (Parker, 2004)(  بػػػػػاركر)دراسػػػػػة  
اؼبدرسػػػػػػػػػة الثانويػػػػػػػػػة إُف اعبامعػػػػػػػػػة"، ىػػػػػػػػػدفت إُف فحػػػػػػػػػص العبلقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػُت الػػػػػػػػػذكاء االنفعػػػػػػػػػاِف كالتحصػػػػػػػػػيل األكػػػػػػػػػاديبي، 

للػػػػػػذكاء  ( أكف-بػػػػػػار )كاسػػػػػػتخدـ االنتقػػػػػػاؿ مػػػػػػن اؼبدرسػػػػػػة الثانويػػػػػػة إُف اعبامعػػػػػػة كسػػػػػػياؽ ؽبػػػػػػذا الغػػػػػػرض. طبػػػػػػق مقيػػػػػػاس 
يف الشػػػػهر األكؿ مػػػػن السػػػػنة الدراسػػػػػية األكُف  (Bar-On EQ-i: Short)االنفعػػػػاِف بصػػػػورتو اؼبختصػػػػرة 
الدراسػػػػػية  الصػػػػػغَتة.  كيف هنايػػػػػة السػػػػػنة (Ontario)( طالبػػػػػا يف جامعػػػػػة أنتػػػػػاريو372مػػػػػن اعبامعػػػػػة علػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػن )
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للػػػػػػذكاء االنفعػػػػػػاِف ذم الفقػػػػػػرات القصػػػػػػَتة  ( أكف-بػػػػػػار) قورنػػػػػػت السػػػػػػجبلت األكاديبيػػػػػػة للطػػػػػػبلب يف ضػػػػػػوء مقيػػػػػػاس  
أظهػػػػػػرت النتػػػػػػائج أف النجػػػػػػاح األكػػػػػػاديبي للطػػػػػػبلب يػػػػػػرتبط بقػػػػػػوة بلبعػػػػػػاد الػػػػػػذكاء االنفعػػػػػػاِف، فػػػػػػالطبلب حيػػػػػػث ( 15)

% أعطػػػػػوا مؤشػػػػػرات أعلػػػػػى علػػػػػى فقػػػػػرات اؼبقيػػػػػاس مػػػػػن أكلئػػػػػك الػػػػػذين تبلػػػػػغ 80الػػػػػذين ذبػػػػػاكزت معػػػػػدالهتم الًتاكميػػػػػة 
ناقشػػػػػػػة النتػػػػػػػائج يف سػػػػػػػياؽ أنبيػػػػػػػة الكفايػػػػػػػة االنفعاليػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػة أثنػػػػػػػاء % فمػػػػػػػا دكف. كقػػػػػػػد سبػػػػػػػت م59معػػػػػػػدالهتم 

بعنػػػػػػواف تقػػػػػػدير الػػػػػػذكاء النػػػػػػاجح كعبلقتػػػػػػو بالتوافقيػػػػػػة  ( ضبػػػػػػد) االنتقػػػػػػاؿ مػػػػػػن اؼبدرسػػػػػػة الثانويػػػػػػة إُف اعبامعػػػػػػة. دراسػػػػػػة 
ُف تقػػػػػػدير الػػػػػػذكاء النػػػػػػاجح لػػػػػػدل عينػػػػػػة مػػػػػػن طػػػػػػبلب إىػػػػػػدؼ البحػػػػػػث  ، كلػػػػػػدل عينػػػػػػة مػػػػػػن الفػػػػػػائقُت كغػػػػػػَت الفػػػػػػائقُت

اؼبرحلػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة الفػػػػػػػائقُت كغػػػػػػػَت الفػػػػػػػائقُت )برنػػػػػػػامج ارشػػػػػػػادم(. اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث مبػػػػػػػوذج تصػػػػػػػنيف الفػػػػػػػائقُت مػػػػػػػن 
  .علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب اؼبرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 2003سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَتبرج 

فراد كيبكن األف الذكاء الناجح وبمل خصائص الفركؽ الفردية بُت أعتداِف على ىم النتائج: يشَت التوزيع االأ     
عتماد عليو. ارتفاع بعد التوافق لدل الفائقُت مقارنة بغَت الفائقُت يوضح مظاىر الذكاء الناجح اؼبختلفة يف الذكاء اال

بعنواف عبلقة القدرات العقلية كالتحصيل الدراسي لدل تبلمذة  ( عطا ا) دراسة  ،التحليلي كاالبتكارم كالتطبيقي
ىدفت  ساليب الكشف عن اؼبوىوبُت،ألكشف عن اؼبوىوبُت يف السوداف دليل لتتبعية( مدارس اؼبوىوبُت )دراسة 

عداد صورة سودانية من قائمة لسمات اؼبوىوبُت )تقديرات اؼبعلم لصفات اؼبوىوبُت يف مرحلة التعليم إُف إالدراسة 
مفحوصا كقد استخدمت  900ساسي(. طبقت الدراسة على تبلميذ مدارس القبس بوالية اػبرطـو على عينة من األ

ىم النتائج: تتميز القائمة بقدر جيد من الصدؽ كالثبات أ رتباطات كالدرجات اؼبعيارية.اال كتشاؼ الداخلي كطرؽ اال 
، بعنواف مؤشرات الذكاء 2007ماـطفاؿ يف ؾبتمع الدراسة. دراسة اإلداة صاغبة لقياس اؼبوىبة العقلية لؤللتعزز الثقة ك

نة لدل التبلميذ ذكم صعوبات التعليم كالعاديُت كاؼبتفوقُت... ىدفت الدراسة اُف الكشف عن اؼبتعدد: دراسة مقار 
. صمم اتلميذ 245مؤشرات الذكاء اؼبتعدد لدل التبلميذ الذين لديهم احتياجات تعليمية متباينة تكونت العينة من 

حصائية حسب فركؽ التعلم يف  إكجود فركؽ  ىم النتائج:أ. ( شيفيو )الباحث مقاييس كربليل التباين الثبلثي كاختبار
( بعنواف :الفركؽ يف حركة  2011)  ( كشناف) علي كل من الذكاء اللغوم كاؼبنطقي كاؼبوسيقي كاغبس اغبركي. دراسة 

 بُت الفركؽ عن للكشف الدراسة ىدفت ،ساسالتحكم كمفهـو الذات بُت اؼبوىوبُت كالعاديُت من تبلميذ مرحلة األ
 كما الذات، مفهـو ك التحكم مركز يف بوالية اعبزيرة األساس مرحلة الرابع الصف تبلميذ من كالعاديُت اؼبوىوبُت
 . كالعاديُت من اؼبوىوبُت كل لدل الذات التحكم كمفهـو مركز بُت رتباطيةاال العبلقة طبيعة معرفة إُف أيضنا ىدفت
 كىي الدراسة أدكات تطبيق مت . اؼبقارف سسيبال رتباطي كاال منهما مبطُت مستخدمة الوصفي اؼبنهج الدراسة اتبعت
 كتلميذه تلميذا  ( 200 ) على(  بينيو ستانفورد) ؼبقياس ،باإلضافة ,الذات مفهـو مقياس ك التحكم مركز مقياس
 داللة ذات فركؽ كجود الدراسة توصلت إليها اليت النتائج أىم منك  عاديُت ( 100 )ك موىوبُت ( 100 )  منهم

 كجود أيضنا الدراسة أثبتت كما ،لصاٌف اؼبوىوبُت الذات مفهـو ك التحكم مركز يف كالعاديُت بُت اؼبوىوبُت إحصائية
 (2011العقيل ) دراسة . كالعاديُت اؼبوىوبُت من كل لدل الذات كمفهـو التحكم مركز بُت سالبة ارتباطيو عبلقة
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بداعي لدل التبلميذ اؼبوىوبُت يف تنمية عمليات التعلم التكاملية كالتفكَت اإل ةثرائيإنشطة علمية أبعنواف اثر استخداـ 
ثرائية يف تنمية عمليات التعلم التكاملية إنشطة علمية أيف اؼبرحلة االبتدائية... ىدؼ البحث اُف معرفة اثر استخداـ 

 50التجرييب على عينة مشلت  استخدـ اؼبنهجحيث  بداعي لدل التبلميذ اؼبوىوبُت الصف السادس.كالتفكَت اإل
حصائيا بُت إىم النتائج: كجود فركؽ دالة أ.( اركرا) بداعي مقياس داة بطاقة مقابلة كاختبار التفكَت اإل. األاتلميذ

هارات عمليات التعلم. معرفة يف اكتساب للمثرائية تلكيد التبلميذ على الربامج اإل ،فركقات الدرجات

 ميدانية:منهج الدراسة و إجراءتها ال

اتبع فريق البحث اؼبنهج الوصفي ك بالتحديد قاـ فريق البحث بتطبيق أسلوب الفوج الظاىرم  -منهج الدراسة : -1
الذم يشَت إُف صبع سلسلة بيانات طولية، يف نقطة زمنية كاحدة لتتبع ثبات كل من التحصيل الدراسي ك القدرات 

.  العقلية لدل التبلميذ اؼبوىوبُت دبرحلة األساس بوالية اػبرطـو

 -يتحدد ؾبتمع الدراسة اغبالية على النحو التاِف: -لبحث :مجتمع ا -2

. -أ  من حيث اؼبكاف تقتصر الدراسة جغرافيا على كالية اػبرطـو

 مدارس اؼبوىبة ك التميز ؼبرحلة األساس. -من حيث نوعية اؼبدارس: -ب

 تبلميذ ك تلميذات الصفوؼ من الرابع ك حىت اػبامس. -من حيث نوعية اؼببحوثُت: –ج 

 ـ.2014ك حىت صيف العاـ  2008 – 2007من حيث الزماف من العاـ  -د

مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، حيث بلغ حجم عينة بيانات القدرات العقلية  -عينة الدراسة : -3
%( ك ىم صبيع 48.8( تلميذة بنسبة )166%( ك )51.2( تلميذا بنسبة ) 174( مبحوثا، منهم )340)

لتلميذات الذين مت قبوؽبم دبدرسيت اؼبوىبة ك التميز ؼبرحلة األساس بكل من اػبرطـو ك اػبرطـو حبرم، التبلميذ ك ا
 .2014ك حىت  2010خبلؿ األعواـ من 

 تبعاً للعام التي تم جمع بيانات القدرات العقلية منها  ( يوضح إحصائية التالميذ بعينة الدراسة1جدول رقم )
 )بمدرسة الشهيد محمد فؤاد ببحري فقط(تالميذ و المحلية( ال ومتغيري نوع)زمن القياس 

 المجموع تلميذات تالميذ بنين المحلية العام

 ـ2010صيف 
 42 21 21 حبرم
 35 13 22 اػبرطـو
 77 34 43 اجملموع

 ـ2011صيف 
 56 34 22 حبرم
 14 0 14 اػبرطـو
 70 34 36 اجملموع
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 ـ2012صيف 
 33 19 14 حبرم
 35 16 19 اػبرطـو
 68 35 33 اجملموع

 ـ2013صيف 

 30 16 14 حبرم

 33 15 18 اػبرطـو

 63 31 32 اجملموع

 ـ2014صيف 

 38 17 21 حبرم

 24 15 9 اػبرطـو

 62 32 30 اجملموع

 اجملموع الكلي

 199 107 92 حبرم

 141 59 82 اػبرطـو

 340 166 174 اجملموع

أعتمد فريق البحث على السجبلت الرظبية، اليت تضم البيانات الرقمية لدرجات القدرات  -. أدوات الدراسة:4
، ك عددىا )  ( ثبلثة مدارس، بكل  3العقلية للتبلميذ اؼبقبولُت دبدارس اؼبوىبة ك التميز ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو

 من اػبرطـو حبرم ك أـ درماف .

ك من اؼبهم اإلشارة ىاىنا إُف أف أدكات قياس الذكاء ك القدرات العقلية، اليت مت اعتماد نتائجها كبيانات يف الدراسة 
اغبالية فتمثل يف مقياس ) ككسلر ( لذكاء األطفاؿ )اإلصدار الثالث(، ك ثبلثة اختبارات من إعداد كحدة الكشف ك 

وىوبُت، أكؽبا للمهارات اللغوية، ك الثآف للقدرات اللغوية ) يف اللغة العربية (، اإلرشاد باؽبيلة القومية لرعاية األطفاؿ اؼب
ك الثالث لقياس القدرة الرياضية، حيث يتم تطبيق ىذه االختبارات على التبلميذ اؼبتنافسُت لبللتحاؽ دبدارس اؼبوىبة ك 

 ادية .    التميز، فبن أكملوا ك بتفوؽ الصف الثالث أساس باؼبدارس اغبكومية الع

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج :
 :ة ستتم مناقشة النتائج من خبلؿ عرض نتائج الفركض التالي  

 كؿ : عرض نتيجة الفرض األ

اغبالية الذم نصو: " تتصف القدرات العقلية لدل التبلميذ كؿ من فركض الدراسة للتحقق من صحة الفرض األ
 اؼبقبولُت دبدارس اؼبوىوبُت ؼبرحلة األساس بالثبات " ، قاـ فريق البحث بإجراء ربليل التباين األحادم، لدرجات
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عنهم، كذلك  اؼبقبولُت دبدارس اؼبوىوبُت ؼبرحلة األساس على اختبارات القدرات العقلية اؼبستخدمة يف الكشف التبلميذ
 -لكل من التبلميذ كالتلميذات كبلن على حدة، كاعبدكالف التالياف يوضحاف نتائج ىذا اإلجراء:

( يوضح نتيجة تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في متوسطات القدرات العقلية لدى 2جدول رقم )
 اً لمتغير العام الدراسيالتالميذ البنين المقبولين بمدارس الموىوبين لمرحلة األساس تبع

القدرات 
 العقلية

متوسط  د ح ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين
 اؼبربعات

النسبة 
 الفائية

 االستنتاج ح

القدرات 
 اللغوية

 193.21 4 772.825 بُت ؾبموعات
13.863 

 
.001 
 

ىناؾ فركؽ دالة؛ 
 اؼبتوسطات

 ال تتساكل صبيعها

داخل 
 13.937 169 2355.364 ؾبموعات

  173 3128.190 الكلي

القدرات 
 الرياضية

 398.73 4 1594.94 بُت ؾبموعات
30.505 

 
.001 
 

ىناؾ فركؽ دالة؛ 
 اؼبتوسطات

 ال تتساكل صبيعها

داخل 
 ؾبموعات

2209.024 169 13.071 

  173 3803.960 الكلي

مقياس ككسلر 
 للذكاء

 101.96 4 407.825 بُت ؾبموعات
1.113 
 

.352 
 

 صبيع الفركؽ غَت
 دالة إحصائيان 

داخل 
 ؾبموعات

15478.55 169 91.589 

  173 15886.37 الكلي

ظبات 
 الشخصية

 94.119 4 376.478 بُت ؾبموعات
6.454 
 

.001 
 

ىناؾ فركؽ دالة؛ 
 اؼبتوسطات

 ال تتساكل صبيعها

داخل 
 14.582 155 2260.216 ؾبموعات

  159 2636.694 الكلي

اؼبهارات 
 اللغوية

 20.019 4 80.075 بُت ؾبموعات
1.645 
 

.165 
 

 صبيع الفركؽ غَت
 دالة إحصائيان 

داخل 
 ؾبموعات

2057.162 169 12.173 

  173 2137.237 الكلي
 

 ( اآليت:2ييبلح  من اعبدكؿ السابق جدكؿ رقم )

اؼبهارات اللغوية، فإف قيميت النسبة الفائية غَت دالتُت ، كدرجات ( ككسلر) / بالنسبة لدرجات الذكاء على مقياس 1
(، فبا يعٍت عدـ كجود فركؽ دالة يف ىذه الدرجات، تبعان ؼبتغَت العاـ الدراسي، كذلك لدل 0.05عند مستول )

.  التبلميذ البنُت الذين مت قبوؽبم دبدارس اؼبوىبة كالتميز ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو
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/ أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كىي القدرة اللغوية، كالقدرة الرياضية، كظبات الشخصية، 2
(، فبا يعٍت كجود فركؽ دالة يف درجات ىذه القدرات، تبعان 0.05فإف قيم النسبة الفائية دالة إحصائيان عند مستول )

.ؼبتغَت العاـ ا  لدراسي، كذلك لدل التبلميذ البنُت الذين مت قبوؽبم دبدارس اؼبوىبة كالتميز ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو

كؼبعرفػػػػػػػة الفػػػػػػػركؽ ذات الداللػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية عنػػػػػػػد إجػػػػػػػراء اؼبقارنػػػػػػػػات الثنائيػػػػػػػة بػػػػػػػُت كػػػػػػػل متوسػػػػػػػطُت مػػػػػػػن متوسػػػػػػػػطات 
ات الػػػػػثبلث يف درجػػػػػات القػػػػػدرات الػػػػػيت هبػػػػػا فػػػػػركؽ دالػػػػػة )كىػػػػػي القػػػػػدرة اللغويػػػػػة، كالقػػػػػدرة الرياضػػػػػية، كظبػػػػػات اجملموعػػػػػ

، كالػػػػػػػػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػػػػػػػػٌُت النتػػػػػػػػػػػػػػػػائج اؼبعركضػػػػػػػػػػػػػػػػة باعبػػػػػػػػػػػػػػػػداكؿ التاليػػػػػػػػػػػػػػػػة:(  دنكػػػػػػػػػػػػػػػػاف)الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػية(، مت إجػػػػػػػػػػػػػػػػراء اختبػػػػػػػػػػػػػػػػار 

سطات درجات لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متو  ( دنكان ) ( يوضح نتائج اختبار 3جدول رقم ) 
 القدرة اللغوية تبعاً لمتغير العام الدراسي )تالميذ بنين فقط(

 ؾبموعات اؼبتوسطات تبعا لعدـ داللة الفركؽ داخل اجملموعة الواحدة حجم اجملموعة نقطة القياس )صيف عاـ ...(
1 2 3 4 

2011 36 18.1111    
2012 33  20.9091   
2010 43  22.1395 22.1395  
2013 32   23.0938 23.0938 
2014 30    24.4000 

 

لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات ( دنكان ) ( يوضح نتائج اختبار  4جدول رقم ) 
 القدرة الرياضية تبعاً لمتغير العام الدراسي )تالميذ بنين فقط(

لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار  5جدول رقم ) 
 سمات الشخصية تبعاً لمتغير العام الدراسي )تالميذ بنين فقط(

 نقطة القياس
 )صيف عاـ ...(

 حجم اجملموعة

2013 32 
2014 30 
2012 33 
2011 36 
2010 43 
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 في متوسطات القدرات العقلية لدى الفروق ( يوضح نتيجة تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة6جدول رقم )
 بمدارس الموىوبين لمرحلة األساس تبعاً لمتغير العام الدراسي التلميذات المقبوالت

 ( اآليت:6ييبلح  من اعبدكؿ السابق )جدكؿ رقم )
(، فبا يعٍت عدـ 0.05ائية اسوبة غَت دالة عند مستول )ف/ بالنسبة لدرجات ظبات الشخصية، فإف قيمة النسبة ال1

يف ىذه الدرجات، تبعان ؼبتغَت العاـ الدراسي، كذلك لدل التلميذات البلئي مت قبوؽبن دبدارس اؼبوىبة كجود فركؽ دالة 
.  كالتميز ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو

/ أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كىي القدرة اللغوية، كالقدرة الرياضية، الذكاء على مقياس 2
(، فبا يعٍت كجود فركؽ 0.05كاؼبهارات اللغوية، فإف قيم النسبة الفائية اسوبة دالة إحصائيان عند مستول )، (ككسلر)

دالة يف درجات ىذه القدرات، تبعان ؼبتغَت العاـ الدراسي، كذلك لدل التلميذات البلئي مت قبوؽبن دبدارس اؼبوىبة كالتميز 
.  ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو

كؼبعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند إجراء اؼبقارنات الثنائية بُت كل متوسطُت من متوسطات اجملموعات الثبلث 
، ( ككسػػػلر) يف درجػػػات القػػػدرات الػػػيت هبػػػا فػػػركؽ دالػػػة )كىػػػي القػػػدرة اللغويػػػة، كالقػػػدرة الرياضػػػية، الػػػذكاء علػػػى مقيػػػاس 

، كالػػػػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػػػػٌُت النتػػػػػػػػػػػػائج اؼبعركضػػػػػػػػػػػػة باعبػػػػػػػػػػػػداكؿ التاليػػػػػػػػػػػػة:( دنكػػػػػػػػػػػػاف) ة، مت إجػػػػػػػػػػػػراء اختبػػػػػػػػػػػػار كاؼبهػػػػػػػػػػػػارات اللغويػػػػػػػػػػػػ

لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار  7جدول رقم ) 
 القدرة اللغوية تبعاً لمتغير العام الدراسي )تلميذات فقط(

 نقطة القياس
 )صيف عاـ ...(

 ؾبموعات اؼبتوسطات تبعا لعدـ داللة الفركؽ داخل اجملموعة الواحدة جملموعةحجم ا
1 2 3 

2011 34 19.3529   
2012 35  22.3714  
2010 34  22.7647  
2013 31  23.8065 23.8065 
2014 32   25.3750 

 نقطة القياس
 )صيف عاـ ...(

 ؾبموعات اؼبتوسطات تبعا لعدـ داللة الفركؽ داخل اجملموعة الواحدة حجم اجملموعة
1 2 

2011 22 52.3636  
2010 43 53.7674  
2012 33  55.8788 
2014 30  56.1333 
2013 32  56.7188 
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لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات  ( دنكان ) ( يوضح نتائج اختبار 8جدول رقم ) 
 القدرة الرياضية تبعاً لمتغير العام الدراسي )تلميذات فقط(

 نقطة القياس
 )صيف عاـ ...(

 ؾبموعات اؼبتوسطات تبعا لعدـ داللة الفركؽ داخل اجملموعة الواحدة حجم اجملموعة
1 2 3 4 

2013 31 12.6774    
2014 32  15.8438   
2012 35  16.6857   
2011 34   18.6176  
2010 34    21.1765 

 
لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار  9جدول رقم ) 

 تبعاً لمتغير العام الدراسي )تلميذات فقط( (وكسلر)الذكاء على مقياس

 نقطة القياس
 )صيف عاـ ...(

 ؾبموعات اؼبتوسطات تبعا لعدـ داللة الفركؽ داخل اجملموعة الواحدة حجم اجملموعة
1 2 3 

2014 32 131.8125   
2012 35 132.4286 132.4286  
2010 34 134.4412 134.4412  
2013 31  135.5484 135.5484 
2011 34   137.7941 

 
لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات  ( دنكان) ( يوضح نتائج اختبار   10جدول رقم )

 ( تلميذات فقط المهارات اللغوية تبعاً لمتغير العام الدراسي )

 نقطة القياس 
 )صيف عاـ ...(

 ؾبموعات اؼبتوسطات تبعا لعدـ داللة الفركؽ داخل اجملموعة الواحدة حجم اجملموعة
1 2 

2011 34 30.7206  
2010 34 31.7059 31.7059 
2013 31 32.0097 32.0097 
2014 32  32.7500 
2012 35  33.0429 
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 عرض نتيجة الفرض الثاني : 

للتحقػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػحة الفػػػػػػػػػػرض الثػػػػػػػػػػآف مػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػركض الدراسػػػػػػػػػػة اغباليػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذم نصػػػػػػػػػػو: " ال توجػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػركؽ . 3
لقػػػػػػػػػػدرات العقليػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدل التبلميػػػػػػػػػػذ اؼبقبػػػػػػػػػػولُت دبػػػػػػػػػػدارس اؼبوىػػػػػػػػػػوبُت ؼبرحلػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػاس تبعػػػػػػػػػػان ؼبتغػػػػػػػػػػَت النػػػػػػػػػػوع لدالػػػػػػػػػػة 

ختبػػػػػػػػػػػػػػار )ت( للفػػػػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػػػُت متوسػػػػػػػػػػػػػػػطي ؾبمػػػػػػػػػػػػػػػوعتُت ا)بنػػػػػػػػػػػػػػُت / بنػػػػػػػػػػػػػػػات( " ، قػػػػػػػػػػػػػػاـ فريػػػػػػػػػػػػػػػق البحػػػػػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػػػػػػإجراء 
:  مسػػػػػػػػػػتقلتُت، كذلػػػػػػػػػػك لكػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػنة دراسػػػػػػػػػػية علػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػدة، كاعبػػػػػػػػػػػداكؿ التاليػػػػػػػػػػة توضػػػػػػػػػػح نتػػػػػػػػػػػائج ىػػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػػػراء

( يوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في 11)جدول رقم 
 م(2010القدرات العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموىوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 اجاالستنت ح د ح )ت( ؿبسوبة اكبراؼ معيارم كسط حسايب النوع القدرات العقلية

 القدرات اللغوية
 688.- 3.96 22.14 بنُت

 
75 
 

.493 
 

الفرؽ غَت داؿ 
 3.96 22.76 بنات إحصائيان 

 القدرة الرياضية
 1.038 3.69 22.09 بنُت

 
75 
 

.303 
 

الفرؽ غَت داؿ 
 4.04 21.18 بنات إحصائيان 

مقياس ككسلر 
 للذكاء

 937. 5.58 135.72 بنُت
 

75 
 

.352 
 

داؿ الفرؽ غَت 
 6.40 134.44 بنات إحصائيان 

 ظبات الشخصية
 888.- 4.20 53.77 بنُت

 
75 
 

.378 
 

الفرؽ غَت داؿ 
 3.80 54.59 بنات إحصائيان 

 اؼبهارات اللغوية
 396.- 3.64 31.38 بنُت

 
75 
 

الفرؽ غَت داؿ  694.
 3.43 31.71 بنات إحصائيان 

(، 0.05( أف صبيع قيم )ت( اسوبة غَت دالة إحصائيان عند مستول )11رقم )ييبلح  من اعبدكؿ السابق )جدكؿ 
فبا يعٍت عدـ كجود فركؽ دالة يف صبيع القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كذلك تبعا ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، كذلك يف 

 ـ.2010صيف 

مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في ( يوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين 12جدول رقم )
 م(2011القدرات العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموىوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

القدرات 
 العقلية

 االستنتاج ح د ح )ت( ؿبسوبة اكبراؼ معيارم كسط حسايب النوع

القدرات 
 اللغوية

 1.619- 2.78 18.11 بنُت
 

68 
 

.110 
 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 
 3.61 19.35 بنات

 الفرؽ داؿ إحصائيان؛  038. 68 2.119 2.72 20.00 بنُتالقدرة 
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 متوسط البنُت أكرب    2.74 18.62 بنات الرياضية
مقياس 
ككسلر 
 للذكاء

 1.786- 17.25 132.39 بنُت
 

68 
 

.079 
 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 
 3.80 137.79 بنات

ظبات 
 الشخصية

 752.- 4.87 52.36 بنُت
 

43 
 

.456 
 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 
 4.29 53.39 بنات

اؼبهارات 
 اللغوية

 699. 2.88 31.24 بنُت
 

68 
 

.487 
 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 
 3.29 30.72 بنات

 

 اآليت: (12ييبلح  من اعبدكؿ السابق )جدكؿ رقم )

(، فبا يعٍت كجود 0.05/ بالنسبة لدرجات القدرة الرياضية، فإف قيمة )ت( اسوبة دالة إحصائيان عند مستول )1
فركؽ دالة يف ىذه الدرجات تبعان ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، كىذه الفركؽ لصاٌف التبلميذ البنُت، كذلك يف صيف 

 ـ.2011

للذكاء، ظبات  ( ككسلر) / أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كىي القدرات اللغوية، مقياس 2
(، فبا يعٍت عدـ كجود 0.05الشخصية، كاؼبهارات اللغوية، فإف قيم )ت( اسوبة غَت دالة إحصائيان عند مستول )

ـ2011)بنُت / بنات(، كذلك يف صيف فركؽ دالة يف درجات ىذه القدرات، تبعان ؼبتغَت النوع 
 

( يوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في 13جدول رقم )
 م(2012القدرات العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموىوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 االستنتاج ح د ح )ت( ؿبسوبة اكبراؼ معيارم حسايبكسط  النوع القدرات العقلية

 1.648- 4.11 20.91 بنُت القدرات اللغوية

 

66 

 

.104 

 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 

 3.17 22.37 بنات

 568. 3.82 17.24 بنُت القدرة الرياضية

 

66 

 

.572 

 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 

 4.24 16.69 بنات

مقياس ككسلر 
 للذكاء

 1.506 6.75 135.00 بنُت

 

66 

 

.137 

 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 

 7.29 132.43 بنات

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان  275. 66 1.101 4.51 55.88 بنُت ظبات الشخصية
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    4.64 54.66 بنات

 643.- 4.37 32.33 بنُت اؼبهارات اللغوية

 

66 

 

.523 

 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 

 4.71 33.04 بنات

 
(، 0.05( أف صبيع قيم )ت( اسوبة غَت دالة إحصائيان عند مستول )13ييبلح  من اعبدكؿ السابق )جدكؿ رقم )

فبا يعٍت عدـ كجود فركؽ دالة يف درجات صبيع القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كذلك تبعا ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، 
 ـ.2012كذلك يف صيف 

يوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في ( 14جدول رقم )
 م(2013القدرات العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموىوبين تبعاً لمتغير النوع )بنين / بنات( )صيف 

 االستنتاج ح د ح )ت( ؿبسوبة اكبراؼ معيارم كسط حسايب النوع القدرات العقلية

 789.- 4.22 23.09 بنُت القدرات اللغوية
 

61 
 

.433 
 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 
 2.77 23.81 بنات

 794. 4.47 13.47 بنُت القدرة الرياضية
 

61 
 

.430 
 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 
 3.34 12.68 بنات

مقياس ككسلر 
 للذكاء

 683. 5.37 136.44 بنُت
 

61 
 

.497 
 

 إحصائيان الفرؽ غَت داؿ 
 4.94 135.55 بنات

 1.808 2.26 56.72 بنُت ظبات الشخصية
 

53 
 

.076 
 

 الفرؽ غَت داؿ إحصائيان 
 3.32 55.42 بنات

 2.180- 3.51 30.39 بنُت اؼبهارات اللغوية
 

54 
 

.034 
 

 الفرؽ داؿ إحصائيان؛
 2.28 32.01 بنات متوسط البنات أكرب 

 

 ( اآليت:14ييبلح  من اعبدكؿ السابق )جدكؿ رقم )

(، فبا يعٍت كجود 0.05/ بالنسبة لدرجات اؼبهارات اللغوية، فإف قيمة )ت( اسوبة دالة إحصائيان عند مستول )1
تلميذات، كذلك يف صيف فركؽ دالة يف ىذه الدرجات تبعان ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، كىذه الفركؽ لصاٌف ال

 ـ.2013

( ككسلر ) / أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كىي القدرات اللغوية، القدرة الرياضية، مقياس 2
كجود فركؽ (، فبا يعٍت عدـ 0.05للذكاء، ظبات الشخصية، فإف  قيم )ت( اسوبة غَت دالة إحصائيان عند مستول )

ـ.2013دالة يف درجات ىذه القدرات، تبعان ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، كذلك يف صيف 
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( يوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في 15جدول رقم )
 م(2014وع )بنين / بنات( )صيف القدرات العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموىوبين تبعاً لمتغير الن

 االستنتاج ح د ح )ت( ؿبسوبة اكبراؼ معيارم كسط حسايب النوع القدرات العقلية

 1.180- 3.40 24.40 بنُت القدرات اللغوية
 

60 
 

.243 
 

الفرؽ غَت داؿ 
 3.11 25.38 بنات إحصائيان 

 775. 3.18 16.57 بنُت القدرة الرياضية
 

60 
 

.441 
 

داؿ  الفرؽ غَت
 4.07 15.84 بنات إحصائيان 

مقياس ككسلر 
 للذكاء

 694. 6.96 133.13 بنُت
 

60 
 

.490 
 

الفرؽ غَت داؿ 
 7.95 131.81 بنات إحصائيان 

 465. 2.71 56.13 بنُت ظبات الشخصية
 

60 
 

.644 
 

الفرؽ غَت داؿ 
 2.72 55.81 بنات إحصائيان 

 901.- 2.74 32.20 بنُت اؼبهارات اللغوية
 

60 
 

.371 
 

الفرؽ غَت داؿ 
 2.03 32.75 بنات إحصائيان 

 
(، 0.05( أف صبيع قيم )ت( اسوبة غَت دالة إحصائيان عند مستول )15ييبلح  من اعبدكؿ السابق )جدكؿ رقم )

باعبدكؿ، كذلك تبعا ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، فبا يعٍت عدـ كجود فركؽ دالة يف درجات صبيع القدرات اؼبعركضة 
.ـ2014كذلك يف صيف 

 نتائج الدراسة:
، كدرجات اؼبهارات اللغوية، تبعان ؼبتغَت العاـ الدراسي، ( ككسلر) توجد فركؽ دالة يف درجات الذكاء على مقياس . 1

.كذلك لدل التبلميذ البنُت الذين مت قبوؽبم دبدارس اؼبوىبة كالتميز  أما بالنسبة لبقية  ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو
توجد فركؽ دالة يف درجات ىذه القدرات،  فإهنا القدرات كىي القدرة اللغوية، كالقدرة الرياضية، كظبات الشخصية،

س بوالية تبعان ؼبتغَت العاـ الدراسي، كذلك لدل التبلميذ البنُت الذين مت قبوؽبم دبدارس اؼبوىبة كالتميز ؼبرحلة األسا
.  اػبرطـو

ال توجد فركؽ دالة يف ظبات الشخصية تبعان ؼبتغَت العاـ الدراسي، كذلك لدل التلميذات البلئي مت قبوؽبن دبدارس . 2
. كتوجد فركؽ دالة يف بقية القدرات، تبعان ؼبتغَت العاـ الدراسي، كذلك لدل  اؼبوىبة كالتميز ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو

.التلميذات البل  يت مت قبوؽبن دبدارس اؼبوىبة كالتميز ؼبرحلة األساس بوالية اػبرطـو

ا توجد فركؽ دالة يف صبيع القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كذلك تبعا ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، كذلك يف صيف .3
 ـ.2010
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النوع )بنُت / بنات(، كىذه بالنسبة لدرجات القدرة الرياضية، توجد فركؽ دالة يف القدرة الرياضية تبعان ؼبتغَت  .4
 ـ.2011الفركؽ لصاٌف التبلميذ البنُت،  كَف تسجل فركقات يف بقية القدرات كذلك يف صيف 

عدـ كجود فركؽ دالة يف درجات صبيع القدرات اؼبعركضة باعبدكؿ، كذلك تبعا ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، كذلك  .5
 ـ.2012يف صيف 

دالة يف الدرجات تبعان ؼبتغَت النوع )بنُت / بنات(، كىذه الفركؽ لصاٌف قد سجلت اؼبهارات اللغوية، فركقا  .6
 ـ.2013التلميذات،  كال توجد فركؽ يف بقية القدرات كذلك يف صيف 

 التوصيات:
 االىتماـ بتطوير القدرات العقلية للتبلميذ اؼبوىوبُت. .1

 .َت اإلبداعي كخصائص الشخصيةعداد كتقنُت االختبارات كاؼبقاييس اؼبناسبة للقدرات كالتفوؽ كالتفكإ .2

 متابعة الدراسات كالنظريات اغبديثة يف رعاية اؼبوىوبُت كاؼبتفوقُت كربديد ما يناسبهم يف اؼبدارس. .3

 كضع اػبطط اؼبستقبلية لتطوير برامج رعاية اؼبوىوبُت كفقا الحتياجاهتم كاحتياجات اجملتمع. .4

 اؼبختلفة. العمرية اؼبوىوبُت يف اؼبراحلجراء مزيد من الدراسات عن حث الباحثُت كدعمهم إل .5

***************** 

 المعتمد عليها مباشرة و غير مباشرة المراجعقائمة 
 كالعاديُت التعلم صعوبات التبلميذ ذكم من عينة لدل مقارنة ( ، دراسة 2007) صاٌف اضبد اإلماـ ، ؿبمد 

 عبد اؼبلك مؤسسة -اؼبستقبل أجل من تربية .. اؼبوىبة رعايةللموىبة  اإلقليمي العلمي دراسيان ، اؼبؤسبر كاؼبتفوقُت
 اؼبملكة -جدة  مابُت الفًتة يف -٨/٢/ ٢ِ اؼبوافق ق ١ُِْ -َّ/٨/ ـ ٢ََِاؼبوىوبُت لرعاية كرجالو العزيز
 492- 452السعودية من ص  العربية

  ،العربية يف اؼبملكة كبُتھاكتشاؼ اؼبو كطرؽ أساليب . ( 1997 ). صاٌف كالضيباف، ،.ٔفھابرا أبونياف 
 : الرياض .( 262  251 ) التعليم األساسي رعايتهم يف كسبل ـھاكتشاؼ أساليب كبوفھاؼبو :السعودية
 .اػبليج لدكؿ العريب الًتبية مكتب

  ( دراسة مقارنة لبعض ظبات الشخصية للمتفوقُت كاؼبتلخرين دراسيان بكلية  2000اعبغيماف ، ؿبمد عبد ا : )
اؼبعلمُت ككلية البنات ككلية الًتبية جبامعة اؼبلك فيصل دبحافظة األحساء " دراسة عاملية " ، رسالة دكتوراه ، كلية 

 جتماعية ، جامعة تونس.اال العلـو اإلنسانية ك
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  ( دراسة مقارنة بُت الطبلب اؼبتفوقُت كاؼبتلخرين دراسيان باؼبرحلة الثانوية  2000الدباسى، عبد العزيز : ) ىف بعض
 متغَتات الشخصية دبدينة الرياض ، رسالة ماجستَت ، كلية الًتبية ، جامعة اؼبلك سعود. 

 ،ؿحو  اإلقليمية للورشة كرقة مقدمة .األردف يف كبُتھاؼبو كتشخيص قياس أدكات.( 1996 ).فاركؽ الركساف

 للًتبية اإلقليمي اليونسكو مكتب مع بالتعاكف اليوبيل اغبسُت كمدرسة نور مؤسسة إعداد ، كاؼبتفوقُت كبُتھاؼبو تعليم
 .عماف العربية ، يوندباس ، الدكؿ يف

 ( دراسة مقارنة ؼبهارات االستذكار كمستول الطموح لدل التلميذات اؼبصريات 1995الضبع، ثناء يوسف : )
وث اؼبؤسبر الثاْف ؼبركز اإلرشاد النفسى ، ص كالسعوديات اؼبتفوقات دراسيان ، جامعة عُت مشس ،كلية الًتبية ، حب

 319-263ص 

  ( دراسة مسحية لواقع رعاية اؼبتفوقُت بدكلة الكويت ، جامعة أسيوط ، ؾبلة كلية  1994الغاّف، عبد العزيز : )
 . 845 - 801( ، ص ص  10الًتبية ، العدد )

 ( تطور قدرات التفكَت االبتكارم من1986الطواب، سيد ؿبمود " ،)  الصف الثالث حىت اػبامس االبتدائي
(، القاىرة، اعبمعية اؼبصرية 5لدل عينة من تبلميذ اإلسكندرية"، الكتاب السنوم يف علم النفس، اجمللد )

 للدراسات النفسية.

 عمليات تنمية يف مقًتحة إثرائٌية علمية أنشطة استخداـ ( أثر2011) ؿبمد بن العزيز عبد بن العقيرل ، ؿبمد 
 كطرؽ اؼبناىج قسم يف االبتدائية، الدكتوراه اؼبرحلة يف اؼبوىوبُت التبلميذ لدل اإلبداعي التكاملٌية كالتفكَت العلم

 سعود. اؼبلك جامعة يف الًتبية التدريس بكلية

  ( دراسة مسحية لواقع رعاية اؼبتفوقُت بدكلة الكويت ، جامعة أسيوط ، ؾبلة كلية  1994الغاّف، عبد العزيز : )
 . 845 - 801( ، ص ص  10الًتبية ، العدد )

  ( فعالية برنامج لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب اؼبرحلة الثانوية  1999أضبد ، ظبَت عبد الوىاب : )
 . 63– 19( ، ص ص  31اؼبوىوبُت ىف ؾباؿ الشعر ، جامعة اؼبنصورة ، ؾبلة كلية الًتبية بدمياط ، العدد ) 

 القاىرة: مكتبة األقبلو 1(  تنمية اإلبداع يف مراحل الطفولة اؼبختلفة، ط 2000بد الكرٔف )حبيب، ؾبدم ع ،
 اؼبصرية،.

  ( تقدير الذكاء الناجح كعبلقتو بالتوافقية لدل عينة من الفائقُت كغَت   ) 2003ضبد ، صبلح الدين عبد القادر
 -اؼبستقبل أجل من تربية .. اؼبوىبة رعاية -للموىبة ليمياإلق العلمي الفائقُت على طبلب اؼبرحلة الثانوية.. اؼبؤسبر

 الفًتة يف -٨/٢/ ٢ِ اؼبوافق ق ١ُِْ -َّ/٨/ ـ ٢ََِاؼبوىوبُت لرعاية كرجالو العزيز عبد اؼبلك مؤسسة
 .78- 30السعودية من ص العربية اؼبملكة -جدة  مابُت

 ،اليت تواجههم كالصعوبات اتوھاذبا العريب العاَف يف كبُتھاؼبو عن البحث .( 2006 ).السر اضبد ؿبمد سليماف 
 5-26،29-2006/8/30اكمة العلمية الدراسات جدة، بة،ھللمو اإلقليمي العلمي للمؤسبر مقدمة كرقة
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  ( مدل فعالية تقييم األداء باستخداـ أنشطة الذكاءات اؼبتعددة " عباردنر " ىف  2001سيد ، إماـ مصطفى : )
( ، ص ص  17تبلميذ اؼبرحلة اإلبتدائية ، جامعة أسيوط ، ؾبلة كلية الًتبية ، اجمللد )  اكتشاؼ اؼبوىوبُت من

199 –250 

 ،برشلونة  كاؼببدعُت كبُتھلؤلطفاؿ، اؼبو العاؼبي للمجلس عشر الرابع الدكِف اؼبؤسبر .( 2002 ).تيسَت صبحي. 
 1، 247 ، العلـو الًتبوية ؾبلة . 2001 أغسطس 4 – يوليو 21

 األساسي ،  التعليم يف كبُتھعن اؼبو الكشف أساليب دليل"  ، صبلح الدين فرح )ب. ت( تطويرعطا ا
 اؼبملكة سعود، اؼبلك ( ، جامعة101-71()1)26للمنظمة العربية للًتبية كالتقانة كالعلـو ،اجمللة العربية للًتبية 

 السعودية. العربية

  ( الفركؽ يف حركة التحكم كمفهـو الذات بُت اؼبوىوبُت  2011علي ، فاطمة اضبد كشناف، اضبد ؿبمد اغبسن )
السوداف،  –  122- 98( ، من 3كالعاديُت من تبلميذ مرحلة االساس، اجمللة العربية للتطوير كالتفوؽ العدد)

 اعبزيرة.

 ( قدرات كظبات اؼبوىوبُت، دراسة ميدانية، اإلسكندرية، دار الفكر العريب1989معوض، خليل ميخائل ،). 

 ( اؼبدخل إُف علم النفس التعليمي، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.2002منسي، ؿبمود عبد اغبليم ،) 

 

 Clark, B. (1992) Growing up Gifted. New York: Merrill 
 Freedman, J. & Jensen, A. (1999) Joy and Loss: The Emotional lives of 

Gifted Children. Training and materials for emotional intelligence. 
Available (on line): www.acgt.org.jo 

 Parker,J. D. (2004) Emotional intelligence and academic success: 
examining the transition from high school to university. Available (on-
line):// A: EBSCOhost. Htm 

 

**************

http://www.acgt.org.jo/
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 الرششٗعاخ الْعٌ٘ح ّ ادلشأج الل٘ث٘ح تني القاًْى الذّيل
 

 د. إمياى زلوذ تي ًْٗظ
 ( القاًْى الذّيل العام دكرْساج يف)  

 
حت ضك أ  .عدـ اؼبساس هبا هبب مراعاهتا ك أساسيةحرياتو األساسية ركيزة قانونية  حًتاـ حقوؽ اإلنساف كايعد 

لرغبتو يف  ،تلكيدىا اإلنساف إُف توسيع آفاؽ حقوقو ك فبا دعىىذه اغبقوؽ موضع اىتماـ القانوف الدكِف اؼبعاصر، 
سعيو ىذا يتم بشكل أك بآخر من خبلؿ   الكرامة اإلنسانية. ك جتماعية ككجود عاَف أفضل كأكثر ربقيقان للعدالة اال

أخرل، على  ااؼبنظمات الدكلية أحيان من خبلؿ العمل اعبماعي اؼبشًتؾ لؤلنظمة الداخلية ك كفاحو الدائم أحيانان ك
إمبا أيضان من خبلؿ  اإلنساف كحده كشخص، ك ةليس فقط بالنظر إُف مصلح ةًتتبمأساس أف مسللة حقوؽ اإلنساف 

عبلقاتو باجملتمع الذم يعيش فيو سواء داخل كطنو أـ على اؼبستول الدكِف، فضركرة حصوؿ كل فرد على حقوقو أمر ال 
 .غٌت عنو بلم حاؿ من األحواؿ

معظمها كاف  ك ،غبقوؽ اؼبتعارؼ عليها منذ القدـصبلة من اقد تضمنت العديد من اإلعبلنات كاؼبواثيق الدكلية  ك
لئلنساف اليت أصبحت سبيبلن  اؼبتطلبات اعبديدة اؼبعاملة اإلنسانية ، ك ستقبلؿ كاال على اغبرية ك وصلرب علىيدكر 

أنبيتها أصبحت  غَتىا، ك الضماف االجتماعي  ك الصحة ك التعليم ك كيف عدـ التمييز  حقوقوالكرامة  للحرية ك
 إدراكها ألبعادىا.  كاضحة بسبب اىتماـ اجملتمعات الدكلية هبا ك

بالتاِف فمطالبات اؼبرأة هبذه اغبقوؽ  ليست حقوقان مكتسبة، ك بالنسبة للمرأة فإف حقوقها تعد حقوقان أصلية ك ك     
 ىو األمر الثابت الذم ال هبوز منعو ك -:. فاغبق منها تفيًقدى  الكنه موجود ك ليست ؼبا ىو آت، بل ؼبا ىو كائن ك

ىو  اجملتمع ، ك خَت األسرة ك كرامة اإلنساف ك التمييز ضد اؼبرأة يتناىف مع حقوقها ك كرامتها ك ذبوز اؼبطالبة بو.  ك
أم  عدـ االستفادة من طاقاهتا الكامنة يف الذم وبوؿ دكف اشًتاكها على قدـ اؼبساكاة مع الرجل يف اغبياة العامة ك

ما ىي التزاماتو حىت يسَت اجملتمع بشكل سليم  لذا كجب على كل منهما أف يعي سبامان ما ىي حقوقو ك ،برنامج للتنمية
الدكؿ النامية بشكل خاص ىو عدـ كعي  اؼبشكلة الكربل اليت يواجهها العاَف أصبع بشكل عاـ ك إُف األفضل . ك

تنتشلهم من البقاء ربت كطلة  واثيق الدكلية لًتعى ىؤالء األفراد كبالتاِف صدرت اؼب الشعوب دبا ؽبا كما عليها ، ك
 اختصت ىذه اؼبواثيق اؼبرأة بعدد من اإلعبلنات ك كذلك السياسي ك...القانوٓف.  ك اعبهل كالظلم اجملتمعي ك

اإلعبلف اػباص  ك 1966جتماعية كالثقافية لعاـ اال قتصادية كتفاقيات الدكلية كالعهد الدكِف اػباص باغبقوؽ االاال
تفاقية اػباصة دبنع كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة ) السيداك ( لعاـ اال ك 1967بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة لعاـ 

 ـ.1999ختيارم ؽبا لعاـ الربكتوكوؿ اال ك 1979

اعتمدهتا اعبمعية اليت  26 (CEDAW )السيداكتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة اتعد  ك     
 دبثابة قانوف دكِف غبقوؽ اؼبرأة ، ك 1981سبتمرب  3بدأ نفاذىا يف  ك 1979ديسمرب  18العامة لؤلمم اؼبتحدة يف 

                                                           
26

 - Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. 
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ىي: إيراف، باالك،  دكؿ فقط االنضماـ إليها ك 7دكلة طرؼ فيها ، بينما رفضت  187كاف ىناؾ   2012يف فرباير 
 الواليات اؼبتحدة األمريكية.  اتيكاف كتونغا، السوداف ، الصوماؿ ، دكلة الف

تفاقية، منحت دبقتضاه ختيارم الذم أغبق بااللعامة الربكتوكوؿ االأعبمعية أ، اعتمدت 1999أكتوبر  6يف 
تفاقية صبلحية فحص شكاكل من اال 17ؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة اليت تشكلت دبوجب اؼبادة أاللجنة 

تفاقية، كما يبنح نتهاؾ اغبقوؽ اؼبقررة يف االااضعُت لوالية دكلة طرؼ يف الربكتوكوؿ بشلف األفراد كاعبماعات اػب
نتهاكات جسيمة أك منتظمة االربكتوكوؿ للجنة صبلحية فتح ربقيق إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدؿ على كقوع 

دكلة  104كاف ىناؾ    2012رباير تفاقية من جانب دكلة طرؼ يف الربكتوكوؿ . كيف فللحقوؽ اؼبعًتؼ هبا يف اال
 .طرؼ يف الربكتوكوؿ

 الهدف من الدراسة:
الدراسة إُف إثراء الوعي العاـ حبقوؽ اؼبرأة يف العاَف أصبع، كحقوؽ اؼبرأة يف ليبيا بشكل خاص كما  ىدفت       

يتماشى منها مع ثقافتنا كقيمنا كديننا  )كذلك بتحليل اتفاقية األمم اؼبتحدة اػباصة دبنع كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة 
حقوؽ للمرأة الليبية. كبشكل خاص عندما نتعرؼ على الكثَت (، للوصوؿ إُف أكرب قدر فبكن ربقيقو من 1979لعاـ 

فبا قدمتو ؽبا التشريعات الوطنية ،كالقليل فبا َف تقدمو ؽبا كي تتضح ىذه النواقص كتلك اؼبزايا، مع تبياف مدل قدرة 
وؿ على متطلباهتا اليت اؼبرأة على اؼبطالبة بتطبيق ما ىو موجود يف التشريع، كقدرهتا على مطالبة اجملتمع دبناصرهتا للحص

 ميًنحىت ؽبا دبجرد كجودىا على ىذه البسيطة .

 CEDAWتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة انتعرؼ على اؼبفاىيم العامة اليت ربتويها  فيما يليو 
تفاقية كما  نطاؽ االكمن مث مدل ما سباشت معو التشريعات الليبية يف ،تفاقيةمث نعرج بعد ذلك على توضيح تفاصيل اال

 َف تطبقو كما ربفظت عليو من أحكاـ مع تلصيل شكل كنوع العنف الواقع على اؼبرأة يف ببلدنا كأسبابو.

 -تعتمد خطة الدراسة على ثالثة مطالب ىي:
 .المطلب األول : مفاىيم عامة

 تحليل بنود اتفاقية السيداو.المطلب الثاني: 

 .ضد المرأة في ليبيا وكيفية اإلصالح المطلب الثالث : نوع وأساس العنف

 مفاىيم عامة :المطلب األول
غامضة بالنسبة للبعض  قد تكوف كاضحة للبعض ك ،تفاقيات عادة على عدة مفاىيمتعتمد البحوث اػباصة بتحليل اال

ىذا اؼبوضوع يف  فبا يقتضي توضيحها للقارئ حىت ال تقف حجر عثرة يف طريق فهمو لؤلحكاـ الواردة هبا ، ك ،اآلخر
 -تظهر أمامنا عدة مصطلحات يبكننا طرحها فيما يلي :

صطبلح خصص للمعاىدات الدكلية اليت تعاًف موضوعات قانونية أك تضع نظمان قانونية اىي  يوتفاقاال  :تفاقيةاال .1
األمم اؼبتحدة لقانوف  وتفاقياللعبلقات بُت أطرافها كتقنُت قواعد قانونية )كتعد تسمية من تسميات اؼبعاىدة( ك
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 ( ڤجنيػ) تفاقيات ا ك 1963كالقنصلية  1961للعبلقات الدبلوماسية  ( ييناڤ) تفاقية ا ك 1982البحار لعاـ 
 . 27األربع

ثنُت أك أكثر من أشخاص القانوف الدكِف )سواء أكانت بُت الدكؿ أك اتفاؽ مكتوب يرـب بُت اىي كل : المعاىدة .2
 بُت اؼبنظمات الدكلية أك بُت 

 .28منظمة دكلية( هبدؼ إحداث آثار قانونية معينة كىبضع ألحكاـ القانوف الدكِف دكلة ك .3
حبها أنظمة تضبط مصاٌف مشًتكة، تصا ىو عدد كبَت ًمن األفراد اؼبستقرين، تربطهم ركابط اجتماعية ك: المجتمع .4

 . 29عبلقاهتم مع بعض يف جتماعية أثر دائم أك مؤقت يف حياهتم كللرابطة اال سلطة ترعاىا، ك السلوؾ ك
دكف التميز بسبب الدين أك اللوف أك  ،جتماعيةاال قتصادية كاال ىي التمتع جبميع اغبقوؽ السياسية ك: المساواة .5

. اؼبساكاة ىي سباثل كامل أماـ القانوف، كتكافؤ كامل 30جتماعي اللغة أك اعبنس أك الرأم السياسي أك اؼبستول اال
بالتاِف تشمل اؼبساكاة انعداـ  توازف بُت الذين تفاكتت حظوظهم من الفرص اؼبتاحة للجميع، ك إزاء الفرص، ك

 ؿ.الظلم ...أم العد
فضلية ذباه اآلخر الذم ينتمي إليو سواء األ حساس بالفوقية ك"شعور داخلي هبرب اإلنساف على اإل ىو : التمييز  .6

يتكوف عن ىذا الشعور  على مستول اللوف أك اعبنس أك الديانة أك على أم مستول من اػبصائص اإلنسانية، ك
بُت اآلخر، فيقرر  عتقاد بوجود سبايز بينو كاال األف اإلنساف قد يعزز ىذ ،ردبا يكوف عدكانيا يف بعض صوره اسلوك

أف جنسو أعلى من جنس اآلخر، فيجد اؼبربرات اليت تدفعو كبو قهر الطرؼ  اؼبؤمن هبذا التمايز أنو األفضل ك
اؽبجـو على  تداء كردبا يصل األمر إُف االع كرامتو، ك اغبط من قيمتو ك نتقاص من إنسانيتو كؿباكلة اال اآلخر ك

 .الوسائل  الطرؼ اآلخر دبختلف الطرؽ ك
 قانونافالتمييز ، ؿبظور لسبب ما لشخص تفضيبل ؿ األقؼبعاملة ا مفهـو إمبا يفيد، القانوٓفالمفهوم  فق و لتمييز ا ك

 ال الذين أكلئك خصوصان ، األشخاص بُتعدم المساواة  أشكاؿ من شكلىو  بل حسبو التفرقة دبجردليس 
اختبلؼ غَت قانوٓف أك اختبلؼ  بلنو  يعرؼ -:التمييز بتعبَت آخر . كأقراهنم هبا يتمتع مالتذاهتا  اؼبزايا من يستفيدكف

من خبلؿ ؾبموعة من التمييز يف القانوف الدكِف عيًرؼى  ك .31يف اؼبعاملة يقع بُت أفراد أك صباعات لسبب ؿبظور

                                                           
27

، دار الفضٌل  القانون الدولي العام ، المؤسسات ، الجزء األول ، مصادر القانون الدولي العامد. إٌمان محمد بن ٌونس ،  - 

 .92، ص  2102، 2للطباعة والنشر ، ط
28

 >8المرجع نفسه ، ص د. إٌمان محمد بن ٌونس ،  - 
29

 ، أنظر المقال على الموقع اآلتً: تعريف المجتمع  - 

definition.html-https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society . 
30

، كما نصت المادة السابعة منه على المساواة أمام  >8=0الصادر عام  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساننٌة من نص المادة الثا - 

مكتبة  جامعة منسوتا ،  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.htmlالقانون. راجع نصوص اإلعالن على الموقع اآلتً: 

 حقوق اإلنسان.
31

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة ، العدد  مبدأ عدم التمييز في تشريع الفقه المقارند. محمد عرفان الخطٌب ،   - 

 . راجع المقال على الموقع اآلتً:0:م ، ص>211،  28

92.pdf-2008/a/57-www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2  

 
 
 
 

https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society-definition.html
https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society-definition.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2008/a/57-92.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2008/a/57-92.pdf
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اللوف أك اعبنس أك الدين أك الرأم السياسي أك األصل االجتماعي، حبيث أف  العناصر ك اؼبعايَت اظورة مثل العرؽ أك 
 .كل سبيز أك استبعاد أك تفضيل يقـو على أساس أم من اؼبعايَت السابقة يعد غَت قانوٓف

ستخداـ مصطلح التمييز لوصف الفوارؽ اؼبوجودة يف اخطورة  توضيحيرل الكثَت من الفقهاء أنو من األنبية دبكاف  ك
ليس ؾبرد لف  أك كلمة، فبعد أف  تداعياتو، ك دكار أك التشريعات بُت الرجل كاؼبرأة، فهو مصطلح قانوٓف لو آثاره كاأل

يبكنها فرض تداعياتو  ،تفاقيةكُف من االتفاقية السيداك رؤيتها للمصطلح كما سنراه يف التعريف بو يف اؼبادة األافرضت 
 رتكاب فعل " التمييز "امن حيث اآلثار القانونية اؼبًتتبة على 

 التمييز اإليجابي

ك اؼبقدرات الذاتية )ذكل أ معينو من فئات اجملتمع، زبتلف عن باقي فئاتو يف العرؽ أك الدين، أك اعبنس،  ىو سبييز لفئة
 كلويو يفاذ صبلو من اإلجراءات التفضيلية، اليت تعطى أفراد ىذه الفئة األازب  االحتياجات اػباصة( ..، من خبلؿ

( الذم مورس  السليب هبدؼ إلغاء التمييز ) ،توظيف كالتمثيل التشريعيال اجملاالت اؼبختلفة للحياة العامة كالتعليم ك
بُت باقي فئات اجملتمع . من خبلؿ منحها حقوقها اليت سلبت  بينها ك) ربقيق اؼبساكاة )الفعلية ضدىا يف السابق، ك

 .32اغبصة اػباصة باؼبرأة يف قوانُت االنتخابات(  ذلك مثاؿ، منها يف اؼباضي

عتماد مبدأ يعٍت ؾبموعة من السياسات العامة ال يسمى كذلك دبصطلح التدابَت اإلهبابية أك التدابَت اؼبؤقتة ك ك
. يف 33األفضلية أك آليات إنعاش مبلئمة يف التعامل مع األقليات أك الفئات اؼبضطهدة للقضاء على التمييز يف اؼبستقبل

 ةاؼبلونُت مكان عماؿ ؼبنح األقليات العرقية كاألـ كضع الرئيس األمريكي جونسوف التمييز اإلهبايب ألرباب 1965العاـ 
 .34يف اؼبؤسسات

 كالسخرية ك  ،قد يكوف ىذا األذل جسديان، أك نفسيا كل تصرؼو يؤدم إُف إغباؽ األذل باآلخرين ، ك:  العنف .7
يصدر ضد النفس أك ضد أم شخص آخر بصورة إظباع الكلمات السيئة  بالقوة، كفرض اآلراء  االستهزاء، ك

 . 35 متعمدة أك إرغاـ فرد على إتياف فعل معُت نتيجة لشعوره باألَف بسبب ما تعرض لو من أذل
ىي إمكانية الفرد دكف أم جرب أك ضغط خارجي على ازباذ قرار أك ربديد خيار من عدة  اغبرية: الحرية .8

 .36إمكانيات موجودة 

                                                                                                                                                                      
 

32
ٌمكن االطالع علٌه على ،   ارنمييز اإليجابي في الفكر السياسي واالجتماعي المقمفهوم التد. صبري محمد خلٌل خٌري  ،  - 

  /https://drsabrikhalil.wordpress.com/2014/01/17الموقع اآلتً: 
33

. ;7، ص 2108، رسالة ماجستٌر ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ،  التدابير اإليجابية في القانون الدولي العامغادة لبٌب ،  -  

   www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdfٌمكن االطالع علٌها على الموقع اآلتً: 
34
  /https://ar.wikipedia.org/wikiراجع الموقع اآلتً :  - 
35

، مقال على الموقع اآلتً :   2109،  ظاهرة العنف ، أسبابها وعالجهاصالح نجٌب الدق ،  - 

/http://www.alukah.net/social/0/96819  

 
36
، وللمزٌد حول مفهوم الحرٌة   https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9راجع :  - 

 .7==0،  9، المركز الثقافً العربً ، ط مفهوم الحريةبشكل واسع ، أنظر : عبد هللا العروي ، 
om/2016/01/pdf_404.htmlhttp://www.books4arab.c  
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على كجو اإللزاـ اليت تكوف صادرة  اجملتمع فراد يفربكم سلوؾ األ ىو ؾبموعة القواعد العامة اجملردة اليت: التشريع .9
 التشريع شكل دستور أك قانوف أك قرار أك الئحة. قد يلخذ  ك ،من السلطة اؼبختصة

 اتفاقية إُف انضمامها أك تصديقها أك توقيعها عند يصدر الدكلة جانب من إعبلف ىو التحف : التحفظ .10
    عليها. السرياف من االتفاقية يف معينة ألحكاـ القانوٓف األثر استبعاد إُف يهدؼ دكلية

حكاـ اؼبخالفة للشريعة اإلسبلـ مصدران للتشريع حىت ال تلتـز باألقد استخدمتو الدكؿ اليت تتخذ  ) ك 
 (.اإلسبلمية

 المطلب الثاني: تحليل بنود اتفاقية السيداو
الوطٍت ىو أداة فعالة  عًتاؼ بلف القانوف الدكِف كثبلثُت مادة تنبثق من اال فاقية سيداك من ديباجة كاتتتللف       

 قتصادية، كما أف اؼبساكاة بُت اعبنسُت تتصل، إُف حدو كبَت، باؼبساكاة أماـ القانوف . كجتماعية االلتحقيق العدالة اال
قواعد أساسية لبلتفاقية ألهنا كضعت منهاجان كامبلن لكيفية القضاء على التمييز ضد اؼبرأة،  16إُف  1تيعتربى اؼبواد من 

التدابَت الواجب على الدكؿ األطراؼ  الشركط ك تفاقية فهي تضععتبارىا جوىر االاعلى كافة األصعدة، حبيث يبكن 
 .الرجل تباعها لتحقيق اؼبساكاة بُت اؼبرأة كا

 الجزء األول: الجزء التشريعي..

 : مفهوم التمييز ضد المرأة.1م

يكوف  "ألغراض ىذه االتفاقية يعٌت مصطلح "التمييز ضد اؼبرأة" أم تفرقة أك استبعاد أك تقييد يتم على أساس اعبنس ك
 عًتاؼ للمرأة حبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية يف اؼبيادين السياسية كمن آثاره أك أغراضو، إضعاؼ أك إحباط اال

اؼبدنية أك يف أم ميداف آخر، أك إضعاؼ أك إحباط سبتعها هبذه اغبقوؽ أك  الثقافية ك جتماعية كاال قتصادية كاال
 ". بُت الرجل على أساس اؼبساكاة بينها ك فبارستها ؽبا، بصرؼ النظر عن حالتها الزكجية ك

حجر األساس لكلر القضايا اؼبتعلقة بالتمييز القانوٓف أك الواقعي الذم يبكن القياس عليو للقضاء على كافة  ىذه المادة
ة على كلو كانت ىناؾ ربفظات من قبل الدكلة اؼبوقرعة على االتفاقي -تفاقية أشكاؿ التمييز، ألف ؾبرد التصديق على اال

أساسها القانوٓف .  تفاقية كفإف ىذه اؼبادة تكفي للعمل يف سبيل ربقيق اؼبساكاة، باعتبارىا سبثل جوىر اال -مواد أخرل 
 .تفاقية الدكؿى بازباذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأةتيلزًـ اال ك

 . المساواة التامة بنصوص تشريعية .2م

دكف إبطاء،  تتفق على أف تنتهج، بكل الوسائل اؼبناسبة ك أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، ك" سبنع الدكؿ األطراؼ صبيع 
 :ربقيقا لذلك تتعهد بالقياـ دبا يلي سياسة تستهدؼ القضاء على التمييز ضد اؼبرأة، ك

َف يكن ىذا  اؼبرأة يف دساتَتىا الوطنية أك تشريعاهتا اؼبناسبة األخرل، إذا )أ( إدماج مبدأ اؼبساكاة بُت الرجل ك
غَته من الوسائل  كفالة التحقيق العملي ؽبذا اؼببدأ من خبلؿ التشريع ك اؼببدأ قد أدمج فيها حىت اآلف، ك

 .اؼبناسبة
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، دبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات، غبظر كل  غَت تشريعية ، تشريعية ك )ب( ازباذ اؼبناسب من التدابَت
 .سبييز ضد اؼبرأة 

ضماف اغبماية الفعالة للمرأة، عن طريق  غبقوؽ اؼبرأة على قدـ اؼبساكاة مع الرجل، ك)ج( فرض ضباية قانونية 
 .اؼبؤسسات العامة األخرل يف البلد، من أم عمل سبييزم ختصاص كااكم ذات اال

اؼبؤسسات  كفالة تصرؼ السلطات ك متناع عن مباشرة أم عمل سبييزم أك فبارسة سبييزية ضد اؼبرأة، ك)د( اال
 .لتزاـىذا اال ة دبا يتفق كالعام

 .زباذ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة من جانب أم شخص أك منظمة أك مؤسسةا)ىػ( 

 األنظمة ك اذ صبيع التدابَت اؼبناسبة، دبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيَت أك إبطاؿ القائم من القوانُت كازب)ك( 
 .تشكل سبييزا ضد اؼبرأةاؼبمارسات اليت  األعراؼ ك

 )م( إلغاء صبيع األحكاـ اعبزائية الوطنية اليت تشكل سبييزا ضد اؼبرأة ".

التشريعات الوطنية، حيث يعرض البند األكؿ )أ( دسًتة اؼبساكاة فبا تراه  حبظر التمييز يف الدساتَت ك تتعلق ىذه المادة
جعلو جزءا من  دساتَتىا حيث اؼبساكاة تعٍت التماثل التاـ كبعض الدكؿ تدخل يف ربديد معاَف كثَتة تيبٌت عليها 

ما تفرضو ىذه اؼبادة من العمل على مستول ىذه  بالتاِف ىذا ينعكس على قوانُت الدكلة الداخلية ك الدستور ك
الذكر على  ؿو صحالشريعة اإلسبلمية سبنح ألبناء اؼبتوىف اغبق يف  أف القوانُت، فبا يثَت مشكلة اؼبساكاة يف اإلرث حيث

يعيق تطبيق أحكاـ الشريعة  -لدل من ينادكف هبا  -بالتاِف النص على اؼبساكاة الكاملة  ضعف نصيب األنثى، ك
من اؼبعركؼ أف الشريعة اإلسبلمية ال  )ك لذا تحفظت ليبيا عليو(اإلسبلمية إذا ما مت تصديق الدكلة على ىذا النص )

تعطيها اؼبزيد حيث تؤكد الشريعة على قوامة الرجل كمسؤكليتو الكاملة على تنقص اؼبرأة حقها هبذا النص القرآٓف بل 
 لكنها غَت ملزمة شرعان باإلنفاؽ، ك اإلنفاؽ على اؼبرأة أيان ما كانت أمو أك أختو أك زكجتو، فاؼبرأة ىنا لديها إرثها ك

ىي حرة يف  دبثل ىذه النفقة كبالتاِف ينفق الرجل من اإلرث على أختو اليت كرثت نصفو دكف أف تكوف ىي ملزمة 
 التصرؼ يف إرثها كيفما شاءت(.

لكن كذلك تغيَت  البند اؼبثَت للجدؿ ىو البند )ك( حيث يتعلق بتعديل أك إلغاء ليس فقط القوانُت اؼبؤيدة للتمييز ك ك
 وف لكل الدكؿ. تفاقية تضع نفسها مصدرا من مصادر القانو اؼبمارسات أك العادات، كبذلك اال األعراؼ ك األنظمة ك

األساس يعود ىنا إُف تعريف اؼبساكاة دبعناىا اؼبطلق أيضان،  . كىو ما جعل الكثير من الدول تتحفظ على ىذا النص
، فهي ال تعٍت اؼبساكاة اؼبطلقة يف التعليم  فتخالف ىذه المادة الشريعة اإلسالمية من منظور المساواة المطلقة

ىي أخطر خصوصيات  سبتد لتشمل قوانُت األسرة أك قوانُت األحواؿ الشخصية كاجملاالت العامة فقط بل  كالصحة ك
ثقافية، حيث تصبح دبقتضى ىذه اؼبادة  خصوصيات حضارية ك اجملتمعات، العتماد ىذه القوانُت على أسس دينية ك

دبعٌت كما لو كاف  ،ليهاستناد عال يصح الرجوع إليها أك اال باطلة ك صبيع األحكاـ الشرعية اؼبتعلقة بالنساء الغية ك
 ىناؾ إلغاء ألحكاـ الشريعة. 

بشكل خاص يف  نظران لوجود سبييز قانوٓف اعتمدتو التشريعات الوطنية ، ك،  فقد تحفظت ليبيا على ىذا النص الذ
للييب اليت تعم صبيع ألدستورم أالقوانُت اػباصة باألحواؿ الشخصية، رغم كوهنا نادت باؼبساكاة من خبلؿ اإلعبلف 
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على أف "الليبيوف سواء أماـ القانوف ،  2011من اإلعبلف الدستورم الصادر عاـ  6نصت اؼبادة فئات اجملتمع حيث 
ؼبسؤكليات  ا يف ما عليهم من الواجبات ك يف تكافؤ الفرص، ك السياسية، ك متساككف يف التمتع باغبقوؽ اؼبدنية ك ك

راء السياسية أك الوضع الدين أك اؼبذىب أك اللغة أك الثركة أك اعبنس أك النسب أك األ العامة، ال سبييز بينهم بسبب
تلك اليت ليست يف أك األسرم " ىذا النص حقيقة أنو ينادم باؼبساكاة كلكن  منتماء القبلي أك اعبهو االجتماعي أك اال

تشريع، فعملت ليبيا على التحف  على زبرج عن إطار الشريعة اإلسبلمية اليت نص اإلعبلف على كوهنا مصدران لل
 اؼبَتاث. النصوص اػباصة باألحواؿ الشخصية ك

 لمساواة في كل المجاالت )بالقانون(ا. 3م

الثقافية، كل  قتصادية كاال جتماعية كاال السيما اؼبيادين السياسية ك "تتخذ الدكؿ األطراؼ يف صبيع اؼبيادين، ك
ذلك لتضمن ؽبا فبارسة حقوؽ  ك ،تقدمها الكاملُت التشريعي منها، لكفالة تطور اؼبرأة كالتدابَت اؼبناسبة، دبا يف ذلك 

 التمتع هبا على أساس اؼبساكاة مع الرجل". اغبريات األساسية ك اإلنساف ك

 لتدابير المؤقتة للتعجيل بالمساواة.ا. 4م

اؼبرأة سبييزا  ساكاة الفعلية بُت الرجل كزباذ الدكؿ األطراؼ تدابَت خاصة مؤقتة تستهدؼ التعجيل باؼبا"ال يعترب  .1
لكنو هبب أال يستتبع، على أم كبو، اإلبقاء على معايَت غَت متكافئة أك  تفاقية، كباؼبعٌت الذم تلخذ بو ىذه اال

 اؼبعاملة. منفصلة، كما هبب كقف العمل هبذه التدابَت مىت ربققت أىداؼ التكافؤ يف الفرص ك

األطراؼ تدابَت خاصة تستهدؼ ضباية األمومة، دبا يف ذلك تلك التدابَت الواردة يف ىذه زباذ الدكؿ اال يعترب  .2
 ".تفاقية، إجراءان سبييزيان اال

 بالتمييز اإليجابيىو ما يعرؼ  ، وبق للدكؿ تبٍتر تدابَت خاصة مؤقتة للتعجيل باؼبساكاة، ك وفقًا لهذه المادة
دستورية فإف ذلك ال يضمن تلقائيا أهنا ستعامىل يف الواقع معاملة  اة قانونية كألنو أحيانان حىت إذا ميًنحىت اؼبرأة مساك 

متساكية )مساكاة كاقعية(. لذلك تستخدـ الدكؿ تدابَت مؤقتة إُف أف تتحقق اؼبساكاة الفعلية، كاؼبساكاة يف تكافؤ 
اؼبساكاة يف اؼبعاملة كتكافؤ الفرص تصبح دبجرد بلوغ اؽبدؼ يف  العمالة. ك السياسة ك قتصاد كاال الفرص يف التعليم ك
ىو ما استخدمتو كثَت من الدكؿ عند منحها حصة معينة للمرأة يف قوانُت  ، كهبب إيقافها التدابَت غَت الزمة ك

كعادة ما يكوف ىذا التصرؼ لفًتة زمنية  –غَتىا  سواء أكانت خاصة باجملالس التشريعية أك البلدية...ك –نتخابات اال
يتوقف العمل هبذه التدابَت ُف حُت تتغَت الظركؼ اؼبسببة للتمييز اليت بسببها مت كضع مثل ىذه األحكاـ، لذا مؤقتة إ

 اؼبعاملة. مىت ربققت أىداؼ التكافؤ يف الفرص ك

 جتماعي والثقافي للسلوك.. تغيير النمط اال5م

 -تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة لتحقيق ما يلي:"
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 لعرفية كأالعادات  جتماعية كالثقافية لسلوؾ الرجل كاؼبرأة، هبدؼ ربقيق القضاء على التحيزات كتغيَت األمباط اال)أ( 
عتقاد بكوف أم من اعبنسُت أدْف أك أعلى من اآلخر، أك على أدكار مبطية كل اؼبمارسات األخرل القائمة على اال

 .اؼبرأة للرجل ك

 عًتاؼ بكوف تنشئة األطفاؿ كجتماعية، االا)ب( كفالة تضمُت الًتبية العائلية فهما سليما لؤلمومة بوصفها كظيفة 
يف صبيع  يعتبار األساساال يتربيتهم مسؤكلية مشًتكة بُت األبوين على أف يكوف مفهوما أف مصلحة األطفاؿ ى

 اغباالت"

بكوهنا تتطلب تغيَت ثقافة اجملتمع ذباه دكر اؼبرأة كالرجل يف اغبياة اؼبشًتكة بينهما، على أساس  تتعلق المادة الخامسة
 لكنها بداية ك جتماعية، كىي اليت تنجب األطفاؿ كىذه كظيفتها اال ة ىي األـ كأاشًتاكهم يف اؼبسؤكلية الًتبوية، فاؼبر 

 لتزامات.اعليو  هناية كائن إنسآف لو حقوؽ ك

 جار بالمرأة.ت. اإل6م

 "تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة، دبا يف ذلك التشريعي منها، ؼبكافحة صبيع أشكاؿ االذبار باؼبرأة ك
 ". استغبلؿ بغاء اؼبرأة

 إف كجدت فهي نادرة جدان. ال توجد مثل ىذه اؼبمارسات يف ليبيا، ك

حيث تؤدم إُف احتجاز النساء يف دكر  ،الزنا كاػبيانة الزكجيةىنا يبكننا النظر يف قانوف العقوبات كمسللة ذبرٔف  ك 
رببس جملرد  ك ،لتماس العدالة ألهنا هتدد خبطر اؼببلحقة القضائية للضحيةإغتصاب عن تيثٍت ضحايا اال إعادة التلىيل. ك

بيل العبلج الضحية على س للقضاة صبلحية عرض إلسباـ الزكاج بُت اؼبغتصب ك عدـ تقدٔف األدلة اؼبطلوبة، ك
ن التماس العدالة. لذا يفضل ىنا النظر يف قانوف عغتصاب ىذا عائق إضايف يبنع ضحايا اال جتماعي للجريبة، كاال

 أشدىا .. العقوبات لتشديد العقوبة على مرتكب مثل ىذه اعبريبة الشنعاء اليت تعد يف العاَف أصبع من أبشع اعبرائم ك

 العامةالجزء الثاني. المشاركة في الشؤون 

 : المشاركة السياسية 7م 

بوجو  العامة للبلد، ك "تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف اغبياة السياسية ك
 :خاص تكفل للمرأة، على قدـ اؼبساكاة مع الرجل، اغبق يف

األىلية لبلنتخاب عبميع اؽبيئات اليت ينتخب  ستفتاءات العامة، كاال نتخابات ك)أ( التصويت يف صبيع اال
 .قًتاع العاـأعضاؤىا باال

)ب( اؼبشاركة يف صياغة سياسة اغبكومة كىف تنفيذ ىذه السياسة، كىف شغل الوظائف العامة، كتلدية صبيع 
 .اؼبهاـ العامة على صبيع اؼبستويات اغبكومية

 باغبياة العامة كالسياسية للبلد".)ج( اؼبشاركة يف أية منظمات كصبعيات غَت حكومية هتتم 

يف ىذا اإلطار َف تستثٍت التشريعات الليبية اؼبرأة من أم نوع من أنواع اؼبشاركة يف الشؤكف العامة . كلكن مشكلة العمل 
 يف مثل ىذه اجملاالت مشكلة اجتماعية حبتة ال دخل ؽبا بالقوانُت .
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على أف اؼبرأة قادرة كالرجاؿ على  ،توعية اجملتمع نساءن كرجاالن لدكلة إُف العمل بشكل مكثف على ابالتاِف ربتاج  ك
ذكر يف  ك ،ىذا أيضان أحلو ديننا اإلسبلمي ؽبا القدرة على القيادة سبامان كالرجل . ك اػبوض يف مثل ىذه اافل، ك

حُت جاءىا كتاب قدرهتا على حكم الببلد منذ قدٔف األزؿ  القرآف الكرٔف ) سورة النمل ( عن بلقيس ملكة سبل ك
فَمَكَثَ غَريَ ثعٍدٍ فَقَبلَ أَحَطْذُ ﴿  يءبلف عندىا كل ش سليماف الذم يدعوىا لئلسبلـ عندما عرؼ حبكمها الرشيد ك

هَب عَرْشٌ ءٍ ونَثِمَب نَمْ رُحِط ثِهِ ، وجِئْزُكَ مِهْ سَجَأٍ ثِنَجَأٍ ٌَقِني . إِوًِّ وَجَدْدُ امْرَأَحً رَحْكُمُهُم وأُورٍَِذ مِه كُمِّ شًَ

اذْهَت ثِكِزَبثًِ هَرَا فَأَنْقِهِ إِنٍَهِم أف يعرؼ قدرهتا على اغبكم ﴿ ىنا أراد سليماف أف يهديها إُف ا ك ك 37﴾عَظٍِم

سُهٍَمَبن وإِوَّهُ ثِسْمِ اهللِ  ثُمَّ رَىَلَّ عَنْهُم فَبوظُر مَبذا ٌَرجِعُىن . قَبنَذ ٌَأٌَُّهِب املَهَبً إِوًَّ أُنقًَُّ إيلَّ كِزَبةٌ كَرٌِم . إِوُّهُ مِهْ

قَبطِعَخ أمْراً حَزى رَشْهَدُون .  انرَّحْمَهِ انَّرَحٍِم . أَالَّ رَعْهُى عَهًَّ وأرِىوًِ مُسْهِمِني . قَبنَذ ٌَأٌَِّهَب املَهؤُا افزُىوًِ فًِ أمْرِي مَب كُنذُ

مستشاريها بالوالء ألهنا   . لقد أحاطها قومها ك38﴾رَأْمُرٌِه فَبوظُري مَبقَبنىا وَحهَ أونُىا قُىَّحٍ وأُونُىا ثَأسٍ شَدٌدٍ واألَمْرُ نَك 
 كانت امرأة حكيمة فًتكوا ؽبا البت يف األمر بعد أف طلبت استشارهتم. 

 : التمثيل الدولي 8م. 

يز ، فرصة دكف أم سبي "تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة لتكفل للمرأة ، على قدـ اؼبساكاة مع الرجل ، ك
 ". االشًتاؾ يف أعماؿ اؼبنظمات الدكلية سبثيل حكومتها على اؼبستول الدكِف ك

 طبقتها بالكامل .  اغبق يف اؼبشاركة يف اافل الدكلية ، ك التشريعات الليبية للمرأة كل اغبقوؽ السياسية ك أعطت

 . جنسية المرأة والطفل.9م

 غبقوؽ الرجل يف اكتساب جنسيتها أك تغيَتىا أك االحتفاظ هبا. ك "سبنح الدكؿ األطراؼ اؼبرأة حقوقا مساكية .1
تضمن بوجو خاص أال يًتتب على الزكاج من أجنيب، أك على تغيَت الزكج عبنسيتو أثناء الزكاج، أف تتغَت تلقائيا 

 جنسية الزكجة ، أك أف تصبح ببل جنسية، أك أف تفرض عليها جنسية الزكج.

 حقا مساكيا غبق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاؽبما". سبنح الدكؿ األطراؼ اؼبرأة .2

 على ىذا النص لم تتحفظااليمن بُت الدكؿ العربية اؼبصدقة على االتفاقية  كحدىا ليبيا ك    

علي أنو هبوز منح أكالد اؼبواطنات الليبيات  39ـ2010لسنة  24اللييب رقم  من قانون الجنسية 11تنص م و 
 اؼبتزكجات من غَت الليبيُت اعبنسية الليبية بالشركط اؼبنصوص عليها يف البلئحة التنفيذية للقانوف.

منها على الشركط البلزمة ؼبنح اعبنسية أنبها أف يكوف بالغان سن  6قد أشارت البلئحة التنفيذية للقانوف يف اؼبادة  ك
على منح اعبنسية ؼبن ىم دكف سن الرشد فقط يف حالة  7.كما نصت اؼبادة  وفر اؼبستندات البلزمة لذلكي الرشد ك

                                                           
37

 . K  27 22 سورة النمل ، اآلٌة  - 
38

 .77،  72،  70،  71سورة النمل ، اآلٌات  - 

 
 

39
 ٌمكن مراجعة جمٌع القوانٌن الواردة فً هذا البحث من خالل موسوعة التشرٌعات اللٌبٌة لألستاذ محمد بن ٌونس . - 
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منحت نصوصو  2016كفاة األب أك فقده كأيضان اشًتطت لذلك عدة شركط. كما أف مسودة الدستور اللييب لعاـ 
 !40حق اؼبواطنة ك اعبنسية ألبناء الليبيات اؼبتزكجات من أجنيب

 ف اؼبشرع  قد عاًف مشكبلت عدة كاف يتعرض ؽبا أبناء الليبيات اؼبتزكجات من أجانب يف إطار اغبقوؽ كبذلك يكو 
ىو ما قصر فيو اؼبشرع عندما منع اؼبواًطنة الليبية  صر على اؼبواطنُت، كتالواجبات اليت تكوف بطبيعة اغباؿ بعضها مق

ىو ما ىبالف نصوص اتفاقية السيداك اليت  اغبياة. كمن منح اعبنسية ألبنائها القصر حاؿ كجود األب على قيد 
أحكاـ الشريعة  َف تتحف  على النص اػباص دبنح اعبنسية . كما أف منح اعبنسية ال يتناىف ك صادقت عليها ليبيا ك

 لعرؽ. اللوف أك اليس بقوانُت اعبنسية أك على أساس  اإلسبلمية اليت تعتمد أساسان على اؼبساكاة بُت الناس بالتقول ك
 

 جتماعيةاال قتصادية واال الجزء الثالث: الحقوق الثقافية و
 . التعليمو لتربية ا. حقوق متساوية في مجال 10م

"تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة لكي تكفل ؽبا حقوقا مساكية غبقوؽ الرجل 
 -تكفل، على أساس اؼبساكاة بُت الرجل كاؼبرأة:بوجو خاص لكي  يف ميداف الًتبية، ك

 اغبصوؿ على الدرجات العلمية يف لتحاؽ بالدراسات كاال اؼبهٍت، ك )أ( شركط متساكية يف التوجيو الوظيفي ك
تكوف ىذه اؼبساكاة مكفولة يف  اغبضرية على السواء، ك ختبلؼ فئاهتا، يف اؼبناطق الريفية كااؼبؤسسات التعليمية على 

 اؼبهٍت.  كذلك يف صبيع أنواع التدريب التعليم التقٍت العاِف، ك اؼبهٍت ك التقٍت ك التعليم العاـ ك يف ة اغبضانة كمرحل

 نوعية اؼبرافق ك يف مستويات مؤىبلت اؼبدرسُت، ك يف متحانات، كاال يف لدراسية، كأ)ب( التساكم يف اؼبناىج 
 .اؼبعدات الدراسية

دكر اؼبرأة يف صبيع مراحل التعليم جبميع أشكالو، عن طريق  ي عن دكر الرجل ك)ج( القضاء على أم مفهـو مبط
السيما عن طريق تنقيح كتب  غَته من أنواع التعليم اليت تساعد يف ربقيق ىذا اؽبدؼ، ك تشجيع التعليم اؼبختلط، ك

 .تكييف أساليب التعليم الربامج اؼبدرسية ك الدراسة ك

 .اإلعانات الدراسية األخرل ى اؼبنح ك)د( التساكم يف فرص اغبصوؿ عل

ؿبو األمية  )ىػ( التساكم يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، دبا يف ذلك برامج تعليم الكبار ك
السيما الربامج اليت هتدؼ إُف التعجيل بقدر اإلمكاف بتضييق أم فجوة يف التعليم قائمة بُت  الوظيفي، ك
 .الرجل كاؼبرأة

تركن اؼبدرسة قبل  يالنساء البلئ تنظيم برامج للفتيات ك معدالت ترؾ الطالبات الدراسة، ك)ك( خفض 
 .األكاف

 .الًتبية البدنية )ز( التساكم يف فرص اؼبشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية ك
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حقوق المرأة في مشروع مسودة الدستور الصادر عن لجنة العمل الثانية لسنة راجع فً هذا الشأن: د. صلٌحة علً صداقة ،  -  

م، :210والتابعة للهٌأة التأسٌسٌة لصٌاغة مشروع الدستور ، مجلة جامعة البحر المتوسط الدولٌة ، العدد األول ، سبتمبر  7106
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 اؼبعلومات ك رفاىها، دبا يف ذلك )ح( إمكانية اغبصوؿ على معلومات تربوية ؿبددة تساعد على كفالة صحة األسر ك
 .اإلرشادات اليت تتناكؿ تنظيم األسرة"

فعبلن  يى ك 10ليت ربدثت عنها اؼبادة اؼبميزات أغبق يف اغبصوؿ على كل أاؼبرأة الليبية ؽبا  طبقًا للتشريع الليبي
اكية مع متس يى اؼبنح كاإلعانات، ك يف اإلجازات العلمية كالدراسة باػبارج، ك كصلت إُف درجات عليا يف التعليم ك

متيازات العلمية بل إف النساء اؼبتعلمات يف ليبيا أكثر نسبة من الرجاؿ كما تدؿ عليو اإلحصائيات الرجل يف كل اال
 اػباصة بذلك. 

 . الحق في العمل :11م

"تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف ميداف العمل لكي تكفل ؽبا، على  .1
  -اؼبرأة، نفس اغبقوؽ كالسيما: أساس اؼبساكاة بُت الرجل ك

 .غبق يف العمل بوصفو حقا ثابتا عبميع البشرأ)أ( 

 .ستخداـختيار كاحدة يف شؤكف االاغبق يف التمتع بنفس فرص العمالة، دبا يف ذلك تطبيق معايَت أ)ب( 

 صبيع مزايا ك يف األمن على العمل ك ة كاغبق يف الًتقي نوع العمل، ك ختيار اؼبهنة كاق يف حرية أغب)ج( 
التدريب  إعادة التدريب اؼبهٍت، دبا يف ذلك التلمذة اغبرفية ك غبق يف تلقى التدريب كأ ك .شركط اػبدمة
 .التدريب اؼبتكرر اؼبهٍت اؼبتقدـ ك

يما يتعلق بالعمل اغبق يف اؼبساكاة يف اؼبعاملة ف ستحقاقات، كغبق يف اؼبساكاة يف األجر، دبا يف ذلك االأ)د( 
 .كذلك اؼبساكاة يف اؼبعاملة يف تقييم نوعية العمل ذم القيمة اؼبساكية، ك

 الشيخوخة ك العجز ك اؼبرض ك البطالة ك السيما يف حاالت التقاعد ك غبق يف الضماف االجتماعي، كأ)ىػ( 
 .كذلك اغبق يف إجازة مدفوعة األجر غَت ذلك من حاالت عدـ األىلية للعمل، ك

 سبلمة ظركؼ العمل، دبا يف ذلك ضباية كظيفة اإلقباب. غبق يف الوقاية الصحية كأ)ك( 

توخيا ؼبنع التمييز ضد اؼبرأة بسبب الزكاج أك األمومة، ضمانا غبقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدكؿ األطراؼ  .2
  -التدابَت اؼبناسبة:

مييز يف الفصل من العمل على أساس اغبالة الت ك ،غبظر الفصل من اػبدمة بسبب اغبمل أك إجازة األمومة ( أ)
 .الزكجية، مع فرض جزاءات على اؼبخالفُت

 

جتماعية فباثلة دكف فقداف للعمل السابق أك ا)ب( إلدخاؿ نظاـ إجازة األمومة اؼبدفوعة األجر أك اؼبشفوعة دبزايا 
 .جتماعيةلؤلقدمية أك للعبلكات اال
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بُت  اؼبساندة البلزمة لتمكُت الوالدين من اعبمع بُت االلتزامات العائلية كجتماعية )ج( لتشجيع توفَت اػبدمات اال
تنمية شبكة من مرافق رعاية  السيما عن طريق تشجيع إنشاء ك اؼبشاركة يف اغبياة العامة، ك مسؤكليات العمل ك

 .األطفاؿ

 ذية ؽبا.)د( لتوفَت ضباية خاصة للمرأة أثناء فًتة اغبمل يف األعماؿ اليت يثبت أهنا مؤ 

 هبب أف تستعرض التشريعات الوقائية اؼبتصلة باؼبسائل اؼبشمولة هبذه اؼبادة استعراضا دكريا يف ضوء اؼبعرفة العلمية ك
 قتضاء"أف يتم تنقيحها أك إلغاؤىا أك توسيع نطاقها حسب اال التكنولوجية، ك

( منو  "مع عدـ  91نصت اؼبادة ) الرجل. ك بُت اؼبرأة ك 1970لسنة  58رقم  لم يفرق قانون العمل السابق
اإلخبلؿ بلحكاـ اؼبواد التالية تسرم على النساء صبيع النصوص اؼبنظمة لتشغيل العماؿ دكف سبييز يف العمل الواحد 

عدـ تشغيلها أكثر  قد نٌصت ىذه اؼبادة على عدـ جواز تشغيل النساء يف األعماؿ الشاقة أك اػبطَتة، ك بينهم ". ك
أعطت للعاملة اليت ترضع طفلها خبلؿ الثمانية عشر شهران  األسبوع، دبا يف ذلك العمل اإلضايف. كساعة يف  48من 

التالية للوضع اغبق يف فًتتُت إضافيتُت يوميان ؽبذا الغرض، ال تقل كل منهما عن نصف ساعة مع احتساب ىاتُت 
تخدـ طبسُت عاملة فلكثر بتوفَت دار الفًتتُت من ساعات العمل الكامل األجر، مع إلزاـ جهات العمل اليت تس

يث يكوف لو دكر كبَت يف إزاحة عائق من حبىتماـ بو ىذا البند غَت متوفر أك غَت مفعل كنلمل أف يتم اال للحضانة ) ك
 العوائق اليت تقف يف طريق عمل اؼبرأة (.

 األجر ك يف العمل ك دبساكاهتا مع الرجل يف رفعت من شلف اؼبرأة داخل اجملتمع اللييب يعترب ىذا القانوف من القوانُت اليت
( على: " ال هبوز لصاحب العمل أف يستخدـ عامبل 31جازة اؼبستحقة حيث نصت اؼبادة )اإل االمتيازات العينية ك

النساء إذا تساكت  بلجر يقل عن اغبد األدْف اؼبقرر كفقا ألحكاـ ىذا القانوف كما ال هبوز لو التفرقة بُت أجر الرجاؿ ك
 تدربيها ك مراعاة لظركؼ اؼبرأة فقد مت إصدار العديد من اللوائح اؼبنظمة لتشغيل اؼبرأة ك ك طبيعة العمل" ركؼ كظ

، كالقرار رقم يشغلها للعنصر النسائ تكوف األكلوية يف الوظائف اليت ؾباؿ اػبدمة العامة ؿبددة اؼبهن ك تلىيلها يف
( من القرار على أف " العمل 2ربية الليبية حيث نصت اؼبادة )بشلف نظاـ تشغيل اؼبرأة الع 1988( لسنة 164)

الوظائف دبختلف النشاطات االقتصادية  مزاكلة األعماؿ ك للمرأة اغبق يف ك كاجب على اؼبرأة القادرة عليو ذباه اجملتمع،
تتطلبها مزاكلة ىذه  اليت يالوظيف ك التمتع بكافة فرص التدريب اؼبهٍت اجملتمع، كما ؽبا اغبق يف االجتماعية يف ك

قد أجاز ىذا القرار ربويل اؼبرأة العاملة من نظاـ التشغيل لبعض الوقت إُف نظاـ التشغيل  الوظائف . ك األعماؿ ك
كفقا ؼبا ربدده الوزارة للخدمات. كما حدد القرار مدة  تقتضيها حاجة العمل، ك األحواؿ اليت العكس يف الكامل ك

اإلنتاجية بلربع ساعات يوميا شريطة أف تقع ضمن ساعات العمل  اإلدارية ك دمية كالقطاعات اػب عمل اؼبرأة يف
اؼبقرر لنظَتاهتا من العامبلت كفقا لنظاـ  ي% من اؼبرتب األساس50سبنح اؼبرأة العاملة بنظاـ التشغيل اعبزئي  الرظبية، ك

 يضان.أجازة الوضع إكذلك َف وبرمها من الًتقية كما ؽبا اغبق ب التشغيل الكامل  ك
در القوؿ بلف ىذا القرار من القرارات اؼبهمة للمرأة الليبية حيث أنو َف يعطى ؽبا فقط حق العمل كلكنو أكد هبىنا  ك

 ىذه نقلة كبَتة كانت ليبيا سباقو هبا على الكثَت من  اجملتمعات العربية . على أف العمل كاجب عليها ذباه اجملتمع، ك
أعاد سرد ما سبق من  ك بشان عالقات العمل 2010لسنة  12نون بمقتضى القانون رقم قد ألغي ىذا القا و

جازة لعدة الوفاة أربعة أشهر كعشرة أياـ كما جاء إأضاؼ إليها حق آخر يف ؾباؿ عمل اؼبرأة كىو اغبق يف  حقوؽ ك



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

133 

 

كانت ؿبتاجة للماؿ كهبب عليها العمل   يف الشريعة اإلسبلمية اليت توجب على اؼبرأة أف تبقى يف العدة ؼبدة معينة إال إذا
 ىذا ما راعاه اؼبشرع لكي ال تفقد عملها.  . ك

( 8ذلك بصدكر القانوف رقم ) قد كاف من أىم اغبقوؽ اليت اكتسبتها اؼبرأة ىو حقها يف توِف الوظائف القضائية ك ك
 توُف الوظائف القضائية حيث أحدث ىذا القانوف ربوال خطَتا بشلف ىذا اغبق، ك بشلف حق اؼبرأة يف 1989لسنة 

النيابة العامة كإدارة القضايا بذات الشركط  كِف علي أنو : " وبق للمرأة توُف كظائف القضاء كقد نص يف مادتو األ
القضاء أماـ النساء بعد أف كاف حكرا هبذا القانوف خطى اؼبشرع خطوة كبَتة كبو فتح ؾباؿ  اؼبقررة بالنسبة للرجل ". ك

مازالت اؼبرأة فيها ؿبركمة من توُف أك  على الرجاؿ، كما أف لليبيا السبق هبذا القانوف على كثَت من الدكؿ العربية اليت
 ؾباؿ القضاء . العمل يف

 الحق في الصحة 12م 
ؼبرأة يف ميداف الرعاية الصحية من أجل أف "تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد ا .1

اؼبرأة، اغبصوؿ على خدمات الرعاية الصحية، دبا يف ذلك اػبدمات  تضمن ؽبا ، على أساس اؼبساكاة بُت الرجل ك
 اؼبتعلقة بتنظيم األسرة.

 غبمل كمن ىذه اؼبادة تكفل الدكؿ األطراؼ للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق با 1بالرغم من أحكاـ الفقرة  .2
 كذلك تغذية كافية أثناء اغبمل ك فًتة ما بعد الوالدة، موفرة ؽبا خدمات ؾبانية عند االقتضاء، ك الوالدة ك
 ". الرضاعة

ال سبييز بشلنو  اؼبنتقصة عبميع فئات اجملتمع يف ببلدنا )ىذا اغبق الذم نلمل إصبلحو( ك اغبق يف الصحة من اغبقوؽ
 الرجل. بُت اؼبرأة ك

 : جتماعية األخرىقتصادية واالالحقوق اال.  13م

 "  تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف اجملاالت األخرل للحياة االقتصادية ك
 -:السيما االجتماعية لكي تكفل ؽبا، على أساس اؼبساكاة بُت الرجل كاؼبرأة نفس اغبقوؽ، ك

 .االستحقاقات العائليةاغبق يف  ( أ )

 .غَت ذلك من أشكاؿ االئتماف اؼباِف الرىوف العقارية ك )ب( اغبق يف اغبصوؿ على القركض اؼبصرفية، ك

 .صبيع جوانب اغبياة الثقافية يف األلعاب الرياضية ك )ج( اغبق يف االشًتاؾ يف األنشطة الًتكوبية ك

كعاـ  1985تعديبلتو عاـ  ـ بشلف الضماف االجتماعي ك1980لسنة  13نص القانوف رقم  في التشريعات الليبية
جتماعي يشمل كل نظاـ يوضع أك على أف الضماف اال ،1991تقرير بعض األحكاـ اػباصة بو عاـ  ك ،1986

عند  إصابة العمل كمرض اؼبهنة، ك العجز كاؼبرض ك رعايتو يف حاالت الشيخوخة ك إجراء يتخذ بقصد ضباية الفرد ك
يف حاالت الكوارث  إعانتو على ربمل األعباء العائلية ك ك ،الوالدة عند اغبمل ك ك ،انقطاع سبل العيش ك ،لعائلافقد 
 الوفاة. الطوارئ ك ك
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 اؼبعوقُت ك البنات، ك البنُت ك جتماعية ؼبن ال راعي لو من األطفاؿ كجتماعي، الرعاية االاال كما يشمل الضماف
تدابَت األمن  يشمل إجراءات ك كبراؼ، كاال ألحداث يف حاالت اعبنوح كتوجيو ا رعاية ك الشيوخ، ك العجزة ك
 اؼبصابُت. إعادة تلىيل اؼبرضى ك العناية حباالت إصابة العمل كاألمراض اؼبهنية ك ك ،الصناعي

كونو ك   حيث ربدث عن الفرد  ،جتماعي َف يبيز بُت اؼبرأة كالرجل هبذا اػبصوصىنا نبلح  أف قانوف الضماف اال ك
  .ليس كونو امرأة أك رجبل فردا ك

 . استحقاقات المرأة الريفية14م
تؤديها يف توفَت  اليت اؼبهمةاألدكار  ػباصة اليت تواجهها اؼبرأة الريفية، كأؼبشاكل الدكؿ األطراؼ يف اعتبارىا اتضع " .1

تتخذ صبيع التدابَت  قتصاد غَت النقدية، كقتصاديا ألسرهتا، دبا يف ذلك عملها يف قطاعات االاأسباب البقاء 
 تفاقية على اؼبرأة يف اؼبناطق الريفية.اؼبناسبة لكفالة تطبيق أحكاـ ىذه اال

تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف اؼبناطق الريفية لكي تكفل ؽبا، على  .2
لريفية بوجو لمرأة اتكفل ل تستفيد منها ، ك لريفية كاؼبرأة، أف تشارؾ يف التنمية ا أساس اؼبساكاة بُت الرجل ك

  -خاص اغبق يف:

 .)أ( اؼبشاركة يف كضع كتنفيذ التخطيط اإلمبائي على صبيع اؼبستويات

اػبدمات اؼبتعلقة  النصائح ك )ب( الوصوؿ إُف تسهيبلت العناية الصحية اؼببلئمة، دبا يف ذلك اؼبعلومات ك
 .بتنظيم األسرة

 .جتماعيبصورة مباشرة من برامج الضماف االستفادة )ج( اال

غَت الرظبي، دبا يف ذلك ما يتصل منو دبحو األمية  التعليم، الرظبي ك )د( اغبصوؿ على صبيع أنواع التدريب ك
 .ذلك لتحقيق زيادة كفاءهتا التقنية اإلرشادية، ك كذلك التمتع بكافة اػبدمات اجملتمعية ك الوظيفي ، ك

قتصادية مكافئة لفرص االتعاكنيات من أجل اغبصوؿ على فرص  اؼبساعدة الذاتية ك)ىػ( تنظيم صباعات 
 .الرجل عن طريق العمل لدل الغَت أك العمل غبساهبن اػباص

 .)ك( اؼبشاركة يف صبيع األنشطة اجملتمعية

 بة، كالتكنولوجيا اؼبناس تسهيبلت التسويق، ك القركض الزراعية، ك ئتمانات ك)ز( فرصة اغبصوؿ على اال
 .كذلك يف مشاريع التوطُت الريفي اإلصبلح الزراعي ك اؼبساكاة يف اؼبعاملة يف مشاريع إصبلح األراضي ك

اإلمداد بالكهرباء  اؼبرافق الصحية ك السيما فيما يتعلق باإلسكاف ك التمتع بظركؼ معيشية مبلئمة، ك( )ح
 ." اؼبواصبلت النقل، ك اؼباء ، ك ك

بلف الريفيات  الرابعة عشر كجو اػبصوص، التمييز ضد النساء الريفيات، حيث ييعًتىؼ يف اؼبادة، على تتناول االتفاقية
اىتماـ شديدين من جانب الدكؿ األطراؼ اليت ينبغي عليها أف تتعهد  ربتاج إُف عناية ك ،فئة ذات مشاكل خاصة

سهولة الوصوؿ إُف  التخطيط اإلمبائي، ك بالقضاء على التمييز ضدىن، دبا يتيح مشاركتهن يف التنمية الريفية، ك
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جتماعي، كاغبصوؿ على التدريب كالتعليم كاؼبشاركة يف األنشطة ستفادة من برامج الضماف االاال اػبدمات الصحية، ك
اؼبشكلة كما كانت يف اؼبواد السابقة  اجملتمعية، كاغبصوؿ على القركض الزراعية، كالتمتع بظركؼ معيشية مبلئمة. ك

الريفية، حيث اؼبرأة ىي نفسها ال تعرؼ  العمل السياسي يف عدـ كعي فئات اجملتمع اللييب يف اؼبناطق النائية كاػباصة ب
بالتاِف ال تستطيع اؼبطالبة هبا إضافة إُف أف اجملتمع حىت يف اؼبدف الكربل الزاؿ غارقان يف سبات األدكار  حقوقها ك

لكنها  تعيها سبامان ك الريفية تعرؼ حقوقها ك اء يف اؼبناطق النائية كالرجل. )ىناؾ أقلية من النس النمطية للمرأة ك
 ؿباربة(.

 . أىلية المرأة للتصرف15م

 "تعًتؼ الدكؿ األطراؼ للمرأة باؼبساكاة مع الرجل أماـ القانوف. .1

كبينو يف فرص تساكل بينها  ف اؼبدنية، أىلية قانونية فباثلة ألىلية الرجل، كشؤك سبنح الدكؿ األطراؼ اؼبرأة يف ال .2
إدارة  تكفل للمرأة، بوجو خاص، حقوقا مساكية غبقوؽ الرجل يف إبراـ العقود ك فبارسة تلك األىلية. ك

 تعاملهما على قدـ اؼبساكاة يف صبيع مراحل اإلجراءات القضائية. اؼبمتلكات، ك

يستهدؼ  اقانوني اوف ؽبا أثر يك سائر أنواع الصكوؾ اػباصة اليت تتفق الدكؿ األطراؼ على اعتبار صبيع العقود ك .3
 الغية . اغبد من األىلية القانونية للمرأة باطلة ك

حرية اختيار ؿبل  اؼبرأة نفس اغبقوؽ فيما يتعلق بالتشريع اؼبتصل حبركة األشخاص ك سبنح الدكؿ األطراؼ الرجل ك .4
 .إقامتهم سكناىم ك

 الزواج والعالقات العائلية . 16م

 صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف كافة األمور اؼبتعلقة بالزكاج ك"تتخذ الدكؿ األطراؼ . 1
  -اؼبرأة: بوجو خاص تضمن، على أساس اؼبساكاة بُت الرجل ك العبلقات العائلية، ك

 .)أ( نفس اغبق يف عقد الزكاج

 .اغبر الكاملعدـ عقد الزكاج إال برضاىا  يف )ب( نفس اغبق يف حرية اختيار الزكج، ك

 .عند فسخو اؼبسؤكليات أثناء الزكاج ك )ج( نفس اغبقوؽ ك

اؼبسؤكليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزكجية، يف األمور اؼبتعلقة  )ح( نفس اغبقوؽ ك
 .عتبار األكؿالبلطفاؽبما كىف صبيع األحواؿ، يكوف ؼبصلحة األطفاؿ ا

 الفاصل بُت الطفل الذم يليو، ك بإدراؾ للنتائج، عدد أطفاؽبا ك ية كنفس اغبقوؽ يف أف تقرر، حبر ك  )ىػ( 
 .الوسائل الكفيلة بتمكينها من فبارسة ىذه اغبقوؽ التثقيف ك اغبصوؿ على اؼبعلومات ك يف

تبنيهم، أك ما شابو  الوصاية على األطفاؿ ك القوامة ك اؼبسؤكليات فيما يتعلق بالوالية ك )د( نفس اغبقوؽ ك
صبيع األحواؿ يكوف ؼبصلحة األطفاؿ  يف األعراؼ، حُت توجد ىذه اؼبفاىيم يف التشريع الوطٍت، كذلك من 

 .عتبار األكؿاال
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 .نوع العمل اؼبهنة ك سم األسرة كاختيار االزكجة، دبا يف ذلك اغبق يف  )ز( نفس اغبقوؽ الشخصية للزكج ك

التمتع  إدارهتا ك اإلشراؼ عليها ك اؼبمتلكات كحيازة  )ح( نفس اغبقوؽ لكبل الزكجُت فيما يتعلق دبلكية ك
 التصرؼ فيها، سواء ببل مقابل أك مقابل عوض. هبا ك

تتخذ صبيع اإلجراءات الضركرية، دبا يف ذلك التشريعي منها،  .ال يكوف ػبطوبة الطفل أك زكاجو أم اثر قانوٓف، ك2
 إلزاميا ". عبعل تسجيل الزكاج يف سجل رظبي أمرا لتحديد سن أدْف للزكاج ك

هبب أف تتماشى مع الشريعة  اليت ،نظران ألهنا تتعارض مع قوانُت األحواؿ الشخصية تحفظت ليبيا على ىذه المادة
 خاصة بالنسبة للبنود ب ، د ، ز، ح.  اإلسبلمية، ك

يف كافة األمور ناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة أؼبلتدابَت الدكؿ األطراؼ بازباذ ا السادسة عشر تطالب المادة
نفس اغبقوؽ كاؼبسؤكليات  ختيار الزكج، كاالعبلقات األسرية، حيث يكوف ؽبا نفس اغبق يف حرية  اؼبتعلقة بالزكاج ك

الوصاية  القوامة ك ك الوالية  نفس اغبقوؽ فيما يتعلق باألطفاؿ، من حيث اإلقباب ك أثناء الزكاج كعند فسخو، ك
إدارة  يف اؼبلكية ك الوظيفة، ك اؼبهنة ك ختيار اللقب العائلي كاكما ألزكاجهن يف  تعطى النساء حقوقان  كاغبضانة. ك
 التصرؼ هبا. كما تيلزـى الدكؿ بتحديد ًسنٍّ أدْف للزكاج كتسجيل الزكاج يف سجل رظبي. اؼبمتلكات ك

اإلسبلمية يف كوف الفتاة قد  ىو ما يتناىف مع الشريعة ك ،ختيار الزكجافالبند )أ، ب ( يعطي الفتاة اغبرية اؼبطلقة يف 
ىو ما يبكن تطبيقو كذلك على الرجل فبل حرية لو بالزكاج من غَت  ىو ؿبـر شرعان، ك زبتار شخصا غَت مسلم ك

ليس فقط من جهة اؼبرأة .   الكتابية فاغبرية التامة يف اختيار الزكج أك الزكجة غَت كاردة بالنسبة للمسلمُت من اعبنسُت ك
ىو  استقبللية ذمتها اؼبالية فور زكاجها كاختبلط ذمتها بذمة زكجها ك وبـر اؼبرأة من استقبللية أمواؽبا ككما أف البند ح 

بالتاِف حاؿ تفسَت النص  ما تناضل بشلنو اؼبرأة غَت اؼبسلمة حىت ربصل عليو يف حُت منحتها ؽبا الشريعة اإلسبلمية، ك
كذلك األمر بالنسبة للبند ) د ( اػباص بالقوامة حيث الرجاؿ  . كباختبلط الذمتُت فهذا يعٍت أف تتحف  عليو الدكلة

هبازل على ذلك،  إذا قصر فهو َف يوؼ بالتزامو ك قواموف على النساء ، فالرجل يف الشريعة ملـز باإلنفاؽ على اؼبرأة ك
 ؽبا اػبيار يف ىذا األمر. أما اؼبرأة فليست ملزمة بذلك ك

تعديبلتو أنو ال هبوز إجبار  ـ بشلف األحكاـ اػباصة بالزكاج كالطبلؽ ك 1984( لسنة 10قد نص قانوف رقم ) ك
ضمن ؽبا حق الزكاج دبن ترضاه ؽبا دكف أف يكوف ىناؾ أم إكراه من الوِف عليها .   الفتاة على الزكاج رغم إرادهتا، ك

جىعىل من  ؽبا طلب الطبلؽ للضرر، كيف حاؿ عدـ اؼبوافقة وبق  موافقتها ك كما قٌيد الزكاج الثآف للزكج بعلم الزكجة ك
توابعها يف حدكد ييسر الزكج من تاريخ العقد الصحيح ال من تاريخ الدخوؿ  حقوؽ الزكجة على زكجها النفقة ك

نٌص على أف اؼبهر حق  منعو من التعرض ألمواؽبا اػباصة أك إغباؽ الضرر هبا ماديان كاف أك معنويان . ك بالزكجة، ك
قٌرر  أف الطبلؽ ال يثبت يف صبيع األحواؿ إاٌل حبكم من اكمة اؼبختصة، ك فيو كما تشاء، ك خالص للزكجة تتصرؼ

 يف حضورنبا أك حضور ككيلهما بوكالة خاصة. أف الطبلؽ يقع باتفاؽ الزكجُت ك

كفل  فرض القانوف للمرأة اؼبطلقة من زكجها دكمبا ذنب ؽبا يف ذلك تعويضات ترؾ تقديرىا للمحكمة اؼبختصة. ك ك
للهجر. كما كفل ؽبا حق ـبالعة  للعيوب، ك لغيبة الزكج، ك لعدـ اإلنفاؽ، ك ؽبا القانوف حقها يف الطبلؽ للضرر، ك
لكن بعد  متنع الزكج عن قبوؿ اؼبخالعة حىكىمى القاضي هبا من تلقاء نفسو، كاإذا  زكجها لقاء عوض مناسب تبذلو. ك
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اإلسبلـ ال هبرب اؼبرأة على البقاء مع زكجها إذا   ألف ف األحواؿ الشخصيةىو ما نطالب بتعديلو يف قانو  متناعات، كا
 كرىتو. 

 1984لسنة  10اؼبعدؿ للقانوف رقم  2001لسنة  9من اغبقوؽ اليت كفلها القانوف للمرأة ما جاء يف القانوف رقم  ك
ة الوِف يف البقاء ببيت الزكجية بعد علي أنو ال هبوز اؼبساس حبق اؼبرأة اغباضنة أك معدكم ،بالنص 70حيث عدؿ اؼبادة 

 طبلقها أك كفاة زكجها ما َف تلت بفاحشة. 

الثبلثػػػػػػػوف اػباصػػػػػػػة بػػػػػػػالتطليق حبكػػػػػػػم القضػػػػػػػاء  ـ فقػػػػػػػد عػػػػػػػدؿ اؼبػػػػػػػادة التاسػػػػػػػعة ك1991لسػػػػػػػنة  22أمػػػػػػػا القػػػػػػػانوف رقػػػػػػػم 
  -حػػػػػػػػػػػق اضػػػػػػػػػػػوف يف حضػػػػػػػػػػػانة أمػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػالنص علػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا يلػػػػػػػػػػػي: ك ،باجتثػػػػػػػػػػػاث حػػػػػػػػػػػق األـ يف حضػػػػػػػػػػػانة أبنائهػػػػػػػػػػػا

يف ىػػػػػػده اغبالػػػػػػة تعقػػػػػػػد  تولػػػػػػػت اكمػػػػػػة الفصػػػػػػل يف النػػػػػػػزاع ك ،عجػػػػػػز اغبكمػػػػػػاف عػػػػػػن اإلصػػػػػػػبلح بػػػػػػُت الػػػػػػزكجُتأ. إذا 
 ثبػػػػػػت الضػػػػػػرر، حكمػػػػػػت بػػػػػػالتطليق. اكمػػػػػػة جلسػػػػػػة سػػػػػػرية لئلصػػػػػػبلح بػػػػػػُت الػػػػػػزكجُت، فػػػػػػإذا تعػػػػػػذر عليهػػػػػػا ذلػػػػػػك ك

خر فػػػػػػػػإذا كػػػػػػػػاف اؼبتسػػػػػػػػبب يف الضػػػػػػػػرر، ماديػػػػػػػػا أك معنويػػػػػػػػا، ىػػػػػػػػي الزكجػػػػػػػػة حكمػػػػػػػػت اكمػػػػػػػػة بسػػػػػػػػقوط حقهػػػػػػػػا يف مػػػػػػػػؤ 
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويض عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر للطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر. النفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك اغبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانة ك الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؽ ك

ذلػػػػػك كلػػػػػو  مػػػػػؤخر الصػػػػػداؽ، ك أمػػػػػا إذا كػػػػػاف اؼبتسػػػػػبب يف الضػػػػػرر ىػػػػػو الػػػػػزكج حكمػػػػػت اكمػػػػػة للزكجػػػػػة بػػػػػالتعويض ك
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبقوؽ األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل اؼبًتتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ.

تمر الشػػػػػقاؽ بػػػػػُت الػػػػػزكجُت دبػػػػػا يسػػػػػتحيل معػػػػػو دكاـ العشػػػػػرة ب. فػػػػػإذا عجػػػػػز طالػػػػػب التفريػػػػػق عػػػػػن أثبػػػػػات دعػػػػػواه كاسػػػػػ
 حكمت اكمة بالتطليق مع إسقاط حقوؽ طالب التفريق ". 

َف تستطيع إثبات ذلك هبوز للقاضي أف وبكم  ىذا يعٍت أف الزكجة إذا طالبت بالطبلؽ الستحالة العشرة ك ك 1.1.
 بإسقاط حقها يف اغبضانة كىو ما ال يبكن قبولو مطلقان.

لسنة  22اؼبعدلة بالقانوف رقم  1984لسنة  10من القانوف  13طبقان ؼبادة  -تقرر كذلك للزكجة كما  1.2.
القاضي بعدـ دستورية  ؽ ك 59لسنة  3الطعن الدستورم رقم  ،اليت قضي بعدـ دستوريتها كفقان للطعن 1991
ضركرة موافقتها على الزكاج الثآف  -آثاره  بشلف الزكاج كالطبلؽ ك 1984لسنة  10من القانوف رقم  13اؼبادة 

إال بطل عقد الزكاج حيث نصت على أنو:" هبوز للرجل أف يتزكج بامرأة أخرل إذا  للزكج حىت يستطيع الزكاج ك
 موافقة الزكجة اليت يف عصمتو أماـ اكمة اعبزئية، ك -بتوافر أحد الشرطُت اآلتيُت: كجدت أسباب جدية ك

للمرأة  كمة اعبزئية حيث يًتتب على عدـ مراعاة ىذين الشرطُت بطبلف الزكاج كصدكر حكم باؼبوافقة من ا
 ف تتقدـ بدعول شفوية أك كتابية ترفعها لطلب تطليق الزكجة الثانية"أاألكُف 

ىو ما ال  هبب النظر مرة أخرل يف ىذا الشلف لكوف اإلسبلـ نص على حق الزكجة يف العلم بالزكاج الثآف ك ك 
وبصل على إذف  موافقتها، ألف القانوف أجاز للزكج حاؿ عدـ موافقة الزكجة أف يلجل إُف اكمة كيتعارض مع 
ىو علم الزكجة دبوضوع زكاج الزكج للمرة الثانية دكف إبطاؿ لعقد  ىنا يتحقق اؼبطلوب من ىذا النص ك بالزكاج، ك

ف تطلب الطبلؽ للضرر أة األكُف بل وبق ؽبا فقط إبطاؿ عقد لعدـ موافقة الزكج الزكاج ألهنا َف توافق، حيث ال هبوز
 أك لعدـ علمها بالزكاج.
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 تفاقية .الجزء الرابع : تنفيذ اال

 لتطبيقاتتناول آلية  22م – 17م

تفاقية تنشل عبنة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة  تتللف، عند بدء نفاذ من أجل دراسة التقدـ ارز يف تنفيذه ىذه اال
 نضمامها إليها من ثبلثة كاالثبلثُت عليها أك  بعد تصديق الدكلة الطرؼ اػبامسة ك شبانية عشر خبَتا كتفاقية، من اال

الكفاءة العالية يف اؼبيداف الذم تنطبق عليو ىذه االتفاقية، تنتخبهم  عشرين خبَتا من ذكل اؼبكانة اػبلقية الرفيعة ك
لتمثيل  عتبار ؼببدأ التوزيع اعبغرايف العادؿ كالاخصية، مع إيبلء يعملوف بصفتهم الش لدكؿ األطراؼ من بُت مواطنيها كا

قًتاع السرم من قائمة ينتخب أعضاء اللجنة باال كذلك النظم القانونية الرئيسية، ك ـبتلف األشكاؿ اغبضارية ك
 يتلقى أعضاء ك لكل دكلة طرؼ أف ترشح شخصا كاحدا من بُت مواطنيها. أشخاص ترشحهم الدكؿ األطراؼ ك

ربددىا اعبمعية، مع  الشركط اليت اللجنة، دبوافقة اعبمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم اؼبتحدة باألحكاـ ك
 كما يوفر األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة ما يلـز اللجنة من موظفُت ك،عتبار ألنبية اؼبسؤكليات اؼبنوطة باللجنةالاإيبلء 

 تفاقية.ف اؼبنوطة هبا دبوجب ىذه االضطبلع بصورة فعالة بالوظائمرافق لبل

 قضائية ك زبذتو من تدابَت تشريعية كاتتعهد الدكؿ األطراؼ بلف تقدـ إُف األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة، تقريرا عما  و
 عن التقدـ ارز يف ىذا الصدد، كما تنظر اللجنة يف ىذا التقرير تفاقية كغَتىا من أجل إنفاذ أحكاـ ىذه اال إدارية ك

بعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، ككذلك   ذلك يف غضوف سنة كاحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدكلة اؼبعنية، ك ك
لتزامات اؼبقررة يف الصعاب اليت تؤثر على مدل الوفاء باال هبوز أف تبُت التقارير العوامل ك ك كلما طلبت اللجنة ذلك.

 تفاقية.ىذه اال
من ىذه  18مدل فًتة ال تزيد على أسبوعُت سنويا للنظر يف التقارير اؼبقدمة كفقا للمادة ذبتمع اللجنة، عادة، على  ك
 جتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم اؼبتحدة أك يف أم مكاف مناسب آخر ربدده اللجنة.اتعقد  ك تفاقية.اال
 ك قتصادم حدة بواسطة اجمللس االعلى اللجنة أف تقدـ  تقريرا سنويا عن أعماؽبا إُف اعبمعية العامة لؤلمم اؼبت ك
اؼبعلومات الواردة من الدكؿ  توصيات عامة مبنية على دراسة التقارير ك ؽبا أف تقدـ مقًتحات ك جتماعي، كاال

 التوصيات العامة يف تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدكؿ األطراؼ، إف كجدت. تدرج تلك اؼبقًتحات ك األطراؼ. ك
 أف وبيل تقارير اللجنة إُف عبنة مركز اؼبرأة، لغرض إعبلمها.على  األمُت العاـ  ك

 الجزء الخامس: التصديق والنفاذ والتحفظ :

للحقوؽ  ةعماؿ الكاملتستهدؼ ربقيق األ ،تتعهد الدكؿ األطراؼ بازباذ صبيع ما يلـز من تدابَت على الصعيد الوطٍت
تفاقية متاحا عبميع الدكؿ، كما أنو هبوز ألية دكلة طرؼ اال نضماـ إُف ىذهيكوف اال تفاقية. كاؼبعًتؼ هبا يف ىذه اال

يوجو إُف األمُت العاـ لؤلمم  يذلك عن طريق إشعار خط تفاقية، كيف أم كقت، أف تطلب إعادة النظر يف ىذه اال
 اؼبتحدة.

 نضماـ، كيق أك االيف حالة التحف  يتلقى األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدكؿ كقت التصد ك
  -يقـو بتعميمها على صبيع الدكؿ مع اشًتاط أنو:

 غرضها. ال هبوز إبداء أم ربف  يكوف منافيا ؼبوضوع ىذه االتفاقية ك .1
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هبوز سحب التحفظات يف أم كقت بتوجيو إشعار هبذا اؼبعٌت إُف األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة، الذم يقـو عندئذ  .2
 يصبح ىذا اإلشعار نافذ اؼبفعوؿ اعتبارا من تاريخ تلقيو. بإببلغ صبيع الدكؿ بو. ك

 : التحكيم بين الدول29المادة 

تفاقية ال يعرض للتحكيم أم خبلؼ بُت دكلتُت أك أكثر من الدكؿ األطراؼ حوؿ تفسَت أك تطبيق ىذه اال .1
طراؼ، خبلؿ ذلك بناء على طلب كاحدة من ىذه الدكؿ. فإذا َف يتمكن األ يسول عن طريق اؼبفاكضات، ك

تفاؽ على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألم من أكلئك استة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصوؿ إُف 
 األطراؼ إحالة النزاع إُف ؿبكمة العدؿ الدكلية بطلب يقدـ كفقا للنظاـ األساسي للمحكمة.

إليها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة تفاقية أك تصديقها أك االنضماـ ألية دكلة طرؼ أف تعلن، لدل توقيع ىذه اال .2
أبدت فيها من ىذه اؼبادة. كال تكوف الدكؿ األطراؼ األخرل ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دكلة طرؼ  1بالفقرة 

 ربفظا من ىذا القبيل.

شاءت بإشعار  من ىذه اؼبادة أف تسحب ىذا التحف  مىت 2أبدت ربفظا كفقا للفقرة  منها ألية دكلة طرؼ .3
 اؼبتحدة.  األمُت العاـ لؤلممتوجهو إُف

 30المادة 

 ك ،العربية ك ،الصينية ك ،الركسية ك ،ليزيةاإلقب ك ،سبانيةإلبا -:تفاقية، اليت تتساكل يف اغبجية نصوصهاتودع ىذه اال
لذلك قاـ اؼبوقعوف أدناه، اؼبفوضوف حسب األصوؿ، بإمضاء ىذه  اإثبات لدل األمُت العاـ لؤلمم اؼبتحدة. ك ،الفرنسية

  تفاقية.اال

 تفاقية:البروتوكول الملحق باال

عشرين مادة، كدبوجبو زبتص اللجنة اػباصة بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف تلقري  يتللف الربكتوكوؿ من إحدل ك
هبوز تقدٔف ىذه الشكاكل من قبل أفراد أك ؾبموعات يزعموف أهنم ضحايا  النظر فيها. ك الشكاكل اؼبقدنمة إليها ك

وبدد الربكتوكوؿ اإلجراءات اليت تتخذىا اللجنة للتلكد من  تفاقية سيداك . كاانتهاكات ألمٍّ من اغبقوؽ الواردة يف 
تقدٔف تقارير  َت معينة، كمطالبتها بازباذ تداب التحرم عن ذلك عن طريق الدكلة ذاهتا ، ك مصداقية ىذه الشكاكل، ك

يؤدم، إُف حدٍّ كبَت، إُف  تفاقية، كىذا ييعتربى خطوة ىامة يف ؾباؿ التزاـ الدكؿ األطراؼ بتنفيذ اال للجنة عن ذلك. ك
َف تنضم كثَت من الدكؿ العربية إُف ىذا الربكتوكوؿ، أما ليبيا  العمل على القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة. ك

 ـ. 2004دقت عليو العاـ فقد صا

ؽبا مساس بقضايا اؼبرأة، إف َف يكن جلها، مع إبقاء  هبذا تعد ليبيا منضمة إُف معظم اتفاقيات حقوؽ اإلنساف اليت ك
 ربفظها على أم أحكاـ زبالف الشريعة اإلسبلمية الغراء.
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 كيفية اإلصالح التمييز ضد المرأة في ليبيا و أساس العنف و :المطلب الثالث
نضماـ ليبيا ا لتزامها بلحكامها عدا ما ربفظت عليو من ىذه األحكاـ. كافاقية دكلية يستدعي اتنضماـ الدكلة إُف أم ا
تشريعات تتماشى مع ما صادقت لتفاقية السيداك )القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة( يستدعي إصدارىا ال

. لذا فهي تعد من أكثر لتزمت بو ليبيا بعد تصديقها عليهااىو األمر الذي  ، وتفاقيةعليو من أحكاـ يف ىذه اال
 قتصادية كاال ،تفاقية عدـ التمييز كوهنا تساكم بُت اؼبرأة كالرجل يف صبيع اجملاالتاأحكاـ  الدكؿ سبيزان كالتزاما ببنود ك

 ك ،إلسبلمية الغراء اليت ربفظت عليها ليبياال تتماشى مع الشريعة ا بعض البنود اليت اجتماعية، فيما عداال الثقافية ك
كذلك  ىو ما رأيناه بالنسبة للمساكاة التامة ك بالتاِف ليس عليها التزاـ بإصدار التشريعات اػباصة يف ىذا اجملاؿ ك

لليبية قد تبُت لنا من خبلؿ معرفتنا بتوافر كل ىذه التشريعات اليت سبنح اؼبرأة ا بالنسبة لقانوف األحواؿ الشخصية . ك
لو كاف معًتفان ؽبا  خرل سبنع اؼبرأة من اغبصوؿ على ىذه اغبقوؽ كأ االكثَت من اغبقوؽ إف َف يكن جلها أف ىناؾ أسس

 الدكلية.  هبا يف التشريعات الوطنية ك

 المسألة األساسية في ليبيا تدور حول دائرتين:

اػباصة باؼبرأة يف ليبيا قد شهدت تطوران ملموسان إباف فإذا كانت التشريعات :  دائرة القانون والقضاء :الدائرة األولى
الرجل يف  بدايات شبانينيات القرف اؼباضي، خاصة يف ؾباؿ األحواؿ الشخصية، كما سوت بُت اؼبرأة ك السبعينيات ك
ف قانوف األحواؿ الشخصية شهد تراجعا حُت أكذلك يف تلسيس العمل اػباص، إال  خاصة األجر ك ؾباؿ العمل ك

الذم جعل اؼبرأة زبسر حضانة أطفاؽبا إذا عجزت عن أثبات الضرر يف  1991لسنة  10تعديل القانوف رقم  صدر
ليست من  ىو ما جعلها تتحمل الكثَت حىت ال ربـر من أبنائها، رغم أف اغبضانة حق للمحضوف ك دعول التطليق، ك

يضع من اغبضانة ؿببلن  10ق للقانوف رقم َف يكن النص الساب ك ،حقوؽ الزكاج لتدخل يف إطار مساكمات الطبلؽ
  يف القانوف األصلي قبل التعديل(. 39للسقوط أك التنازؿ )مادة 

غَت معقدة  العمل على البحث عن طرؽ إثبات بسيطة ك كذلك ال كجود لقوانُت تتعلق حبماية النساء من العنف، ك
 بشكل خاص عندما يكوف العنف لفظيان، ك ضرر، كأك إمكانية إثبات العنف بكافة طرؽ اإلثبات حىت يبكن إثبات ال

عند كضع قانوف خاص بالعنف ال يبكن للقانوٓف  نواع العنف اؼبوجود يف ليبيا سواء أيسرم أـ غَت أيسرم . كأكثر أىو 
ىنا  جتماعيُت. كاال ختصاصيُت النفسيُت كاال منختصاص ف يرجع يف ذلك ألصحاب االأأف يضعو كحده بل هبب 

 نصل إُف اؼبسللة األساسية الثانية اليت تتمثل يف اجملتمع اللييب.  

 دائرة المجتمع : الدائرة الثانية

غَت فاضلة ألهنا اشتكت  اجملتمع اللييب ينظر إُف اؼبرأة اليت تشكو زكجها إُف اكمة نظرة سيئة، بلهنا امرأة غَت صبورة ك
القضية األساسية يف دائرة  يىذه الفكرة ى عنفها، ك لذم أىاف اؼبرأة كال تنظر إُف الرجل ا زكجها إُف اكمة ك

% من الضحايا يسحبوف دعاكاىم آخر األمر 90اجملتمع، حيث تواجو إدارة القضايا الكثَت من قضايا العنف اؼبنزِف، ك
ستعماؿ ا يعمل على . كما أف اؼبرأة اليت تتعرض لنوع آخر من العنف قد يقع عليها اللـو ألهنا تركت للرجل ؾباالن 

اشتكت ال ترل إال من يلومها ألهنا كانت سببان  ة غَت اجبة مثبلن إذا تعرضت للعنف اللفظي كأالعنف ضدىا، فاؼبر 
 ىذا األمر وبتاج إُف التوعية اجملتمعية ك طريقتها يف اغبياة ، ك ىذا يقتص من حريتها الشخصية، ك ك ،رئيسيان يف العنف

اب )من اعبنسُت(الذم يبثل النسبة الكبَتة من اؼبواطنُت الليبيُت . كذلك اؼبرأة اليت تقع ربت طائلة خاصة بالنسبة للشب
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تشتكي ألف اجملتمع سينظر ؽبا  ترفع دعول ك غتصاهبا كاغتصاب ال تستطيع أف تقوؿ أنو مت العنف اعبسدم أك اال
 ىكذا ...... نظرة سيئة، ك
من اغبقوؽ إال أف ىذه اؼبشاكل تعيق التطبيق الفعلي ؽبذه اغبقوؽ، حيث نواجو  إف كاف للمرأة الكثَت لذا نقوؿ أنو ك
تنظر إليها نظرة دكنية أقل من الرجل، ك الثانية ىي  فبارسة التمييز  جتماعية اليت ربط من قيمة اؼبرأة كأكالن الثقافة اال

اقضا صارخا يعود يف أساسو إِف أف اجملتمع يعد ىذا تن ربف  ؽبا حقوقها . ك ضدىا رغم كجود القوانُت اليت ربميها ك
يعكسها أفراده )نساءن كرجاالن( يف فبارساهتم اليومية ذباىها سواء أكانت زكجة أك  ال يزاؿ وبتف  بثقافتو ذباه اؼبرأة ك

ع اللييب بطرح البديل اإلسبلمي يف اؼبسللة االجتماعية، حيث اجملتمىو ما يبكن معاعبتو  . ك ابنةأختا أك زميلة أك حىت 
بالتاِف يعتمد التثقيف على  ؾبتمع إسبلمي ؿباف  ال يبكن أف يتجو بشكل أك بآخر إُف خبلؼ متطلبات دينو، ك

ليس اغبوار اؼبتعصب حيث يستمع اجملتمع اللييب للحوار اؼببسط الذم من خبللو يبكن إقناعو  اغبوار الديٍت الصحيح ك
ىو ما يرفضو  ف الدين يتطور مع تطورات اغبياة، كأو إُف جانب دبا هبب أف يكوف كما يتماشى مع دينو كثقافت

 الكثَتين.  
حيث الحظنا فبا سبق عند ربليل  ،األول عن العنف ضد المرأة في ليبيا ىو المجتمع وليس القانونلذا فاؼبسؤكؿ 

 رأة يف أم ؾبتمع آخر..ؼبف تطلبها اأمن اؼبمكن  لتشريعات الليبية منحت اؼبرأة كل اغبقوؽ اليتاتفاقية أف بنود اال
بشكل خاص القانوف  كذلك تفعيل قوانُت اعبنسية ك . كطرؽ إثباتو باستثناء بعض اغبقوؽ اػباصة بالعنف ضد اؼبرأة ك

منو على جواز منح أبناء اؼبتزكجات من غَت الليبيُت حق منح اعبنسية  11حيث تتيح اؼبادة  2010لسنة  24رقم 
 الليبية ألبنائهن. 

لذلك فإف ما مت  ،على تنمية اجملتمع كأفكاره كمعتقداتو ىو أساس التطبيق الصحيح ؼبا يسمى بعدـ التمييزإف العمل 
ىو  ك ،َف يكن نتيجة لتطور اجملتمع مفاجئان ك إقبازه على مستول التشريع اللييب فيما يتعلق بقضايا اؼبرأة جاء مكتوبان ك

كعي تاـ ؼبثل ىذه اغبقوؽ حىت  قها أمران وبتاج إُف ثقافة ؾبتمعية كإمكانية تطبي لتزاـ بتلك التشريعات كما جعل اال
ال ربًـت حقوؽ اإلنساف األساسية  تبعان لذلك كجب القضاء على كل اؼبمارسات اليت يتحقق التطبيق الفعلي ؽبا. ك

 ـ النساء كللمواطن بشكل عاـ كللمرأة بشكل خاص حىت يبكنها أف تلخذ دكرىا اؼبهم يف بناء ؾبتمع حضارم وبًت 
العمل  الرجاؿ، كيتخلص من اؼبعتقدات كاألفكار اجملتمعية اؼبعتادة اليت زبسف حقوؽ اؼبرأة كال سبنحها حقها كامبلن ، ك

 . اجملتمع العنف ضدىا داخل األسرة ك على نبذ كافة أشكاؿ التمييز ك
 

**************** 

 
 المراجـــعقائمة 

 
  : .اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html 
  جامعة 1999كالربكتوكوؿ اؼبلحق هبا لعاـ  1979اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة لعاـ ،

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html .مينيسوتا ، مكتبة حقوؽ اإلنساف 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
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  اعبزء األكؿ ، مصادر القانوف الدكِف العاـ، دار  –الدكِف العاـ "مؤسسات" إيباف ؿبمد بن يونس ، القانوف
 .2012،  2ل للطباعة كالنشر ، طيالفض

 ،اؼبقاؿ على اؼبوقع اآليت:  أنظر تعريف اجملتمع
definition.html-https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society 

 .صربم ؿبمد خليل خَتم، مفهـو التمييز اإلهبايب يف الفكر السياسي كاالجتماعي اؼبقارف  
2014/01/17https://drsabrikhalil.wordpress.com/ 

  2016صليحة علي صداقة ، حقوؽ اؼبرأة يف مشركع مسودة الدستور الصادر عن عبنة العمل الثانية لسنة 
 .ـ2016سط ، العدد األكؿ ، سبتمرب كالتابعة للهيلة التلسيسية لصياغة مشركع الدستور ، ؾبلة جامعة البحر اؼبتو 

  ، مقاؿ على اؼبوقع اآليت :   2015صبلح قبيب الدؽ ، ظاىرة العنف ، أسباهبا كعبلجها ،
/http://www.alukah.net/social/0/96819 
  ، غادة لبيب ، التدابَت اإلهبابية يف القانوف الدكِف العاـ ، رسالة ماجستَت ، جامعة الشرؽ األكسط ، عماف

ؼبوقع اآليت: . يبكن االطبلع عليها على ا37، ص 2014
www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf   

  ؿبمد عرفاف اػبطيب ، مبدأ عدـ التمييز يف تشريع الفقو اؼبقارف ، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية
. راجع اؼبقاؿ على اؼبوقع اآليت: 61ـ ، ص2008،  24، العدد 

92.pdf-2008/a/57-www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2 
 . ليبيا طرابلس، طبعات متعددة موسوعة التشريعات الليبية ، ؿبمد بن يونس. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society-definition.html
https://ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com/2016/02/society-definition.html
https://drsabrikhalil.wordpress.com/2014/01/17
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2008/a/57-92.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2008/a/57-92.pdf
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 ّ خذهاذِا  ادلكرثاخ اجلاهع٘ح إداساذِا ّ ذٌظ٘وِا
 

 زلوذ عثذاللغ٘ف احلاعٖ 
 جاهعح تٌغاصٕ ( -ادلشكضٗح ) هذٗش عاتق للوكرثح 

 

 مقدمة
اؼبكتبات يف الدكؿ اؼبتقدمة باىتماـ كبَت ك دعم مادم ك معنوم مضطرد،  لكوهنا من أىم الوسائل اليت يبكن  ىربظ

 ك ، فئاتو اؼبختلفة، عن طريق ما تقتنيو من كنوز اؼبعرفة اؼبتعددة االستعانة هبا يف نشر الثقافة ك الوعي بُت افراد اجملتمع ك
ما توفره من معلومات ك ما تبثو من برامج ثقافية ك علمية يف اجملتمع حيث تساىم اؼبكتبات مسانبة فعالة يف بناء الفرد 

قتصادية  جتماعية ك االلكي يصبح مواطنان صاغبان يستطيع أف يشارؾ يف النهضة اال ،كتنمية قدراتو باؼبهارات اؼبتنوعة
 لبلده . 

العامة( يف دكرىا يف بناء  ،اؼبتخصصة  ،الوطنية  ،أنبية عن اؼبكتبات األخرل ) اؼبدرسية  ك اؼبكتبات اعبامعية ال تقل
        إذ تغذم ك تنشط الربامج األكاديبية ك االحباث العلمية من خبلؿ ما تقدمو من خدمات ك معلومات  ،اجملتمع

 ) خدمات معلوماتية( 

من ىنا يليت دكر  ك ،اغبيوم للجامعة ك اؼبؤسسات العلمية االخرل اصبع االكاديبيوف علي أف اؼبكتبة دبثابة الشرياف
لعل السبب يف ذلك يرجع إُف اىتماـ  ك ،ل االكاديبي ك البحث العلميياؼبكتبة اغبيوم : ك فاعليتها يف عملية التحص

لبة ك باحثُت يف شىت دبا توفره اؼبكتبة من معلومات ألسرة اعبامعة أساتذة  ك ط ،الوسط األكاديبي باؼبكتبة اعبامعية
 حقوؿ العلم ك اؼبعرفة. 

ك يتوقف قباح اؼبكتبة اعبامعية علي مدل قدرهتا ك فاعليتها يف توافر خدمات معلوماتية رفيعة اؼبستول حبيث تليب 
ك علي الرغم من التقدـ اؽبائل الذم شهده  ،احتياجات اؼبستفيدين منها يف فًتة زمنية ك جيزة ك بشي  من الشمولية
ك ظهور شبكة األنًتنت ، فقد ظل الكتاب  ،العاَف يف صناعة أجهزة اغباسوب ك تطويرىا لنقل اؼبعلومات ك زبزينها

ك ؽبذا تعد اؼبكتبات دبختلف انواعها حىت اآلف من أىم  ،ؿبتفظان بقيمتو العلمية الراقية بوصفو خَت جليس لئلنساف
 اكين يف شىت العلـو ك اؼبعرفة . لعلم ك منابع البحث العلمي، الحتوائها علي العديد من الكتب متنوعة العنركافد ا

 : أنواع المكتبات الجامعية 
 يبكن حصر تلك األنواع فيما يلي : ك ،زبتلف انواع اؼبكتبات اعبامعية باختبلؼ ؾبتمع اؼبستفيدين الذم زبدمو 

ك هتتم بصفة أساسية خبدمة طبلب الدراسات العليا ك  ،اؼبكتبة الرئيسية للجامعة ي: ك ى المكتبة المركزية .1
ك تقدٔف خدمات اؼبعلومات  ،أعضاء ىيلة التدريس ك الباحثُت مع االىتماـ باقتناء اؼبراجع العامة ك اؼبتخصصة

 اؼبتقدمة .
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توم علي اؼبواد اؼبكتبية اليت ال يبكن ك تقـو اؼبكتبة اؼبركزية بالتنسيق ك التكامل مع مكتبات الكليات، ك قد رب
 توفَتىا دبكتبات الكليات. 

ك توجو خدماهتا جملتمع اؼبستفيدين من  ،: ك تقـو ىذه اؼبكتبات داخل الكليات اعبامعية مكتبات الكليات .2
ك تطور  ،ك تكوف كل مكتبة منها متخصصة يف زبصص الكلية ،الدارسُت ك األساتذة ك العاملُت يف الكلية

 عاهتا  يف ىذا االذباه كما تشرؼ علي مكتبات األقساـ يف حالة كجودىا.ؾبمو 
تنمي ؾبموعاهتا كتقدـ خدماهتا  : ك تقـو خبدمة الدارسُت ك اؽبيئة التدريسية يف القسم، ك مكتبات االقسام .3

ارسُت ػبدمة زبصص القسم التابعة لو، ك قد ظهرت ىذه األقساـ مع تعدد التخصصات العلمية ك زيادة عدد الد
 يف التخصصات اؼبختلفة . 

 
 : وظائف المكتبة الجامعية 

تستمد اؼبكتبة اعبامعية كجودىا ك اىدافها من اعبامعة ذاهتا فهي جزء ال يتجزأ من رسالة اعبامعة اليت ترتكز            
أم اإلضافة للمعرفة عن طريق البحث ك  ،يف التعليم ك البحث ك خدمة اجملتمع ك النشر ك حف  اؼبعرفة ك صنع القرار

تعليم موضوعات معينة كلنظمة فكرية أك اإلعداد ؼبهن معينة ك خباصة يف اعبامعات التكنولوجية، فضبل عن ذلك، فإهنا 
 سبكن الطالب من تنمية شخصيتو  ك مواىبو الذاتية. 

لة اعبامعية األكُف ك طبلب الدراسات العليا ك فاؼبكتبة يف اعبامعة دبثابة القلب ؽبا، إذ تقدـ خدماهتا لطبلب اؼبرح
 الباحثُت كافة، كما زبدـ اجملتمع بتقدٔف خدماهتا لكل من يستطيع اإلفادة منها .

حبكم كظيفتها يف العملية التعليمية ك البحثية، ك  ك اؼبكتبة اعبامعية حبكم اقتنائها لئلنتاج العلمي يف كل اجملاالت ك
لي تقدـ الفكر يصدؽ عليها ما قالو ) شوبنهاكر( عن اؼبكتبات عمومان من أهنا الذاكرة حبكم كظيفتها يف اغبفاظ ع

ؽبذا  الوحيدة اؼبؤكدة اؼبستمرة للفكر اإلنسآف أم أهنا ذاكرة البشرية اليت تربط اؼباضي ك اغباضر جبسر من االستقرار، ك
يث  تؤثر خدماهتا علي اعبامعة جبميع هبب أف نعًتؼ بلف اؼبكتبات اعبامعية تقدـ خدمات أساسية للغاية، حب

بدكف اؼبكتبات اعبامعية ستتوقف اعبامعة عن تلدية كظيفتها باعتبارىا مركز للتعليم ك البحث ك خدمة  ك ،مؤسساهتا
 اجملتمع .

علي الرغم من أف طرؽ التعليم ك نظمو تتغَت من جيل إُف جيل،  إال أف كل جيل يستخدـ اؼبكتبة كسيلة لتحقيق 
 من مث تبقى اؼبكتبة اغباف   األكرب للمعرفة يف صبيع اجملاالت. ك ،واىداف
 
التنظيم اإلداري للمكتبات الجامعية: 

 إدارة المكتبات الجامعية :  .1
تقدـ  ك ربتاج اؼبكتبات مثل غَتىا من اؼبؤسسات إُف التنظيم اعبيد، ك اإلدارة الناجحة لكي تؤدم كظائفها ،

اؼبستفيدين منها، ك ربتاج اؼبكتبات إُف موارد بشرية كاعية فاعلة قادرة علي القياـ خدماهتا، ك تليب احتياجات 
بذلك فإف اإلدارة يف اؼبكتبات، تؤدم كظيفة مهمة ال غٌت  جبميع عناصر العملية اإلدارية علي الوجو األفضل،  ك

 عنها.
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 يبكن حصر الواجبات الرئيسية إلدارة اؼبكتبات فيما يلي : 
 السياسات العامة الرئيسية للمكتبة. كضع االىداؼ ك .1
 التخطيط العاـ لربامج اؼبكتبة ك انشطتها ك متطلباهتا االساسية. .2
 التنظيم الداخلي للمكتبة من خبلؿ ربديد االقساـ ك الشعب ككاجباهتا. .3
 اإلشراؼ علي حسن سَت العمل يف صبيع االقساـ بُت العاملُت كافة. .4
 عات.ربديد أنواع السجبلت ك مباذج اؼبطبو  .5
 مراقبة النظاـ ك النظافة ك صيانة االثاث ك اؼببٌت. .6
 إقامة عبلقات جيدة مع اؼبكتبات األخرل ك مع ؾبتمع اؼبستفيدين ك االتصاؿ معهم. .7
 دراسة اؼبشكبلت اإلدارية اليت قد تظهر أثناء العمل ك إهباد اغبلوؿ ؽبا. .8

 
 موظفو المكتبات الجامعية : .2
يبثل العنصر البشرم "اؼبقومات البشرية " يف اؼبكتبات اعبامعية العامل األساسي يف قباح إدارهتا،  إذ يتوقف  ىذا     

النجاح على مدل كفاءة ىذا العنصر ك قدرتو على القياـ بالوظائف اإلدارية اؼبختلفة، فاؼبوظفوف ىم األشخاص الذين 
ك إقبازات، ك يتوقف قباح أم مكتبة أك فشلها علي نوعية العاملُت هبا ك  تقع علي عاتقهم ترصبة السياسات إُف أفعاؿ

خرباهتم ك ال تستطيع مكتبة من اؼبكتبات مهما بلغت مقتنياهتا من الضخامة أف تقدـ خدمة فعالة للمستفيدين ما َف 
ا الرصيد الضخم بلفضل يتوافر لديها موظفوف على مستول عاؿ من الكفاءة ك التدريب يتيح ؽبم أف يظهركا فبيزات ىذ

 الطرؽ ك األساليب .
مػػػػػػن أجػػػػػػل ىػػػػػػذا فقػػػػػػد اىتمػػػػػػت اؼبكتبػػػػػػات أف تقػػػػػػدـ لركادىػػػػػػا خػػػػػػدمات نوعيػػػػػػة فبتػػػػػػازة ك إذا كػػػػػػاف ىػػػػػػذا النػػػػػػوع مػػػػػػن  ك

اػبػػػػػػدمات يتوقػػػػػػف علػػػػػػى اؼبػػػػػػوظفُت الػػػػػػذين يقػػػػػػدموف مثػػػػػػل ىػػػػػػذه اػبػػػػػػدمات فػػػػػػإف علػػػػػػى اؼبكتبػػػػػػة اعبامعيػػػػػػة أف ربسػػػػػػن 
 ا ك يبكنها من تقدٔف خدماهتا كاملة ك ربقيق اغراضها صبعيان.اختيار موظفيها اختياران يزيد من كفاءهت

 
: النمو المهني لموظفي المكتبة 

حينما تعُت اؼبكتبة موظفُت جدد،  هبب عليها تنمية مهاراهتم بالوسائل اؼبختلفة سواء كاف ذلك عن طريق          
التدريب اؼبهٍت الناجح من خبلؿ الوظيفة، أك عن طريق عقد دكرات تدريبية ؿبلية أك خارجية، ك فبا ال شك فيو أف 

تزيد من إمكانات اؼبوظفُت اعبدد ك ترفع من مستول خدماهتم، ك  ىذا النوع من التشجيع اؼبعنوم، ك اغبوافز اؼبادية
ىذا يساعد ىؤالء اؼبوظفُت اعبدد على تفهم األعماؿ اؼبكتبية اؼبختلفة، ك تنمية قدراهتم اؼبهنية يف ىذا اجملاؿ، ك من مث 

وظفُت تليت يف الدرجة تتحسن أكضاعهم الوظيفية من ناحية ك تستفيد اؼبكتبة من ىذا النمو ناحية أخرل، ك جودة اؼب
األكُف من خبلؿ التدريب الراقي ك التعليم ك تنمية قدرات اؼبوظفُت ك مهاراهتم اؼبكتبية، فيجب علي اؼبكتبة اعبامعية 

  .أف تطعم بكوادر جديدة نتيجة حركة خركج اؼبوظفُت منها هنائيان 
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عناصر قديبة باؼبكتبة فإف ؽبا  فبيزات حسنو إف حركة ذبديد اؼبوظفُت بقدر ما فيها من صعوبات ك متاعب ك فقداف  
منها دعم اؼبكتبة علي الدكاـ بعناصر جديدة متحمسة للعمل جبانب اؼبوظفُت القدامى لتجديد دمائها كحيويتها ك 

 نشاطها .
 

: أىمية التدريب لموظفي المكتبة 
ربتف  بنموىا ك قباحها بل حىت بقائها،  التدريب استثمار للموارد البشرية، ك أف أية مكتبة جامعية ال تستطيع أف   

دكف أف تداـك علي تدريب العاملُت فيها حىت يكسبوا اؼبهارات البلزمة ألداء العمل بلفضل طريقة، فقد جعل التطور 
التكنولوجي من اؼبكتبة مصدران رئيسان للمعلومات، كما أف احتياجات اؼبستفيدين قد زادت كمان ك كيفان، ك ؼبواجهة 

اؼبتغَتات وبتاج العاملوف إُف التدريب ، ليفهموا مستحدثات العصر ك يصبح لديهم ألفة مع احتياجات  مثل ىذه
اؼبستفيدين، كبناءن على ذلك ييعد التدريب من أكثق األمور ارتباطان بالسياسة الوظيفية اليت تنتجها اؼبكتبة كما يعترب يف 

حية اؼبكتبة ك دقة األداء اؼبكتيب، كىو متمم لعملية اختيار الوقت ذاتو احد العناصر االساسية اليت ربدد مدل صبل
اؼبوظفُت من أجل إتقاهنا ك رفع مستول كفاءهتم العلمية إُف أقصى حد فبكن بلقل جهد كقت فبكن ك بلحدث 

 الطرؽ اؼبتاحة.
ل للقياـ اذف فالتدريب ضركرة الزمة لكل موظف من أجل التعرؼ على أجزاء عملو ك تفاصيلو اؼبختلفة، ليتهي

 باألعماؿ اليت تدخل يف دائرة اختصاصات 
ك ال يقتصر التدريب على اؼبوظفُت اعبدد، بل ينبغي أف ييعمم على العاملُت صبعيان يف اؼبكتبة دبختلف مستوياهتم سواء 

 أكانوا رؤساء أقساـ أـ موظفُت مرؤكسُت .
قيامها بلعباء كظائفهم اليت تستند اليهم من خبل ؿ فإذا كاف التدريب بالنسبة للموظفُت اعبدد يهدؼ إُف ربسُت 

أىدافهم اليت يعملوف ؽبا، فإنو بالنسبة للموظفُت اؼبوجدين يف العمل يهدؼ إُف إحاطتهم علما ك عمبل بالتطورات ك 
 األدكات ك األساليب اغبديثة ك اؼبتجددة يف أعماؿ اؼبكتبات اعبامعية، لرفع مستول كفاءهتم من ناحية، ك تنمية

 مهاراهتم للنهوض بلعبائهم الوظيفية يف سرعة ك دقة ك إتقاف من ناحية أخرل.
 
 : أىمية تعلم استخدام المكتبة الجامعية 
ييعد استخداـ اؼبكتبة أمران ضركريان عبميع أعضاء اجملتمع اعبامعي على اختبلؼ فئاهتم، ألف  إكساب اؼبستفيد     

ؾبموعة من اؼبهارات اؼبكتبية سوؼ وبقق أقصى استخداـ ؼبصادر اؼبعلومات اؼبتوافرة باؼبكتبة، فضبلن عن تعويدىم على 
فهي الضماف  ،ا أف تساعد الفرد على النمو مبوان ذاتيا مستقبلن يف اغبياةىذا االستخداـ، إال أف ىذه اؼبهارات من شلهن

الوحيد لتحقيق أىداؼ التعليم الذايت ليس فقط يف أثناء مراحل التعليم الرظبي بل حىت عندما يدخل معًتؾ اغبياة 
 العملية. 

اؼبعلومػػػػػات علػػػػػي اخػػػػػتبلؼ  هتػػػػػدؼ بػػػػػرامج تعلػػػػػيم اؼبسػػػػػتفيدين  إُف تزكيػػػػػدىم بػػػػػاػبربة العمليػػػػػة السػػػػػتخداـ مصػػػػػادر ك
أنواعهػػػػػػػا، كمػػػػػػػا  تػػػػػػػدعم ثقػػػػػػػتهم يف اؼبكتبػػػػػػػة ك خػػػػػػػدمتها، ذلػػػػػػػك أنػػػػػػػو إذا تعلػػػػػػػم الطػػػػػػػبل ب كيفيػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ اؼبكتبػػػػػػػة 

 بطريقة مؤثرة فسوؼ يقدركف منافعها.



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

147 

 

إف الغػػػػرض العػػػػاـ مػػػػن تعلػػػػم اسػػػػتخداـ اؼبكتبػػػػة اعبامعيػػػػة ىػػػػو بنػػػػاء مقػػػػدرة الطالػػػػب علػػػػى االسػػػػتخداـ اؼبػػػػؤثر ك الفعػػػػاؿ 
مػػػػن مث تنميتهػػػػا مػػػػن اجػػػػل التميػػػػز بػػػػُت اؼبػػػػواد اؼبختلفػػػػة للحصػػػػوؿ علػػػػى اؼبعلومػػػػات اؼبطلوبػػػػة فتتبلػػػػور  ؼبكتبػػػػة كؼبصػػػػادر ا

اغػػػػػراض ىػػػػػذا التعلػػػػػػيم يف جعػػػػػل كػػػػػػل اؼبسػػػػػتفيدين مػػػػػن اؼبكتبػػػػػػة علػػػػػى درايػػػػػػة بػػػػػلنواع اؼبػػػػػواد ك اػبػػػػػػدمات الػػػػػيت تقػػػػػػدمها 
 الفهػػػػػػػارس ك قػػػػػػػوائم الػػػػػػػدكريات ك فضػػػػػػػبل عػػػػػػػن جعلهػػػػػػػم قػػػػػػػادرين علػػػػػػػى ربديػػػػػػػد اؼبعلومػػػػػػػات اؼبطلوبػػػػػػػة يف ،اؼبكتبػػػػػػة ؽبػػػػػػػم

الببليوجرافيػػػػػات  ك الكشػػػػػافات اؼبوضػػػػػوعية فبػػػػػا يعيػػػػػنهم علػػػػػى اقبػػػػػاز العمػػػػػل الػػػػػذم كلفػػػػػوا بػػػػػو يف التعلػػػػػيم أك البحػػػػػث 
 العلمي.

 
 : أسس اختيار الكتب في المكتبات الجامعية 
إف مػػػػػػػػن أىػػػػػػػػم كظػػػػػػػػائف اؼبكتبػػػػػػػػات اعبامعيػػػػػػػػة اغبصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػى الكتػػػػػػػػب ك الػػػػػػػػدكريات ك اؼبخطوطػػػػػػػػات ك اؼبػػػػػػػػواد        

السػػػػػػػػػمعية ك البصػػػػػػػػػرية اؼبختلفػػػػػػػػػة ك النشػػػػػػػػػرات ك التقػػػػػػػػػارير إُف غػػػػػػػػػَت ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػن اؼبػػػػػػػػػواد اؼبكتبيػػػػػػػػػة ك ذلػػػػػػػػػك ؼبواجهػػػػػػػػػة 
تبػػػػػة اعبامعيػػػػػة علػػػػػى اؼبػػػػػواد احتياجػػػػػات الدراسػػػػػة ك البحػػػػػث يف اعبامعػػػػػة ك ىنػػػػػاؾ أربعػػػػػة طػػػػػرؽ أساسػػػػػية ربصػػػػػل هبػػػػػا اؼبك

  -اؼبكتبية ك ىي :
 الشراء. .1
 اإلىداء ك التبادؿ. .2
 اإلبداع القانوٓف. .3

 
البرامج التعاونية: 

فاؼبكتبػػػػػات اعبامعيػػػػػة هبػػػػػب أف تلػػػػػيب كافػػػػػة احتياجػػػػػات البػػػػػاحثُت سػػػػػواء أكانػػػػػت ىػػػػػذه االحتياجػػػػػات يف ؾبػػػػػاؿ العلػػػػػـو ك 
لتػػػػػػػوفَت كافػػػػػػػة اؼبطبوعػػػػػػػات ك اؼبػػػػػػػواد األكاديبيػػػػػػػة ك شػػػػػػػراء كافػػػػػػػة جتماعيػػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػػا أـ يف اؼبيػػػػػػػادين اإلنسػػػػػػػانية ك اال

، ك علػػػػػػى اؼبكتبػػػػػػة أف تركػػػػػػز علػػػػػػى مشػػػػػػوؿ االختيػػػػػػار يف كػػػػػػل  اؼبطبوعػػػػػػات اؼبتعلقػػػػػػة بلحػػػػػػدث النظريػػػػػػات يف ؾبػػػػػػاؿ العلػػػػػػـو
 اؼبيادين.

إذا أنبلػػػػت قاعػػػػػدة الشػػػػػموؿ يف االختيػػػػػار سػػػػػتجد اؼبكتبػػػػة نفسػػػػػها عػػػػػاجزة عػػػػػن اغبصػػػػػوؿ علػػػػى ىػػػػػذه اؼبػػػػػواد بعػػػػػد فػػػػػوات 
ختيػػػػػػػار الكتػػػػػػػب يف اكاف كنفػػػػػػػاذ طبعاهتػػػػػػػا، أك تكلفهػػػػػػػا األمػػػػػػػواؿ الكثػػػػػػػَتة يف اغبصػػػػػػػوؿ عليهػػػػػػػا مسػػػػػػػتقببلن ، إف ؿبػػػػػػػور األ

اؼبكتبػػػػػػات اعبامعيػػػػػػة يرتكػػػػػػز بالدرجػػػػػػة األكُف علػػػػػػى اؼبؤلفػػػػػػات الػػػػػػيت زبػػػػػػدـ أغػػػػػػراض البحػػػػػػوث العلميػػػػػػة ك حينمػػػػػػا زبتػػػػػػار 
احػػػػػػػػد دكف طغيػػػػػػػػاف موضػػػػػػػػوع علػػػػػػػػى الكتػػػػػػػػب اعبديػػػػػػػػدة يراعػػػػػػػػى يف ذلػػػػػػػػك اكتمػػػػػػػػاؿ اعبوانػػػػػػػػب اؼبختلفػػػػػػػػة للموضػػػػػػػػوع الو 

 موضوع أك تفضيل موضوع على موضوع 
 ك زبتار الكتب الثبلثة :

 البحث. .1
 حف  اؼبعرفة البشرية اغبالية لؤلجياؿ القادمة . .2
 التعليم ك ذلك ؼبساندة برامج التعليم اعبامعي بكاملو. .3
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 :تنظيم عملية االختيار و تحديد مسؤولياتها 
ىػػػػػذه اإلمكانػػػػػات البشػػػػػرية تتمثػػػػػل  ك ،سبتلػػػػػك بعػػػػػض اؼبكتبػػػػػات إمكانػػػػػات بشػػػػػرية متخصصػػػػػة يف معػػػػػارؼ موضػػػػػوعية  

يف أمػػػػػػػػػُت اؼبكتبػػػػػػػػػة أك مػػػػػػػػػوظفي اؼبكتبػػػػػػػػػة ك إذا كانػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه اؼبكتبػػػػػػػػػات تلخػػػػػػػػػذ بنظػػػػػػػػػاـ تنويػػػػػػػػػع الكفايػػػػػػػػػات الوضػػػػػػػػػعية 
قػػػػػادرة أكثػػػػر مػػػػن غَتىػػػػػا  فػػػػإف ىػػػػذه اؼبكتبػػػػػات يبكػػػػن أف تسػػػػاىم بنسػػػػبة عاليػػػػػة يف اختيػػػػار الكتػػػػب ك تكػػػػوف ،ؼبوظفيهػػػػا

يف ىػػػػػذه  ك ،علػػػػى تطػػػػوير ؾبموعاهتػػػػػا كمػػػػن اؼبعػػػػػركؼ أف اغلػػػػب اؼبكتبػػػػػات اعبامعيػػػػة الزالػػػػت غػػػػػَت أخػػػػذه هبػػػػػذه القاعػػػػدة
اغبالػػػػػة ال يكػػػػػوف دبقػػػػػدكر أمػػػػػُت اؼبكتبػػػػػة ك ال موظفيػػػػػو القيػػػػػاـ دبهمػػػػػة اختيػػػػػار الكتػػػػػب علػػػػػى نطػػػػػاؽ كاسػػػػػع لعػػػػػدـ تػػػػػوفر 

علػػػػػى ىػػػػػذا يبكػػػػػن تنظػػػػػيم اختيػػػػػار  ك ،ضػػػػػوعية الكافيػػػػػة باؼبكتبػػػػػةالوقػػػػػت الكػػػػػايف لػػػػػذلك بسػػػػػبب نػػػػػدرة التخصصػػػػػات اؼبو 
ك ىػػػػػػذه األطػػػػػػراؼ  ،الكتػػػػػػب ك ربديػػػػػػد مسػػػػػػؤكلياهتا بػػػػػػُت األطػػػػػػراؼ اؼبختلفػػػػػػة الػػػػػػيت ؽبػػػػػػا مصػػػػػػلحة يف اؼبكتبػػػػػػة اعبامعيػػػػػػة

ختيػػػػػار تشػػػػػمل أمػػػػػُت اؼبكتبػػػػػة ك مػػػػػوظفي اؼبكتبػػػػػة ك أعضػػػػػاء ىيػػػػػلة التػػػػػدريس، أمػػػػػا أعضػػػػػاء ىيػػػػػلة التػػػػػدريس فيقومػػػػػوف باال
 ختيار اؼبراجع ك البيليوجرافيات.اصهم ك أقسامهم، يف حُت يقـو موظفو اؼبكتبة بيف ؾباؿ زبص

ىػػػػػذا  نظػػػػػران ألف اؼبكتبػػػػػة اعبامعيػػػػػة متعػػػػػددة اؼبوضػػػػػوعات فػػػػػإف عمليػػػػػة االختيػػػػػار تصػػػػػبح عمليػػػػػة معقػػػػػدة ك متشػػػػػبعة، ك ك
د ك وبػػػػػػػػػػوؿ دكف إيفائهػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػاألغراض اؼبختلفػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػي تقابػػػػػػػػػػل احتياجػػػػػػػػػػات طػػػػػػػػػػبلب اعبامعػػػػػػػػػػة  ك حجمهػػػػػػػػػػم اؼبتزايػػػػػػػػػػ

الدراسػػػػػات العليػػػػػا ك بػػػػػرامج التعلػػػػػيم ك البحػػػػػث العلمػػػػػي فبػػػػػا الشػػػػػك فيػػػػػو أف ىػػػػػذه العمليػػػػػات ربتػػػػػاج إُف دقػػػػػة ك كفػػػػػاءة 
 ك صرب لئلشراؼ على أعماؿ التزكيد ك مراقبة بإحكاـ .

 
:)االجراءات الفنية للمكتبات الجامعية ) المعالجة الفنية 

يف، ك االسػػػػػػػتخبلص، العمليػػػػػػػات البيليوجرافيػػػػػػػة شػػػػػػػالتك تشػػػػػػػمل التزكيػػػػػػػد ك التسػػػػػػػجيل، ك الفهرسػػػػػػػة، ك التصػػػػػػػنيف، ك
. أمػػػػػػا عمليػػػػػػات التزكيػػػػػػد فتتضػػػػػػمن صبيػػػػػػع األنشػػػػػػطة اؼبتعلقػػػػػػة باختيػػػػػػار اؼبػػػػػػواد اؼبكتبيػػػػػػة ك طػػػػػػرؽ اغبصػػػػػػوؿ عليهػػػػػػا عػػػػػػن 

 طريق الشراء أك االىداء أك التبادؿ .

ك ربليلهػػػػػػا عػػػػػػن طريػػػػػػق  أمػػػػػػا الفهرسػػػػػػة ك التصػػػػػػنيف، فهمػػػػػػا العمليتػػػػػػاف اؼبتصػػػػػػلتاف بوصػػػػػػف اؼبػػػػػػواد اؼبكتبيػػػػػػة ك تنظيمهػػػػػػا
كضػػػػػػع رؤكس اؼبوضػػػػػػوعات، كذلػػػػػػك لتحقيػػػػػػق اإلفػػػػػػادة مػػػػػػن اؼبػػػػػػواد اؼبكتبيػػػػػػة بشػػػػػػكل فعػػػػػػاؿ ك يعتػػػػػػرب  أرقػػػػػػاـ التصػػػػػػنيف ك

األعػػػػػداد البيليػػػػػوجرايف للمػػػػػواد اؼبكتبيػػػػػة مػػػػػن أىػػػػػم العمليػػػػػات الفنيػػػػػة الػػػػػيت ربػػػػػرص اؼبكتبػػػػػات علػػػػػى اقبازىػػػػػا كفػػػػػق أسػػػػػس 
اؼبطلوبػػػػػػة، ك إتاحتهػػػػػػا للمسػػػػػتفيدين يف أسػػػػػػرع كقػػػػػػت فبكػػػػػػن،  سػػػػػليمة ك تقنيػػػػػػات ؿبػػػػػػددة لتسػػػػػيَت اغبصػػػػػػوؿ علػػػػػػى اؼبػػػػػواد

 حيث أف ؾبموعات اؼبواد اليت تقتنيها اؼبكتبة هبب تنظيمها فنيان.
ك يػػػػػػػػليت التنظػػػػػػػػيم الفػػػػػػػػٍت يف مقدمػػػػػػػػة اؼبتطلبػػػػػػػػات التنظيميػػػػػػػػة للمكتبػػػػػػػػة ك العنصػػػػػػػػراف اغبيويػػػػػػػػاف يف التنظػػػػػػػػيم الفػػػػػػػػٍت نبػػػػػػػػا 

 الفهرسة ك التصنيف .
 
 : الفهرس 

ؾبموعػػػػػة إدراج بػػػػػداخلها بطاقػػػػػات دالػػػػػة علػػػػػى الكتػػػػػب اؼبوجػػػػػودة يف اؼبكتبػػػػػة ك يف كػػػػػل منهػػػػػا اؼبعلومػػػػػات الفهػػػػػرس ىػػػػػو 
الضػػػػػػػركرية عػػػػػػػن الكتػػػػػػػاب، ك الفهػػػػػػػرس مػػػػػػػرآة التصػػػػػػػنيف يف اؼبكتبػػػػػػػة اعبامعيػػػػػػػة، ك عنػػػػػػػواف تنظيمهػػػػػػػا ك دقػػػػػػػة ـبططاهتػػػػػػػا، 

 فهو بياف باؼبواد العلمية اليت ربتضنها رفوفها ك مفتاح ػبزائنها اؼبكنونة.
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 اؼبكتبػػػػػػػة اعبامعيػػػػػػػة يتعػػػػػػػاظم دكر الفهػػػػػػػارس يف اػبػػػػػػػدمات اإلرشػػػػػػػادية، فهػػػػػػػي هتػػػػػػػدؼ إُف جعػػػػػػػل ىػػػػػػػذه اػبػػػػػػػدمات ك يف
ك ذلػػػػػػػػك حػػػػػػػػُت تكػػػػػػػػوف أرفػػػػػػػػف اؼبكتبػػػػػػػػة موضػػػػػػػػوعة بػػػػػػػػُت مقاعػػػػػػػػد الدارسػػػػػػػػُت، ك أمػػػػػػػػاـ أعػػػػػػػػُت  ،ذاتيػػػػػػػػة إُف حػػػػػػػػد كبػػػػػػػػَت

 يف عمليػػػػػػػة اؼبسػػػػػػتعَتين، حيػػػػػػػث يقػػػػػػػـو الفهػػػػػػػرس العػػػػػػػاـ إُف جانػػػػػػػب اللوحػػػػػػات اإلرشػػػػػػػادية علػػػػػػػى األرفػػػػػػػف بػػػػػػػدكر العػػػػػػػُت
اإلرشػػػػاد الػػػػػذايت، ك ذلػػػػك لتػػػػػوفَت الوقػػػػت ك اعبهػػػػػد، ك ذلػػػػػك كلػػػػو يتطلػػػػػب فهػػػػارس شػػػػػاملة ك دقيقػػػػة ككاضػػػػػحة تسػػػػػاعد 
الباحػػػػػث علػػػػػى اكتشػػػػػاؼ كنػػػػػوز اؼبكتبػػػػػة ك ؾبموعاهتػػػػػا ك تضػػػػػعو أمػػػػػاـ طلبػػػػػة بسػػػػػرعة ك سػػػػػهولة، ك بنػػػػػاءن علػػػػػى مػػػػػا سػػػػػبق 

خػػػػػػػدماهتا بكفػػػػػػػاءة دكف أف تعتمػػػػػػػد علػػػػػػػى  قبػػػػػػػد أف الفهػػػػػػػرس ىػػػػػػػو مفتػػػػػػػاح اؼبكتبػػػػػػػة، كال يبكػػػػػػػن ألم مكتبػػػػػػػة أف تقػػػػػػػدـ
فهػػػػرس مػػػػنظم، فػػػػإذا كانػػػػت كظيفػػػػة اؼبكتبػػػػة إعػػػػداد اؼبسػػػػتفيد بػػػػاؼبواد الػػػػيت وبتاجهػػػػا فػػػػإف  الفهػػػػرس ىػػػػو تلػػػػك األداة الػػػػيت 

 تقـو بدكر حلقة الوصل ك تربط احتياجات اؼبستفيد ك مصادر اؼبعلومات يف اؼبكتبة .
التسػػػػػاؤالت الػػػػػيت تثػػػػػور يف ذىػػػػػن الباحػػػػػث، ك ىػػػػػو يبحػػػػػث إمػػػػػا عػػػػػن ك الفهػػػػػرس أداة اسػػػػػًتجاع كظيفتهػػػػػا اإلجابػػػػػة عػػػػػن 

أك  ،مصػػػػػػدر معلومػػػػػػات معػػػػػػُت يعػػػػػػرؼ اسػػػػػػم مؤلفػػػػػػو ك عنوانػػػػػػو، أك عنوانػػػػػػو فقػػػػػػط، إذا َف يكػػػػػػن اسػػػػػػم اؼبؤلػػػػػػف معركفػػػػػػػان 
 -يبحث عن مؤلفات كاتب بعينة ك يشمل الفهرس على األنواع التالية :

 :فهرس المؤلفين  .1
سػػػػػم اؼبؤلػػػػػف ك يشػػػػمل أيضػػػػػان علػػػػػى البطاقػػػػات اإلضػػػػػافية للمػػػػػؤلفُت ان كفقػػػػان الك ترتػػػػب فيػػػػػو البطاقػػػػات ترتيبػػػػػان أجبػػػػػدي

اؼبشػػػػػاركُت ك اؼبًتصبػػػػػُت، كىػػػػػو يفيػػػػػد القػػػػػارئ  الػػػػػذم يبحػػػػػث عػػػػػن أم كتػػػػػاب ، أك كتػػػػػب ؼبؤلػػػػػف معػػػػػُت يف اؼبكتبػػػػػة 
 . ك فهرس اؼبؤلفُت يعد ركنا أساسيان يف أم مكتبو. 

 :فهرس العناوين  .2
كفقػػػػػػان لعنػػػػػواف الكتػػػػػاب ك يفيػػػػػػد ىػػػػػذا الفهػػػػػرس القػػػػػػارئ الػػػػػذم ال يعػػػػػػرؼ  ك ترتػػػػػب فيػػػػػو البطاقػػػػػػات ترتيبػػػػػان ىجائيػػػػػان 

 عن الكتاب سول عنوانو .
 :فهرس الموضوعات  .3

ك ترتػػػػػب البطاقػػػػػات فيػػػػػو ترتيبػػػػػان ىجائيػػػػػان ك يعػػػػػُت ىػػػػػذا الفهػػػػػرس يف اغبصػػػػػوؿ علػػػػػى مػػػػػا ىػػػػػو موجػػػػػود باؼبكتبػػػػػة مػػػػػن  
 كتب يف موضوع معُت .

 فهرس الرف :  .4
سػػػػػتعانة يف تلديػػػػػة أعمػػػػػاؽبم الفنيػػػػػة اػباصػػػػػة فيمػػػػػا يتعلػػػػػق دبػػػػػوظفي اؼبكتبػػػػػة، لبليعػػػػػد فهػػػػػرس الػػػػػرؼ فهرسػػػػػان خاصػػػػػان 

برصػػػػيد اؼبكتبػػػػة مػػػػن الكتػػػػب، كعػػػػػدد نسػػػػخ الكتػػػػاب الواحػػػػد، ك الكتػػػػب الػػػػػيت اسػػػػتهلكت أك الػػػػيت فقػػػػدت نسػػػػػخ 
منهػػػػا، ك كػػػػذلك ؼبعرفػػػػة التػػػػوازف النػػػػوعي جملموعػػػػات الكتػػػػب باؼبكتبػػػػة طبقػػػػان لعػػػػدد العنػػػػاكين ك ترتػػػػب فيػػػػو اؼبػػػػدخل 

مػػػػػوز خطػػػػػة التصػػػػػنيف ك ىػػػػػو صػػػػػور طبػػػػػق األصػػػػػل لًتتيػػػػػب الكتػػػػػب علػػػػػى رفػػػػػوؼ اؼبكتبػػػػػة كبعػػػػػد ، فػػػػػإف حسػػػػػب ر 
صػػػػػػنع الفهػػػػػػارس لػػػػػػيس عمليػػػػػػة سػػػػػػهلو،  فهػػػػػػي عمليػػػػػػة شػػػػػػاقة تعتمػػػػػػد أساسػػػػػػان علػػػػػػى الفهرسػػػػػػة العمليػػػػػػة اعبيػػػػػػدة ك 

 التصنيف الدقيق.

  اإلعارة: 
تعػػػػػػد اإلعػػػػػػارة إحػػػػػػدل اػبػػػػػػدمات اؽبامػػػػػػة الػػػػػػيت غالبػػػػػػان مػػػػػػا تقػػػػػػدمها اؼبكتبػػػػػػات ك مراكػػػػػػز اؼبعلومػػػػػػات، كىػػػػػػي عمليػػػػػػة 
إتاحػػػػة اؼبػػػػواد اؼبكتبيػػػػة للمسػػػػتفيدين بعػػػػد تسػػػػجيلها السػػػػتخدامها خػػػػارج اؼبكتبػػػػة لفػػػػًتة زمنيػػػػة ؿبػػػػددة، ك عػػػػادة مػػػػا 
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ؼبػػػػػادة اؼبعػػػػػارة قبػػػػػل إخراجهػػػػػا يشػػػػػرؼ علػػػػػى ىػػػػػذه العمليػػػػػة أحػػػػػد مػػػػػوظفي اؼبكتبػػػػػة، إذ تػػػػػدعو اغباجػػػػػة إُف تسػػػػػجيل ا
مػػػػػن اؼبكتبػػػػػة لضػػػػػماف إرجاعهػػػػػػا ك يبكػػػػػن ربديػػػػػد نشػػػػػػاط اؼبكتبػػػػػة ك تلثَتىػػػػػا يف اجملتمػػػػػػع، بقيػػػػػاس عػػػػػدد الكتػػػػػػب ك 

 اؼبواد اؼبكتبية األخرل اليت إعارهتا اؼبكتبة يف فًتة زمنية معينة.
 

 : أىمية اإلعارة و فوائدىا 
 ؽبا فوائد عديدة يبكن تلخيصها يف اآليت : لئلعارة أنبية كبَتة ؼبستخدمي اؼبكتبة ك ركادىا ك

 إعطاء الفرصة للقارم الذم ال هبد كقتان الستعماؿ الكتاب خارج اؼبكتبة . .1
 بث الشعور بُت ركاد اؼبكتبة بلف الكتاب للجميع . .2
إتاحػػػػػة الفرصػػػػػػة للقػػػػػراء لدراسػػػػػػة الكتػػػػػاب ك أجزائػػػػػػو بالتفصػػػػػيل مػػػػػػن أجػػػػػل البحػػػػػػث ك الدراسػػػػػة اؼبعمقػػػػػػة ك اعبػػػػػػادة  .3

 يسَت .يف كقت 
 معظم اؼبكتبات تقع يف أماكن بعيدة عن سكن قراء الكتاب . .4
 ربقيق أكرب قدر فبكن من حرية استعماؿ الكتاب، كذلك من خبلؿ تداكلو بكثرة. .5
نشػػػػػر اؼبعرفػػػػػة ك الثقافػػػػػة مػػػػػن خػػػػػبلؿ إطػػػػػبلع أكػػػػػرب عػػػػػدد فبكػػػػػن مػػػػػن النػػػػػاس علػػػػػى الكتػػػػػاب عنػػػػػد اسػػػػػتعارتو مػػػػػن  .6

 اؼبكتبة .
ال يسػػػػتطيع القػػػػراء ك ؿببػػػػو العلػػػػػم ك اؼبعرفػػػػة أف يشػػػػًتكا الكتػػػػػب ألسػػػػباب اقتصػػػػادية عديػػػػػدة ك اإلعػػػػارة ربقػػػػق ؽبػػػػػم  .7

 ما يرغبوف بقراءتو بشكل دائم 
إعػػػػػارة ذبعػػػػػل كثػػػػػَت مػػػػػن النػػػػػاس يتجهػػػػػوف كبػػػػػو القػػػػػراءة ك التمتػػػػػع دبػػػػػا ربتويػػػػػو الكتػػػػػب كػػػػػل حسػػػػػب اىتماماتػػػػػو، ك  .8

 ت، كحب الكتاب ك التعلق بو.بذلك يدفع اجملتمع بكل شرائحو كبو اؼبكتبا
 نشر الوعي اؼبعلومايت ك الثقايف ك الًتبوم ك األخبلقي صباىَتيان. .9

 
 : اإلحصاءات في قسم اإلعارة 

 مػػػػػن كاجبػػػػػات قسػػػػػم اإلعػػػػػارة األساسػػػػػية يف أم مكتبػػػػػة ناجحػػػػػة كانػػػػػت أف تعػػػػػد إحصػػػػػاءات يوميػػػػػة بالكتػػػػػب اؼبعػػػػػارة، ك
نفسػػػػػػو تسػػػػػػهم يف معرفػػػػػػة كضػػػػػػع اؼبكتبػػػػػػة ك اػبػػػػػػدمات الػػػػػػيت  ىػػػػػػي يف الوقػػػػػػت بػػػػػػذلك تسػػػػػػتفيد منهػػػػػػا يف أمػػػػػػور كثػػػػػػَتة، ك

تقػػػػػػػدمها ك إعطػػػػػػػاء مؤشػػػػػػػر صػػػػػػػحيح عليهػػػػػػػا، ك بػػػػػػػذلك قبػػػػػػػد إف  إحصػػػػػػػاءات قسػػػػػػػم اإلعػػػػػػػارة إذا أحيطػػػػػػػت بالدقػػػػػػػة ك 
 اؼبوضوعية تقدـ صورة كاضحة ك دقيقة لواقع اإلعارة بشكل خاص، ك لواقع اؼبكتبة بشكل عاـ .

 

 إحصاءات اإلعارة: أىم العوامل التي يمكن اإلفادة منها في
 معرفة اذباىات الركاد ك ميوؽبم اؼبوضوعية بالنسبة للمجموعات اؼبكتبية . .1
 ربديد عدد اؼبواد اؼبكتبية اؼبفقودة من مقتنيات اؼبكتبة. .2
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 ربديد عدد الكتب اؼبعارة يوميان. .3
قػػػػػػػػائمُت ك قػػػػػػػػد كانػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه اػبػػػػػػػػدمات التقليديػػػػػػػػة ك تنظيمهػػػػػػػػا اليػػػػػػػػدكم العػػػػػػػػادم أمػػػػػػػػران صػػػػػػػػعبان ال وبقػػػػػػػػق رضػػػػػػػػا ال ك

مػػػػػػن أجػػػػػػل تسػػػػػػهيل عمليػػػػػػة اإلعػػػػػػارة ك إجرائهػػػػػػا كنيػػػػػػل رضػػػػػػا اؼبتعػػػػػػاملُت مػػػػػػع اؼبكتبػػػػػػة مت  اؼبسػػػػػػتفيدين مػػػػػػن اؼبكتبػػػػػػات، ك
 استخداـ اغباسب اآلِف لتخزين اؼبعلومات ك اسًتجاعها لتقدٔف خدمة سريعة.

 
: تقنية المعلومات و دورىا في المكتبات 

تعػػػػد مػػػػن أبػػػػرز فبيػػػػزات العقػػػػود األخػػػػَتة الػػػػيت شػػػػهدىا القػػػػرف العشػػػػركف يقػػػػف العػػػػاَف اؼبعاصػػػػر علػػػػى أعتػػػػاب ثػػػػورة عصػػػػرية 
 أال كىي ثورة اؼبعلومات )عصر اؼبعرفة(

ك أمػػػػػػػاـ حػػػػػػػرص اؼبكتبػػػػػػػات علػػػػػػػى استشػػػػػػػراؼ أفػػػػػػػاؽ أفضػػػػػػػل ؼبسػػػػػػػتقبل اؼبعلومػػػػػػػات لتظػػػػػػػل الرائػػػػػػػدة يف خدمػػػػػػػة العلمػػػػػػػاء   
عتبػػػػػػارات لغػػػػػػَت ذلػػػػػػك مػػػػػػن االالبػػػػػػاحثُت ك تلبيػػػػػػة احتياجػػػػػػاهتم ك اغبفػػػػػػاظ علػػػػػػى ثقػػػػػػتهم ك كسػػػػػػب رضػػػػػػاىم العلمػػػػػػي، ك 

َف ذبػػػػػػد  أخػػػػػػذت اؼبكتبػػػػػػات تبحػػػػػػث بشػػػػػػكل ملػػػػػػح عػػػػػػن سػػػػػػبل جديػػػػػػدة تسػػػػػػاندىا يف أىػػػػػػدافها القديبػػػػػػة ك اغبديثػػػػػػة، ك
طريقػػػػػان تسػػػػػػلكو أفضػػػػػل مػػػػػػن تسػػػػػخَت التطػػػػػػورات التقنيػػػػػة اغبديثػػػػػػة يف تنظػػػػػيم تػػػػػػدفق اؼبعلومػػػػػات ك اسػػػػػػتخداـ اغباسػػػػػػبات 

 اآللية يف العمليات اؼبكتبية ك خدمات اؼبستفيدين.

شػػػػػػجعها علػػػػػػى ذلػػػػػػك تطػػػػػػور صػػػػػػناعة اغباسػػػػػػبات اآلليػػػػػػة،  ك اؼبنافسػػػػػػة بػػػػػػُت الشػػػػػػركات لتغػػػػػػَت حجػػػػػػم اغباسػػػػػػبات ك ك 
 تقليل تكلفتها ك تطوير قدراهتا .

يف كاقػػػػػع األمػػػػػر تػػػػػدرؾ أنبيػػػػػة الػػػػػدكر الريػػػػػادم الػػػػػذم تقػػػػػـو بػػػػػو تقنيػػػػػات اؼبعلومػػػػػات ك ضػػػػػركرة اسػػػػػتخداـ اغباسػػػػػب اآلِف 
التعلػػػػػيم العػػػػػاِف يف نظػػػػػر اجملتمػػػػػع دبثابػػػػػة صػػػػػركح علميػػػػػة ربتػػػػػل مواقػػػػػع يف اؼبكتبػػػػػات ك خباصػػػػػة أف اؼبكتبػػػػػات مؤسسػػػػػات 

 سًتاتيجية لدعم البحث العلمي.ا

ك ؼبػػػػػػا كانػػػػػػت اغباسػػػػػػبات اآلليػػػػػػة تػػػػػػؤدم مهامهػػػػػػا بكفػػػػػػاءة ك سػػػػػػرعة عػػػػػػاليتُت تتناسػػػػػػب ك حاجػػػػػػة اؼبكتبػػػػػػات ك مراكػػػػػػز 
اإلجػػػػػراءات الفنيػػػػػة للمكتبػػػػػة  اؼبعلومػػػػػات مػػػػػن أشػػػػػكاؿ بيليوجرافيػػػػػة ك بطاقػػػػػات فهرسػػػػػة فػػػػػإف ؽبػػػػػا أثػػػػػران بالغػػػػػان يف حواسػػػػػب

ك تسػػػػػػػريع الوصػػػػػػػوؿ إُف اؼبعلومػػػػػػػات ك اسػػػػػػػًتجاعها ك إمكانيػػػػػػػة معاعبػػػػػػػة اؼبعلومػػػػػػػات بدقػػػػػػػة ك كلفػػػػػػػة منخفضػػػػػػػة،  كقػػػػػػػد 
غػػػػػػَتت الثػػػػػػورة اؼبعلوماتيػػػػػػة مػػػػػػن اجملتمػػػػػػع ك النػػػػػػاس علػػػػػػى حػػػػػػد سػػػػػػواء فلصػػػػػػبحت طبقػػػػػػة اإلنسػػػػػػاف اؼبعاصػػػػػػر سػػػػػػواء كػػػػػػاف 

ان أـ طالبػػػػػان وبتػػػػػاج إُف اؼبعلومػػػػػات السػػػػػريعة ك الدقيقػػػػػة ك الشػػػػػاملة، ك ـبططػػػػػان أـ صػػػػػانع قػػػػػرار أـ موظفػػػػػان إداريػػػػػان أـ باحثػػػػػ
أصػػػػػػبحت الطػػػػػػرؽ التقليديػػػػػػة االعتمػػػػػػاد علػػػػػػى اؼبصػػػػػػادر الورقيػػػػػػة عػػػػػػاجزة عػػػػػػن تلبيػػػػػػة متطلبػػػػػػات ىػػػػػػذا اإلنسػػػػػػاف ك تػػػػػػلمُت 
حاجتػػػػػو فضػػػػػبلن عػػػػػن تنػػػػػامي كميػػػػػة الوثػػػػػائق ك حجمهػػػػػا بشػػػػػكل أصػػػػػبحت يف الطػػػػػرؽ التقليديػػػػػة اؼبعتمػػػػػدة منػػػػػذ عشػػػػػرات 

حتػػػػػػػواء ىػػػػػػػذه اؼبعلومػػػػػػػات ك السػػػػػػػيطرة عليهػػػػػػػا ك تلمينهػػػػػػػا التخػػػػػػػزين ك حفػػػػػػػ  اؼبعلومػػػػػػػات عػػػػػػػاجزة سبامػػػػػػػان عػػػػػػػن السػػػػػػػنُت 
 للمستفيدين عند الطلب دكف إضاعة للوقت ك اعبهد.

كعليػػػػػو إلزامػػػػػان علػػػػػى اؼبكتبػػػػػات اعبامعيػػػػػة أف تلخػػػػػذ بالسػػػػػبل ك التقنيػػػػػات اغبديثػػػػػة الػػػػػيت تػػػػػدعم مسػػػػػَتىا لتسػػػػػَت أدائهػػػػػا ك 
مػػػػن كقػػػػت ك جهػػػػد ك نفقػػػػو يبكنهػػػػا مػػػػن ربقيػػػػق مػػػػا كضػػػػعتها لنفسػػػػها مػػػػن أىػػػػداؼ بكفػػػػاءة  تػػػػزاكؿ نشػػػػاطها دبػػػػا تػػػػوفره

 عالية فضبلن عن مواكبة ركح العصر الذم أصبح تتابع التقنيات اغبديثة ك ظهورىا من أبرز ظباتو.
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 ىناؾ عوامل عدة تشجع استخداـ اغباسب اآلِف يف اؼبكتبات اعبامعية منها:

 : (Automated)كية جهاز يعمل بطريقة آلية أوتومات .1
أك أم مفتػػػػػاح مطلػػػػػوب آخػػػػػر، فػػػػػإف  (Enter)ك يعػػػػػٍت ذلػػػػػك أنػػػػػو عنػػػػػدما يضػػػػػغط اؼبسػػػػػتخدـ مفتػػػػػاح التشػػػػػغيل البدايػػػػػة 

 اؼبعامبلت اؼبطلوبة تتم آليان من دكف تدخل اإلنساف .

 : (Programmed) جهاز مبرمج  .2
لكنها تنفذ خطوات ك تعليمات ؿبددة يقدمها لو اإلنساف يف  حيث إف اغباسوب آلة تفكر ك ال تعقل مثل اإلنساف، ك

أم تعليمات ألداء عمل ؿبدد، إال أف ىذه التعليمات اؼبعطاة للحاسوب يبكن تغيَتىا ك  (Program)صورة برنامج 
 ك يعٍت ذلك إعادة برؾبة اغباسوب. ،التعديل فيها

 :(Data Processing) جهاز يعالج البيانات  .3
ما يعاعبو اغباسوب، ك يتعامل مع البيانات بطريقة تعتمد علي برناؾبو اػباص اؼبخزف يف ذاكرة إف البيانات ىي 

جهاز معاعبة  –كال يزاؿ يتطور   –اغباسوب، ك على البيانات اليت ىي األخرل ـبزنة تنتظر اؼبعاعبة، ك قد تطور 
 البيانات داخل اغباسوب.

 القدرات التخزينية الهائلة : .4
مواصفات اغبواسيب ك فبيزاهتا،  فهي سبتاز بقدرة ىائلة يف زبزين كم ال يوصف من اؼبعلومات ك يف ىذه من أفضل 

حيز صغَت جدان، فاغبواسيب اؼبايكركية اؼبتنقلة اليت أصبحت ظبو العصر صارت ىي اغبواسيب العمبلقة يف صغر 
اإلدارات اؼبساحات الضخمة اليت   حجمها ك ضخامة ما زبزنو من معلومات ك ىذه القدرات كفرت على اؼبؤسسات ك

 كانت تكلفها األمواؿ الطائلة لغرض زبزين اؼبعلومات بشكلها الورقي.

 :(Digital)جهاز يعمل بطريقة رقمية  .5
( ك سبثل ؾباميع األرقاـ حركؼ ك أرقاـ ك رموز تسمى 1,0ك يقصد رقمي ىنا ىو انو يتعامل مع الصفر ك الواحد)

شبانية أرقاـ لكل حرؼ أك رقم أك إشارة أك رمز،  ك تكوف ىذه األرقاـ جزءان من ك دبعدؿ  (Characters)ؿبارؼ 
 البيانات اليت يتم زبزينها ك معاعبتها يف اغباسوب .

 ك يقـو اغباسوب دبعاعبة البيانات اليت تتكوف من ؾباميع من األرقاـ باألسلوب نفسها ك الطريقة ذاهتا . 

 إمكانية الوثوق و االعتماد :  .6
لومات اليت ربصل عليها من خبلؿ استخداـ اغبواسيب موثوؽ هبا، فنسبة األخطاء تكاد تكوف معدكمة قياسان فاؼبع

 باألخطاء البشرية، كذلك دبركر الزمن كما ىو اغباؿ مع اإلنساف.

 :(Speed)جهاز يتميز بالسرعة  .7
ة فائقة، ىذه السرعة اليت أصبحت أىم يتميز اغباسوب بقدرتو على أداء العمليات اغبسابية ك اؼبنطقية اؼبطلوبة بسرع

 ظبات العصر اغبديث.
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 : تدريب العاملين على استخدام الحاسب اآللي 
يليت تدريب العاملُت على استخداـ اغباسب اآلِف يف اؼبكتبات اعبامعية بوصفو ضركرة ملحة ؽبا نتائجها اإلهبابية اليت 

اؼبكتبات،  كما تساعد على التهيئة النفسية للعاملُت لتقبل تسهم يف رفع فرصة قباح مشركعات التحسيب ؼبقتنيات 
 متطلبات العمل اعبديد، ك كسر حاجز رىبة التعامل مع اآللة، فضبلن عن أف التدريب يعد مبطان من أمباط التعليم اؼبستمر .

 المراجعقائمة 

 القاىرة : اجملموعة العربية  -عاصرةإبراىيم ، سعيد مربكؾ . إدارة اؼبكتبات اعبامعية يف ضوء اذباىات اإلدارة اؼب
 . 2012 ،للنشر

 : إظباعيل، أبو القاسم ضبد . تنظيم ك إدارة اؼبكتبات اعبامعية 
–1976.7.25ؿباضرات للدكرة الرابعة لشؤكف اؼبكتبات اؼبنعقدة باؼبكتبة اؼبركزية جبامعة قاريونس يف الفًتة )

1976.8.18 ) 
 يف اؼبكتبات اعبامعية  :القاسم ضبد . التزكيد  إظباعيل، أبو 

 – 1976.7.25ؿباضرات للدكرة الرابعة لشؤكف اؼبكتبات اؼبنعقدة باؼبكتبة اؼبركزية جبامعة قاريونس يف الفًتة )
1976.8.18) 

  ط  –بدر اضبد، ؿبمد فتحي عبد اؽبادم . اؼبكتبات اعبامعية ك دراسات يف اؼبكتبات األكاديبية ك البحثية
 ت( كتبة غريب، )د،القاىرة : م -الثالثة.

  ، 1998برىاف، ؿبمد نور عبد ا . ربليل ك تصميم أنظمة اغباسوبية عماف : مؤسسة الوراؽ . 
  1984القاىرة : الزغيب للنشر،   -البنهاكم، ؿبمد أمُت . إدارة العاملُت يف اؼبكتبات 
 ، راجع الًتصبة عبد اؼبعُت بن فاٌف  تربسى ، كليم ر . تصميم نظم التدريب ك التطوير ، ترصبة سعد أضبد اعبباِف

 .2004الرياض : معهد اإلدارة العامة ،  –.  3ط -اللحيد.
  صباؿ عبد اؼبعطي ..)ك آخركف( . اغباسبات اإللكًتكنية: مكوناهتا ك تطبيقاهتا . إعداد ك تقدٔف ؿبمد مهنمي

 .1997القاىرة : ) د.ف( ،  -طلبة .
 2004عماف : دار الصفاء ،   -زغيب . نظم اؼبعلومات اإلدارية .السامرآف ، ايباف فاضل ، ىيثم ؿبمد ال. 
  الشريدم ، صاٌف ؿبمود، ؿبي الدين عبدالرضبن . قواعد ـبتارة يف ترتيب البطاقات . ؿباضرات للدكرة الرابعة

 (1976.8.18 – 1976.7.25لشؤكف اؼبكتبات اؼبنعقدة باؼبكتبة اؼبركزية جبامعة قاريونس يف الفًتة )
 ف ، قباح بنت قببلف . التجهيزات اآللية اؼبكتبات التعليم العاِف يف اؼبملكة العربية السعودية : دراسة ؼبواقع القببل

 .2001الرياض : مكتبة اؼبلك فهد الوطنية ،   -التطبيقات اغباسوبية.
 يوليو  5مج  ،10ذباىات اغبديثة يف اؼبكتبات ك اؼبعلومات كتاب دكرم يصدر مؤقتان مرتُت يف السنة ، ع اال(

1998.) 
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 هارا حذز لل٘ث٘ني القذهاء؟

 إىل اتي خلذّى خذعقة ادلصادس عرب الصحشاء هي ُريّدّ
  

  41 كرثَ سٗرشاسد مس٘س
   عثذ اهلل علٖ الشح٘ثٖ أ. ذشمجَ 

 قغن اٙشاس ( –)جاهعح تٌغاصٕ كل٘ح اٙداب 
 

 مقدمة:

صباح  .د قبيب اغبصادم، ك .د خدهبة أبو عركش، ك. شكر كتقدير: يسرٓف أف أتقدـ جبزيل الشكر كالتقدير إُف د 
عبود جاسم، كاألستاذ أضبد أبو زياف، كاألستاذة إيزابيبل سوجور على تكرمهم دبساعديت يف فهم بعض اعبمل الغامضة 

أبدل  ال بد ِف من التوجو بشكر خاص للدكتور رمضاف اجملراب الذم راجع اؼبوضوع ك نقلها إُف اللغة العربية، ك ك
الشكر موصوؿ بالطبع إُف األستاذ علي حديد الذم تكـر  عليو مبلحظات قيمة أخذىا اؼبًتجم يف اغبسباف. ك
 مشكوران دبراجعة اؼبوضوع من حيث سبلمة لغتو العربية.

 دكهنا يف اؽبوامش مذيلة كلها بصفتو. اؼبصادر اليت رجع إليها ك مبلحظات اؼبًتجم، ك مالحظة:

رقػػي للعػػاَف القػػدٔف علػػى كبػػو منهجػػي مهمػػة مسػػتحيلة، كمػػا يعػػد مصػػَت اجملموعػػات الػػيت عاشػػت يعػػد نظػػم التػػاريخ الع   
نظػن أننػا  ىبتفوف، ك اإلمرباطورية مشكلة ؿبَتة حقان: إذ يظهر اؼبئات منهم يف السجل التارىبي ك خارج حدكد اؼبدينة ك

حيػة ثانيػة ىبتفػي الكثػَت مػنهم سبامػان مػن مػن نا السكسػوف، ك اإلقبليػز، ك نعرؼ مػا حػدث لقليػل مػنهم، مثػل الفرقبػة، ك
رغػػم أف اختفػاء ىيويػػة مػا يعػػٍت  السػجل التػػارىبي، ردبػا ضػػحايا جملموعػات أكػػرب، أك أكثػر تفوقػػان مػن الناحيػػة العسػكرية، ك

حػػىت الشػػعوب اؼبشػػهورة أك اؼبشػػهورة لسػػوء ظبعتهػػا  ، ك42علػػى األرجػػح االنػػدماج أك التجزئػػة أكثػػر مػػن كونػػو إبػػادة كاملػػة
هبا اؼبطاؼ إُف هنايات غامضة: فقد تبلشى السكيثيوف، يف حُت فقد اؽبوف تفوقهم اغبريب الوارد ذكره  يف التاريخ يؤدم 

مػػػاذا عػػػن الشػػػعب الػػػذم أظبػػػاه اإلغريػػػق "ليبيػػػوف" ال سػػػيما أكلئػػػك الػػػذين عاشػػػوا يف  انسػػػحبوا علػػػى كبػػػو مفػػػاجئ. ك ك
ف اػبامس قبل اؼبيبلد ىم الشعب نفسو الػذم كتػب ابػن ىل كاف الليبيوف الذين كصفهم ىَتكدكت يف القر  43الصحراء؟

                                                           
41

- Richard L. Smith, What happened to the Ancient Libyan, Chasing sources across the Sahara from 

Herodotus to Ibn-Khaldun.  Journal of World History, Vol. 14, No. 4, December 2003, pp. 459-500, 

University of Hawai'i Press. 
لي، "قبيلػػة تعرضػػت لئلبػػادة"  الػػذين بعػػد مػػا جففػػت ريػػاح الصػػحراء ميػػاه أبػػارىم، زحفػػوا ػبػػوض يػػركم ىػػَتكدكت يف تناكلػػو لشػػماؿ أفريقيػػا قصػػة البسػػي 42

(. كيؤكػػد بليػٍت األكػػرب علػى كبػػو متعقػػل أف القبيلػة "أبيػػدت تقريبػان" يف حػػرب مػػع جػَتاهنم، النسػػامونيُت، كلكػػن IV.173معركػة ضػػدىا فػدفنتهم أحيػػاء )
(. كال يػػذكر سػػًتابوف حربػػان خاسػػرة ضػػد ريػػاح الصػػحراء أك ضػػد النسػػامونيُت، كلكػػن VII.2.14قليلػػة" )أحفػػادىم الػػذين ىربػػوا "بػػاقوف اليػػـو يف أمػػاكن 

( يقػػع أسػػفل النسػػامونيُت. كأضػػفى الكتػػاب اؼبتػػلخركف، ال XVII.3.23يػػذكر أف البسػػيلي مػػا يزالػػوف موجػػودين فقػػط، يشػػغلوف "إقلػػيم قاحػػل كجػػاؼ")
 هورين.سيما الشعراء، على الباسيلي ظبعة أهنم حواة مش

مػآف، ككانػػت قسػم أغلػب اعبغػرافيُت القػدماء العػاَف إُف ثػبلث قػارات: أكركبػا، كأسػيا كأفريقيػا، بػالرغم مػن أف كلمػة أفريقيػا َف تسػتعمل قبػل العصػر الرك  43
أجزاء صغَتة، كاف أحدىا  حينها تعٍت اؼبنطقة اليت حوؿ تونس اغبالية فقط. ككاف يشار إُف قارة أفريقيا عادة بوصفها "ليبيا" اليت كانت مقسمة إُف ثبلثة

ر جغرافيتػػو، يسػػمى ليبيػػا أيضػػان. ككػػاف اعبػػزءاف اآلخػػراف نبػػا مصػػر كإثيوبيػػا. كىبصػػص سػػًتابوف قسػػم مطػػوؿ ليحػػل اؼبشػػاكل اعبغرافيػػة اؼبتعلقػػة بإثيوبيػػا؛ انظػػ
(I.2.24 -28). 
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من النادر أف يقدـ التاريخ العرقػي إجابػات قاطعػة بػنعم  خلدكف عنو ربت اسم صنهاجة بعد ذلك بللفي سنة تقريبان؟ ك
  ال. ك

وبدث ىذا  يظهر أف الشعوب األصلية لشماؿ أفريقيا تتواصل لفًتات زمنية طويلة مع قليل من التغَت اؼبلحوظ، ك ك   
تنهار  ما تزاؿ كذلك، ك تصبح الصحراء أكثر جفافان، ك التحوؿ على كبو دكرم مرتبط عادة بنتائج كارثية كبَتة: ك

تنهار، بعد ألف سنة  بعد ذلك بللف سنة تنهار اإلمرباطورية الركمانية يف الشماؿ، ك اإلمرباطورية اؼبصرية يف الشرؽ، ك
يًتدد صداه عميقان يف الدكاخل شاقان طريقو  ينتشر اإلسبلـ يف مشاؿ أفريقيا ك ب، كأخرل إمرباطورية سونغام يف اعبنو 

ىم عنصر عرقي جديد،  يظهر العرب اؽببلليوف، ك ك ،التجارة إُف ما بعد اغبافة اعبنوبية للصحراء عن طريق اغبرب ك
، حب الثقافة. ك اللغة، ك مؤثرين يف السياسة، ك يث َف ينتج عن تغَت جذرم بقدر ما لكن ىل مبوذج التحوؿ ىذا موىـو

نتج عن تغَت يف اؼبنظور الذم يلـز أف نلح  منو موضوعنا؟ ذلك أننا يف هناية اؼبطاؼ إمبا ندرس ىذا التاريخ عرب 
 ليس من منظور )بانورامي( شامل. مداخل زمنية معينة، ك

 ظرة إُف شعوب مشاؿ أفريقيا من اػبارج، كتظهر أربعة مداخل تغطي األربعة أالؼ سنة اؼباضية، هبسد كل منها ن ك   
كانوا يعلقوف من حُت إُف آخر  الثآف قبل اؼبيبلد الذين صاغوا مشاىد فنية ك يليت األكؿ من مصريي األلفُت الثالث ك

مت فتح مدخل ثاف، بعد ذلك بللف سنة، يف عصرم  اؼبشواش ك التمحو، كفيما بعد الليبو، ك على جَتاهنم التحنو، ك
ذلك  بفضل اعبغرافيُت  برز بعد عدة قركف مدخل جديد ك هناية بربككوبيوس. ك الركماف، بداية هبَتكدكت ك اإلغريق ك

بلغ ذركتو بابن خلدكف يف  اؼبؤرخُت العرب الذين دكنوا بالعربية بداية من اليعقويب يف أكاخر القرف التاسع اؼبيبلدم ك ك
يفتح اؼبدخل األخَت يف النصف  زناتة ؿبل ليبيو ىَتكدكت. ك صنهاجة ك القرف الرابع عشر اؼبيبلدم حيث حلت فيو

 يبلغ الذركة يف هناية العصر االستعمارم بعمل ىنرؾ بارث. ك الثآف من األلف الثآف بعد اؼبيبلد بعمل ليو األفريقي، ك
 اؼبغاربة.  عشَتهتا نبا الطوارؽ ك صارت صنهاجة ك

ىناؾ عدد كبَت من  النماذج االجتماعية عرب الزمن، ك إذ تتطور السمات الثقافية ك ،َف تكن اجملتمعات ساكنة أبدان    
فيما  التغَتات الدقيقة اؼبتواضعة تعيق التاريخ عن التحرؾ الطبيعي نًتصبها بوصفها عملية تواصل ربدث داخل اؼبداخل ك

صة خبلؿ أحد اؼبداخل أف الناس قد تبُت نظرة فاح ىناؾ مبوذج عضوم يكمن خلف النموذج التحوِف، ك بينها، ك
تستوجب األحقاب بُت اؼبداخل  غَت ـبتلفُت كلية عن اؼبداخل السابقة أك البلحقة، ك ليسوا ىم أنفسهم سبامان، ك

هبب أف سبؤل الفجوات بُت اؼبداخل عن طريق دليل بسيط من كبل  حدكث ربوالت هبب أف تليت من ذىن اؼبؤرخ، ك
 لكن ليس على كبو منتظم. مقياس حدسي ثابت، يقـو بذلك ك الؿ سليمة كاعبانبُت متحد مع جرعة استد

يبدك أف  ليس مدىشان أف عمبل كثَتان قد أقبز على اؼبدخل الرابع يفوؽ ما أقبز على اؼبداخل الثبلثة األخرل، ك ك   
 ة داعمة من الفن الصخرم كيستطيع اؼبدخل األكؿ استخداـ أدل الرابع كاضح سبامان. ك االنتقاؿ بُت اؼبدخلُت الثالث ك

بالرغم من ؿبدكدية اؼبعلومات اؼبتاحة، يبدك أف النموذج العضوم  ك 44لكنها تبقى يف مدل فهم قلة من اؼبتخصصُت.
من الواضح أنو يبكننا رؤية سبعة قركف أك أقرب من ذلك  الثآف. ك قادر على الصمود يف االنتقاؿ بُت اؼبدخلُت األكؿ ك

                                                           
 ينظر من أجل العينة: 44

 Libya and Egypt c. 1300-750 B.C., ed Anthony Leahy (London: SOAS Center of Near and Middle 

Eastern Studies, 1990).   
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لكن ال نشك يف أهنم شعب ـبتلف سبامان،  ليبيي ىَتكدكت، ك الليبو يف عهد اؼبملكة اعبديدة اؼبصرية كمن التغيَت بُت 
 يظهر أننا سنطل على عاَف جديد كلية.  ك ،الثالث نتيجة لقلة التواصل تظهر اؼبشكلة بُت اؼبدخلُت الثآف ك ك

ابن  بُت اليعقويب ك ىي ألف سنة، ك برككوبيوس، ك ك يبدك أف شعوب مشاؿ أفريقيا يف الفًتة الواقعة بُت ىَتكدكت ك   
 ىي طبسمائة سنة، قد خضعت لتغَت أقل كثَتان من التغَت الذم حدث يف الفًتة الفاصلة بُت برككوبيوس ك خلدكف، ك
تضيف لشعب عاش يف زمن كمكاف معينُت  تبحث ىذه الورقة يف مشكلة ىوية ك ىي ثبلثة قركف فقط، ك اليعقويب، ك

لذلك تصبح اؼبصادر  يف ىذا النوع من التاريخ فإف كجهة النظر يعوؿ عليها كثَتان، ك ات عنهما شحيحة نسبيان. كمعلوم
يلقي الثلث األكؿ من ىذا البحث نظرة على اؼبعلومات اؼبطلوبة لبلكتماؿ الثلثُت األخَتين.  جزءنا متممان للموضوع. ك

العرقي، كبصفة خاصة على اؼبعيار الذم استخدـ يف  ف االجتماعي كيركز الثلث الثآف على اؼبوضوع العاـ للتصني ك
يعكف اؼبؤرخوف  الصنهاجيُت األساسية، ك يعود القسم األخَت إُف مشكلة الليبيُت ك تصنيفهم، ك ربديد ىوية الناس ك

 بالتاِف ما الذم يبكن عملو مع حالة كاضحة من االنقطاع؟ على خلق مباذج تواصل، ك

كبَت من اؼبشكلة يف اعتماد اؼبؤرخُت بدرجة مبالغ فيها على فهم التصنيف العرقي يف الركايات يكمن جزء   ك   
لسوء اغب  من اؼبستبعد أننا سنطور ذلك  ك ،من دكف شك كبتاج إُف نظاـ أكثر مشولية يف منهج البحث اؼبكتوبة، ك

الثقافة   سيما يف مواضيع مثل التقنية، كتستطيع اآلثار تقدٔف بعض األجوبة حوؿ اؼباضي ال يف اؼبستقبل القريب. ك
 يستطيع األثريوف أحيانان فحص ىيكل عظمي كجد يف مكاف ما من الصحراء ك االقتصاد. ك الصحة، ك اؼبادية، ك

يشَت استعماؿ الفخار الذم وبتوم على عبلمات فبيزة  يعلنوا أنو من نوع البحر األبيض اؼبتوسط أك من نوع سودآف، ك
الثقافية بُت شعوب متباعدة. فعلى سبيل اؼبثاؿ عند االنتقاؿ من اؼبدخل الثآف إُف الثالث بينت  التجارية ك إُف الركابط

 األساليب اؼبعمارية يف مشركع اليونسكو لدراسة األكدية الليبية درجة مدىشة من التواصل بُت العصرين الكبلسيكي ك
   45اإلسبلمي.

ىذا عمل مفيد  صغَتة يطرحها األثرم على الطاكلة، ك دٔف استعماؿ كل كبَتة كهبب على أم مؤرخ يف التاريخ الق ك   
 لكن من اؼبستبعد أف ىبربنا ؼباذا أحدث ىَتكدكت سبييزان بُت آتارانتس، ك للغاية يف تصنيف الشعوب على كبو أكسع، ك

ركاية يعادؿ ؿبتويات القرب،  ال يوجد كصف يف أية ، أك ؼباذا ميز ابن خلدكف اللمطيُت عن اللمتونيُت. ك46أتبلنتس
 العرقية لتصبح غَت كاضحة، طارحةة السؤاؿ حوؿ عما وبتويو العرؽ يف البيئة القديبة. بالرغم من ميل الثقافة اؼبادية ك

 -كانت ىوارة  يستطيع الدليل اللغوم أف يكوف عامبل مساعدان أيضان، ال سيما ألظباء اؼبواقع اعبغرافية الباقية، ك ك   
ذلك من خبلؿ إعطاء اظبها إلقليم  من الواضح أهنا انتقلت، ك قبيلة يف األصل من طرابلس ك -البن خلدكف  كفقان 

                                                           
45

  G.D.B Jones and G.W.W. Barker, Libyan Studies 11 (1980): 11-36; G.W.W. Barker and G.D.B. 

Jones, Libyan Studies 12 (1981): 9-48 and 13 (1982): 1-34. 
، كىم الشعب Atarantesيقوؿ ىَتيدكت: كىناؾ، على بعد رحلة عشرة أياـ عن اعبرمنتيُت ]غربان[ ىضبة أخرل كنبع كىي موطن األترانتيُت  46

فوهنا بكل الوحيد يف العاَف، يف حدكد علمنا، ال أظباء ؽبم، كيطلق االسم عليهم صبيعان، كال أظباء فردية ؽبم. كىم يلعنوف الشمس حُت شركقها كيص
األترانتيُت غربان[ ىضبة ملحية، صفات التحقَت ألهنا تضر هبم، كربرقهم ىم كأرضهم. كيقوؿ أيضان: كىناؾ، مرة أخرل على بعد رحلة عشرة أياـ ]عن 

طلق كنبع كبقعة من ببلد مسكونة هباكرىا جبل أطلس الذم لو شكل ـبركط شديد االرتفاع، كيقاؿ أف قمتو ال ترل ربجبها السحب صيفان كشتاء، كي
 ئنات اغبية، كال وبلموف أبدان. اؼبًتجم.   عليو السكاف )اؼبعركفوف باسم األنطلنطيُت، نسبة للجباؿ( اسم عمود السماء، كيقاؿ أهنم ال يلكلوف الكا

  Herodotus, the Histories: translated by Aubrey de Selincourt, Revised, with an introduction and notes 

by A. R. Burn, Penguin Books, 1977, Book 2, p. 332-3.   
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  47من مث إُف توارؽ كيل أىقار اؼبشهورين. اؼبرتفعات العظيمة يف الصحراء الوسطى اؼبعركفة اليـو باسم اؽبقار )ىوقار( ك
كانت تارقا )تارجا( يف زمن ابن خلدكف  ارقا" )اغبديقة(، ككاف إقليم فزاف يف جنوب غرب ليبيا يعرؼ باسم "ط ك

أغلب الظن أف ىذا ىو أصل   إحدل تقسيمات قبيلة صنهاجة اليت شغلت جزءنا من الصحراء اليت ضمت فزاف، ك
بسكره على  بيسَتا نبا اليـو غدامس ك إف الواحتُت اؼبعركفتُت لدل الركماف باسم سيداموس، ك ك 48كلمة "توارؽ".

يبكن  لكن ليس دائمان. ك ىذا النوع من التاريخ ىو سهل للغاية يف األغلب حينما تنجح عملية تطبيقو ك اِف. كالتو 
لكن موريتانيا اغبديثة ال تقع حىت على حدكد فبلكة العصر الركمآف،  تضمُت ليبيا اغبديثة يف ما عده ىَتكدكت ليبيا، ك

ة ىَتكدكت عن سكاف اؽبقار اختبلفان كبَتان عن ركاية ابن خلدكف، فهو أظهرت ركاي أك األقاليم البلحقة ؼبوريتانيا، ك
يبثلوف حد العاَف يف اذباه كاحد على األقل، كأصبحوا بالنسبة لكتاب  "، كThe Atlantesيدعوىم "األطلنطيوف 

قارة  سبتد بلدىم من سلسلة جبلية حقيقية كسط الصحراء إُف ك Atlantis،49أكؽبم أفبلطوف ىم سكاف أطبلنتس 
يعد من اػبطر  يف أغلب اغباالت استعماؿ علم أظباء اؼبواقع اعبغرافية، أك على مستول أكسع  أسطورية كسط ايط، ك
من اؼبستبعد أف يقدـ الدليل اللغوم نتائج تارىبية:  تارىبها دكف دعم قوم من مصادر أخرل، ك علم أصل الكلمات ك

يستطيع التاريخ عادة تفسَت ظاىرة اللغة على  ما تبُت االحتماالت، كحدد اللغة، يف أحسن األحواؿ، الوجهة ك كت
   50كبو أسهل من العكس بالعكس.

أحيانػان حػىت يف اؼبػدخل  أجزاء من الصػحراء يف اؼبػدخل الرابػع، ك أثبت السرد الشفهي أنو مفيد يف أفريقيا الغربية ك ك   
مػػػات منقولػػة شػػفهيان دكهنػػا شػػخص مػػا مثػػل ىػػَتكدكت أك ابػػػن كثػػَت فبػػا يعػػد اآلف أدلػػة أدبيػػة ىػػي ؾبػػرد معلو  الثالػػث، ك
لكن من النادر أف يتمكن من الصمود لوحده بوصفو تارىبان،  يستطيع التحدار الشفهي حف  تاريخ كثَت، ك خلدكف. ك

 يتلصل التاريخ اؼبكتوب األسوأ أحيانان يف إذ يتم ربريف التاريخ بكل سهولة عند تناقل القصص من شخص إُف آخر، ك
ؿبػػػدكديتها مػػػن الركايػػػات  تػػػليت أغلػػػب األدلػػػة اؼبتاحػػػة عػػػن مشػػػاؿ أفريقيػػػا القديبػػػة، بكػػػل ؿباذيرىػػػا ك التحػػػدار الشػػػفهي. ك

يعػد ىػَتكدكت  يبكن تقسيم الكتاب الكبلسيكيُت إُف ثبلث مدارس: ك ك 51ىذه تعٍت مبلحظات الغرباء. اؼبكتوبة، ك

                                                           
47

  Ibn Khaldun, Histoire des Berberes et des Dynasties Musulmanes de l'Afrique Septentrionale, 4 

vols., trans. Baron de Slane (Paris: Librairie Orientaliste, 1925-1956), 1, p. 275. 

 

 
شف اؼبكت Heinrich Barthاالفًتاض اؼبتواتر ؼبصطلح "توارؽ"، كىو ردبا يعود يف األصل إُف العرب، كلكنو كثق ألكؿ مرة عن طريق ىنرؾ بارت  48

مستبعد جدان( اللغوم الذم عاش يف القرف التاسع عشر اؼبيبلدم، لو معٌت اػبزم "تارؾ لدينو" إما ألف ىؤالء الناس كانوا مسيحيُت يف األصل )كىو أمر 
يشر الذين يدعوف  أك كانوا مسلمُت مرتدين، كلذلك ربولوا إُف اإلسبلـ أربع عشرة مرة قبل أف يصبحوا مسلمُت حقان )وبتمل أف ىذا ؿبل شك(. كَف

 توارؽ إُف أنفسهم هبذا الوصف كيفضلوف تسمية "كل تاما شق" "الذين يتكلموف تاما شق"، أك كل تيغلمست "أىل اػبمار" ]اؼبلثموف[. 
49
إليها عادة باسم جزيرة أسطورية أك قارة أفًتض كجودىا يف العصور القديبة غمرهتا مياه ايط األطلسي إُف الغرب من مضيق جبل طارؽ، كيشار  

 القارة اؼبفقودة. اؼبًتجم.
50

 J. Bynon. 'The Contribution of Linguistic to History in the Field of Berber Studies," in Language and 

History in Africa, ed. David Dalby (London: Frank Cass and Co., 1970), p. 64. 
ص يف الكتابة كامل اغبركؼ يشار إليو بوصفو لييب قدٔف أك نوميدم. كما تزاؿ نسخة باقية تسمى تيفيناغ ما يزاؿ لدل الرببر القدماء نظامهم اػبا 51

يوجد توارؽ عمق الصحراء يستعملوهنا يف األغلب بوصفها ـبربشات صخرية. كىي غَت مبلئمة للكتابة، كؾبهدة يف القراءة، كمن غَت اؼبدىش أف ال 
 :نص أديب مكتوب هبا. انظر

J. B. Chabot, Recueil des Inscriptions Libyques (Paris: Imprimerie Nationale, 1940), and J. Fevrier, 

"Que savons-nous du Libyques?" Revue Africaine, C (1956): 263-273.  
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األىػم، كلػد ىػَتكدكت يف مدينػة  متنقصُت من قػدره اؼبصػدر األقػدـ كبليب األكاذيب بالنسبة لل اؼبلقب بليب التاريخ ك ك
ؽ. ـ(، فبضػػيان  420-480تػػويف يف عشػػرينات القػػرف نفسػػو ) ىاليكارناسػوس يف شبانينػػات القػػرف اػبػػامس قبػػل اؼبػػيبلد ك

أغلب حياتو اؼببكرة متنقبل حوؿ الساحل الشرقي للبحر األبيض اؼبتوسط مع قيامو برحبلت قصَتة إُف غاية ببلد ما بُت 
تتضػػػمن اؼبرحلػػػة األكُف مػػػن عملػػػو حبوثػػػان طويلػػػة يف بعػػػض األحيػػػاف عػػػن  البحػػػر األسػػػود، كمصػػػر اعبنوبيػػػة. ك النهػػػرين، ك

يضػمن أخبػاران  جغرافيػة كصػفية ك الليبيػُت، حيػث يػدرس ىػَتكدكت مبلمػح ثقافيػة ك الشعوب غػَت اإلغريقيػة دبػا يف ذلػك
يػراه منتقصػوه اؼبعاصػركف كاتبػان يسًتضػي  األسػاطَت. ك فبتعة من التاريخ ـبتلطة غالبان دبقدار كافػر مػن القصػص القػدٔف، ك

ى اؼبػػللوؼ، تاركػػان يف اػبلػػف صػػػورة يفضػػل دائمػػان الغريػػب علػػ لػػيس دبواضػػيع جوىريػػة، ك اعبمػػاىَت اإلغريقيػػة  خبرافػػات ك
كػاف  مػن دكف شػك سبيػل عوامػل قػوة ىػَتكدكت كبػو الػنمط السػردم أكثػر مػن الػنمط التحليلػي، ك مشوىة عن عاؼبو. ك

يلفػػت اؼبػػدافعوف عػػن ىػػَتكدكت نظػػر زمبلئهػػم بلنػػو صبػػع كميػػة ىائلػػة مػػن  نصػػَتان متحمسػػان غػػَت مرتبػػك يف اسػػتطراداتو، ك
َف يسلم ىَتكدكت التاريخ لقمة سائغة لكم؛ فػإف أردمت االسػتفادة  بعضها غَت مفيد، ك ، كاغبوادث، بعضها مفيد جدان 

  52من آرائو عليكم أف تشمركا عن سواعدكم.

 كاف سًتابوف، ك ك Diodorus Siculus ديودكر الصقلي . بليٍت الكبَت، ك ينظم إُف ىَتكدكت سًتابوف، ك ك   
 على البحر األسود، معركؼ بُت معاصريو بعملو العظيم اؼبفقود حوؿ التاريخ، ك ىو أحد مواطٍت فبلكة بونتوس اؽبلينية

ليس بعملو الباقي اؼبتعلق باعبغرافيا. ك امتدت حياتو يف القرنُت األكلُت، قبل اؼبيبلد ك بعده ك بالتاِف فقد شاىد البحر 
قة يف منهجو البحثي من ىَتكدكت، فإف بالرغم من أنو أكثر د األبيض اؼبتوسط الركمآف يف مستهل عصره الذىيب، ك

ىو يعًتؼ بلف "أغلب أىاِف ليبيا غَت معركفُت لنا،" ألف أغلبها َف تزره  سًتابوف يٌدعي امتبلكو ػبربة كافية عن ليبيا: ك
َف يكن العدد الذم زارنا من السكاف اليُت ؿبدكد جدان فحسب،  ك ،َف يزره حىت أناس من قبائل خارجية اعبيوش، ك

   53ل َف يكن ما يقولونو جدير بالثقة أك كامل أيضان.ب

أمضى أغلب  عاش بليٍت الكبَت يف القرف األكؿ اؼبيبلدم بعد سًتابوف بفًتة قصَتة، ككاف من سبللة ركمانية أصيلة ك   
معركؼ جيدان من خبلؿ كتابو حوؿ التاريخ الطبيعي  حياتو جنديان كموظفان إمرباطوريان، كىو كاتب غزير اإلنتاج، ك

Naturalis Historia، لسوء اغب  وبتوم القسم اؼبخصص لشماؿ أفريقيا على معلومات قليلة أصلية رغم  ك
أما ديودكر الصقلي فهو  54نقلت أجزاء منو من ىَتكدكت مباشرة. احتمالية قيامو باػبدمة ىناؾ يف كظيفة رظبية، ك

                                                           
كتبت  ك  .Robin Waterfield (Oxford: Oxford University Press, 1998) ىناؾ ترصبة حديثة جيدة لتواريخ ىَتكدكت قاـ هبا 52

كتب سبجد أك تعرم ىَتكدكت بالرغم من أف فصلو حوؿ مشاؿ أفريقيا ليس من بُت الفصوؿ اؼبدققة على كبو عميق. كيستطيع  ك مقاالت كثَتة
 الدراسات اؽبَتكدكتيو العودة إُف: التعمق يف ؾباؿ الدارسوف الذين يودكف

L. Bergson, "Herodot 1937-1960," Lustrum II (1966): 71-138; H. Verdin, "Herodote historien? 

Quelques Interpretations recentes," L'Antiqquite Clssique (1975): 668-685; and Arnaldo Momigliano, 

"The Place of Herodotus in the History of Historiography," Studies in Historiography (London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1969),pp. 127-142.  
53

 Geography II, 5.33.                                                                             :انظر خبصوص النص كالًتصبة اغبديثة 
Strabo, Geography, trans. Horace Leonard Jones (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1917).  

 انظر خبصوص الدراسات اغبديثة عن سًتابوف:
Katherine Clarke, Between Geography and History: Hellenistic Constructions of the Roman world 

(Oxford: Clarendon Press, 1999). 
 انظر خبصوص النص كالًتصبة اغبديثة: 54

Pliny, Natural History, trans. H. Rackham (Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 1942). 

 كىناؾ ربليل مفيد حوؿ بليٍت األكرب يف:  
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ش قبل سًتابوف حبواِف ثبلثُت سنة، كرس حياتو لكتابة تاريخ عاـ للجنس البشرم من بداية الزمن إُف إغريقي صقلي عا
مع ذلك كاف يتلثر  رأل التاريخ بوصفو كتلة معرفية يستطيع اؼبرء استخبلص دركس قيمة منها، ك ؽ. ـ، ك 59سنة 

 نت ملىولة جبنس األمازكنات يف تارىبها القدٔف، كى بسهولة باغبكايات الطويلة، فهو يؤكد على سبيل اؼبثاؿ بلف ليبيا كا
بدكره   ك ،يتهم ديودكر الصقلي ىَتكدكت بلنو كاف ىبلط األكاذيب باغبقائق كيصف عملو بلنو "كنز كفوضى معان". ك

   55كاف بليٍت يهاجم ديودكر كونو "األكؿ من بُت اإلغريق الذم ينحط إُف اػبداع يف الكتابة التارىبية".

قيصر الدعي  بوليبيوس، ك تاكيتوس، كليفي، ك لف اؼبدرسة الثانية من كتاب العصر الركمآف من سالوست، كتتل ك   
Pseudo-Caesarea  مؤلف ؾبلة حرب أفريقيا(Bellum Africumك ،) ىم يف األغلب  برككوبيوس القيصرم، ك

 حيث كتب برككوبيوس، ك ،اىتمامهم اغبربرجاؿ أعماؿ رتبوا أحداث التاريخ الركمآف يف ؿبيط أفريقي، كما كاف جل 
يظهر ىؤالء الكتاب عادة اىتمامان  قيصر الدعي )سيودك قيصر( عن اؼبعارؾ اليت اشًتكوا فيها على كبو مباشر. ك

مع ذلك كثَتان ما  االجتماعية، أك اعبغرافية إال إذا كاف ؽبا صلة ما باغبمبلت العسكرية، ك ؿبدكدان باألمور الثقافية، ك
 ذ معلومات مفيدة من ىذه اؼبصادر. تؤخ

ك ربتوم اؼبدرسة الثالثة على كاتب كاحد ىو بطليموس الذم يوفر كمية ىائلة من بيانات صعبة الفهم يف األغلب ك    
مقدمة بطريقة معقدة يف شكل أظباء، ك مواقع الشعوب، ك األماكن، يف أجزاء عديدة تتجاكز كل ما صبعو الكتاب 

مكاف أكرب  الفكرم، ك عاش بطليموس يف اإلسكندرية اليت تعد مركز العاَف اؽبلينسيت التجارم ك كالقدماء اآلخرين. 
كاف بطليموس  البحر األبيض اؼبتوسط، كمكاف عدد كبَت من خرباء السفر، ك أفريقيا ك مكتبة يف العاَف كملتقى آسية ك

كاف مهتمان بعمل  لكنو كاف رياضيان يف األساس، ك دماء، كعبقريان لديو كم ىائل من اؼبعرفة اليت نقلها عن اعبغرافيُت الق
كاف ىدفو إكماؿ خريطتو اليت  ، أك الثقافة، كEthnographyبعلم اإلنساف الوصفي  اػبرائط أكثر من التاريخ، ك

يف  تبدأ ك ،سبتد دقة عملو إُف أسفل خط االستواء يبدك أف اعبزء الشرقي من أفريقيا فيها كاف أفضل من الغريب. ك
البلتينية عندما ال  باؼبناكبة أحيانان بُت صيغها اإلغريقية ك قلبها ك أهتم بتكرار األظباء ك التبلشي يف جنوب اؼبغرب. ك

       56يبلك معلومات لتعبئة اؼبساحات الفارغة.

                                                                                                                                                                      
K. G. Sallman, "Die Geographie des aHeren Plinius in ihrem Verhaltniss zu Varro: Versuch einer 

Quellenanalyse" in Untersuchungen  zur antiken Literatur und Geschichte, eds. H. Dorrie and P. 

Moraux II (Berlin, 1971), pp. 27-34.  

 كانظر خبصوص بليٍت كمشاؿ أفريقيا: 
B. D. Shaw, "The Elder Pliny's African Geography," Historia 30 (1981): 424-471.  

  
55

 Donald R. Kelly, Vesions of History from Antiquety to Enlightment (New Haven: Yale University 

Press, 1991), pp. 48, 259.  

(. كيعد الفصل القدٔف إُف حد كبَت أساطَت .B.H)يشار إليها بعدئذ   Bibliotheca Historicaقدـ عمل ديودكر ربت عنواف اؼبكتبة التارىبية 
 Diodorus ofأكثر منو تاريخ، كحينما تكوف األجزاء التارىبية مؤكدة فهي غالبان قصصية أكثر منها ربليلية. انظر خبصوص النص كالًتصبػة اغبديثػة: 

Sicily, trans. C. H. Oldfather (Cambrridge, Mass.: Harvard University Press, 1935).  كيظهػر ىجػـو
. كىنػػػاؾ ملخػػػص قصػػػَت لؤلعمػػػاؿ اؼبتعلقػػػة بلفريقيػػػا لػػػدل ىػػػَتكدكت، كديػػػودكرس الصػػػقلي، 1.69.7ديػػػودكر السػػػاخر إُف حػػػد مػػػا علػػػى ىػػػَتكدكت يف 

 كسًتابوف، كبليٍت األكرب، كبطليموس يف:                                  
 Joseph E. Harris, Africa and Africans as Seen by Classical Writers: The William Leo Hansberry 

African History Notebook (Washington: Howard University Press, 1981), pp. 101-147.   
 ـ تقريبان. قسم عملو العظيم اؼبعركؼ عامة 178-100توجد معلومات ؿبدكدة عن السَتة الذاتية غبياة كبلكديوس بطليموس الذم عاش فيما بُت  56

 باسم "جغرافيا" إُف شبانية كتب، خصص الرابع منها ألفريقيا. كيوجد النص اإلغريقي للجغرافيا يف شكلها الكامل يف: 
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أندلسيُت كتبوا باللغة  بعضهم اآلخر فرس بالرغم من أف األغلبية كانوا مغاربة ك بعضهم عرب، ك –الكتاب العرب ك   
سػقوطها ليؤرخػوا  يشبهوف كثػَتان اؼبدرسػة اؽبَتكدكتيػة، إذ لػيس لػديهم شػيء مثػل صػعود اإلمرباطوريػة الركمانيػة ك –العربية 
جبغرافيتهم الوصفية،  لكن ليس بتارىبهم ك الفلسفية، ك كاف العلماء اؼبسلمُت مهتمُت بلعماؿ القدماء العلمية ك لو. ك
َف يكػػن سػػًتابوف علػػى سػػبيل  ك ،الثالػػث ؿبػػدكد للمعلومػػات يف اؼبرحلػػة االنتقاليػػة بػػُت اؼبػػدخلُت الثػػآف كحػػدث انتقػػاؿ  ك

لكن إذا ما أراد العرب صبع بيانػاهتم فإنػو كانػت لػديهم ميػزة عظيمػة: فقػد توحػد العػاَف  ك 57اؼبثاؿ، معركفان لدل العرب.
مػػن اػػيط األطلسػػي إُف اػػيط اؽبػػادم مػػوفران مػػدخبل إُف الصػػبلت التجاريػػة  الثقافػػة، ك اإلسػػبلمي عػػن طريػػق الػػدين، ك

عػرؼ العػرب بطليمػوس بػالرغم مػن أهنػم َف يسػتفيدكا منػو يف ؾبػاؿ  الركماف، ك اؼبعلومات اعبغرافية َف وبلم هبا اإلغريق ك
رب األقػػ َف ينػتج أم كاتػب عػريب عمػبل مثػل عمػل بطليمػوس، ك التػاريخ، ك ك Ethnographyعلػم اإلنسػاف الوصػفي 

 أضػػحى اعبغػػرايف األعظػػم يف عصػػره بصػػفة عامػػة، ك لػػذلك ىػػو البػػَتكٓف الػػذم عػػاش يف القػػرف اغبػػادم عشػػر اؼبػػيبلدم، ك
اعبغرافيا الوصفية اؼبسعودم مهتمُت كثَتان باألجزاء الداخلية من مشاؿ  نظَته يف كتابة التاريخ ك لسوء اغب  َف يكن ىو ك

رايف عػاش يف القػرف الثػآف عشػر اؼبػيبلدم شػديد التػلثر دبفػاىيم اسػتعارىا مػن كاف اإلدريسي كىو جغػ بغرهبا، ك أفريقيا ك
لكن إذا كاف كثَت من عمل بطليموس ما يزاؿ غامضان بسبب العوز للدليل التعزيزم، فقد بقيت أدلة كثَتة  بطليموس. ك

معاصػركه متػلثركف جػدان  مػع ذلػك كػاف جدان من زمن اإلدريسي، جاعلة الشك وبـو حوؿ أجزاء كثَتة جدان من عملػو. ك
ال  فضلوه على البكرم األندلسي الذم كتب قبل اإلدريسي بقرف مػن الزمػاف، ك دبا أعدكه "طريقة اإلدريسي العلمية" ك
       58يبدحوف البكرم باإلصباع تقريبان بوصفو األفضل عند اغبديث عن الدقة. يوافق العلماء اغبديثوف على ذلك ك

 زرع، ك ابن أيب ابن سعيد، ك ياقوت، ك بالصحراء علماء عرب آخركف بارزكف مثل ابن حوقل، كأثرل معرفتنا  ك   
قد تبلورت أفكارىم اليت يؤمنوف هبا يف ابن خلدكف الذم يعده بعض العلماء األبرز يف علم التاريخ يف الفًتة الواقعة بُت 

ـ عاؼبان متجوالن كرجل  1332د يف تونس سنة كاف ابن خلدكف الذم كل . كقامباتيستا فيكو ك ،ثيوسيديدس
                                                                                                                                                                      

Claudii Ptolemaei Geograpkia, ed. C.F.A. Nobbe, 3 vols. (Leipzig, 1843-1845; reprinted, Hildesheim,  

1966).  
 هى 5 كأفضل نص نقدم للكتاب الرابع

C. Muller with C. T. Fischer, Claudii Ptolemae Geographia, 2 vols. (Paris, 1883-1901). 

 كالطبعة اإلقبليزية الوحيدة الكاملة ىي: 
The Geography of Claudius Ptolemy, ed. And trans. Edward Luther Stevenson (New York: The New 

York Public Library, 1932; reprinted 1991), :ككاف ؿبل نقد كبَت. كىناؾ تعليقات مفيدة على عمل بطليموس يف   

Raymond Mauny "Le Sahara chez Ptolemee," Bulletin de Liaison Saharien 6 (Oct. 1951): 18-23, and 

"L'Ouest African chez Ptolemee (vers +141 A.D.)," Actas da 2a Conferencia Internacional dos 

Africanistas Ocidentais reunida em Bissau em 1947 I (Lisbona, 1950): 241-293.     

                                                                                                       
57

 Akhtar Hussain Siddiqi, "Muslim Geographic Thought and the influence of Greek Philosophy," 

GeoJournal 37.1 (1995): 13. 
 توجد ـبتارات من أعماؿ البكرم، كاإلدريسي، كابن خلدكف كآخرين كثَتين يف: 58

Corpus of Early Arab Sources for West African History [hereafter Corpus], eds. N. Levtzion and J.F.P. 

Hopkins (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), and in Recueil des Sources Arabes 

Concernant l'Afrique Occidentale du VIIIe au XVIe Siecle, ed. and trans. Joseph M. Cuoq (Paris: 

Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975). 
  كتبتAli فً األصل. المترجم 

  T ثٌوسٌدٌدس  h u c y d i d e s ىو مؤرخ أثيٍت عاش فيما بُت سنيت ؟  4 6 0 ك ؟  4 0 0 ؽ.ـ. اؼبًتجم.   
 قامباتيستا فيكو Giambattista Vico  كتويف  1668-06-23ىو فيلسوؼ سياسي إيطاِف، كخطيب، كمؤرخ، كقانوٓف كلد يف نابوِف يف
 ـ. اؼبًتجم. 1725ـ. كمن أشهر أعمالو "العلم اعبديد"، صدر سنة  1744-01-23 يف
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ميكيافيلي، كإف يكن األعلى مرتبة،  دكلة يعمل بلجر، نبو الوحيد أف يكوف موظفان حكوميان ناجحان مثل كونفشيوس، ك
نقلو طموحو من األندلس إُف مصر،  قد أثبت مثل سابقيو أنو أفضل كثَتان عند التنظَت عن السلطة من مزاكلتها، ك ك

 لكن يبدك أنو يقع دائمان يف اعبانب اػبطل من أنظمة اغبكم األسرية، ك عمل أثناء تنقلو لدل سادة عديدين، كحيث 
ىدده أحيانان بفقداف  أجربه ىذا اغبب على العيش منفيان عدة مرات، ك انتهى بو حبو ؼبكائد الببلط يف السجن، ك

 رأسو. 

رحبلت من اؼبدخل الثآف إُف اؼبدخل الثالث  قبد إف اػبطوة األكُف يف إعادة بناء تاريخ ك   
ي
عرقي ،ك مع قليل من اؼب

إف القوؿ أسهل من الفعل عند تناكؿ ؾبموعات خارج  ىي البحث عن التكامل بُت اؼبصادر داخل كل مدخل. ك
ة مرات حىت الذين ذكركىم عد قد ذكر الكتاب التقليديوف الكثَت من التجمعات البشرية مرة كاحدة فقط ك النطاؽ. ك

بينما تعيش اجملموعات البدكية حياة ذبواؿ، فقد كجدنا أنفسنا يف بعض اغباالت  ك 59غالبان ما كضعوا يف أماكن ـبتلفة.
ربدث ىذه  نتساءؿ إف كانت ىذه اجملموعات البشرية ىي نفسها أك آخرين ـبتلفُت تبادلوا األظباء فيما بينهم. ك

حينما ربدث فهي غالبان إشارة إُف أف ؾبموعات معينة غَتت فعبل  ان، كاؼبشكلة بُت الكتاب العرب بقدر ؿبدكد جد
 مكاف إقامتها.

تقرأ الركايات نفسها حرفيان  يشَت التطابق بُت اؼبصادر غالبان إُف االستعارة من مصدر آخر أك االنتحاؿ منو، ك ك   
صار  ك  60الصحراء الشرقية. يعد ىَتكدكت مصدر اؼبعارؼ كلها يف كصفو لشعوب أحيانان على كبو متكرر. ك

اؼبعركؼ  Periplusاستعماؿ ىَتكدكت بوصفو مرجع مضلل من قبل بعض الكتاب مثل كاتب الدليل النبايت اجملهوؿ 
من أكاسط القرف الرابع ؽ. ـ. ترؾ سكايبلكس الدعي كصفان للشعوب  Psudo-Scylaxباسم سكايبلكس الدعي 

ىي بقعة شاسعة  يوف الذين عاشوا يف اإلقليم األطلسي جنوب أعمدة ىرقل، كالسوداء اؼبدعوة من قبل اإلغريق األثيوب
غبسرتاه أنتج سكايبلكس الدعي جغرافية زائفة عن طريق تناكؿ بعض اؼبعلومات  فارغة خبلؿ أغلب العصر القدٔف. ك

ا، فدؾبها مع اؼبعلومات ىي ردبا كانت معلومات مظللة ليبدأ هب النباتية ادكدة اليت ربصل عليها من القرطاجيُت، ك
كصف ىَتكدكت لئلثيوبيُت الذين عاشوا جنوب مصر. من الواضح أف  النمطية العامة اؼبعركفة يف األدب اإلغريقي، ك

يبكن استغبلؿ اؼبعلومات حوؿ ىؤالء الذين عاشوا يف حوض  سكايبلكس الدعي ظن أف األثيوبيُت كانوا األثيوبيوف ك
   61ف آخرين عاشوا يف الساحل اؼبغريب، أك يف أم مكاف آخر بينهما.كادم النيل على كبو مشجع لوص

حينما ينكشف التبلعب  َف يقتبس بعض الكتاب من بعضهم فحسب، بل كانوا يغَتكف اؼبعلومات أحيانان، ك ك   
ث عشر، يصبح النص كلو موضع شك، فعلى سبيل اؼبثاؿ  تعود نسخ جغرافية بطليموس األقدـ الباقية  إُف القرف الثال

ىو  ـ مفسحة اجملاؿ ألكثر من ألف سنة من التحريفات تتسرب إُف النص ك1475تعود النسخة اؼبطبوعة إُف سنة  ك
لكن العلماء أدخلوا تغيَتات متعمدة، مضمنُت  قد كقع النساخ يف أخطاء غَت مقصودة، ك ما قاموا بو بالفعل. ك

                                                           
 ينظر خبصوص األمثلة: 59

Jehan Desanges, Catalogue de tribes africaines de l'antiquite classique a l'ouest du Nil (Dakar: 

University of Dakar, Faculte des letters et des sciences humaines, Publications de la SECTION 

D'HISTOIRE, No. 4, 1962), pp. 34, 62, 140, 225-227.   
60
 ..Pliny, V.8.45 ص االستعارة من ىَتكدكت:ينظر خبصو  

61
 Raoul Lonis, "Les Ethiopiens du Pseudo-Scylax: Mythe ou Realite Geographique?" in Le Sol, la 

parole et l'ecrit; 2000 ans d'histoire africaine; melanges en hommage a Raymond Mauny (Paris: Societe 

Français d'Histoire d'OutreMer, Library L'Harmattan, 1981), pp. 385-394.   
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يوجد اليـو أكثر من طبسُت ـبطوطة باقية، بعضها يف حالة  إضافات معتقدين أهنم كانوا يطوركف عمل بطليموس، ك
 ك 62تغَت كاضح لدرجة أف بعض العلماء اغبديثُت كجدكا أنو من اؼبستحيل تقريبان إهباد نسخة كاحدة مقبولة الًتصبة.

لكن تضمحل اؼبشاكل مع بطليموس يف مقابل تلك اؼبرتبطة بكاتب آخر من بداية اؼبدخل الرابع، مع أف بعض 
 الرابع. دارسُت قد يرل ليو األفريقي فبثبل ؼبرحلة االنتقاؿ بُت اؼبدخلُت الثالث كال

ىو رجل قيل أنو كاف شاىدان بعينو ؼبا كتب عنو، على كفرة من األغبلط الشنيعة  وبتوم عمل ليو األفريقي، ك ك   
ُف أفريقيا السودانية، هبرم من الشرؽ إُف يقوؿ يف إحدل زالتو اليت ال تنسى: أف هنر النيجر، يفًتض أنو عربه إ اؼبربكة.
ىو يف الواقع هبرم عكس ذلك سبامان. ما الذم جعل ليو ىبطئ؟ كتب ليو كتابو باللغة العربية يف البداية، مث  الغرب، ك

عمل ليو يف  وبتمل أنو كانت لديو مشاكل يف الكتابة هبا. ك ىي لغة َف يكن يتقنها ك ترصبو إُف اللغة اإليطالية، ك
الفاتيكاف ربت رعاية البابا حيث تلقى مساعدة دكف شك من قبل صباعات كانت ؽبا فرص كثَتة للوقوع يف أخطاء 

كصل  ـ، ك 1550لكنو َف يطبع إال سنة  ـ ك 1526قد كيتب كتابو سنة  الطباعة كيف عرض بياناتو. ك الًتصبة ك
الذم وبتمل أنو أعاد  Jean-Babtiste Ramusioخبلؿ الفًتة الفاصلة إُف يد شخص يدعى جُت بابتيسيت راموزيو 

الطبعة اإليطالية إُف  John Poryفيما بعد ترجم جوف بورم  َف يبق الكتاب األصلي. ك كتابتو على كبو كامل، ك
ما  ما أخرب عنو، ك ما حدسو، ك قد اختلط سبامان ما رآه ليو، ك ـ مقدمان فرصة أخرل للتغيَت. ك 1600اإلقبليزية سنة 

صارت درجة التلوث بذلك ىي الوحيدة  لكن نسب إليو لدرجة يستحيل معها إعادة ترتيبو، ك َف يقلو أبدان، كالذم 
   63ؿبل سؤاؿ.

صارت ؾبموعات بشرية جزءنا من األدب،  يستقي الكتاب معلوماهتم أحيانان من مصدر عاـ َف يعد معركفان، ك ك   
راء بعد هناية كجودىم بفًتة طويلة، إف كجودكا حقان يف أم يـو من الشع اؼبؤرخُت، ك تعشعش يف كلمات اعبغرافيُت، ك

 ظبحت فبارسة النسخ عن األعماؿ القديبة ؼبصادر أصلية كثَتة تعد مفقودة حاليان بالبقاء على كبو ؾبزأ. ك ك 64األياـ.
يف القَتكاف اليت تعد  ىكذا فإف الكثَت فبا تناكلو البكرم يليت من ؿبمد بن يوسف الوراؽ الذم عاش قبلو بقرف كامل

ىي بالتاِف مكاف رائع عبمع اؼبعلومات عن الصحراء، فقد استعار البكرم حىت عنواف   اؼبركز التجارم لشماؿ أفريقيا ك
 اؼبمالك، من الوراؽ. كتابو، كتاب اؼبسالك ك

                                                           
62

 J. Lennart Berggren and Alexander Jones, Ptolemy's Geography: An Annotated Translation of the 

Theoretical Chapters (Princeton: Princeton University Press, 2000), pp0 42-50.  

 

 
 يتوفر عمل ليو األفريقي باللغة اإلقبليزية يف طبعة مؤلفة من ثبلثة أجزاء ربمل العنواف: 63

The History and Description of Africa and of the Notable Things Therein Contained.  
 . كأحسن ترصبة حديثة قاـ هبا:124كخبصوص ركايتو عن هنر النيجر ينظر اعبزء األكؿ ص. 

A. Epaulard, Description de l'Afrique, 2 vols. (Paris Librairie d'Amerique et d'Orient, 1980).  

 ينظر: كخبصوص فحص جيد للمشاكل اليت كردت يف ركاية ليو
Humphrey J. Fisher, "Leo Africanus and the Songhy Conquest of Hausaland," The International 

Journal of African Historical Studies XI, I (1978): 86-112.  
وتس،" الػذين ظهػػركا ألكؿ مػػرة يف ىنػاؾ مثػػاؿ جيػد علػػى قػـو ردبػػا َف يكػن ؽبػػم كجػود بػػاؼبرة لكػنهم كجػػدكا يف األدب، ىػم اللوتوفػػاجيوف، أك "أكلػي اللػػ 64

( كالكتػػاب IV.3;6;12(، كيضػمنهم ىػَتكدكت يف زيارتػو لشػعوب مشػاؿ أفريقيػا، ككػذلك فعػل بطليمػوس )IX.95;XXIII.311أكديسػة ىػومر )
 اؼبتلخرين.
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ابن خلدكف بكثَت من  كاف اإلدريسي، كبدرجة أقل البكرم مصدرين مفضلُت من بُت اؼبصادر العربية، زكد كبلنبا ك   
معلوماتو عن صنهاجة، رغم أف ما يتعلق بالبكرم منو يبدك أنو جاء عن طريق غَت مباشر من خبلؿ نص يعود لبداية 

كاف ابن خلدكف  ك 65القرف الرابع عشر اؼبيبلدم ينسب البن أيب زرع الذم ردبا استغل فيو مادة البكرم األصلية.
استعمل قليبل من اؼبصادر غَت اإلسبلمية، دبا يف ذلك نظرة عامة على تاريخ العاَف الوحيد من بُت الكتاب العرب الذم 

استقى ىو اآلخر من سالوست  Paulus Orosius منذ بداية العصر الركمآف لكاتب مسيحي ىو باكلس أكركسيوس
Sallustتاكيتوس  ، كTacitus كليفي ،Livy66آخرين. ، ك   

باؼبادة األصلية  تمد على اؼبصادر الثانوية أكثر من البدء باألثر اؼبنقوؿ شفهيان كمن الواضح أف بطليموس كاف يع ك   
الذم عاش قبلو حبواِف  Marinos of Tyreيعًتؼ بلف كثَتان من معلوماتو تليت من مارينوس الصيدآف  األكلية، ك

دعى إيراتوسثينس استعمل كبلنبا مصادر قديبة غَت معركفة اآلف عدل ما ىبص منها عاَف ي نصف قرف، ك
Eratosthenes بقي عمل مارينوس  كاف أقدـ منهما بعدة قركف. ك الذم كاف أمُت مكتبة يف اإلسكندرية ك

 كإيراتوسثينس من خبلؿ عمل بطليموس فقط . 

أما سًتابوف فهو انتقائي يف اقتباساتو، مستعمبل تلك اؼبعلومات اليت يعدىا جديرة باالحًتاـ فحسب، مثل ما ىبص    
 من القرف الثآف قبل اؼبيبلد كتب اثنُت ك Poseidonius of Apameiaمنها سوريان يدعى بوسيدكنيوس األبامي 

يبدك  كتب ديودكر الصقلي باؼبثل عمبل ضخمان، بقي أغلبو، ك ك 67طبسُت كتابان عن التاريخ َف يبق شيء منها اآلف.
لكنو استعملها  يباؿ دبزج اؼبعلومات من مصادر ـبتلفة، ككَف  -غَت ؿبًـت  ؿبًـت ك -أنو اقتبس فيو من كل شخص 

كاف ديودكر، كما كصفو أحد اؼبراقبُت اؼبعاصرين  على كبو متتابع، مفسحان اجملاؿ لبقاء فقرات من نصوص مفقودة. ك
 68غراء أعاد صياغة أعماؿ مؤرخُت ؿبًتفُت". آنذاؾ بلنو "خبَت لديو مقص ك

، القوؿ ما إذا كانت اؼبعلومات أصلية أك مقتبسة، سواء كثق الكتاب مصادرىم أـ من السهل، يف أغلب األحياف ك   
لكن ما زاؿ ىناؾ سؤاؿ يطرح عن صحة  َف يوثقوا حيث كاف العرب يقوموف بذلك يف األغلب أكثر من القدماء، ك

نائية على الساحل يبدك أف معلومات قليلة جاءت من مشاىدة مباشرة: سافر ىَتكدكت إُف قوري مصدر اؼبعلومات، ك
ديودكر الصقلي ببعض االستطبلعات التطفلية بالرغم من أهنا  قاـ بليٍت، ك صعد سًتابوف مع هنر النيل، ك اللييب، ك

يبدك أف ركايتو تعٍت أنو  ك ،غامر ابن حوقل حىت إُف أبعد من ذلك زار اليعقويب مشاؿ أفريقيا، ك ليست يف الصحراء. ك
 عرب ابن بطوطة الصحراء جيئة ك ك 69عدـ ذباكزه الواحة الشمالية "سجلماسة" يف اؼبغرب. عرب الصحراء رغم احتمالية

من خبلؿ قراءة  مكث البكرم يف أسبانيا حيث ربصل على معلوماتو  من خبلؿ التحدث مع اؼبسافرين ك ذىابان. ك
مناطق ؾبهولة يف اعبزء الشرقي ردبا زار بطليموس  ذىب ابن خلدكف إُف أكثر أجزاء مشاؿ أفريقيا ركعة. ك الكتب، ك
 لكن من اؼبستبعد أنو غامر داخل الصحراء.  من القارة، ك

                                                           
65

 Hopkins and Levtzion in Corpus, pp. 234-318. 
66

 Charles Issawi, "Ibn Khaldun on Ancient History: A Study in Sources, "in Charles Issawi, Cross-

Cultural Encounters and Conflicts (New York: Oxford University Press), pp. 51-77. 

 

 
 ..Geography I.2.1 يذكر سًتابوف بعض من مصادره الرئيسة يف مقدمتو؛ انظر 67

68
 Pardon E. Tillinghast, Approaches to History: Selections in the Phiosophy of history from the Greeks 

to Hegel (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1963), p. 8.   
69

 N. Levtzion, "Ibn Hawqal, the Cheque and Awdaghost," Journal of African History 9 (1968): 223-

233. 
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 يف ىذا يتفوؽ البكرم على اإلدريسي ألنو كاف أكثر نقدية يف استعماؽبا. ك كاف الكتاب ربت رضبة مصادرىم، ك ك   
إذا كاف نصو يعود إليو فعبل فيبدك أنو كاف  من اتمل أف القصص اليت صبعها ليو كانت ثرثرة أكثر منها معلومات، ك

 لديو كلع استثنائي  باغبصوؿ على معلومات تعوزىا الدقة يف مرات كثَتة باستخداـ هنج ىبالف هنج البكرم سبامان. 
يلصق فقد بدأت كتابة  يقف ىَتكدكت على كبو مغاير لديودكرس الصقلي ألنو كاف لديو القليل ليقص منو ك ك   

 بناء على ذلك استندت ركايتو على اؼبصادر الشفهية أكثر من أكلئك الكتاب البلحقُت، ك ىو نفسو، كالتاريخ بو 
ىو  ك 70يسبق ىَتكدكت اؼبفًتم أحيانان نقاده  اغبديثُت بإعطاء ربذيرات مثل "أعيد فقط ما يقولو الليبيوف أنفسهم."

 يفًتض بلف قراءه سيفرزكف الغث من السمُت بلنفسهم.

 ف شك فإف الركايات العربية متفوقة على مثيبلهتا الكبلسيكية يف كصف شعوب الصحراء على كبو دقيق كمن دك  ك   
ىو الشركع يف اغبركة التجارية عرب الصحراء الكربل. فقد  ذلك راجع بقوة إُف حدث جلل ظهر يف الفًتة الفاصلة: ك
فيها القرطاجيوف الكتوموف دكران غامضان يف اعبانب منها لعب  كجدت يف العصر القدٔف حركة ذبارية ما كبو الصحراء، ك

من قـو إُف آخرين إُف أف يستنفذكا  لكنو كاف نظامان عشوائيان سبر فيو البضائع من كاحة إُف أخرل ك الشماِف، ك
فتح ؾبيء اإلسبلـ طرقان جديدة للتجارة عن طريق نظامو  بضائعهم أك يظهركف يف اعبانب اآلخر يف حاالت نادرة، ك

ال يوجد  استعماؿ البعَت بوصفو حيواف نقل عرب الصحراء. ك اتصاالتو العاؼبية الواسعة ك ؼبتعلق بالقانوف التجارم كا
كاف باستطاعة كل الكتاب العرب إهباد مثل ىؤالء الناس لو  ك ،أحد من القدماء كاف لديو ـبربكف عربكا الصحراء فعليان 

  71رغبوا يف ذلك فعبل.

راء الفرصة، فإنو كاف لزامان بالفعل على قلة من أصحاب اؼبدخل الثالث أف يعاينوا على كبو مباشر إذا أمنت الصح ك   
لو كاف  يقف مصدر كاحد فقط يف طليعة اؼبصادر اؼبتاحة، فقد كاف ابن بطوطة مغرمان حبب الًتحاؿ، ك ما كتبوا عنو، ك

، ك بن بطوطة جواال ؼبدة ثبلثُت سنة تقريبان، عرب خبلؽبا حدكد يف اجململ كاف ا أكركبيان لكاف ماركوبولو يف اؽبامش اليـو
قدرت اؼبسافة الكلية اليت قطعها يف ذبوالو إُف ما بُت  عدد من البلداف اغبديثة يصل عددىا إُف طبسُت بلدان تقريبان، ك

األصلي اؼبغرب إُف لكن أخذتو رحلتو األخَتة من بلده  كاف أغلبها يف قارة آسية، ك ك شبانُت ألف ميل سبعُت ك
إمرباطورية ماِف مث عاد عرب طريق غَت مباشر منحو متسعان من الوقت يف الصحراء، َف يكن ابن بطوطة عاؼبان من طينة 

أظهر قليبل من االىتماـ  األفضل يف كصف ما شاىده. ك لكن كاف رحالة استثنائيان ك ك ،ابن خلدكف أك البكرم

                                                           
70

 Histories IV.173, 187, 191.  
 
 

 Athenaeus's The ربتوم اؼبصادر القديبة على إشارات قليلة على عبور الصحراء كىي ؿبل شك. يذكر أثينايوس الدينبوسوفستس 71

Deipnosophists  للشرب" على كبو إرذباِف أف "ماقو القرطاجي عرب الصحراء ثبلث مرات، ككاف يتغذل على اللحم اجملفف كليس لديو أم شيء
(II.32( كيركم ىَتكدكت قصة عبور ىي يف األغلب غَت قابلة للتصديق .)II.32 تتحدث عن طبسة شباب من النسامونيُت شرعوا يف رحلة ،)

رم من يح هبمغامرة عازمُت فيها على كشف الصحراء، كأخَتان أسركا من قبل رجاؿ سود صغار البنية نقلوىم عنوة إُف بلدة تقع جبانب هنر مليء بالتماس
-I.8.4; I. 10الغرب إُف الشرؽ، كقيل أف البلدة كانت تسكنها السحرة، كسبكن النسامونيوف من اؽبرب كالعودة إُف بيوهتم. كيقوؿ بطليموس )

عة من لبدة العظمى، رافق ملك اعبرمنتيُت يف بعثة يف اذباه اعبنوب استغرقت أرب Julius Maternus (. أف شخصان يدعى جوليوس ماتَتنوس11
 كىي مكانان يتجمع فيو الكركدف." كحيثما كاف ىذا اؼبكاف فإف رحلة جوليوس ليس ؽبا نتائج ذات مدل بعيد.، Agisymba أشهر كبو أجيسيمبا

  .ما بُت مائة كتسعة عشر كمائة كتسعة كعشركف ألف كيلومًت تقريبان. اؼبًتجم 
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يبدك أف عبوسو كبوىا كاف أحد ملذاتو اآلشبة  ادات إف كانت غريبة حقان أك عدكانية، كلكنو كاف شغوفان بالع بالتاريخ، ك
One of his guilty pleasures.72  

على الرغم من اشتماؿ  التجارة عرب الصحراء على  كسافر ابن بطوطة يف رحلتو عرب الصحراء مع القوافل التجارية، ك   
كحينما يصل ذبار مشاؿ أفريقيا إُف جانب الصحراء اعبنويب كانوا على بضائع كثَتة فقد كاف الذىب ىو اعبذاب، 

األرجح يبكثوف يف البلدات الساحلية مثل كاالتا، كسببكتو حيث كاف ذبار سودانيوف من الوانقارا يتولوف إحضار الذىب 
شتغلُت بالت من مناطق تعدينو يطعموهنم غذاء ثابتان من معلومات زائفة، ك

ي
عدين كانوا من صبيع كاف يقاؿ إف اؼب

يتخلوف عن كنوزىم فقط من خبلؿ عملية غامضة تدعى  ،األصناؼ ابتداء من سكاف كهوؼ مشوىُت إُف مبل عمبلؽ
-alوبل الكرب على اؼبتطفلُت، على األقل كفقان عبغرايف القرف الثآف عشر اؼبيبلدم الزىرم  التجارة الصامتة، ك

Zuhri
  74إليهم بفقداف البصر يف اغباؿ. الذم حذر من إصابة أم شخص ينظر  73

ما تزاؿ أكاذيبهم تظهر يف كتب  هبب أف يعزل الشرؼ للوانقاريُت بلحد أكثر ضببلت اػبداع قباحان يف التاريخ، ك ك   
هبب أف نتساءؿ إف حدث ىذا يف السابق مع القرطاجيُت يف تلدية دكر الوانقاريُت  التاريخ إُف القرف العشرين، ك

ىي العقيق األضبر الغامض الذم   معة اؼبشهورين هبا اليت كانت ذبلب من مكاف ما ؾبهوؿ يف الصحراء، ككاعبواىر البل
قد أبقى القرطاجيوف على ىذا الصمت الفعاؿ حوؿ صبلهتم التجارية تلك الصبلت اليت  كاف يؤدم دكر الذىب، ك

، ك الغرباء الفضوليُت السيما اإلغريق جبرعة مناسبة يبدك أف جزءنا من خطتهم كاف تزكيد  ما تزاؿ ؾبهولة لنا حىت اليـو
من اتمل تسرب   ، ك75من اػبرافات اليت انتهى بعضها فيما يدعى "األسرار الزائفة" يف أعماؿ سكايبلكس الدعي

 كميات أصغر إُف ركايات موثوؽ هبا أكثر ردبا تتضمن ما كتبو ىَتكدكت.

الزائفة، اجملمعة من كل اؼبصادر اؼبتاحة اليـو ابتداء من ىَتكدكت إُف  استعملت كل ىذه اؼبعلومات، الصحيحة ك ك   
يعد ذبميع الشعوب معان ربت عناكين سبيزىم عن شعوب  ابن خلدكف يف تصنيف شعوب مشاؿ أفريقيا إُف ؾبموعات، ك

يبدك فعاال يف العاَف ىناؾ نظاـ مبلئم ىو استعماؿ العرؽ طاؼبا  أخرل زبطيطان معتادان يف إطار ؿباكلة فهم اؼباضي، ك
ال ينكر أحد بلنو كاف ىناؾ شعب معركؼ يبكننا ربديده بوضوح  . ك76فعاال أيضان يف العاَف القدٔف أحيانان  اغبديث، ك

                                                           
 توجد أعماؿ ابن بطوطة الكاملة يف: 72

Ibn Batuta: Travels in Asia and Africa 1325-1354, 3 vols., ed. And trans. H.A.R. Gib (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1929; reprint 1983).                        كتوجد فقرات ؽبا صلة برحلتو إُف أفريقيا يف:  

Corpus, pp. 279-304, and Ibn Batuta in Black Africa, eds. And trans. Said Hamdun and Noel 
King (London: Rex Collins, 1975).   

 ىو ؿبمد بن أيب بكر الزىرم الغرناطي، كىو جغرايف أندلسي عاش يف القرف الثآف عشر اؼبيبلدم. اؼبًتجم. 73
74

 Corpus, p. 96.                                                                                    ينظر خبصوص كانقارا كالتجارة الصامتة:  

 P.F. de Moraes Farias, "Silent Trade: Myth and Historical Evidence," History in Africa I (1974): 9-24.                                                               
75 يف: يوجد فحص لؤلسرار الزائفة البونية    
Jerome Carcopino, Le Maroc Antique (Paris: Gallimard, 1943), p. 112. 

ف كتتضمن حالة مهمة عن إقحاـ العرؽ آثار العصر السػابق علػى تػدكين التػاريخ مباشػرة تطػورت مػن دراسػة الفػن الصػخرم. الحػ  األثريػوف كاؼبؤرخػو  76
بسػبب تكػرر مشػاىد ماشػية مستلنسػة يف الرسػـو اعبداريػة مػن العصػر اؼبطػَت يف الصػحراء. كيف  The "Bovidianأسلوبان أظبوه الػػ "بقػرم / بقػارة"  "

وعػة عرقيػة اغباؿ كسع العلماء اؼبصطلح "بقارة" ليشػمل اجملتمػع الرعػوم الػذم حسػبوا أنػو يبثلػو كيف اغبػاؿ صػار يشػمل النػاس أنفسػهم. كصػار البقػارة ؾبم
 متكاملة؛ كخبصوص كصف ؾبتمع البقارة ينظر:
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لسوء اغب  ال يبدك األمر كذلك دائمان عندما يتحتم علينا النظر من خبلؿ عيوف  مثل "اؼبصريُت" أك "اإلغريق". ك
 الشعوب األخرل.اؼبصريُت أك اإلغريق كبو 

عمل  عدك، ك مغاربة، صديق ك قد عرض برككوبيوس، يف تصنيف شعوب مشاؿ أفريقيا، الفئات األقل، ليبيُت ك ك   
َف يكتب يف كصف  كتب تارىبان سياسيان كعسكريان، ك مؤرخان لببلط اإلمرباطور جستنياف يف القرف السادس اؼبيبلدم ك

على  . ك77وس على بعض األسس اؼبكانية فهو يف األساس تقسيم سياسياإلنساف، فبينما وبتوم تقسيم برككوبي
يليت أحد أشد  ابن خلدكف اللذاف يشَتاف إُف أعداد ال حصر ؽبا من األقواـ، ك النقيض من ذلك قبد بطليموس ك

يف أقاليم  أنظمة التصنيف غرابة من ابن حوقل الذم كتب يف أكاخر القرف العاشر اؼبيبلدم، ك ىو بغدادم ذبوؿ كثَتان 
اإلسبلـ الغربية، حيث قاده فضولو ليجمع معلومات كثَتة عن الصحراء، ك أعلن فجلة عند نقطة ما من كتاباتو بلف 

لذلك قسمهم، تيسَتان للفهم، إُف  قارئيو ردبا ىبتلط عليهم األمر بسبب كثرة العشائر ك القبائل الرببرية اليت يذكرىا ك
يكمن االختبلؼ يف كوف بٍت تانامك كانوا سودنا يف األصل مث صارت جلودىم  ، ك"صنهاجة اػبلص" ك "بنو تاناماؾ"

رتب ابن حوقل قائمة ربتوم على تسعة عشر اظبان  . ك78كتركيبتهم اعبسمانية بيضاء بسبب إقامتهم القريبة من الشماؿ
ذك طبيعة سياسية، أك  عشركف ربت بٍت تاناماؾ دكف اإلشارة إُف أف ىذا الًتتيب اثناف ك ربت صنهاجة اػبلص ك

 الرببر اآلخرين. َف وبدد االختبلؼ بُت صنهاجة ك ثقافية، أك جغرافية، أك اجتماعية، أك لغوية، ك

وباكؿ ابن حوقل فرض نظاـ ما على ؾبتمع ؾبزأ بينما كاف ىناؾ كتاب آخركف مهتموف بكيانات أكرب األمر الذم  ك   
من ناحية أخرل كجدنا أنفسنا يف أغلب الوقت نتعامل  ، كEthnicitiesيغرينا على رؤيتها بوصفها تصنيفات عرقية 

صارت نوميديا على سبيل اؼبثاؿ  ألصق يف حاالت معينة، بقـو ما تصنيفات فرضت من اػبارج. ك مع تصنيف عاـ، ك
 -فيما بعد  -ناصر النوميديوف  العبان مهمان يف النظاـ اغبكومي الشماؿ أفريقي الذم يقاتل يف اغبركب البونية. ك

                                                                                                                                                                      
G. Cambus, "Beginning of Pastoralism and Cultivation in North-West Africa and the Sahara: Origins 

of the Berbers," in The Cambridge History of Africa, vol. I, ed. J. Desmond Clark (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1982), pp. 570-680. 

كن التاريخ مرتبان أبدان، إذ كلما توسعنا يف معرفتنا عن الشعوب اليت أنتجت الفن الصػخرم يف الصػحراء تصػبح الصػورة معقػدة أكثػر. كَف كلسوء اغب  َف ي
يكػػن البقػػارة، كمػػا ثبػػت شػػعب كاحػػد كلكػػن ؾبموعػػات عديػػدة مػػن الواضػػح ال صػػلة بينهػػا. كػػذلك َف يكػػن بوسػػع الوحػػدة الفنيػػة الصػػمود يف ظػػل كجػػود 

فة متنوعة من مكاف إُف آخر. ككاف على العلمػاء الوصػوؿ إُف قػرار يفيػد بعػدـ إمكانيػة إعػادة ترتيػب مػا قبػل التػاريخ يف الصػحراء مػن خػبلؿ أساليب ـبتل
 الفن الصخرم فحسب. كخبصوص األعماؿ األساسية يف ىذا اعبدؿ ينظر:

Fabrizio Mori,, Tadrart Acacus: Arte supestre e culture del Sahara prehistorico (Turin: G. Einaudi, 

1965); Alfred Muzzolini, "Le 'Bovidien' dans l'art rupestre saharien: un reexamen critique," 

L'Anthropologie 96 (1992): 737-758. 
77

 Bellum Vandalicum (hereafter B. V) III.16.3,9; 17.6; 20.19 IV.10.5-24.  

 اغبديثة ينظر:كخبصوص النص كالًتصبة  
Procopius, History of the Wars, trans. H. B. Dewing (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1916). 

 
78

  C0rpus, p. 50. 

   كخبصوص قوائم ابن حوقل ينظر:                                                                                            
Tadeusz Lewicki, "A Propos d'une liste de tribus berberes d'Ibn Hawqal, Folia Orientalia I (1959): 128-

135, يف     كأخرل حديثة 
"Du nouveau sur la liste des tribus berberes d'Ibn Hawqal," Folia Orientalia 13 (1971): 171-200. 

غَت موضع ما استكثرتو من عدد أحياء الرببر كقبائلهم الذين ذبمعهم أخوة جالوت..ككلٓف ببعض اؼبتصفحُت يقوؿ ابن حوقل: ".. كقد أعدت يف 
ف أصلهم سوداف لكتايب ىذا يستثقل ذلك كال ينزلو منزلتو..فهذه قبائل صنهاجة اػبلص ..كأما بنو تامباؾ ملوؾ تادمكو كالقبائل اؼبنسوبة إليهم فيقاؿ أ

   .اؼبًتجم. 101م لقرهبم من الشماؿ كبعدىم عن أرض كوكو..ص.أبيضت أبشارىم كألواهن



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

167 

 

جاء اسم  انتهوا بوصفهم إقليمان يف اإلمرباطورية الركمانية، ك قيصر ك اعبانب اػبطل يف اغبرب األىلية بُت بوميب ك
تظهر األظباء أحيانان يف حالة مشاهبة تتعلق  ك Nomad."79سًتابوف من الكلمة " بدكم  النوميديُت كفقان لبليٍت ك

ييعرؼ التوارؽ  كاف للرببر منذ ظهورىم األقدـ يف الصحراء بناء طبقي كاضح، ك أكثر منها عرقية. كبطبقة اجتماعية 
ردبا يعود قدـ ىذه  أنفسهم عادة على كبو طبقي أكثر منو قبلي، ال سيما إف كانوا من مرتبة النببلء أك ااربُت. ك

ىو اسم يظهر أنو يتعلق جبذر كلمة  ُت قبائلو الليبية، كالعادة إُف زمن ىَتكدكت الذم ذكر اؼباكسيس ]األمازيغ[  من ب
   80بربرية عامة تعٍت نبيل.

َف يقصدكا دبثل  العرب أظبوا الشعوب ألسباب ـبتلفة يف أزمنة ـبتلفة، ك من الواضح أف الكتاب الكبلسيكيوف ك ك   
كانت الصورة العرقية  َف يقوموا بذلك. كيف أحواؿ كثَتة  ىذه التسميات العمل لصاغبنا كفقان لفهمنا اغبديث للعرؽ، ك

ليس لدل أكلئك الذين كانوا وباكلوف  يف الصحراء بالنسبة للقدماء فسيفساء ال زبتلف عن أحجية الصور اؼبتناثرة، ك
كاف ىناؾ حل بسيط يتم فيو تقسيم الصحراكيُت إُف ثبلث  نظمها معان أية فكرة عن ما يفًتض أف تكوف عليو، ك

اعبرمنتيوف الذين كانوا مستقرين يف األغلب  ك ،يتاليُت الذين كانوا بدك يف األغلب عاشوا يف جهة الغربؾبموعات: الغا
كاألثيوبيوف الذين مت سبييزىم بنمط اغبياة، ك االقتصاد، أك حىت باؼبكاف أقل من سبييزىم  ،عاشوا يف جهة الشرؽ ك

   81اإلغريقية ك تعٍت شيء ما قريب من "شخص ؿبركؽ الوجو".ببشرهتم الداكنة إذ أف كلمة "أثيوبيُت" مشتقة من اللغة 

يظهركف  كاف الغايتوليوف بالنسبة للركماف شعب كثَت العدد عاش جنوب جباؿ األطلس على حافة الصحراء، ك ك   
ضبُت أحيانان يف الركايات الكبلسيكية بوصفهم مرتزقة يقاتلوف الركماف يف حركب مشاؿ أفريقيا، أك بوصفهم قبليُت غا

 حشي اؼبستقرين اؼبساؼبُت الذين يقيموف ربت اغبماية الركمانية حيث يندفعوف من أككارىم، ك يهاصبوف على كبو ك
أشَت إليهم يف مناسبات  يبادكا أك يهربوف إُف عاؼبهم السفلي "اعبحيم"، ك يقبض عليهم ك يرتكبوف أعماال مؤذية، ك
ىو  ؾبموعة من صباعات مستقلة يشًتكوف يف نظاـ حياة متشابو ك ك أمة، ارباد قبائل، ك عديدة يف سياؽ قبيلة، ك

إذا كاف الغايتوليوف  الوصف الدقيق ؽبم يف األغلب، مفًتضُت بلنو كاف ىناؾ حقيقة ما تتعلق بوجود الغايتوليُت. ك
يعٍت شيئان أكثر بساطة ال  ردبا كاف اظبهم يشَت إُف اذباه ك ليس من اختبلؽ الركماف، من اؼبؤكد أهنم كانوا مبلئمُت، ك

 من أهنم "ساكٍت األراضي اعبنوبية" أك "اعبنوبيوف".

إذا َف يشل أغلب الكتاب اؼبعاصرين االقتناع بالتصنيف العرقي للكتاب القدماء، فإُف أم مدل يبكننا اؼبواصلة؟  ك   
عاَف ما قبل العصر اغبديث ىل كبن سائركف كبو سراب يف البحث عن تعريف للعرؽ يبكن تطبيقو على كبو عاـ على 

ما هبب أف  تركوا مدكنات، ك ليس فقط أكلئك الذين عاشوا يف دكؿ ك بدرجة سبكننا من تصنيف شعوبو إُف فئات، ك
يبكن أف تكوف األصناؼ األكرب مثل "جنس" مظللة، كما يف حالة الشعبُت اؼببهمُت  تستند عليو ىذه األصناؼ؟ ك

                                                           
79

 N. H. V.2.22; Geography II.5.33.   
80

 Histories IV.191.                                                                    خبصوص صلة ماكسس بلمازيغ كإيبازيغن، ينظر:  

Oric Bates, The Eastern Libyan: An Essay (London: Frank Cass & Co., 1970; reprint 0f 1914 edition), 

p. 77, and Desanges, Catalogue, p. 111. 

شط اعبريد  كردبا من اؼبفيد إيراد ما يقولو ىَتكدكت عن قبيلة ماكسس من حيث األصل الذم كفدكا منو كالرقعة اليت يشغلوهنا، يقوؿ: يقطن غرب حبَتة
قبائل يقيموف يف منازؿ عادية، كيزاكلوف مهنة الزراعة أكؽبم اؼباكسس "األمازيغ" كىم أناس  Ausesاؼبنطقة اليت يقيم فيها األكسس "تريتوف" كبعد 

ركف من وبتفظوف بشعر رؤكسهم يف اعبانب األيبن منو كوبلقونو يف اعبانب األيسر، كيصبغوف / يلطخوف أجسادىم  باللوف األضبر، كيدعوف أهنم يتحد
    .Herodotus, Histories, Ibid, p. 334 طركادم. اؼبًتجم. أصل
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يعٍت  ك Melanogaetuliansاؼبيبلنوغايتوليوف  ك Leukaethiopesليوكايثيوبيوف جدان اللذين ذكرنبا بطليموس، ال
وبدد  األكؿ حرفيان "األثيوبيوف البيض"، أك "الرجاؿ السود البيض" طاؼبا يشَت مصطلح "األثيوبيوف" إُف لوف البشرة، ك

يٍت أيضان الذم يضعهم جنوب ىو َف ىبتلقهم فقد أشار إليهم بل بطليموس مكاهنم يف دكاخل اؼبغرب اعبنوبية، ك
الذين يظن أهنم   Nigritaeالنيقريتيُت  الصحراء بُت الغايتوليُت الذين كفقان لكل الركايات تقريبان كانوا بيض البشرة، ك

كاف اعبَتاف القريبُت من الليوكايثيوبيُت، طبقان لبطليموس، ىم الليبو مصريُت، حرفيان "الليبيوف  كانوا سود البشرة. ك
يصنف بطليموس اؼبيبلنوغايتوليوف، "الغايتوليوف السود"، بوصفهم أحد األجناس  ىذا تناقض آخر. ك يوف"، كاؼبصر 

يفًتض اؼبؤرخوف غالبان أف   ال أم كاتب آخر َف يقتبس من بطليموس. ك لكن َف يذكرىم بليٍت، ك الكربل يف ليبيا، ك
يربط اعبنس بالثقافة: كاف الليوكايثيوبيوف بيض البشرة كبل الشعبُت كانا من جنس ـبتلط مع أف اقًتاح ما مت عرضو 

تفًتض مثل ىذه  ك 82عاشوا ثقافة أثيوبية النمط يف حُت كاف اؼبيبلنوغايتوليوف سود البشرة عاشوا ثقافة غايتولية النمط.
أفريقيا كاف هبا الفكرة كجود رابط بُت اعبنس كالثقافة أقوم بكثَت فبا يبكن أف يكوف كافيان ال سيما أف دكاخل مشاؿ 

على كل يبكننا أف نستنتج من  تشابو ثقافات كشعوب ال تسمح بإظهار مثل ىذه االختبلفات. ك اختبلط مفرط ك
بالتاِف فهي غامضة سبامان حىت بالنسبة  اؼبيبلنوغايتوليوف أف اػبريطة العرقية كانت معقدة جدان ك خبلؿ الليوكايثيوبيوف ك

 ؼبراقب لديو مصادر بطليموس.

يذكر ىَتكدكت  ،ىناؾ سؤاؿ أكثر عمومية يتعلق دبصَت األثيوبيُت الذين عاشوا يف اعبانب الشماِف من الصحراء ك   
 بليٍت، كبطليموس، ك كذلك يذكر سًتابوف، ك  ،األثيوبيُت أكال بوصفهم سكاف كهوؼ عاشوا قرب اعبرمنتيُت

ف إُف السودانيُت نظران ألف سًتابوف عرب عن اعتقاد ىم ال يشَتك  آخرين ؾبموعات عديدة من األثيوبيُت ك سالوست، ك
يؤمن بو على كبو عاـ بلف اعبانب اآلخر من أثيوبيا توجد بو "صحراء دكف مياه مستوطنة يف نقاط معينة فقط يف 

  ك Oukhalikkeisاألكخاليُت  ك Xulihkeisيذكر بطليموس القزكؽبكيُت  ك  83الغرب". ناحييت الشرؽ ك
يظهر من كصفو على كبو مؤكد أهنم ما يزالوف يف  على أهنم أثيوبيو الغرب األبعد جنوبان، ك Aganginaeاألقاقبيُت 

يذكر سًتابوف قوال متواتران قدٔف يرد فيو "أف األثيوبيُت غزك ليبيا إُف غاية دايرس  ك  84اعبانب الشماِف من الصحراء.
Dyris ذكر أف القبائل األثيوبية كانت  ك 85احل البحر."]جباؿ األطلس[ يف حُت احتل آخركف جزءنا كبَتان من س

 حىت قرطاج. موريتانيا، ك من بُت جَتاف نوميديا، ك

مستعجلة، كاف التبو )التيدا( ىم اجملموعة السوداء  حينما بدأ الكتاب العرب تدكين مبلحظاهتم بطريقة مقتضبة ك ك   
جباؿ تيبسيت اليت تشبو القبلع. فهل ىاجر كل األثيوبيُت  كانوا يعيشوف يف الوحيدة اؼبنظمة اليت تركت يف الصحراء، ك

لكن من اتم أف  اآلخرين جنوبان يف الفًتة الفاصلة؟ غالبان ما ينتقل الناس ربت الضغط، عرب امتدادات طويلة أحيانان، ك
 وت أكثر منو ىجرة، كيف فًتة زمنية قصَتة نسبيان ىو انتقاؿ م يكوف انتقاؿ أعداد ىائلة من الناس عرب الصحراء كلها

استعملوه لطرد األثيوبيُت من موطنهم الشماؿ  مت تقيدٔف اقًتاح يفيد بتبٍت الرببر للبعَت بوصفو آلة قتاؿ متواصل ك
إذا كاف األمر كذلك، ؼباذا َف يتنب األثيوبيوف البعَت أيضان؟ ردبا ألف فعاليتو يف القتاؿ ال تقارف بفعالية الفرس  أفريقي، ك

                                                           
82

 Ptolemy, Geographia IV.6.6; Pliny, N.H. V.8.43.   كينظر أيضان Desanges, Catalogue, pp. 219-220, 223, 

and Stephane Gsell, Histoire ancienne de L'Afrique du Nord, 8 vols. (Paris: Hachette, 1914-1928), I, p. 

299.  
83

 Geography I.2.25.  
84

 Geographia IV.6.6. 
85

 Geography I.2.26. 
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ىذا الطرح يتضمن افًتاض نوع ما من حرب عنصرية قديبة مركعة  ك 86ر كسيلة الركوب اؼبفضلة يف اؼبعركة،الذم استم
َف يبق أم دليل يدعم مثل ىذه  طردكىم أك قضوا عليهم، ك تعصبت فيها القبائل البيضاء ضد القبائل السوداء ك

ائل األثيوبية يف القبائل الرببرية، أك صاركا سكاف ىو ذكباف القب السيناريو األكثر ترجيحان ىو األبسط: ك الفرضية. ك
ردبا كانت ركاية ابن حوقل الغريبة عن بٍت  ، أك كبل األمرين. كThe Haratinكاحات معركفُت اليـو باسم اغبراتُت 

كانت ىو انصهار قبائل   تامباؾ الذين كانوا سود البشرة يف األصل مث صاركا بيض البشرة ؿباكاة ؿبرفة غبدث حقيقي، ك
 تعد أثيوبية قديبان يف قبيلة صنهاجة. 

نادران ما كاف  فيما يتعلق باللغة فهي يف إطار ذباكز اعبنس ىي إحدل ظبات التحديد يف اؼبفهـو اغبديث للعرؽ ك ك   
. ك بػدأ ىػذا  يذكرىا الكتاب الكبلسيكيوف أك العرب عدا مبلحظة أف اؼبتحدث عنهم كانوا يتكلموف كبلمان غَت مفهـو

 بلحظة ىَتكدكت الفظة حوؿ سكاف الكهوؼ األثيوبيُت: "زبتلف اللغة اليت يتحدثوف هبا كلية عن أية لغػة أخػرل، كدب
نواصػػل مػػع شػػاعر القػػرف السػػادس اؼبػػيبلدم كوريبػػوس الػػذم يبلحػػ ، يف إشػػارة إُف  ك  87تبػػدك مثػػل صػػوت اػبفػػافيش،"

ال يبيػز الكتػاب عػادة اللغػات  ك 88فيما يشبو نبػاح الكػبلب." القبائل الرببرية بلف "لغاهتم الرببرية تصدح  بتعابَت نبجية
َف وبػددكا علػى كبػو قػاطع أف اللغػة كانػت معيػاران مهمػان لتقسػيم قبائػل مشػاؿ  غَت اؼبفهومة )الرببرية( بعضها من بعض، ك

لكػػن  أفريقيػػا كلكػػن ردبػػا علينػػا افػػًتاض ىػػذا، أمػػا تػػاكيتوس، الػػذم يتبػػع مدرسػػة سالوسػػت يف دراسػػتو لشػػماؿ  أفريقيػػا، ك
دراسػػػتو عػػػن القبائػػػل األؼبانيػػػة ال تضػػػاىى يف علػػػم اإلنسػػػاف الوصػػػفي الكبلسػػػيكي، فهػػػو يشػػػَت فعػػػبل إُف أنبيػػػة اللغػػػة يف 

اعبدير بالذكر أف اللغة غالبان ما استخدمت بوصػفها دليػل  ك 89استعراضو للشعوب القاطنة مشاؿ اإلمرباطورية الركمانية.
الشػعوب  يبيز ابػن خلػدكف الرببػر عػن العػرب، ك دبا يف ذلك غرب أفريقيا األدْف . ك على العرؽ يف بعض مناطق أفريقيا

يعٍت أصل الكلمة شيء ما يشبو كبلمان غَت  طبقان لو: العرب ىم من أعطى الرببر اظبهم، ك األخرل عن طريق لغتهم، ك
: "تعػػٍت كلمػة بربػػر يف العربيػة، صػػياح ء عنػد حديثػػو عػن األسػػد إنػو يترببػػر منهػػا يقػوؿ اؼبػػر  ك ،ـبػتلط غػػَت مفهػـو 90مفهػـو

     91حينما يصدر زئَتان مضطربان.
 كانت الصيحات ]األصوات[ غَت اؼبفهومة ىي اللهجات الية الكثَتة اليت كاف الرببر مقسمُت على أساسها، ك ك   

دكف يبكن كفقان إلحصاء حديث تصل اللهجات إُف عدد مذىل كىو ألف كمائيت ؽبجة، رغم أف الوضع زمن ابن خل

                                                           
86

 Brent D. Shaw, "The Camel in Roman North Africa and the Sahara: History, Biology, and Human 

Economy," Bulletin de L'Institut Fondamental d'Afrique Noire, ser. B 41.4 (1979): 663-721.     
87

 Histories IV.183.  
 إف أفضل طبعة حديثة لكوريبوس ىي: 88

J. Diggle and F.R.D. Goodyear, Flavii Cresconii Corippi Iohannides seu de Bellis Libycis Lib.viii 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1970).  
 ككتاب كوريبوس الثآف الذم وبتوم على تصنيف القبائل يف نسق جغرايف يبكن كجوده يف:

Vincent Zarini, Berberes ou Barbares? Recherches sur le livre second de la Johannide de Corippe 

(Nancy: ADRA, 1997), pp. 121-131. 

 
89

 Germania XLIII.  
 حبذا لو استعمل الكاتب لف  أصوات فهي اللف  اؼبناسب. اؼبًتجم 90

91
 Histoire I:168.    

زمن كيقدـ ابن خلدكف، يف مكاف آخر، تفسَتان بديبل إف َف يكن مشاهبان، كطبقان ؽبذا، ىناؾ ملك يبٍت يدعى أفريقوس بن قيس بن سيفي عاش يف 
    موسى كاف كثَتان ما يهاجم مشاؿ أفريقيا كيقتل بربران كثَتين: "أعطاىم اسم الرببر حينما ظبع رطانتهم كسلؿ عن ما تعنيو تلك الرببرة.

Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An introduction to History, trans. Franz Rosenthal, ed. N.J. Dawood 

(Princeton: Princeton University Press, 1967), p. 14. 
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زبمينو فقط. كبينما تبُت اللغات الرببرية اختبلفات داخلية قليلة نسبيان باؼبقارنة مع الفركع األخرل من العائلة األسيوية 
حاكؿ  ك 92.األفريقية، فإف خريطة لغوية مفصلة للمتكلمُت باللساف الرببرم سيكوف ؽبا مبط حساء اػبضار اؼبسكوب

 الزناتية، ك -"لغة ؽبجات" عن طريق سبييز ؾبموعتُت من اللهجات أك ثبلث  العلماء يف اؼباضي فهم ما يدعى
مستندين على التنوعات  -أحيانان اؼبصمودية )اليت تربط بصنهاجة حينما ال سبيز على كبو منفصل(  الصنهاجية، ك
يف كتابات مصمودة مصطلحات استعملت  صنهاجة، ك َف تكن زناتة، ك على اؼبكاف. ك الصرفية، ك الصوتية، ك
تركز كجود  لكنها تظهر فعبل، على كبو صريح عند الكتاب العرب الذين قاموا بالتمييز فيما بينها، ك القدماء، ك

 اؼبناطق ايطة يف حُت كانت زناتة )الذين يتكلموف الزناتية( أكثر شيوعان يف مشاؿ ك مصمودة يف مرتفعات األطلس ك
كانت صنهاجة يف اعبنوب كالغرب. كتعٍت كلمة صنهاجة أكلئك الذين يتكلموف زيناقا /  شرؽ بقية مشاؿ أفريقيا، ك

 ىي اللهجة األكثر شيوعان يف الصحراء الغربية. ، كZenaga / Znagaزناقة 
صػػنهاجي أبػػدان علػػى كبػػو جيػد ػػػػػػ كػػاف سػػكاف جبػػاؿ القبائػػل ]القبائليػػة[ الػػيت ربػػد  -َف يعمػل نظػػاـ التصػػنيف الزنػػايت ك   
كػػػاف اؼبتكلمػػػوف بالزناتيػػػة  حػػػر األبػػػيض اؼبتوسػػػط يف الشػػػرؽ اعبزائػػػرم، علػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ، يتكلمػػػوف الصػػػنهاجية ػػػػػػػػ كالب

قاـ اللغويوف  عرب مشاؿ أفريقيا. ك  Helter-skelterكالصنهاجية يف األلف سنة األخَتة على األقل متناثرين شدر مدر 
 93عد اؼبؤرخُت على تصنيف اجملموعات العرقية من ألف سنة مضت.حديثان بنقد ىذا الطرح اللهجوم الذم بالكاد سا

يبػػدك فعػػبل أف اللغػػة، عنػػد ىػػذه النقطػػة، كانػػت أكثػػر أنبيػػة يف ربديػػد ىويػػة اجملموعػػة فبػػا عرضػػو اؼبراقبػػوف، أك كػػاف مػػن  ك
 الػيت تثبػت كاف لػدل العلمػاء اؼبسػلمُت نظػاـ تصػنيف مفضػل يسػتند إُف تعػاليم العهػد القػدٔف اؼبرجح نسبة ذلك ؽبم، ك

 مكاف كل شخص يف شجرة البشرية اليت تعود إُف آدـ ]عليو السبلـ[.
النسب، لعب أدكاران ـبتلفػة  اعبغرافيا، ك زناتة األساسي، يبدك أف ارباد اللغة، ك -حاؼبا يتم ذباكز انقساـ صنهاجة ك   

قػػػان البػػػن خلػػػدكف، اجملموعػػػات كانػػػت صػػػنهاجة نفسػػػها منقسػػػمة إُف ثػػػبلث "سػػػبلالت" طب يف ربديػػػد ىويػػػة اعبماعػػػة، ك
الثانيػػة ىػػي صػػػنهاجة  كانػػت مػػن سػػكاف اعببػػاؿ، ك عاشػػت الثالثػػة إُف الغػػػرب ك اؼبتآلفػػة األكُف مػػن اؼبغػػرب الشػػرقي، ك

يبػدك أهنػم اشػًتكوا مػع ظبيػيهم  ىو مصطلح شائع لدل الكتاب العرب منذ زمن اإلدريسي، ك الصحراء، أك اؼبلثموف، ك
كػاف اؼبلثمػوف بػدكرىم مقسػمُت أيضػان إُف  ك 94لكػن ردبػا يف تشػابو اللهجػة أيضػان. سػب كالشماليُت لػيس يف االسػم فح

 ك 95آخػػرين. ، كWurikaكريكػػا  أحيانػػان تارقػػا، ك ؼبطػػة، ك جدالػػة، ك مسػػوفة، ك ؾبموعػػات، تتضػػمن دائمػػان ؼبتونػػة، ك
                                                           

 خبصوص خلفية أصل الرببر كاشتقاقاتو، ينظر: 92
P. Behrens, "Wanderungsbewegungen und Sprache der fruken saharanishen Viehzuchter," Sparache 

und Geschichte in Afrika 6 (1984-85): 135-216.  

ء اػبضار اؼبسكوب يقصد الكاتب بتعبَت "مبط  حساء اػبضار اؼبراؽ" أف اػبريطة اللغوية ستكوف مؤلفة من ؾبموعات لغوية ـبتلفة متناثرة مثل حسا
         .would have the pattern of spilled vegetable soup .اؼبؤلف من خضار ـبتلفة النوع كاغبجم

 التعبَت. اؼبًتجم. كالشكر موصوؿ للدكتورة خدهبة أبو عركش األستاذة يف قسم اللغة اإلقبليزية جبامعة بنغازم كىي أمريكية األصل على مساعديت يف فهم ىذا 
93

 Lionel Galand, Langue et Litterature Berberes: Vinget cinq ans d'etudes (Paris: Editions du Centre de 

la Recherche Scientifique, 1979), p. 19.  

 

 
-104، 65-64، 5-4كرس أغلب اعبزء الثآف من عمل ابن خلدكف حوؿ تاريخ الرببر لسبلالت صنهاجة الثبلثة. انظر بصفة خاصة ص ص.   94

 . 122-121، ك 105
ين توجد تنوعات كثَتة، كيقسم اإلدريسي، على سبيل اؼبثاؿ، ؼبطة عن صنهاجة كيضمن مسوفة مع ؼبطة، كلكنو يضع ؼبتونو، كجدالة، كآخرين كثَت  95

الذين َف يذكرىم  Tazakkaghtاقت مع صنهاجة. كضمن الدمشقي يف بداية القرف الرابع عشر اؼبيبلدم ؼبتونو، كمسوفة، كجدالة كلكن أيضان التازاك
  .Corpus, pp. 127-209  أم كاتب أخر، كالكاكداـ اليت تناكؽبا كتاب آخرين بوصفها مكاف، كىي أرض البسي اللثاـ شبو األسطورية. ينظر 
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بعػد. كيػذكر اليعقػويب فبلكػة صػنهاجة يبدك أهنم كانوا يتمتعوف عند بداية ظهورىم بارباد أقول فبا آلت إليو األمور فيما 
ؼبلك قوم عاش يف القرف العاشر اؼبيبلدم يدعى تنربكتػاف  97كالبكرم 96يف قائمة بلدانو اليت عددىا، كعرض ابن حوقل

بػػػن أسفيشػػػر )اؼبعػػػركؼ بػػػػ تنياراتػػػاف بػػػن كيسػػػانا بػػػن نػػػزار(، كيضػػػيف ابػػػن أيب زرع بلنػػػو كػػػاف "ملػػػك صػػػنهاجة األكؿ يف 
ـ،  1038نهاجيوف قتلو بعد عهدين من حكمو بعد أف سئموا من النظاـ اؼبلكي. كاتفقوا سنة كقرر الص 98الصحراء."

بعد مركر مائة كعشرين سنة، على قبوؿ ملك جديد من ؼبتونة، كلكنو قتل يف معركػة بعػد توليػو بفػًتة كجيػزة، كحػل ؿبلػو 
دك أف ىذا الًتتيب اعبديد تضمن ، كلكن يب100كقد لقب ابن حوقل تنربكتاف "ملك صنهاجة كلها" 99ملك من جدالة.

تلك اجملموعتُت فقط فيما يظهر أنو أكثر من ربالف كلكن أقل من دكلة، كردبا تكوف كلمة ارباد أحسن كصف لػو، إف 
حدث ذلك فعبلن. كيعود أصل كل اؼبعلومات عن اؼبرحلة البلحقة لفًتة تنربكتاف من مصدر كحيد ىو ابن أيب زرع الذم 

  101من ذلك. عاش بعد أربعة قركف
كزاؿ أم إحسػػاس بوحػػدة صػػنهاجة مػػع صػػعود إمرباطوريػػة اؼبػػرابطُت كسػػقوطها فيمػػا بػػُت أكاسػػط القػػرف اغبػػادم عشػػر     

ؼبتونػة إُف حػرب أىليػة تلججػت  كأكاسط القرف الثآف عشر اؼبيبلديُت. كأدل التنافس داخل اغبركة اؼبرابطية بُت جدالة ك
َف تقػم لصػنهاجة أم قائمػة أبػدان، حػىت يف  ة، كنالت جدالة اؼبصػَت نفسػو تقريبػان، كيف معركة مركعة أبيدت فيها قوة ؼبتون

شكل ربالف عسكرم، ككاف النزاع اعبائحي بُت اربادات صنهاجة كزناتة، الذين كصػفوا بػلهنم أعػداء متلصػلُت، ؿبػدكد 
ف يف غػػػرب البحػػػر األبػػػيض بسلسػػػلة مػػػن حػػػركب توكيليػػػة معقػػػدة يف القػػػرف العاشػػػر اؼبػػػيبلدم. كدخلػػػت القوتػػػاف العظيمتػػػا

اؼبتوسػػط يف ذلػػك الوقػػت كنبػػا اإلمرباطوريػػة الفاطميػػة األفريقيػػة )تػػونس( كاػببلفػػة األمويػػة يف قرطبػػة )إسػػبانيا( ]األنػػدلس[ 
دخلػػت يف صػػراع مػػن أجػػل السػػيطرة كػػاف فيػػو اؼبغػػرب مسػػرح اغبػػرب األساسػػي، فاسػػتعمل الفػػاطميوف ؾبموعػػة صػػنهاجة 

سػػتعمل األمويػػػوف ؾبموعػػػات زناتيػػة يف األغلػػػب، ككػػػاف ىػػذا الصػػػراع يف األصػػػل أسػػػرم، الكبػػَتة )لػػػيس الصػػػحراكيوف(، كا
كديػٍت، كسياسػي، كاقتصػادم، كلكػن بالكػاد عرقػي، كَف يكػن لػػو تػلثَت دائػم علػى ؾبموعػات الصػحراء. كمػن ناحيػة ثانيػػة 

، كيبدك أهنا كانت يف فإف الغارات، كحىت اغبركب بُت ؾبموعات صنهاجة، ال سيما ؼبتونة كجدالة، ىي موضوع مللوؼ
  102األساس صراع بُت ؾبموعات متنافسة على اؼبوارد االقتصادية مثل مناجم اؼبلح، كمراعي اؼبناطق اؼبرتفعة، كالواحات.

كقد يساعد التحديد اؽبرمي للهوية على فك عقدة حاجتنا إُف أف نضيف بشكل أفضل من ىذا الشكل اؽبرمي     
ؼبتونيان أك مسوفيان.  ع أك الرابع عشر اؼبيبلديُت حبيث ينظر إُف الفرد كوهنرببريان كصنهاجيان كالواقع التارىبي للقرنُت التاس

ككلما كانت شبكة العبلقات االجتماعية السياسية يف اجملتمعات اؼبتجزئة، أعمق كاف اإلحساس باالنتماء أقول، كىو 

                                                           
 . اؼبًتجم.97ابن حوقل: كتاب صورة األرض، ص.  96
 . اؼبًتجم.850البكرم: اؼبسالك...، ص.  97
 . َف أسبكن من الرجوع إُف ابن أيب زرع، كاكتفيت دبا نقلو ابن خلدكف عنو. اؼبًتجم. 372، ص. 6يخ، ابن خلدكف: تار  98
 . اؼبًتجم.373-372ابن خلدكف. ـ. س. ف، ص ص.  99

 . اؼبًتجم.97ابن حوقل: كتاب صورة األرض، ص.  100
101

 In corpus see pp. 48-49 for Ibn Hawqal and pp. 236-237 for Ibn Abi Zar.  

 
 خبصوص النزاع الصنهاجي الزنايت ينظر: 102

Henri Terrasse, Histoire du Maroc, vol. I (Casablanca: Editions Atlantides, 1949).  

 كخبصوص الصراع الصنهاجي الداخلي ينظر:
H. T. Norris, Saharan Myth and Saga (Oxford: Oxford University Press, 1972), p. 78, and E. Ann 

McDougall, "The Sahara Reconsidered: Pastoralism Politics and Salt from the Ninth through the 

Twelfth Centuries," African Economic History 12 (1983): 276-277. 
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عريقة يف صباعات سبللية اربدت لتشكل عشائر قائمة ما يفسر ؼباذا َف يوجد مفهـو أمة بربرية. كاندؾبت العائبلت ال
ككاف  103على سلف عاـ مشًتؾ، مع أف ىذا كاف يف أحواؿ كثَتة نتيجة االرتباط الفكرم أكثر منو ارتباط صلة قرابة.

اختبلؽ نسب عاـ كاضح، كإذا أخذنا بالنموذج األبسط فإنو  -من السهل تغيَت سبلسل األنساب أك إف كاف ضركريان 
ذبميع العشائر يف قبائل كلكن إذا ذباكزنا اػبط الفاصل بُت العشَتة كالقبيلة فإف ذلك يلخذنا يف الواقع من هبب 

تركيبات اجتماعية كاضحة نسبيان إُف أشياء أخرل، كسيكوف من اؼبناسب لو استطعنا تطبيق قتل رحيم ىادئ على كلمة 
قبيلة بوصفها كلمة أكثر فبا هبب، كاألسوأ أهنا غامضة بدرجة "قبيلة" اليت أفرط يف استعماؽبا كأسيء إليها، ضبلت ال

يصعب فهمها، كاستخدمت خطل لوصف اربادات اجتماعية، كسياسية، كعرقية فعلية كزبيلية ـبتلفة كثَتة جدان ذلك 
ت أهنا صارت ال تعٍت شيئنا. كَف يكن ىناؾ حس حقيقي لدل الكتاب القدماء باجملتمعات اؼبتجزئة، كيسجل ىَتكدك 

قائمة دبا يسمى قبائل تبدأ عند حدكد مصر كتتحرؾ غربان إُف ما بعد خليج سرت ككبو اعبنوب الغريب إُف جباؿ اؽبقار، 
مسجبل خصوصية كل منها، كسار البلحقوف على شاكلتو بإخبلص ؾبمعُت كل شخص كاف يعيش فيما كراء حدكد 

 بيلة. الدكؿ يف قبائل دكف التساؤؿ أبدان عن ماذا كانت تعٍت الق
كقد خلد الكتاب العرب الفكرة العامة عن القبيلة، كقسم ابن أيب زرع صنهاجة إُف سبعُت قبيلة، كلكنو َف ىبرب قراءه    

 -على األقل  -أبدان ؼباذا ىي قبائل أك حىت ما ىو اؼبعيار اؼبستعمل يف سبييز كاحدة عن األخرل؟ أما ىَتكدكت فيجعل 
ارس عادات ـبتلفة، مضمنان أشكاال متنوعة من سوء سلوؾ جنسي. كيبكننػا ذبنػب القبائػل قبائلو تلكل طعامان ـبتلفان كسب

كلكػن ىػذا  104عن طريق ذبميع شعوب مشاؿ أفريقيا األصلية معان ربت عنػواف بػارز "الرببػر" كنعلػن أف ىػذا يؤلػف عرقػان،
يقػػػة بالنسػػػبة للوحػػػدات إذ مػػػن الواضػػػح أنػػػو كػػػاف يوجػػػد شػػػيء مػػػن اغبق cop-outؾبػػػرد تنصػػػل مػػػن ربمػػػل اؼبسػػػؤكلية 

االجتماعية السياسية اليت نعرفها بوصفها قبائل، ككبن ردبا ليس لػدينا أيػة فكػرة أخػرل تفسػر لنػا أسػباب تشػكيل القبيلػة 
أكثػػر فبػػا فعػػل ابػػن أيب زرع أك ىػػَتكدكت، كلكػػن دبػػا أهنمػػا اسػػتخدما ىػػذه الكلمػػة بوصػػفها األسػػاس الػػذم أقػػاموا عليػػو 

وف هبا، كتظل مصػطلحات مثػل القبيلػة كحػىت التصػنيف العرقػي باقيػة ألهنػا غامضػة علػى كبػو تصنيفهم للناس، فإننا عالق
 مبلئم؛ كىي تيسر فهمنا يف خضم ربكة اؽبوية االجتماعية.    

كلكن   105كعلى العكس من ىَتكدكت الح  ابن أيب زرع فعبل أف الذين يتحدث عنهم عاشوا يف ؾبتمعات متجزئة،   
 و كالكتاب العرب اآلخركف يتعلق بتسلسل النسب أكثر من تعلقو بدراسػات علػم اإلنسػاف،كاف النظاـ الذم فرضو ى

كعرفػػت اجملموعػػات بوصػػفها أحفػػاد قػػـو ؿبػػددين، كلػػذلك كػػاف األصػػل الػػذم ربػػدر منػػو الرببػػر علػػى كبػػو دقيػػق موضػػوعان 
ُت اؼبرشػحُت ىػو جػالوت )غوليػاه نوقش كثَتان. ككانت البداية األكثر ركاجان ىي األرض اؼبقدسة، ككاف اعبػد األكؿ مػن بػ

(Goliah كيقاؿ أف الفلسطينيُت، ىبلط بينهم كبُت الكنعانيُت عادة، بعد سبكن داكد من قتل جالوت، تركوا أرضهم ،

                                                           
 ة كالثقافة األفريقية التقليدية، ينظر:خبصوص اجملتمعات اؼبتجزئ 103

Die Volker Africas und ihre tradilionellen kulturen: Studien zur kulturkunde, ed. H. Baumann, 2 vols. 

(Wiesbaden: H. Baumann, 1975 and 1979).  
 خبصوص مناقشات عامة حوؿ الرببر بوصفهم عرؽ ينظر: 104

Michael Brett and Elizabeth Fentress, The Berbers (Malden, Mass: Blackwell Publishers, 1997), pp. 4-

6, and the introduction by Gabriel Campus in Encyclopedie Berbere (Aix-en-Provence: Edisud, 1984),  

 

 

I, pp. 8-13. G. H. Bousquet, Les Berberes: Que Sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France, 1967), 

pp. 7-12,                                                               ".كىو يفضل رؤيتهم بوصفهم ؾبموعة لغوية  أكثر من "عرؽ أصلي  
105

 Corpus, p. 236.  
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األـ، كىػػاجركا إُف مشػػاؿ أفريقيػػا حيػػث صػػاركا ىػػم الرببػػر، كَف يكػػن كػػل شػػخص رغػػب يف اافظػػة علػػى الرببػػر يف العهػػد 
إُف أبنػاء نػوح، حػاـ كسػاـ،  مقتنع بالصلة اعبالوتية. كتتحدر إحدل الركايات األكثر شػيوعان  Old Testamentالقدٔف 

الػػػذين قيػػػل أف الشػػػيطاف بػػػذر اػبػػػبلؼ بينهمػػػا: "صػػػار حػػػاـ أسػػػود بسػػػبب لعػػػن كالػػػده لػػػو، كىػػػرب إُف اؼبغػػػرب ليتػػػوارل 
     106غرب."خجبل... كخلف بربر بن كيسلوجيم ]كاسلوىيم[، كىو أحد أحفاده، ذرية كثَتة يف اؼب

كمػػن اؼبفهػػـو أف كثػػَتان مػػن الرببػػر ال يريػػدكف عػػودة شػػجرة عػػائلتهم إُف جػػالوت كحػػاـ، أك أم مػػن شخصػػيات التػػوراة    
األخرل الباطلة. ككثَتان ما حاكؿ اؼبسلموف يف كل أكباء العاَف اإلسبلمي تلسػيس صػبلت سػلفية دبػوطن النػيب ]صػلى ا 

، كَف يكن الرببر استثناء، ككانت النظريػة الشػائعة بيػنهم أهنػم كػانوا يبنيػُت فقػدكا الصػلة عليو كسلم[ يف شبو اعبزيرة العربية
ألغػى كػػبل  بػوطنهم منػذ زمػػن طويػل، كأرخ ابػػن خلػدكف كػل القصػػص الػيت أمكنػػو اغبصػوؿ عليهػا اؼبتعلقػػة بلصػوؿ الرببػػر ك

لػػػػى الركايػػػػات الواىيػػػػة لػػػػدل منهػػػػا علػػػػى التػػػػواِف، كميػػػػز قصػػػػة كاحػػػػدة عرضػػػػت غػػػػزك ملػػػػك يبػػػػٍت قػػػػدٔف بوصػػػػفها "مثػػػػاؿ ع
َف يتصنع كلمات تتعلق بنظرية شائعة أخرل ىي: "الػرأم الػذم يظهػرىم أطفػاؿ جػالوت أك العمالقػة،  ك 107اؼبؤرخُت."

. كلكػن ابػػن 108كهبعلهػم يهػاجركف مػػن سػوريا طوعػان أك كرىػػان، كىػو رأم كاىػي لدرجػػة يسػتحق تصػنيفو بوصػػفو أسػطورة"
ىػو اآلخػر، يف النهايػة، تتبػع أصػوؿ  كثر من فعاليتو يف تقدٔف بديل قابل للتطبيق. كخلدكف أثبت فعاليتو بوصفو ناقدان أ

الرببػػر إُف سػػػفر التكػػػوين: "اغبقيقػػػة الفعليػػػة اآلف الػػػيت تبطػػػل كػػػل الفرضػػيات ىػػػي: الرببػػػر ىػػػم أبنػػػاء كنعػػػاف، بػػػن حػػػاـ بػػػن 
الرببػػر مػػن أحػػد األخػػوين،  مػػدغيس األبػػًت، كينحػػدر كػػل كجػػاء عػػرب ىػػذا بػػر الػػذم كػػاف لػػو كلػػداف؛ بػػرانس، ك 109نػػوح."

    110كصنفوا إما برانس، أك بًت.
الزناتيوف بًت، ككاف اؼبلثمػوف ىػم األعػرؽ يف شػجرة الػربانس، كينحػدركف كفقػان لئلدريسػي  ككاف الصنهاجيوف برانس، ك   

[ "العرجاء". من اعبدين األعلى: صنهاج كؼبط  اللذين عاشا يف اؼبغرب ككانا ابنُت ألـ تدعى تازاكات )تيزكي( ]تصكي
كلكػن أقبػب صػنهاج كؼبػط ذريػة مػػن نػوع مشػاكس حاكلػت ىزيبػة الرببػػر اآلخػرين، كأخػَتان مت طػردىم إُف الصػحراء حيػػث 

صاركا بدكنا يعيشوف يف خياـ كيتغذكف على حليب اإلبل كغبومها.
111  

ؼبعاصػػر أكثػػر فبػػا  لػػو صػػلة كىبربنػػا علػػم األنسػػاب اؼببػػٍت علػػى الػػذكورة كالػػذم فرضػػو العػػرب عػػن علػػم التػػاريخ العػػريب ا   
كىػػػػذا ال يلغػػػػي أنبيػػػػة النسػػػػب اؼبػػػػدرؾ الػػػػذم كػػػػاف مرتبطػػػػان بػػػػاألـ بػػػػُت أغلػػػػب الرببػػػػر ال سػػػػيما  بلجنػػػػاس الرببػػػػر كعػػػػاداهتم،

                                                           
106

 Ibn Khaldun, Histoire I, 177-178.  

كادعػى اؼبػؤرخ  ..Corpus, p. 48كتػليت الصػلة اعبالوتيػة متػلخرة قلػيبل عنػد ابػن حوقػل،  .Corpus, p. 21تظهػر الصػلة اغباميػة لػدل اليعقػويب، 
، ابػن كػوش،  Havilahقػديبان، يف القػرف األكؿ اؼبػيبلدم بػلف الغيتػوليُت يتحػدركف مػن حػافيبله  Flavius Josephusاليهػودم فبلفيػوس جوسػيفوس 

  حاـ. حفيد
نسػػل بنػػوه يقػػوؿ ابػػن خلػػدكف: "..كقػػاؿ أيضػػان أف حػػاـ ؼبػػا أسػػود بػػدعوة أبيػػو عليػػو فػػر إُف اؼبغػػرب حيػػاء كاتبعػػو بنػػوه.. ككػػاف مػػن كلػػده بربػػر بػػن كسػػبلجيم ف

 . اؼبًتجم.186-185، ص ص. 6باؼبغرب." 
107

 Ibn Khaldun, Muqaddimah, p. 14.  

. وٌقول فً مكان آخر: "..وأعلم أن هذه الرواٌات كلها مرجوحة وبعٌدة عن الصواب." م. س، 17-16ابن خلدون: المقدمة، ص ص. 

 المترجم.   . 190، ص. 6
108
، من اجمللد السابق نفسو. يقوؿ ابن 190َف يبُت الكاتب الصفحة اليت ذكر فيها ابن خلدكف ىذه اؼبعلومة، كعند البحث اتضح أف الصفحة ىي:  

 بلهنم من كلد جالوت أك العماليق، كأهنم نقلوا من ديار الشاـ كانتقلوا فقوؿ ساقط، يكاد يكوف من أحاديث خرافة.." اؼبًتجم.  خلدكف: ".. كأما القوؿ
 

 .. اؼبًتجم191، ص. 6يقوؿ ابن خلدكف: "كاغبق الذم ال ينبغي التعويل على غَته يف شلهنم أهنم من كلد كنعاف بن حاـ بن نوح".  109
110

 Histoire I, 173-185. Also see R. W. Bulliet, " Botr et Beranes. Hypotheses sur l'histoire des Berbes," 

Annales Economies, Societes, Civilisations 36 (1981): 104-116. اؼبًتجم.  .178-176 . ابن خلدكف: ـ. س، ص ص    
111

 Corpus, p. 127.  
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الصػػحراكيُت مػػنهم، كيبػػدك أف التحليػػل اللغػػوم يبػػُت أف ىػػذا التقليػػد متجػػذر يف اؼباضػػي: فعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ كلمػػيت األخ 
ككػاف يعتقػد علػى كبػو راسػخ أف اعبػد األعلػى  112ُف نبا "ابػن أمػي" ك "بنػت أمػي" علػى التػواِف.كاألخت يف الرببرية األك 

كمهمػا كانػت القصػة  اؼبشػهورة. Kel Ahggarمػن كػل اؽبقػار   Tin Hinanالتوارؽ امرأة ىي تُت حينػاف لصنهاجة ك
اغبقيقة كراء تكوين ؾبموعػة مثػل ؼبتونػة، فقػد جػاء اؼبقيػاس الكبػَت ؽبػويتهم الشخصػية مػن اعتقػاد راسػخ عػاـ بػلف جػدىم 

 األعلى كاف امرأة تسمى ؼبتونة، كلذلك ىم أقارب عن "طريق الدـ".  
 يبػدأ مػع العػرب، إذ يعلػن برككوبيػوس كىناؾ مظهر أخَت من تاريخ النسب القائم على التوراة يستحق الذكر: كىو َف   

يبػدأ برككوبيػوس بغػزك يشػوع كالعربانيػُت  فجلة من خبلؿ ما كتبو أنو مػن الضػركرم القػوؿ كيػف جػاء اؼبغاربػة إُف ليبيػا. ك
قيامهم جبلد كل شػخص صػادفهم، فهربػت عػدة قبائػل كنعانيػة إُف مصػر كلكػنهم كجػدكىا مزدضبػة فواصػلوا  لفلسطُت ك

َف يقػػل  كػػاف شػػعب أكتػػوتش ثونػػوس الػػذين يػػدعوىم برككوبيػػوس "أطفػػاؿ الػػًتاب" يعيشػػوف ىنػػاؾ؛ ك ا، كسػػَتىم إُف ليبيػػ
َف يقػػل غػػَت أف الكنعػػانيُت صػػاركا  برككوبيػػوس مػػا إذا تقاتػػل الكنعػػانيوف كأطفػػاؿ الػػًتاب أك تػػزاكج بعضػػهم مػػع بعػػض، ك

القػػدٔف: كىػو يعػػود بالنسػػبة للمسػػيحيُت إُف  َف ىبتلػػق برككوبيػػوس العبلقػة بػػُت شػػعوب مشػػاؿ أفريقيػا كالعهػػد ك 113مغاربػة.
يف بداية القرف الثالث اؼبيبلدم، كلكػن يبكػن رؤيػة أصػولو حػىت أقػدـ مػن ذلػك يف أثػر  Hippolyteالقديسة ىيبواليت 

كمػػن ناحيػػة ثانيػػة، تؤسػػس قصػػة برككوبيػػوس فعػػبل صػػلة بػػُت اؼبػػدخلُت الثػػآف  114فبلفيػػوس جوسػػيفوس، كاألثػػر اليهػػودم.
ىذا يعيدنا إُف  احدة من خيوط التواصل القليلة، حىت كلو أهنا تتعلق بعبلقة حسية أكثر منها حقيقية ككالثالث، كىي ك 

 مشكلتنا األصلية: ؼباذا يبدك أف ىناؾ مثل ىذا اؼبستول من االنقطاع؟ 
تػػػليت  ىاش، كإف االنقطػػاع الكامػػػل تقريبػػػان يف نظػػػاـ التسػػػمية بػػػُت العصػػػرين الكبلسػػيكي كالعػػػريب يثػػػَت شػػػيئنا مػػػن االنػػػد   

األظباء اليت نستعملها اليـو من اؼبصادر اؼبتاحة لنا، بعضها متلصل مع الناس أنفسهم، كما يف حالة اؼبغاربة، على األقل 
كانت ؾبرد أصوات  الركمانية ك بعضها كجد يف اؼبراجع اإلغريقية، ك تليت أخرل من اعبَتاف، ك ك 115طبقان إُف سًتابوف،

كوبتمػػل اخػتبلط األمػر علػػى الكتػاب عنػػد نقػل األظبػػاء يف أحػواؿ كثػػَتة  116طريقػة غػػَت متقنػة.ظبػاء مكتوبػة بػػاغبركؼ بأل
 " يشاع أنو ال رؤكس ؽبم، كBlemmyaeأكثر فبا نظن. كيسجل بطليموس يف رحلتو لوسط الصحراء أف "البليميائيُت 

إليهم على أهنم البليمػائيوف  آخركف أناسان حقيقيُت يشَتكف يصف سًتابوف ك ك 117تلتصق أفواىهم كعيوهنم بصدكرىم.
مت اسػػتعارة بليميػػوا بليػػٍت مػػن حػػديث ىػػَتكدكت عػػن ليبيػػا الغربيػػة بعػػد اؼبنطقػػة  الػػذين كػػانوا بػػدكان يعيشػػوف أسػػفل مصػػر. ك

أخػرل ال رؤكس ؽبػا  ضبػَت ذات قػركف، كـبلوقػات ؽبػا رؤكس كػبلب، ك الفبلحية: حيث " توجد أفاعي ىائلة ىناؾ... ك
مػػا يػػزاؿ  ك 118نسػػاء متوحشػػات..." رجػػاؿ متوحشػػوف، ك )ذلػػك مػػا يقولػػو الليبيػػوف علػػى األقػػل(، كعيوهنػػا يف صػػدكرىا 

يقدـ ديودكر الصقلي بعض األمثلة الفاضحة يف زيارتو لؤلقواـ  الركماف، ك ىناؾ قصص أخرل ملفقة من قبل اإلغريق ك
                                                           
112

 G. Marcy, "Les survivances jurdiques de la parante maternelle dans la coutume du Maroc Central," 

Actes du Congres del'institut des Hautes Etudes Marocaines (Rabat, 1937), p. 33.   
113

 B.V.IV.10.12-24.  
114

 Yves Moderan, "Mythe et histoire aux dermiers temps de l'Afrique antique: A propos d'un texte 

d'Ibn Khaldun," Review Historique CCCIII 2 (Avril-Juin 2001): 327-337.  

 

  
115

 Geography XCIII.3.2. Later the transliteration became "MOORS".  "صارت الًتصبة اغبرفية فيما بعد "مغاربة     
 يشتكي بليٍت يف فقرتو االفتتاحية لدراستو عن ليبيا، "بلف أظباء أىلها كبلداهتا غَت قابلة للنطق باؼبرة عدا من قبل أىلها أنفسهم،" 116

 N.H. V.I. See Gustave Mercier, "La langue libyenne et la toponymie antique de l'Afrique du Nord," 

Journal Asiatique 105 (1924): 189-320.                                                                                                                                                           
117

 N.H. v.8.46.  
118

 Geography VIII.7; 135; Histories IV.191.  
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اػبيلونوفػػػاجيوف  ك(، ك)آكلػػػي السػػػم  Ichthyophagiىػػػم يتضػػػمنوف األخثيوفػػػاجيوف الػػػيت تعػػػيش جنػػػوب مصػػػر، ك
Chelonophagi  آكلػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػبلحف(، كالريزكفػػػػػػػػػػػاجيوف(Rhizophagi ك ،)اؽبايلوفػػػػػػػػػػػػاجيوف  )آكلػػػػػػػػػػػػي اعبػػػػػػػػػػػذكر

Hylophagi آكلػػػػػػػػي اػبشػػػػػػػػب(، ك(  السػػػػػػػػبَتماتوفاجيوفSpermatophagi ك ،)السػػػػػػػػتنيثوفاجيوف  )آكلػػػػػػػػي البػػػػػػػػذكر
Stnithophagi األكنكلوفػػػاجيوف  )آكلػػػي الطيػػػور(، كAcnclophagi حشػػػر السػػػيميوف )ذكم  ي اعبػػػراد(، ك)آكلػػػ

مػن اؼبسػػتبعد أف النػػاس نظػركا إُف أنفسػػهم فعػػبل  األنػوؼ اؼبسػػطحة( لكػػي يبػُت أف خطتػػو ال تسػػتند كليػة علػػى الغػػذاء، ك
  119على أهنم ىيلوفاجيُت )آكلي اػبشب(، أك سيميوف )مسطحة أنوفهم(.

إف َف  كتابػػان آخػرين تورطػػوا يف اؼبمارسػػة نفسػػها، كبالتػػاِف مػػن اؼبهػم مبلحظػػة أف   مػن السػػهل اصػػطياد ديػودكرس، ك ك   
لدل بطليموس األخثيوفاجيوف اػباصوف بو الذين يضع موطنهم يف الساحل األفريقػي  يكن على كبو منهجي صريح، ك

)حػػاملي  Logonporiيشػػَت بليػػٍت إُف اللوقونبػػوريُت  ك 120ىػػم "رجػػاؿ اػبيػػاـ." لديػػو السػػكينيتائيوف أيضػػان، ك الغػػريب، ك
نبػػا اظبػػاف يعنيػػاف "رجػػاؿ بثبلثػػة" أك "بلربعػػة  ، " كNisitaeالنيسػػيتائيوف  ، ك Nisicathaeالنيسػػيكاثيوف  الرمػػاح(، ك

جػاء خطػر عظػيم إُف جنػاح   ك 121لكػن ألف ؽبػم نظػر حػاد يف اسػتعماؿ السػهاـ." عيوف" ػػػػػ ليس ألهنم كػذلك فعػبل، ك
اؼبيبلديػػػػػػػػُت مػػػػػػػػن "شػػػػػػػػعب" معػػػػػػػػركؼ باسػػػػػػػػم الكوينكوهبينتػػػػػػػػانيوف الرابػػػػػػػػع  اإلمرباطوريػػػػػػػػة اعبنػػػػػػػػويب يف القػػػػػػػػرنُت الثالػػػػػػػػث ك

Quinquegentaneiمػػن الواضػػح أنػػو  ىػػي تعػػٍت ببسػػاطة "األقػػواـ اػبمسػػة"، ك ىػػي كلمػػة بالكػػاد تكػػوف بربريػػة، ك ، ك
 122ربالف، أك ارباد.

ـبتلفػة فحسػب األكركبيوف شعوب الصحراء مػن خػبلؿ مػداخل  العرب، ك الركماف، ك اإلغريق، ك َف ير اؼبصريوف، ك   
ىػذا ال  هبػب أال يكػوف مدىشػان ذلػك أهنػم خصصػوا أظبػاء ـبتلفػة ؼبػا رأكه، ك لكن من خبلؿ نظػرات ـبتلفػة أيضػان. ك ك

هبعلنػػػا نسػػػلم بػػػلف النػػػاس الػػػذين سبػػػت معػػػاينتهم احتفظػػػوا باألظبػػػاء نفسػػػها مػػػدركُت يف الوقػػػت نفسػػػو، طبيعػػػة مؤسسػػػاهتم 
ىنػاؾ أعػداد كثػَتة  ك 123لتغػَت يف اؼبػداخل إُف إزالػة كػل األظبػاء القديبػة تقريبػان.أشػار ا االجتماعية اؼبتغَتة، ك السياسية ك

، ك قبػل أك بعػد لػيس مثبطػا  جػاء ربطهػا بلنػاس آخػرين جػاءكا  من األظباء لدل الكتاب القدماء ال معٌت ؽبا عمليان اليـو
ثػَتة أكقػات ؿببطػة للعزيبػة مػع مػا كػاف للعلمػاء اغبػديثُت يف أحػواؿ ك لكنػو عقػيم يف حػاالت كثػَتة، ك للهمة فحسب، ك

قػػد أيخػػرب بطليمػػوس أك ىػػَتكدكت عػػن  يفػػًتض أف يكػػوف مهمػػة سػػهلة للغايػػة فيمػػا يتعلػػق بتعريػػف الظػػواىر الطبيعيػػة، ك
مػػن اتمػػل أف أصػػل أغلػػب مثػػل ىػػذه  قمػػم، أك أكديػػة. ك خلجػػاف، ك جػػزر، ك سلسػػلة جبليػػة، أك هنػػر، أك حبػػَتات، ك

لػيس لػػديهم  لكػن َف يكػػن لػدل الرحالػػة سػبب كجيػو ليكونػػوا دقيقػُت يف كصػف مػػا رأكه ك التقػارير قػائم علػػى حقيقػة، ك
بالتاِف فإف ربديد مكاف حبَتة تريتوف، يفًتض أهنا ذبمع مائي كبَت تفصػل  اؼبهارات أك أدكات كصف مكاف كجودىا، ك
تفػيض كلهػا عػرب أرض تفصػل علػى كبػو النيجػر الػيت  القػَتس، ك القػَت، ك ليبيا الشػرقية عػن الغربيػة، أك أهنػار النيقػرس، ك

                                                           
119

 B.H. III.15.I; 21.I; 23.I; 24.I-2; 28.1-2; 29.I. كخبصوص األظباء اليت أعطاىا اإلغريق لليبيُت بنظر:  

Olivier Masson, "Grecs et Libyens en Cyrenaique," Antiquites africaines 10 (1976): 49-62.  
120

 Geographia IV.8.2; IV.7.10.  
121

 N.H. VI.35.194-195.  
122

 Lionel Galand, "Les Quinquegentanei," Bulletin d'archeologie alggerienne IV (1970): 297-299.  
 
 

فسػػو مثػػل بربػػرم، يف األصػػل ىنػػاؾ أظبػػاء مهمػػة تعػػود يف أصػػلها إُف العػػاَف الكبلسػػيكي بقيػػت إُف الوقػػت اغبػػاِف تتضػػمن أفريقيػػا، كليبيػػا، كإثيوبيػػا، كالرببػػر )مػػن اعبػػذر ن 123
ريقيػة(. َف يشػر الليبيػوف القػدماء كال األثيوبيػوف إُف أنفسػهم هبػذه األظبػاء كَف يقػم الرببػر بػذلك لقػركف كثػَتة. كَف يكػن من اإلغريق، تشَت إُف شعب لغتػو القوميػة َف تكػن إغ

 لديهم اسم كاحد يرمز ؽبم بوصفهم شعب مستقل ألهنم َف ينظركا ألنفسهم على ىذا النحو. 
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لكػػي تػػزداد  ك 124غػامض مشػػاؿ أفريقيػػا عػػن غرهبػػا الػػيت أخػػذ منهػػا هنػػر النيجػػر اظبػو ثبػػت أنػػو يشػػكل ربػػد أكثػػر فبػػا هبػػب.
 البحػػػَتات، ك أحيانػػػان اؼبظػػػاىر الطبيعيػػػة مثػػػل اعببػػػاؿ، ك القبائػػػل، ك"األراضػػػي"، ك األمػػػور تعقيػػػدان فقػػػد أعطيػػػت اؼبػػػدف، ك

 العكس بالعكس.  صارت األعراؽ ألقابان ك بلة للتبادؿ، كاألهنار أظباء قا
يف بعػػػض  يبكػػػن أف يسػػػبب ربػػػط ؾبموعػػػة معينػػػة بػػػإقليم جغػػػرايف مشػػػاكل ألف بعػػػض اجملموعػػػات كانػػػت بدكيػػػة، ك ك   

َف يضػػع ـبتلػػف الكتػػاب األشػػخاص  األحيػػاف تقػػـو اجملموعػػات اؼبسػػتقرة، أك أجػػزاء منهػػا بالرحيػػل إُف أمػػاكن جديػػدة. ك
يف أماكن ـبتلفة فحسب بل يف أكقات أخرل كاف الكاتب نفسو يضع األشػخاص أنفسػهم يف أمػاكن ـبتلفػة. أنفسهم 

يف أربع مواضع ـبتلفة، معطيان ؽبم ما يظهر أهنا   Autoteles or Autolataeذكر بليٍت األكتوتيليُت أك األكتوالتيُت  ك
 ك 125بطليمػوس مكانػان خامسػان، يف اؼبغػرب مػرة ثانيػة. يعطػي كانػت كلهػا يف اؼبغػرب اغبػديث. ك أربع أماكن ـبتلفػة، ك

يف أمػػاكن ـبتلفػػة ككانػػت ـبتلفػػة أيضػػان عػػن األمػػاكن الػػيت   Pharousiiكػػاف لػػدل بطليمػػوس ؾبموعػػات مػػن الفاركسػػيُت 
.Perosiالبَتكسيُت  يعقد األخَت الوضع أكثر باػبلط بُت الفاركسيُت ك كردت لدل سًتابوف كبليٍت، ك

126  
]اإلسػػبلمي] بػػركزان متزايػػدان يف الصػػحراء نتيجػػة لتكػػيفهم مػػع رعػػي  127موعػػات البدكيػػة أثنػػاء العصػػر العػػريبأحػػرزت اجمل   

انتقل أناس آخركف إُف أماكن أخرل ليستفيدكا  ىم يف حاجة إُف أقاليم شاسعة توفر ؽبم مرعى مناسب ؽبا، ك اإلبل، ك
)يف  Awdaghustيبلحػػ  البكػػرم أف أغلػػب سػػكاف مدينػػة أكدىغسػػت  مػػن فػػرص العمػػل اؼبتػػوفرة يف ىػػذه األمػػاكن. ك

تطلب كجودىم ىناؾ رحلة كاملػة عػرب الصػحراء مػن الشػماؿ  ك 128آخرين من أفريقيا، اعبنوب اؼبوريتآف( كانوا زناتة، ك
ىػي  ك عاشػت ىػوارة طبقػان البػن خلػدكف حػوؿ برقػة، َف يكػن ىػذا اسػتثنائيان. ك مػن الشػرؽ إُف الغػرب، ك إُف اعبنوب ك

صػار  شػرع يف االسػتقرار ك لكن عرب بعضهم الصحراء فيما بعػد ك ، كمدينة ميناء يف قورينائية يف زمن الغزك اإلسبلمي
يف اؼبنعطػف الشػرقي لنهػر النيجػر. كتعػيش  the Songhay of Gaoىػم سػونقام قػاك  ، كKawkawجػَتاف كوكػو 

                                                           
كعػدة شػطوط صػغَتة فبتػدة بينهػا. كىػي منخفضػات ملحيػة سبتلػػئ  Melrhirعػة مػع شػط ميلػرىَت ال بػد أف حبػَتة تريتػونس تشػَت إُف شػط اعبريػد أك ردبػا لتلػك اجملمو  124

 ٔف، ينظر:دبياه األمطار يف الشتاء كالربيع، كليست سبامان اؼبظاىر اعبغرافية العظيمة اليت كصفها الكتاب القدماء. خبصوص البحث عن النيجر القد

C. K. Meek, "The Niger and the Classics: The History of a Name," Journal of African History I (1960): 

1-17.   
125

 N. H. V.I.5; V.I.9; V.I.17; VI.36.201.  

بوصفهم "شعب صغَت" يعيش أسفل الغايتوليوف، كمن اؼبفًتض أنو يعٍت أهنم كانوا منفصلُت عن  ,Geographia IV.6.6كقد كردكا لدل بطليموس يف 
 .الغايتوليُت. كبليٍت من ناحية ثانية يدعوىم األقول من بُت الغايتوليُت

86
 Ptolemy Geographia IV.6.6; Strabo Geography II.5.33; Pliny N.H. V.8.43, VI.35.195. 

 
 

ينهم عرب يدينوف اؼبناسب ىو العصر اإلسبلمي كليس العريب، ألف اؼبسلمُت حينما قدموا إُف مشاؿ أفريقيا كانوا يتللفوف من ـبتلف األعراؽ، كَف يكن من بالتعبَت  127
   باليهودية، أك اؼبسيحية، أك أم دين آخر. كأرجو االنتباه إُف ذلك يف ىذا اؼبوضوع. اؼبًتجم.

 
 

. 489ا أىل أفريقية، كبرقجانة، كنفوسة، كلواتة، كزناتة، كنفزاكة، ىؤالء أكثرىم، كهبا نبذ من سائر األمصار.." ص. يقوؿ البكرم: "..كسكاهن 128
 اؼبًتجم.

 ا حواِف برقة مدينة داخلية ال تطل على البحر، تقع كسط اعببل األخضر شرؽ بنغازم حبواِف مائة كلم، كاسم اؼبيناء بطوليمايس )طلميثة( يبعد عنه
 ن كلم، كىو شرؽ بنغازم حبواِف مائة كيلومًت. اؼبًتجم.عشري
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يف الشػػػرؽ   Zalaيف الوقػػػت نفسػػػو يف زلػػػو غػػػريب كيف الغػػػرب اؼب Aghmatىػػػوارة لػػػدل اإلدريسػػػي يف مدينػػػة أغمػػػات 
 تصل اؼبسافات بُت ىذه األمثلة إُف حواِف ألفُت ميل. ك 129اللييب.
ىي أحد فركع صنهاجة الكربل، كانت كاحدة من الفركع األقػل اسػتقراران، إف كانػت تقػارير  يبدك أف قبيلة ؼبطة، ك ك   

القػرف التاسػع اؼبػيبلدم( أف ؼبطػة كانػت تعػيش يف اعبانػب الشػرقي مػن الصػحراء يقػرر اليعقػويب )أكاخػر  اؼبراقبُت دقيقة، ك
يػػذكر ابػػن حوقػػل )أكاخػػر القػػرف العاشػػر اؼبػػيبلدم( أف إقلػػيم ؼبطػػة يف اعبانػػب الغػػريب مػػن  جبػػاؿ تيبسػػيت، ك بػػُت اؽبقػػار ك
افػػل العػابرة للصػحراء عنػػد كػانوا لػدل البكػػرم )أكاسػط القػرف اغبػادم عشػػر اؼبػيبلدم( يكمنػوف ؼبهاصبػة القو  الصػحراء، ك

اإلدريسػػي )أكاسػػط القػرف الثػػآف عشػػر اؼبػػيبلدم(  يتنػػاكؿ كػػل مػن البكػػرم ك ك 130نقطػة التػػزكد باؼبيػػاه يف الشػماؿ الغػػريب.
 ىػي بلػدة ربػت سػيطرة ؼبطػة يضػعها اإلدريسػي علػى هنػر السػوس يف اعبنػوب اؼبغػريب. ك ك Nul Lamta،131نوؿ ؼبطػة 

مػن ناحيػة ثانيػة يضػعهم ابػن  ث عشر اؼبيبلدم( على أهنم يقيموف يف "أقصى الغرب". كيوافق ياقوت )بداية القرف الثال
س قبائل صنهاجة الستة يف خط يبتد من الغرب إُف الشرؽ عرب  خلدكف )أكاخر القرف الرابع عشر اؼبيبلدم( بوصفهم طبي

لكن  يف  كد ىذا القوؿ يف مرجع ثاف. كيؤ  الصحراء اعبنوبية، كاضعان إياىم مشاؿ االنعطاؼ الشرقي لنهر النيجر سبامان ك
  132جباؿ األطلس. مرجع ثالث يعيدىم مرة أخرل إُف الشماؿ الغريب هبوبوف اؼبنطقة الواقعة بُت السوس ك

يػػدفع تلسػػيس صػػبلت بػػُت اجملموعػػات عػػرب اؼبػػداخل إُف  إف ؿباكلػػة تفكيػػك اؼبعلومػػات داخػػل مػػدخل كاحػػد صػػعبة، ك   
عػػبلكة علػػى ذلػػك جػػرت ؿبػػاكالت، بعضػػها موثػػوؽ هبػػا أكثػػر مػػن أخػػرل، فقػػد  التخمػػُت، ك اغبػػد الفعلػػي بػػُت التػػاريخ ك

توصل علماء قاموا بدراسة الكثَت من البشر من العينة نفسها مستخدمُت اؼبصػادر نفسػها إُف نتػائج ـبتلفػة يف كثػَت مػن 
وب كثَتة كردت يف اػبريطة ليس ىناؾ ؿباكلة حديثة متهورة لتتبع خريطة بطليموس حوؿ أفريقيا، رابطة شع األحياف. ك

مػا  فقط بالعصر العػريب بػل بشػعوب حديثػة مسػتندة بدرجػة كبػَتة علػى أسػلوب: يبػدك ىػذا االسػم مثػل ذلػك االسػم، ك
 133يزاؿ الكاتب سيء اغب  يدفع شبن ذلك.

                                                           
 .إف كاف الكاتب يقصد زكيلة فهي يف اعبنوب اللييب، كإف كاف يقصد زلو فهي يف كسط ليبيا يف اعبانب الشرقي من منخفض اعبفرة. اؼبًتجم  

129
 Corpus, pp. 68, 128-129, 326-327. 

ضع ـبوؼ تغَت فيو ؼبطة كجزكلة على الرفاؽ كيتخذكنو مرصدان لعلمهم بإفضاء الطريق إليو كحاجة ، يقوؿ: "..كىو مو 2البكرم: اؼبسالك...،  130
 . اؼبًتجم.847الناس إُف اؼباء فيو." ص. 

 . اؼبًتجم.853البكرم: ـ. س، ص.  131
132

 Corpus, pp. 22, 46, 67, 127, 174, 327, 331, 337. Louis Vivien de Saint-Martin, Le Nord de 

L'Afrique dans L'antiquite grecque et romaine, etude historique et geographique (Paris: Imprimerie 

Imperiale, 1863), p. 415,  

قرب اؼبكاف  Klimatides (IV.6.6)سبلفهم على األقل يف أناس يدعوىم بطليموس الكليماتايدس كيعتقد لويس فيفيُت أنو كجد اللمطيوف أك أ
  الذم كضعهم فيو ابن حوقل كالبكرم.

 
 كيبكن كجود أكثر ااكالت الكاملة اؼبوثوؽ هبا لًتتيب من صار من لدل: 133

Desanges, Catalogue, and Vivien de Saint-Martin, Le Nord. 

 5انًحاونت انحذيثت عٍ طشيكوكاَج 

W.F.G. Laroix, Africa in Antiquity: A Linguistic and Toponymic Analysis of Ptolemy's Map of Africa.  

 كمعها دراسة لرحلة أكفر، كبونت، كىانو:
 Ophir, Punt and Hanno (Saarbrucken: Verlag fur Enlwicklungspolitik, 1998), 

كتقػرر اؼبراجعػة يف اعبػزء اؼبطلعػة عليػو أكثػر مػن اؼبوضػوع  .The Journal of African Historyرحلة انتقادان قاسيان كمػا يف مراجعػة نشػرت يف كقد القت ىذه ال
حػػىت يف البحػػػث  حػػادالػػذم يتنػػاكؿ مصػػر كأفريقيػػػا الشػػرقية أف الكتػػاب "ؿبػػػبط القػػراءة علػػى كبػػػو ال يصػػدؽ، مقػػدمان ػػة عرضػػػية مػػن تفهػػم جػػػدير باالعتبػػار مقػػرف بػػػنقص 

علمػي اؼبنهجػي اؼبتبػع مػن قبػل العلمػاء التجرييب الذم يقود إُف فهم أساسي للغاية يف ؾباؿ التصوير الزييت التمثيلي، كاللغػة، كالثقافػة اؼبصػرية القديبػة، أك ألسػلوب البحػث ال
 يف ىذه اجملاالت." انظر:
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 مػػػا قبػػػل التػػػاريخ كالعلمػػػاء منقسػػػموف إُف أكلئػػػك الػػػذين يػػػركا أف عػػػددان مػػػن العبلقػػػات اؼبباشػػػرة تبػػػدأ أحيانػػػان يف فػػػًتة  ك   
أكلئػػػك الػػػذين يرفضػػػوف كضػػػع أيػػػة خطػػػوط ال سػػػيما بػػػُت  اغبديثػػػة، ك ك 134تتواصػػػل عػػػرب العصػػػور الكبلسػػػيكية، كالعربيػػػة

لكنها ترل فعبل تواصبل  ؾبموعات متشاهبة ك تتجاىل ؾبموعة كسطى قبائل ك العريب ك شعوب العصرين الكبلسيكي ك
يف مػػػا قبػػػػل التػػػاريخ أثيػػػػوبيُت صػػػحراكيُت، مث صػػػػاركا  Bovidianبالتػػػػاِف صػػػار رعػػػػاة اؼباشػػػية البوفيػػػػديُت  يف األعػػػراؽ، ك
 مػػػا قبػػػل التػػػاريخ غػػػايتوليوف يف الغػػػرب، ك Equidiansصػػػار أكويػػػديو  ك .Haratin and Tebuحػػػاراتيُت كتبػػػو 

جػرمء ؽبػذا الطػرح بعػض البوفيػديُت هبعػل توسػيع  ك 135تػوارؽ علػى التػواِف. فيمػا بعػد مغاربػة، ك جرمنتيػوف يف الشػرؽ ك
 Fulbe orاليػػـو اغبػػديثُت )فػػوليب أك فػػوالٓف  Peulsيهػػاجركف جنوبػػان مػػع زيػػادة جفػػاؼ الصػػحراء ليصػػبحوا بيػػولس 

Fulani،) ك .   136ىي ؾبموعة عرقية كبَتة متفرقة عرب غرب أفريقيا اليـو
ىنػػاؾ ؾبموعتػػاف تسػػتحقاف الػػذكر علػػى  ب فعػػبل، ككيبػػدك أف التتػػابع العرقػػي يف الصػػحراء الشػػرقية أكضػػح منػػو يف الغػػر    

الػيت تػوفر تواصػبل بػُت العصػرين  Laguatanكجو اػبصػوص: اعبرمنتيػوف الػذين يبتػدكف عػرب العصػر الكبلسػيكي، كلواتػو 
كتاب  تناكؿ اعبرمنتيُت  الذين كاف ىَتكدكت أكؿ من ذكرىم سًتابوف، كبليٍت، ك العريب ]اإلسبلمي[. ك الكبلسيكي ك

البيزنطي؛ عاشوا يف فزاف حيث مارسوا الزراعة على طوؿ كدياف مركية على كبو جيد،  خبلؿ العهدين الركمآف كآخركف 
كػػػاف اعبرمنتيػػػوف، نسػػػبة  ك 137تشػػػَت اغبفريػػػات اغبديثػػػة إُف أف حضػػػارهتم بػػػدأت كبػػػو طبسػػػمائة سػػػنة قبػػػل ىػػػَتكدكت. ك

فيمػا  ا كػانوا مصػدر العقيػق األضبػر القرطػاجي، كردبػ لعاصمتهم جرمة، يف كسط ما كاف يوجد من التجارة الصػحراكية ك
يبػػُت الػػدليل األثػػرم كصػػوؿ اعبػػرمنتيُت إُف قمػػة ؾبػػدىم يف القػػرف األكؿ  بعػػد حػػاربوا الركمػػاف مث عقػػدكا سػػبلمان معهػػم، ك

ُت باربػاد ردبػا صػاركا، يف ذلػك الوقػت تقريبػان، مػرتبط بدأ اكبطاطهم يف القرف الرابػع أك اػبػامس اؼبيبلديػُت، ك اؼبيبلدم، ك
 اللقواتيُت ]لواتو[ بوصفهم حلفاء.

 Leuathae, Louta, andردبػػا كػػاف اربػػاد اللقػػواتيُت ]لواتػػو[ )ككردت بصػػيغ أخػػرل: ليوثػػام، كلوتػػا، كلواتػػو  ك   

Lawata ) ىو ؾبموعة القبائل األساسية نفسها اليت يدعوىا الركماف األكستوريآف، الذين شرعوا يف مهاصبة اإلمرباطورية
يبتػد كجػود بعضػها مثػل النسػامونيُت  تونسػية، ك طرابلسية، ك تضمنوا ؾبموعات من أقاليم قورينائية، ك ـ، ك 363 سنة

ردبػػا كانػػت القبائػػل الصػػميمة يف عمليػػة ىجػػرة بطيئػػة كبػػو الغػػرب بػػدأت بسػػبب تػػدىور الظػػركؼ  إُف زمػػن ىػػَتكدكت. ك
ل انػػدمج اعبرمنتيػػوف يف االربػػاد اللقػػوايت ]اللػػوايت[ إُف ىػػ 138لكػػن َف يصػػل العلمػػاء إُف إصبػػاع حػػوؿ ىػػذا األمػػر. البيئيػػة ك

                                                                                                                                                                      
Jacke Phillips, "Rereading Ptolemy's Map," Journal of African History 40,no. 3 (1999): 478.  

 كتعد تعليقاهتا مناسبة للصحراء كألفريقيا الغربية أيضان.   
 الوسطى ىي التسمية اؼبناسبة ىنا كبالتاِف تكوف اعبملة: العصور الكبلسيكية كالوسطى كاغبديثة.   اؼبًتجم. 134

135
 Gabriel Camps, Les Civilisations Prehistoriques de L'Afrique du Nord et du Sahara (Paris: Doin, 

1974), pp. 346-347. Also Encylopedie Berbere II, 176-78; III, 407-408. 
136

Amadou Hampate Ba and G. Dieterlan, "Les fresques d'epoque bovidienne du Tassili n'Ajjer et les 

traditions des Peul: Hypothese d'intepretation," Journal de la Saociete des Africanistes 36 (1966): 151-

157. 

اِف غَت تشاهبان كثيقان بُت الطقوس كالشعائر اؼببينة يف بعض من الرسـو الصخرية كتلك اؼبتبعة فيما بُت بيوؿ الوقت اغب Ba and Dieterlanكيرل با كديًتالف  
  . كقد حييت أطركحتهما بوصفها متللقة كمضحكة يف الوقت نفسو.The non-Islamic Peul of modern times اؼبسلمُت 

137
 C.M.Daniels, "Excavation and Fieldwork amongst the Garamantes," Libyan Studies 20 (1980): 45-

61. 

 

 

 
138

 D. J. Mattingly, "The Laguatan: A Libyan Tribal Confederation in the Late Roman Empire," Libyan 

Studies 14 (1983): 96-108. كخبصوص اعبدؿ ضد اؽبجرة ينظر:  
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 ، أك كليهمػا؟ كThe Kel Ahggarالشماؿ منهم، أك ىل انتقلوا جنوبان كبو الصحراء الوسطى ليصبحوا الكل أىقػار 
بالنسبة للعرب ]اإلسبلـ[ مػا تػزاؿ تعػد عاصػمة فػزاف حينمػا كصػلت أكؿ  Garama or Jarmaكانت قرامو أك جرمو 

مع أف الكتاب العرب يشَتكف إُف جرمػو إُف  لكن كانت أياـ اعبرمنتيُت معدكدة، ك ـ، ك 643ش اإلسبلمية سنة اعبيو 
كحاربػػػت لواتػػػو  العػػػرب مث التحقػػػوا هبػػػم لنشػػػر  139غايػػػة القػػػرف الرابػػػع عشػػػر اؼبػػػيبلدم فػػػإهنم بالكػػػاد يػػػذكركف اعبػػػرمنتيُت.

كػػاف  ك 140سػيما ىػوارة الػػذين صػاركا متفػػرقُت عػرب مشػػاؿ أفريقيػا.القبائػػل اؼبتفرعػة عنهػػا ال  ىػم كػػانوا زناتػو ك اإلسػبلـ. ك
أحفادىم يسيطركف على مشاؿ أفريقيػا مػن اغبػدكد اؼبصػرية إُف جبػاؿ األطلػس حػىت الغػزك اؽبػبلِف يف القػرف اغبػادم عشػر 

 الذم غَت فعبل تركيبة اإلقليم العرقية.
َف يػربز  فإف حرسو اؼبتقػدـ َف يتجػاكز حػدكد تػونس اغباليػة، كإذا ىاجر االرباد اللقوايت ]اللوايت[ فعبل كبو الغرب،  ك   

إُف غايػة  على األقل َف يتحدث الركمػاف عػن شػيء مػن ذلػك مت خػبلؿ العصػر البيزنطػي ك ارباد قبلي كبَت يف الغرب، ك
ٓف ينحصػػػر جػػػزء مػػػن اؼبشػػػكلة يف كجػػػود ثغػػػرة يف اؼبصػػػادر بػػػُت بطليمػػػوس يف القػػػرف الثػػػا العصػػػر العػػػريب ]اإلسػػػبلمي[. ك

اؼبصدر الوحيػد اؼبهػم ىػو أميػانوس مارسػيلينوس الػذم  كوريبوس يف القرف السادس اؼبيبلدم، ك برككوبيوس ك اؼبيبلدم ك
لسػػوء اغبػػ  ىنػػاؾ  ك 141عقليػػة مبدعػػة يف التػػاريخ بعػػد قػػركف مػػن القحػػط، يصػػفو أحػػد اؼبػػؤرخُت بلنػػو "ظهػػور مػػدىش" ك

ثبلثُت كتابان من ؾبموعتو الرائعة اليت فقػدت منهػا الثبلثػة  د كفصبلف صغَتاف فقط يتعلقاف بشؤكف مشاؿ أفريقيا من كاح
)اؼبغرب اغبديث( يف  Mauretania Tangitaniaكاف اإلقليم الذم أظباه الركماف موريتانيا تاقبيتانيا  عشر األكُف. ك

 دأت عملية التقلص، كالركن اعبنويب الغريب األقصى من اإلمرباطورية أحد األماكن األكُف الذم زبلت عنو ركما حينما ب
َف يػػتبلش الغػػايتوليوف أك وبولػػوا أنفسػػهم إُف  امتػػدت الصػػحراء إُف مػػا بعػػدىا مػػن أرض ؾبهولػػة إُف أرض ؾبهولػػة سبامػػان: ك

ال برككوبيوس اللذاف َف يقلقهمػا تفتػت اؼبغػرب إُف  َف يعط ال أميانوس مارسيلينوس ك أناس آخرين، بل اختفوا فقط. ك
كوريبوس الذم قدـ فعبل قائمة مفيدة لقبائل َف يلت أم منها فبا بعد منطقة تونس اغبديثة، موفران ال   كحدات صغَتة، ك

 االنتقاؿ الضركرم من اؼبدخل الثآف إُف اؼبدخل الثالث يف الغرب.
إذا القػى العلمػاء بعػض النجػاح يف تتبػع شػعوب الشػرؽ، إف َف يكػن حػىت شػعوب الغػرب، فػإف ىػذا ال يفسػر ؼبػػاذا  ك   
تكمػػػن السػػػمة األكثػػػر كضػػػوحان لشػػػعب مػػػا يف مظهػػػره  ك هػػػر الليبيػػػوف األقػػػدموف ـبتلفػػػُت كثػػػَتان عػػػن صػػػنهاجة العػػػرب.يظ

الثالث.  اػبارجي خاصة تلك اليت تتعلق باللباس حيث كاف ؽبا تلثَت ـبيب لآلماؿ بسبب الفجوة بُت اؼبدخلُت الثآف ك
صػػػوركف رجػػػاؿ القبائػػػل الليبيػػػة مرتػػػدين غطػػػاء العػػػورة أك حػػػىت كػػػاف اؼبصػػػريوف القػػػدماء، يف اؼبػػػدخل األكؿ، كثػػػَتا مػػػا ي ك

                                                                                                                                                                      
Moderan, "Mythe," Revue Historique, 321-325. 

 ربدث اؼبسعودم، كاؼبقدسي عن اعبرمنتيُت على كبو ـبتصر يف القرف العاشر اؼبيبلدم؛ ينظر:                                  139
Corpus, pp. 31, 54, and 379. 

 رجعت لكتاب اؼبقدسي "نزىة اؼبشتاؽ..." كَف أفلح يف كجود أم إشارة لديو عن اعبرمنتيُت. اؼبًتجم.
 .Corpus, ppيذكر  البكرم، كاإلدريسي، كابن أيب زرع أف اللواتيُت كاؽبواريُت يعيشوف يف بلدات يف اؼبغرب، أك يف اعبزء الغريب من الصحراء ) 140

، (Histoire I p. 231(. كينظر ابن خلدكف إُف لواتو على أهنا كاحدة من القبائل الكربل، كلكنو يسمي ىوارة "بدك كجبناء" )246 ,128 ,68
 يا من اؼبغرب.كطبقان لو كاف اؼبصراتيوف، كىم فرع من ىوارة، منهمكوف يف ذبارة بُت مصر، كأفريقيا، كالسوداف الغريب يف اعبانب اآلخر من مشاؿ أفريق

 يف  كتاب:  Harold Mattingly أقتبس ىاركلد ماتنقلي 141
Michael Grant, The Ancient Historians (New York: Charles Scribner's Sons, 1970), p. 362.  

 كىي:( .R.Gيشار لو الحقان ) Res Gesiae ، كتوجد الفصوؿ ذات الصلة عند أميانوس مارسيلينوس

 XXVIII.6.4-13 and XXIX.5.2-56. 
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كثػَتان مػا كػاف رجػاؿ اؼبرتبػة العليػا  كانت اؼببلبس تعٍت اؼبنزلػة، ك كاف جراب العضو الذكرم شائعان، ك يتبخًتكف عراة؛ ك
الناحية العملية  كاف كل الرجاؿ من يصوركف يف أردية مفتوحة، منزكعة اغبزاـ مصنوعة من جلود اغبيوانات اؼبتوحشة. ك

  142ؽبم غبى قصَتة مستدقة الطرؼ أك غبى صغَتة مشذبة )عثانُت(.
 يبػػدك أف كػػل الليبيػػُت ، يف الػػزمن الػػذم ظهػػر فيػػو الكتػػاب الكبلسػػيكيوف، كػػانوا يرتػػدكف شػػكبل مػػا مػػن اؼببلبػػس. ك ك   

عػػاش األدرماخيػػديوف  بػػس. ككانػت إحػػدل السػػمات القليلػػة فعػػبل الػيت كجػػد ىػػَتكدكت الليبيػػُت يشػػًتكوف فيهػا ىػػي اؼببل
Adyrmachidaeىي قبيلة ليبية تقطن على اغبدكد اؼبصرية، مثل اؼبصريُت يف كل شػيء "عػدا أهنػم كػانوا يلبسػوف  ، ك

حػػػدد ىػػَتكدكت، يف فقػػػرة أخػػػَتة "أف النسػػػاء  أنػػواع اؼببلبػػػس نفسػػػها الػػيت كانػػػت تلػػػبس يف كػػػل مكػػاف آخػػػر يف ليبيػػػا". ك
 143مطلية بصبغ أضبػر )الفػوه( بوصػفها مبلبسػهن اػبارجيػة." ت عذب منزكعة الشعر كالليبيات يرتدين جلود ماعز ذكا
فبلحُت  يذكر سًتابوف مبلبس مصنوعة من جلود كاف يستعملها جنود مشاة موريتانيُت ك كَف يصف مبلبس الرجاؿ، ك

يف اللبػػػاس بصػػػفة  ىػػػو يتفػػػق مػػػع ىػػػَتكدكت يف أف الليبيػػػُت متشػػػاهبوف األفػػػاعي، ك نوميػػػديُت للحمايػػػة ضػػػد العقػػػارب ك
  144عامة."
قشور بيض النعاـ مػع  الغريبة أحيانان اؼبزينة بالريش ك آخركف على تسروبات الشعر األنيقة ك كذلك علق ىَتكدكت ك    

وبلقػوف شػعر رؤكسػهم مػن  Macaeكػاف اؼباكػام  ترؾ أجزاء أخػرل تتػدُف علػى كبػو طليػق، ك حلق أجزاء من الشعر ك
يبقػوف  اعبانػب األيسػر مػن رؤكسػهم ك Maxyesوبلػق اؼباكسػس )األمػازيغ(  طػويبل، ك يًتكػوف شػعر الوسػط اعبوانب ك

 Auseesيًتكػو األكسػيس  شػعرىم طػويبل يف اػبلػف، ك Machlyesيًتؾ اؼبػاخليس  على شعر اعبانب األيبن ناميان، ك

كنػك رؤيػتهم يلمػس بعضػهم يبلحػ  سػًتابوف يف تعليقاتػو علػى رجػاؿ موريتانيػا "إنػو نػادران مػا يب ك 145طويبل يف اؼبقدمة.
الوجػو،  ال يوجػد غطػاء للػرأس ك ك 146بعضان أثناء السَت خوفان من تلثَت ذلك السليب على بقاء زينة شعرىم متماسػكة."

لدل كوريبوس، يف هناية العصر الكبلسيكي، كصف حي للمحػاربُت يف كامػل لبػاس اؼبعركػة: "َف يتػزين اؼبغاربػة بلرديػة  ك
ىػػػو رداء فضػػػفاض تلبسػػػو فػػػرقهم اؼبتوحشػػػة يف اؼبعركػػػة...  أنفسػػػهم بلحزمػػػة ملبسػػػة بػػػلزرار، كَف وبيطػػػوا  ذات أكمػػػاـ، ك

ىو قطعة من قماش مثبتة بعقدة صلبة، ربيط برؤكسهم  كغطاء خشن، يتدُف من بنيتهم الرفيعة، ينحدر من أكتافهم؛ ك
 الرداء الفضفاض ؿبل جلود اغبيوانات كإذا حل  ك 147 بواطن أقدامهم الربنزية مسندة بنعاؿ مغربية خشنة." البشعة، ك

 كانت قطعة القمػاش تلػف حػوؿ الػرأس يف شػكل إطػار، ك جراب الذكر فإف غطاء الرأس ىو الذم لو شهرة خاصة، ك

                                                           
142

 Bates, The Eastern Libyans, 

 . كخبصوص مقارنة مهمة يراجع:129-118كيظل ىذا الكتاب مصدران مهمان للغاية. كخبصوص كصفو للباس اللييب ينظر: ص ص. 
F. Lecorre, "Le vetement dans L'art rupestre nord-africain et saharien," Travaux Laboratoire 

d'Anthropologie et de Prehistoire de Mediterranee Occidentale 8 (1984): 1-56. 
143

 Histories IV.168; 189.  
144

 Geography XVII.3.7; 3.11.  

 كطبقان لسًتابوف "يستعمل بعض الربابرة يف ىذا اعبزء من العاَف أيضان جلود األفاعي كالسمك بوصفها أغطية كأغطية أسرة.
145

 Histories IV.175; 180; 190,  

 اؼبًتجم. .129، 123، 120الدكيب: الكتاب الرابع من تاريخ ىَتكدكت، ص ص. 
146

 Geography XVII.3.7,  

 . اؼبًتجم.99الدكيب: الكتاب السابع عشر )كصف ليبيا كمصر(، ص. 
 

147
 Zarini, Berberes,p. 124,  

 . اؼبًتجم.50كوريبوس: ترصبة اعبرارم، ؿبمد، ملحمة اغبرب الليبية الركمانية، ص. 
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 اليعقويب، ربوؿ من عمودية إُف أفقية ك كانت ىذه القطعة يف كقت ما بُت كوريبوس ك لكن ال تغطي الوجو أك الفم، ك
 لكن بوصفها لباسان يوميان.  فحسب كازبذت ليس للمعركة 

تبقى كذلك اليـو بُت التوارؽ،  ليس النساء شارة صنهاجة اؼبميزة ك صار استعماؿ اغبجاب أك اللثاـ من الرجاؿ ك ك   
ىػو  تطػرؽ اليعقػويب، مػن ناحيػة ثانيػة، ك الركماف رجاؿ الصحراء بوصفهم البسي لثػاـ، ك َف يذكر الكتاب اإلغريق ك ك

معتػادكف  عريب يلقي نظرة على بربر الصحراء، إُف "قـو يقاؿ ؽبم أنبياء صنهاجة ليس ؽبم مسػاكن دائمػة، كأكؿ كاتب 
يقدـ ابن حوقل تفسَتنا لذلك قائبل: "إهنم ينظركف إُف الفم خبجل مثلػو يف ذلػك  ك 148على تغطية كجوىهم بالعمائم."

ا ينبعث منو، حسب رأيهم، لو رائحة أسوأ فبا ينبعث مثل األعضاء السرية، بسبب ما يصدر منو من ـبرجات، دبا أف م
كفقان للبكرم،  من الناحية الواقعية يرد اللثاـ لدل كل كاتب عريب الحق تناكؿ صنهاجة. ك ك 149من األعضاء السرية."

قتػل ىكػذا إذا  ال يبيػز الرجػل قريبػو أك صػديقو إذا َف يكػن متلثمػان، ك "ال ينزعوف اللثػاـ ربػت أم ظػرؼ مػن الظػركؼ، ك
  150أزيح لثامو ال يستطيع أم شخص التعرؼ عليو إُف أف يعاد كضع اللثاـ عليو." أحدىم يف معركة ك

 قػػد قيػػدمت عػػدة اقًتاحػػات مهمػػة تفسػػر ظهػػور اللثػػاـ، يقػػوؿ أحػػدىا أف العػػرب كػػانوا يتلثمػػوف يف اؼبعركػػة عػػادة، ك ك   
ىػػي أف أكلئػػك الرببػػر الػػذين كػػاف ؽبػػم اتصػػاؿ مباشػػر اؼبشػػكلة مػػع ىػػذا التفسػػَت  صػػارت ىػػذه العػػادة شػػائعة بػػُت الرببػػر، ك

الوسػطى العميقػة  لكػن ازبػذه صػنهاجيو الصػحراء الغربيػة ك ىم أىل اؼبغرب، َف يتخذكا اللثاـ، ك باعبيوش اإلسبلمية، ك
تبُت ىناؾ اقًتاح آخر قائم على حاالت قليلة يف الفن اؼبصرم القدٔف يظهر أهنا  الذين كاف لديهم اتصاؿ ؿبدكد هبم، ك

ردبا احتوت الشعائر الدينية اليت تبجل األسبلؼ على عنصر التلذذ بارتداء لبػاس اعبػنس  زعماء ليبيُت بلباس نسائي. ك
إذا كػػاف اللثػػاـ يعػػد لباسػػان أنثويػػان فػػإف اسػػتعمالو مػػن قبػػل الرجػػاؿ يبكػػن رؤيتػػو بوصػػفو بقػػاء ؽبػػذه اؼبمارسػػة، كمػػن  اآلخػػر، ك

َف  سيكيُت مثل ىذه العادة سبر دكف تعليق، أكلئك اؼبراقبوف الذين كاف ؾبتمعهم أبويػان كاؼبستبعد جدان ترؾ اؼبراقبُت الكبل
غريػػب، أك منحػػريف السػػلوؾ، أـ ىػػل علينػػا  يكونػػوا ضػػد تصػػوير رعايػػاىم إُف اؼبػػدل الػػذم يظهػػرىم يف شػػكل دخيػػل، ك

 صنهاجة؟االفًتاض أف اللثاـ اختفى أثناء عصر اؼبدخل الثآف الطويل فقط ليظهر ثانية مع 
مشسػها،  يعتقد اؼبراقبوف اغبديثوف أف لباس اللثاـ خدـ أغراضنا عملية مهمة بوصفو أداة ضباية من ريػاح الصػحراء ك ك   
لكن مازلنا قبهل ؼباذا  ىذه تفسَتات معقولة، ك بوصفو آلية دفاعية مبلئمة يف ؾبتمع يتميز بقواعد سلوكية صارمة، ك ك

تًتاكح التفسَتات التقليدية يف مػداىا مػن اؼبشػكوؾ يف  التاسع اؼبيبلديُت. ك السادس ك ظهرت ىذه اؼبمارسة بُت القرنُت
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 Corpus, p. 22. 
 . اؼبًتجم.360اليعقويب: كتاب البلداف، ص. 

149
 Corpus, p. 49.  

    . اؼبًتجم.99ابن حوقل: صورة األرض، ص. 
توُف الكشف  , Ca Da Mostoكثبت أف ىذا التفسَت متكرر جدان، فهو يظهر بعد ذلك خبمسمائة سنة يف تقرير لرباف إيطاِف اظبو كا دا موستو 

"ألهنم يقولوف إف الفم شيء هبيمي، ذلك أنو يصدر دائمان نفسنا  "flap5عن اؼبناطق الساحلية من الصحراء للربتغاليُت. كيبلح  بعد كصف الػ "غطاء 
 كركائح كريهة كلذلك هبب أف يغطى، كال يكشف مثلو يف ذلك مثل الكفل )العجيزة( تقريبان."

 م.. اؼبًتج99العورة." ص. يقوؿ ابن حوقل: "...كيزعموف أف الفم سوءة تستحق السًت كالعورة ؼبا ىبرج منو إذ ما ىبرج منو عندىم أننت فبا ىبرج من 

The Voyages of Cadamosto and Other Documents on Western Africa in the Second Half of the 

Fifteenth Century, ed. And trans. G.R. Crone (Nendeln, Liechtenstein: Kraus Reprint Ltd., 1967), p. 19  
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 Corpus, pp. 75-76, 

 . اؼبًتجم.865البكرم: اؼبسالك...، ـ. س، ص. 
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بػُت التػوارؽ متلصػلة لػبس  اؼبغاربػة الػذين كانػت العػداكة بيػنهم ك اسػتعمل بعػض العػرب ك صحة نسػبها إُف السػاذجة، ك
ج امػرأة أقبػب منهػا أطفػاال بشػعوف عبػؤكا طبقان لركاية ما كاف سلف البسػي اللثػاـ، شػيطاف تػزك  اللثاـ أداة سخرية هبم، ك

حينمػا خسػر  ليس الرجاؿ، ك إُف تغطية كجوىهم. كتدعي قصة شائعة بُت نساء التوارؽ بلف النساء كن يلبسن اللثاـ ك
ىناؾ قصة ملفقة أكثر إهبابيػة تػدكر  أبلغوىم دبواراة كجوىهم خجبل، ك الرجاؿ معركة كبَتة رمى النسوة عليهم نقاهبن ك

بعػد اؽبزيبػة أمػاـ اؼبشػركُت ىػرب بعضػهم إُف مشػاؿ  ا حوؿ القتاؿ من أجل نشر اإلسبلـ يف اليمن منذ بداياتػو، كأحداثه
قد أعطي  مهما كاف أصل اللثاـ، فإنو من النادر أف نصل إُف حقيقة ؼباذا تلثموا بو؟ ك أفريقيا منقبُت بوصفهم نساء. ك

ـ إُف إقلػيم كاحػة تػوات ]اعبزائػر[  1447ر إيطاِف كصػل سػنة ىو  تاج ، كAntoine Malafanteأنطوين ماالفانيت 
مػػا  ىكػػذا دكف سػػؤاؿ. ك 151األكثػػر مباشػػرة: "كرثنػػا ىػػذه العػػادة عػػن أسػػبلفنا." يف كسػػط الصػػحراء، التفسػػَت األسػػهل ك

لػو كػاف  ككيف ناؿ اللثاـ مثل ىذا االنتشار الواسع يف فًتة قصَتة جدان من الزمن أحػد أسػرار التػاريخ حػىت  يزاؿ ؼباذا ك
  152من اؼبستبعد أف تكوف موضوعان ؼبسلسبلت تلفزيونية".

تتماشى صورة  كانت صورة الصنهاجي الصحراكم يف لثامو تزداد صباال بدرجة كبَتة إذا كاف فبتطيان ذركة بعَته؛ ك ك   
ة بدك يف األغلب يعيشوف كفقان ؽبَتكدكت كانت أقواـ ليبيا الشرقي اللثاـ بعضها مع بعض يف اؼبصادر العربية، ك اإلبل ك

 153كاف األطلنطيوف الذين يعيشوف جنوبان يف عمق الصحراء "ال يلكلوف أم شيء حي أبدان،" اللنب، ك على اللحم ك
يقرر بوليبيوس  َف يذكر ىَتكدكت اإلبل. ك من اؼبرجح أنو إشارة إُف رعاة استند طعامهم على منتجات لبنية، ك ك

Polybius الثَتاف، ك كؿ قبل اؼبيبلد أنو كاف يوجد يف أفريقيا "عدد ىائل جدان من اػبيوؿ، كالذم عاش يف القرف األ 
من اؼبؤكد أهنا حجة كاىية، مستمدة من  اؼباعز ما هبعلٍت أشك يف كجود عدد فباثل لو يف بقية العاَف كلو، ك الغنم، ك

تليت أكؿ إشارة إُف  ك 154لئلبل"، ضد االستخداـ الواسع االنتشار  an argumentum ex silent صمت اؼبصادر
عشرين  الذم يصرح بلف يوليوس قيصر استوُف على اثنُت ك Bellum Africumاإلبل من مؤلف حرب أفريقيا 

افًتض علماء حديثوف يف فًتة ما أف  ك Thapsus.155ؽ. ـ يف عمليات حدثت قبل معركة ثابسوس  46حيوانان سنة 
 ببلد العرب مث جلبت فيما بعد إُف مشاؿ أفريقيا أثناء العصر الركمآف، ك اإلبل من ذكات السناـ الواحد استلنست يف

تبُت حديثان، من ناحية ثانية، أف اإلبل العربية )ذكات السناـ الواحد( الربية كانت حيوانات ؿبلية )موجودة أصبل( يف 
  156ردبا يف األلف الثآف قبل اؼبيبلد.إف يكن متلخرنا عن ببلد العرب،  من اؼبرجح أهنا استلنست ىناؾ، ك مشاؿ أفريقيا ك

                                                           
 توجد "رسالة أنتوين ماالفانيت " يف: 151

 Crone, Voyages of Cadamosto, p. 87. 
 :خبصوص أخذ عينات من تفاسَت اللثاـ، ينظر 152

Boubou Hama, Recherche sur l'histoire des Touaregs Sahariens et Soudanais (Paris: Presence 

Africaine, 1967), p. 125; J. Nicolaisen, The Ecology and Culture of the Pastoral of Tuareg 

(Copenhagen: The National Museum, 1963), pp. 14, 34; Lotd Cabot Briggs, Tribes of  the Sahara 

(Cambridge: Harvard University Press, 1967), pp. 129-130; Norris, Saharan Myth, pp. 39, 41, 68-69.  
153

 Histories, IV.191.  

ة ...طعامهم حدث خطل طباعي كىو بدؿ كضع رقم اؼبصدر بعد صبلة "ال يلكلوف أم شيء حي أبدان" كضع الرقم بعد رأم الكاتب الذم ينتهي جبمل
 . اؼبًتجم.                                                   126على منتجات لبنية، كمت التصحيح. ىَتكدكت: ترصبة الدكيب، ؿبمد، ـ. س، ص. 
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 Histories XII.3. 
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يبدك أف اؼبراقبُت الكبلسيكيُت َف ينتبهوا إُف كجود البعَت حىت زمن قيصر، ألهنم َف يفهموا أبدان أهنػا كانػت مصػدران  ك   
يػدرؾ سالوسػت يف كصػفو  ك 157يتعرض كل من بوليبيػوس كسػًتابوف للبػدك مػن دكف ذكػر لئلبػل. من مصادر الغذاء، ك

يف كل دكاخل مشاؿ أفريقيا غَت اؼبتحضرة نسبيان صػارت أكثػر قابليػة  الصحراء أف "ىذه الندرة يف اؼبياه، ىنا ك للحياة يف
لكن مرة ثانية ال ذكر  ك 158غبـو اغبيوانات الربية،"  للتحمل عن طريق تعود النوميديوف على اغبياة أساسان على اللنب ك

 ك Count Romanusحػاكؿ كونػت ركمػانوس  بػل يف سػياؽ مهػم. كيتنػاكؿ أميػانوس مارسػيلينوس فعػبل اإل لئلبػل. ك
كػاف ذلػك يعػد  ـ )بإخفاؽ( اغتصاب أربعة أالؼ صبل من مدينة لبده العظمػى ك 370ىو موظف ركمآف شرير سنة 

فيما بعد يصف برككوبيوس ككوريبوس نطاقات دفاعية أقامها اؼبغاربة الػذين  ك 159عددان مرتفعان بدرجة ال يصدقها عقل.
  160اؼبشاة. شكلوا إبلهم على كبو جانيب كاضعُت إياىا يف دكائر مؤلفة من  اثٌت عشر بعَتان لتعيق تقدـ الفرساف ك

كفقػػان للبكػػرم يسػػتطيع ملػػك صػػنهاجة تػػُت  ك ؛exponentiallyصػػارت أنبيػػة اإلبػػل لػػدل الكتػػاب العػػرب رمزيػػة  ك   
ؼبعركػػة كأنػػزؿ ذات مػػرة طبسػػُت ألػػف ىجػػاف دعمػػان ألحػػد يركتػػاف ابػػن كيسػػنو ابػػن نػػزار إنػػزاؿ مائػػة ألػػف ىجػػاف يف أرض ا

ذلػك مػن خػبلؿ مبلحظػة اليعقػويب أف  األكثر أنبية أف اإلبل صػارت مصػدران لغػذاء البػدك الصػحراكيُت ك ك 161حلفائو.
يواصل ابن حوقل،  ك 162صنهاجة "تعتمد يف غذائها على اإلبل، ألنو ال ؿباصيل لديهم مثل القمح أك أم نوع آخر."

اإلدريسي ترديد ما عرب عنو اليعقويب، مبلحظُت صبيعان اعتماد صنهاجة على اإلبػل، بلغػة شػبيهة بلغػة ابػن  م، كالبكر  ك
 يعيشػوف علػى اللحػم ك البذر، أك اإلنتػاج؛ تتػللف فبتلكػاهتم مػن اإلبػل فقػط، ك أيب زرع "ىم أناس ال يعرفوف اغبرث، ك

  163خبزان."ردبا تنقضي حياة اؼبرء دكف أف يلكل  اللنب، ك
 بشػػكل تقليػػدم ميػػز العلمػػاء، يف اعبػػداؿ الػػدائر حػػوؿ اإلبػػل يف مشػػاؿ أفريقيػػا، فًتتػػُت: قبػػل اإلبػػل كمنػػذ ظهورىػػا، ك ك   

ىي حقيقة تارىبية ال يبدك اآلف أهنا  كانت نقطة النقاش اؼبهمة تتعلق بالزمن الفعلي الذم جلبت فيو اإلبل من آسيا، ك
 اؼبصػػادر يف حػػدكد الػػزمن الػػذم شػػرع فيػػو الركمػػاف يف السػػيطرة علػػى مشػػاؿ أفريقيػػا، كدبػػا أف اإلبػػل ظهػػرت يف  ك حػػدثت،
لكػن تظهػر نظػرة ثاقبػة أف ىنػاؾ  كجودىا َف يكن مشكلة يف العصر الكبلسيكي فما بالك بالعصر العريب ك بالتاِف فإف

 ة االسػتئناس كانػت قيػد اإلقبػاز، كثبلثة عصور: َف تيذكر اإلبل باؼبرة يف العصر األكؿ على الرغم مػن احتماليػة أف عمليػ
اسػتحكامات  لكن يف سياؽ اغبرب بوصػفها حيوانػات نقػل ك كانت اإلبل يف العصر الثآف تذكر من حُت إُف آخر، ك

هبسػد العصػر الثالػث  تبدك من أدلة أخرل )ألواح عليها كبت نافر( أهنا استعملت يف اغبرث )عبر ااريػث(، ك حية، ك
يػلكلوف غبومهػا  العربيػة حينمػا بػرز الصػنهاجيوف بوصػفهم أبالػة فعػبل يشػربوف ألباهنػا ك الكبلسػيكية كما تناكلتو اؼبصػادر 

ىػػي صػػػياغة  حػػدثت اقتباسػػات كثػػػَتة، علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ فقػػػرة ابػػن أيب زرع ك حسػػبما كرد يف كػػل الركايػػات الرئيسػػػة. ك
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  For Strabo, see Geography XVII.3.7; for Polybius, see Histories XII.3. 
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 Bellum Jugurthinim (hereafter B.J.) X.90.2. 5وبخصىص حشجًت يُاسبت، يُظش 

Sallust, The Jugurthine War, trans. S.A. Handford (Baltimore: Penguin Books, 1963). 
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 R.G. XXVIII.6.6.  
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 Zarini, p. 123. دل استعماؿ اؼبغاربة لئلبل يف ىذا النسق دكرا جيدان يف ؿباربة الونداؿ كلكن ليس ضد البيزنطيُت. ينظرأ:  
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 Corpus, p. 69.  
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كػػررة، ذبػػدر اؼببلحظػػة أف اؼبصػػادر رأت إبلهػػم مبػػاذج مت لكػػن حػػىت إذا أصػػبح الصػػنهاجيوف ك جديػػدة لػػنص البكػػرم، ك
 ضركرة احتوائها على ىذه اؼبعلومات.

إف التفسَت األكثػر كضػوحان للتػاريخ القػدٔف الػذم ذكػر فيػو أف اإلبػل كانػت جػزءنا مػن سلسػلة الغػذاء البشػرم يف مشػاؿ    
أخػَتان  أكال مػن أجػل العمػل كالسػؤاؿ الػذم يطػرح نفسػو ىػو: ىػل مت اسػتئناس اإلبػل  أفريقيػا ىػو أيضػان األقػل ترجيحػان، ك

ىػػذا سػػيجعلهم فريػػدين يف ىػػذا اعبػػزء مػػن العػػاَف، فقػػد كانػػت كػػل اغبيوانػػات الػػيت انتهػػى هبػػا  فقػػط مػػن أجػػل الغػػذاء؟ ك
اؼبطاؼ عبر أك غبمل شػيء مػا مستلنسػة يف األصػل مػن أجػل الغػذاء عػدا اغبمػار الػذم َف يسػتعمل يف الظػركؼ العاديػة 

ىػي ردبػا عػاش عػدد قليػل مػن النػاس يف الصػحراء إُف  تقلب اؼبعادلة رأسان على عقب، ك ىناؾ إمكانية أخرل للغذاء. ك
اليعقػويب؟  مػرة ثانيػة ؼبػاذا حػدث ىػذا يف الفػًتة اؼبمتػدة بػُت برككوبيػوس ك أف اسػتعملوا اإلبػل بوصػفها حيوانػات غػذاء، ك

أللػف األكؿ اؼبػيبلدم. أيبكػن إحضػار اإلبػل ردبا كاف اجتيػاح اؼبوجػة األخػَتة يف ا جاء الرببر يف موجات إُف الصحراء، ك
مع ىؤالء القادمُت اعبدد؟ نعم ، عدا أف ىذا سيضع اإلبػل اؼبستلنسػة يف اعبػزء األفضػل ريػان يف مشػاؿ أفريقيػا قبػل جلبهػا 

ا الكبلسيكيُت البلحقُت لو كانو  إُف تلك األجزاء اليت كانت مبلئمة ؽبا إُف حد بعيد، أال يبكن ببساطة أف ىَتكدكت ك
 يعتمػػػدكف علػػػى معلومػػػات متفاكتػػػة اؼبصػػػداقية ذلػػػك أهنػػػم ال يعرفػػػوف أف النػػػاس يف الصػػػحراء كػػػانوا عػػػادة يرعػػػوف اإلبػػػل ك

فعالة بوصفها منتجػة للغػذاء فقػط يف اؼبنػاطق  من الواضح أف اإلبل حيوانات صحراكية ك يلكلوف غبومها. ك وبلبوهنا، ك
كاف لدل اعبغرافيُت العرب معلومات أفضل  البقر، ك الغنم، ك اعز، كاألكثر ىامشية اليت ال يتوفر فيها غذاء كاؼ للم

مػرة أخػرل  ىذا َف يكن متاحان للقدماء، ك عن اغبياة يف عمق الصحراء ألنو كاف ؽبم اتصاؿ بالناس الذين كانوا ىناؾ ك
  بدال من اؼبمتلكات. يصبح األمر يتعلق دبصادر اؼبعلومات

الثالػث، ىنػاؾ ظبػة أخػرل تبػُت االسػتمرارية فعػبل، فقػد  االنتقػاؿ بػُت اؼبػدخلُت الثػآف ك إذا كاف اللثػاـ كاإلبػل تعكػر ك   
اؼبسػائل اػباصػة بنػوع اعبػنس ىػي مػن بػُت اؼبظػاىر الػيت كجػدىا اؼبراقبػوف  كجد اؼبراقبوف من اػبػارج أف السػلوؾ اعبنسػي ك

يقػوؿ يف  ضػمن اؼبشػهد شػيئان مػا غريبػان، كمن الواضح أف ىَتكدكت كاف كذلك ال سػيما إذا ت األجانب األكثر غرابة، ك
تناكلو للنسامونيُت أف أية امرأة متاحة للجنس مع أم رجل، حينما يتم الزفاؼ فإنو "من عادة العركس فبارسة اعبنس يف 

ا بعػػػػد اآلخػػػػر" "تعلقػػػػن  Gindanesيقػػػػوؿ أف النسػػػػاء يف قبيلػػػػة اعبنػػػػداتيس  ك 164ليلػػػػة زفافهػػػػا مػػػػع كػػػػل الضػػػػيوؼ كاحػػػػدن
لكل رجل مارسن معو اعبنس، كتعد اؼبرأة األكثر خبلخيبل ىي األكثػر سبيػزان ألنػو أحبهػا العػدد األكػرب ]تضعن[ خلخاؿ 

 Zaueceكانت النساء ااربات على الدرجة نفسها مػن األنبيػة تقريبػان، فقػد كانػت نسػاء الػزكيس  ك 165من الرجاؿ".
تقػػػيم مهرجانػػػان يف كػػػل سػػػنة تقسػػػم فيػػػو النسػػػاء  Auseesكانػػػت قبيلػػػة األكسػػػيز  تقػػػدف عربػػػات أزكاجهػػػن يف اؼبعػػػارؾ، ك

الصغَتات غَت اؼبتزكجات ]الفتيات[ إُف ؾبموعتُت تتقاتبلف بالعصي كاغبجارة يف شجار عاـ يػؤدم إُف كفػاة اؼبشػاركات 
ياة ال يكًتثن باغب كن يف الواقع متحررات جنسيان ك ال تعٍت قسوة نساء األكسيز أهنن غَت مباليات باعبنس، ك أحيانان، ك
يعػد الطفػل ابػن أك بنػت أم مػن  كاف الرجاؿ هبتمعوف صبيعان حينما يبلػغ الطفػل ثبلثػة شػهور مػن عمػره، "ك الزكجية. ك

  166الرجاؿ الذم يشبهو."
                                                           

 . اؼبًتجم49؛ خشيم، علي: نصوص ليبية، ص.119-118ىَتكدكت: ترصبة الدكيب، ؿبمد، ص ص.  164
 . اؼبًتجم.52-51؛ خشيم: ـ. س، ص ص. 120ىَتكدكت: ـ. س، ص.   165

 
 
 

166
 Histories IV.172; 176; 180; 193,  

  . اؼبًتجم.55؛ خشيم: ـ. س، 123ىَتكدكت: ـ. س، ص. 
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غالبػػان مػػا وبتػػوم  َف يقصػػد ىػػَتكدكت مضػػايقة الليبيػػُت، ىػػو فقػػط َف يسػػتطع مقاكمػػة ترديػػد قصػػة بذيئػػة يسػػمعها، ك ك   
وبتمػل أف  فاضػحة علػى حػد سػواء، ك أم مكػاف آخػر علػى مػادة فاسػقة ك اؽبنػد، ك لية، ككصفو لشعوب أكركبػا الشػما

بعضنا من معلوماتو على األقل مسػتمدة مػن نػوع اؼبصػدر نفسػو الػذم يػزكد رسػائل إُف منتػديات سػيئة السػمعة يف العػاَف 
لكػنهم  ؼبثػَتة لبلنتبػاه، كَف يتوسػع الكتػاب الكبلسػيكيوف البلحقػوف يف التفاصػيل ا كPenthouse Forum. اؼبعاصػر 

يبلحػ  بليػػٍت بػػلف "اعبػرمنتيُت َف يبارسػػوا عػادة الػػزكاج، كلكػػنهم يعيشػوف مػػع نسػػائهم  اتفقػوا مػػع كجهػة نظػػر ىػػَتكدكت ك
أمػػا سػػًتابوف فهػػو أكثػػر حػػذران مبلحظػػان فقػػط أف الرجػػاؿ الليبيػػُت ؽبػػم "زكجػػات كثػػَتات كأطفػػاؿ   167علػػى كبػػو مشػػاع."

ىبػػتم  العػػرب ك األفارقػػة اآلخػػرين، ك عملػػو حػػوؿ التنجػػيم، الليبيػػوف مػػع اؼبصػػريُت، كىبلػػط بطليمػػوس، يف  ك 168كثػػر."
يتم زكاجهم عن طريق اػبطف اعبنسي العنيف،"  ك "النساء بُت بعض من ىذه الشػعوب مشػاعة  حديثو بالقوؿ ".. ك

غػػَت مػػللوؼ امػػتبلؾ  َف يكػػن أمػػران  يؤكػػد برككوبيػػوس علػػى أف اؼبغاربػػة كػػاف لػػديهم تعػػدد زكجػػات، ك ك 169لكػػل الرجػػاؿ."
لكنو يذكر أيضان بلف القادة كانوا يستشَتكف الكاىنات حينما يراد ازباذ قرارات مهمة:  الرجاؿ األقوياء طبسُت زكجة، ك

"ألنو ليس قانونيان لرجػل يف ىػذه األمػة التفػوه بػالتنبؤات، كلكػن تصػبح النسػاء فبسوسػات كتتنبػل باؼبسػتقبل نتيجػة لػبعض 
كاف مكركىان من قبل الليبيُت "ألنو أظهػر نفسػو   Sergiusيذكر أيضان قصة حاكم يدعى سَتجيوس الشعائر اؼبقدسة، ك 
  170بامتبلؾ اآلخرين على كبو غريب." مغرمان بالزكجات ك

توقػع الكتػاب العػرب مػع اعتنػاؽ  ىل جعلت اؼبسيحية ليبيي برككوبيوس يتخلوف عػن عػاداهتم اعبنسػية غػَت اؼبباليػة؟ ك   
 .Tinbarutan bكػاف ابػن حوقػل متػلثران بنفػوذ تنربكتػاف بػن أسفيشػار  ين اإلسػبلمي سػًت عػورهتم. كالصػحراكيُت للػد

Usfaysharلكػػن ال بػػد أنػػو رأل أنػػو أمػػر غريػػب أف تكػػوف أخػػت اؼبلػػك أغػػٌت شػػخص يف  ، "ملػػك صػػنهاجة كلهػػا،" ك
يتحػدث ابػن  ك 171رعػاة قطعػاف أختػو.حينما احتػاج ىػذا اؼبلػك اؼبسػاعدة ؽبزيبػة أعدائػو كػاف عليػو التوجػو إُف  القبيلة، ك

أيضان هبعلوف ابن األخت يرث طبقان لعادة كانوا يتبعوهنا منذ  سعيد عن البسي اللثاـ من الرببر الذين كانوا مسلمُت، "ك
  172ما قبل اإلسبلـ."

ركػػز يػػذكر اإلدريسػػي أف اؼبػػرأة العػػانس يف اؼب كػػاف االكبػػراؼ اعبنسػػي يف ؾبتمػػع مضػػطرب يتخفػػى ربػػت السػػطح، ك ك   
ال تصػػػد أم  حينمػػػا يصػػػل عمرىػػػا األربعػػػُت "تقػػػدـ نفسػػػها إُف أم رجػػػل يشػػػتهيها، ك Kakdamالصػػػنهاجي  كاكػػػداـ 

اؼبرتبػة العاليػة الػيت تتمتػع هبػا نسػاء مسػوفة اللػوايت ىبػتم  كاف ابن بطوطة مشمئز مػن اغبريػة ك ك 173ال سبنعو." شخص ك
، Walataصػػلتُت يف مدينػػة السػػاحليُت كاالتػػا ]إيػػواالتن[ يعطػػي كصػػف غبػػادثتُت منف قولػػو بػػلهنن "ال حيػػاء لػػديهن،" ك

                                                           
167

 N.H. V.8.45, 

 اؼبًتجم. .116خشيم: ـ. س، ص. 
168

 Geography XVII.3.19,  

ًتابوف: "..كؽبم زكجات متعددة كأطفاؿ كثَتين، كفيما عدا ذلك فهم . يقوؿ س113سًتابوف: الكتاب السابع عشر...، ترصبة الدكيب، ؿبمد، ص. 
 يشبهوف البدك الرعاة العرب". اؼبًتجم.

169
 Ptolemy, Tetrabiblos, II.3.70.  

170
 B.V. IV.11.13; 8.13; 22.2.  

171
 Corpus, p. 48.  

 . اؼبًتجم.97ابن حوقل: ـ. س، ص. 
172

 Corpus, p.193.  

 . اؼبًتجم.115ابن سعيد: كتاب اعبغرافيا، ربقيق إظباعيل اؼبغريب، ص. 
 
 

173
 Corpus, p. 128.  



7107مارس  -العدد الثاني        مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          

 

186 

 

عنػف يف  نساء ليسوا أزكاجان منهمكُت يف جلسات خاصػة، ك ىناؾ كجد رجاال ك حيث اسًتاح بعد عبور الصحراء، ك
ال  ىػػي جػزء مػػن السػلوؾ السػػوم الػػذم اؼبناسػبة الثانيػػة زكج اؼبػرأة الػػذم أبلغػو "إف عبلقػػة النسػاء بالرجػػاؿ مقبولػػة لػدينا ك

َف يكػن بوسػع ابػن بطوطػة الغاضػب إال التعليػق بلنػو "كػاف  ك 174ىن لػيس مثػل النسػاء يف بلػدؾ." تشوبو أية شائبة، ك
فيما بُت الرببر الذين يعيشوف حوؿ  الح  أيضان أف الناس يف كاالتا ك كبخ الرجل بعد ذلك، ك مندىشان من اكببللو،" ك

يعلػق علػى ذلػك  كم[ شرقان، كانوا يسكنوف مع عشػَتة األـ. ك 1609.35، أكثر من ألف ميل  ]Takeddaتاكيدا 
   175بطريقة جافة )كردبا سخرية(، "النساء أكثر أنبية من الرجاؿ."

لكن عيػوف  كاف ينظر إُف النساء، من ىَتكدكت إُف ابن بطوطة، من خبلؿ العيوف، ليس عيوف اػبارجيُت فقط ك ك   
كػاف ىػؤالء الرجػاؿ يبثلػوف ؾبتمعػات كانػت مػن دكف شػك  ؼبوضػوع مػرتُت، كبذلك يبعػد اؼبراقػب عػن ا الرجاؿ دائمان، ك

 مػن الواضػح أف الركايػات تعكػس إشػارة مػا إُف سػلطة فبنوحػة لؤلنثػى. ك سبيل إُف اإلنقػاص مػن قيمػة النسػاء، ك ذكرية ك
ىػو  غضػب ابػن بطوطػة على امشئزاز اإلدريسػي، ك ، كHerodotus's snideryكاف ما حث على سخرية ىَتكدكت 

ال يقتضػي  كانػت صػورة تنطػوم علػى هتديػد. ك ؾبتمع سبتعت فيو النساء دبرتبة عالية، كنفوذ، كتلثَت أكثػر فبػا لػديهم، ك
لكػن هتمػة االخػتبلط ىػي الطريػق األسػهل لتشػويو ظبعػة النفػوذ  ضمنان أف ؾبتمع ـبتلط ىو ؾبتمع متسم بنفوذ أنثػوم، ك

تسػػتمر  اؼبػػذكورة اؼبتواصػػلة فعػػبل ال صػػلة ؽبػػا باؼبوضػػوع إُف مػػدل كبػػَت. كيف ىػػذا اؼبعػػٌت فػػإف عػػدد األحػػداث  األنثػػوم. ك
دقػػة عػػن  التقػػارير مػػن خػػبلؿ اؼبػػدخل الرابػػع مػػع الًتكيػػز علػػى اإلباحيػػة لفسػػح اجملػػاؿ تػػدرهبيان لرسػػم صػػورة أكثػػر توازنػػان ك

ُت األخػػَتين مػػن الوضػػع الرفيػػع تتعجػػب الركايػػات كلهػػا تقريبػػان عػػن التػػوارؽ الػػيت تعػػود إُف القػػرن العبلقػػات بػػُت اعبنسػػُت. ك
مػػن ناحيػػة ثانيػػة كػػاف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ مػػذىل كاضػػح، فقػػد كػػاف الرببػػر اؼبتػػلخركف  ك 176الػػذم تتمتػػع بػػو النسػػاء لػػديهم.

الكبلسيكية أف الرببر  أحاديي الزكاج ـبلصُت يف مواجهة تعدد الزكجات العريب بينما يشَت الدليل من اؼبصادر اؼبصرية ك
مع أف الرببر أصبحوا متجزئُت  الركمآف. ك ف تعدد الزكجات يف مواجهة الزكاج األحادم اإلغريقي كالقدماء كانوا يفضلو 
كصػلوا صبيعػان  ملثمُت ػػػػ إُف درجة صاركا ال يفهم بعضهم ؽبجات بعض، ك جنوبيُت، كاشفي الوجوه ك جدان ػػػػ مشاليُت ك

 إُف تفضيل زكجة كاحدة. 
جات إُف الزكاج األحادم مرة ثانية التغيَتات الكثَتة اجملهولة اليت تظهر فجلة على كبو يؤكد االنتقاؿ من تعدد الزك  ك   

ىػػي أف أم ؾبتمػػع أنثػػوم كدكد سػػيتطور علػػى كبػػو طبيعػػي يف  ىنػػاؾ إمكانيػػة كاحػػدة ك عشػػوائي يف السػػجل التػػارىبي، ك
نا أحادية الزكاج مكانان جيدان للمرأة على َف تكن أثي من الواضح أف االرتباط َف يكن حقيقيان: ك اذباه الزكاج األحادم )ك

ىناؾ صمت يتعذر تفسَته عن موضوع بنية العائلة الصحراكية خبلؿ العصػر العػريب؛ ىػل يعػود عػدـ  كجو اػبصوص، ك

                                                           
. يقوؿ ابن بطوطة: "..فعجبت من رعونتو، كانصرفت عنو، فلم أعد إليو بعدىا، كاستدعآف 688ابن بطوطة: الرحلة، ربقيق طلعت حرب، ص.  174

 مرات فلم أجبو." اؼبًتجم.
175

 Corpus, pp. 285-286; 301. 
   . يقوؿ: "..كىن أعظم شلنان من الرجاؿ". اؼبًتجم.687ابن بطوطة: ـ. س، ص. 

 خبصوص ذكر العينات ينظر: 176
Barth, Travels IV, p. 486; Briggs, Tribes, pp. 133-134; Lord Rennell of Rodd, People of the Veil 

(Oosterhout, Netherlands: Anthropological Publications, 1966, reprint of 1926 edition), pp. 167-168; 

James G. Jackson, An Account of Timbuctoo and Housa (London: Frank Cass and Co., 1967; reprint of 

1820 edition), pp. 34-35; and Edward Ward, Sahara Story (London: Robert Hale Ltd., 1962), pp. 98-

100. 
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ىػو  تعليق العرب عليو إُف أهنم َف يركا فيو مػا يسػتحق التعليػق عليػو، مػا يعػٍت أف الصػحراكيُت التزمػوا بػالنموذج نفسػو، ك
من الناحية األخرل ال يوجد دليل يشَت إُف أف  ىذا افًتاض مبالغ فيو. ك تعدد زكجات معدؿ، كما ىو حاؽبم؟ كنظاـ 

على أية حاؿ ال هبب أف يشوش ىذا اغبدث  اليعقويب. ك التحوؿ مت أثناء فًتة التغيَت الغريبة تلك اليت بُت برككوبيوس ك
الذم يقف بوصفو أحػد اػبيػوط اؽبامػة يف اسػتمرارية الكيػاف الثقػايف على موضوع العبلقات األكثر عمومية بُت اعبنسُت 

 االجتماعي يف اؼبصادر األدبية.
مهما كانت العبلقات بُت اعبنسُت مقنعة، فهي ليست كافية إلثبات أف ليبيي ىَتكدكت أصبحوا صنهاجة ابن  ك   

 ؾ، من ناحية ثانية فطرة سليمة؛ كىنا ليس ىناؾ دليل ملموس عند فحص مظاىر التواصل الثقايف، ك خلدكف، ك
لكن فقط  يبلح  برككوبيوس يف فقرتو األخَتة، أف اعبيش البيزنطي قتل "جزءا كبَتا" من اؼبغاربة يف إحدل اؼبعارؾ، ك

فقراء  بذلك حدث أف أكلئك الليبيُت الباقوف، قليلوف يف العدد كما كانوا، ك بعد أف قتل اؼبغاربة ليبيُت كثَتين: "ك
فهل يبكن أف يكوف ىذا دليبل على نظرية التهجَت، كإذا   177كأخَتان بعد كدح عظيم كجدكا شيئنا من السبلـ." معدموف،

َف  كاف السكاف األصليُت أبيدكا على نطاؽ كاسع، ىل حل ؿبلهم أصحاب ألثمة مرفرفة إلعادة استيطاف األرض؟ ك
يبلح ، يف كصفو لتجمع القبائل  يف عدد السكاف. كيًتؾ برككوبيوس االنطباع بلف مشاؿ أفريقيا كاف يعآف من نقص 

األهنار  منحدرات اؽبضاب مليئة بقبائل ال ربصى عددان، يغطوف السهوؿ ك كانت بطوف األكدية، ك ػبوض اؼبعركة، "ك
اؽبواء  ال توجد قمة أم جبل شاغرة... ك زبتفي األراضي اجملاكرة ربت كثافة كتائب ااربُت... ك يف التفافات كبَتة. ك

يا لو من شاعر ملهم ذلك الذم يعرؼ كيف يصف " يسلؿ،  نفسو صار ؿبدكدان بسبب اغبشود اليت تعيش ىناؾ." ك
    178ِف حشودان كبَتة للغاية؟"

ال هبب فهم أم كاتب على كبو حريف أكثر فبا ينبغي، فقد كاف كوريبوس شاعران قصد بعملػو إحيػاء ذكػرل القائػد  ك   
َف يػًتدد  اؼبػدافع. ك لكنو َف ير تناقضنا يف القياـ أيضان بدكر الداعيػة ك برككوبيوس مؤرخان جيدان، ك كاف جوف تركقليتا، ك

يف الوقت الذم يؤكد فيو برككوبيوس على طبيعتو الدموية، يؤكد أيضان أف تعدد  أم كاتب يف اؼبغاالة يف أنبية النضاؿ، ك
كػػاف يبكػػن شػػراء عبػػدا صػػغَتا بػػثمن نعجػػة كاحػػدة إثػػر ضبلػػة  الزكجػػات ظبػػح لكػػل ؿبػػارب مغػػريب بإقبػػاب ذريػػة عديػػدة. ك

      179كحشية للغاية.
 ك 180بعػد ىػذه السلسػة مػن الصػدامات االسػتثنائية. يف الواقع تعرض مشاؿ أفريقيا إلنقاص يف عدد سكانو قبػل ك ك   

مغاربتػو يف ىػذا الػزمن أك َف يبد ليبيػوا برككوبيػوس كال  ك 181فوؽ ذلك يظهر دائمان هنوض يف النمو السكآف من جديد.
َف تقحم الغزكات الكبػَتة يف  َف يهاجر سكاف مشاؿ أفريقيا إُف مكاف ما آخر، ك يف أم زمن آخر إُف غاية اليعقويب، ك

ىذا العصر شعب يكفي عدده إلحداث تغيَت يف الًتكيبة العرقية لئلقليم. كالغزك الوحيد لشعب ما ىو ذلك الػذم يبثػل 
                                                           
177

 B.V. IV.28.51-52.  
178

 Zarini, Berberes, p. 121.  
179

 B.V. IV.11.13; 12.27. 

  
  .B.J. X.92.4 ينظر، على سبيل اؼبثاؿ، اؼببلحظة اليت أبداىا سالوست منذ ستة قركف يف 180
 ر:على العكس من كجود فرضيات بُت كل من القدماء كادثوف، بينت دراسات حديثة أف مشاؿ أفريقيا َف يكن إقليم بكثافة سكانية كبَتة. ينظ 181

Robert Sallares, The Ecology of the Ancient Greek World(Ithaca: Cornel University Press, 1991), pp. 

377-380, and Brent Shaw, "Climate, Environment and History: The Case of Roman North Africa" in 

T.M.L. Wigley, M. J. Ingram, and G. Farmer, eds., Climate and History: Studies in Past Climate and 

their Effect in Man (Cambridge University Press, 1981), p. 391. 

اإلزاحة تماـ ىذه الورقة على موضوع من كاف ىؤالء السكاف أكثر من اىتمامها دبسائل ديبوجرافية ؿبددة ال تصل إُف حد كمن ناحية ثانية، يًتكز اى

    .short of complete depopulation, for which no evidence exists ال يوجد عليها أم دليلالكاملة التً 
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ىو ردبا تللف مبدئيان مػن طبسػُت ألػف مقاتػل مبػا يف آخػر األمػر إُف شبػانُت  قرف اػبامس اؼبيبلدم، كالونداؿ يف أكاسط ال
مػػن ناحيػػة ثانيػػة َف يتػػزاكج الونػػداؿ مػػع السػػكاف  ك 182كفقػػان لربككوبيػػوس، "ىػػم كثػػَتك العػػدد علػػى كبػػو متزايػػد." ألػػف، ك
أخػػَتان  ىػػزائمهم اؼبتواليػػة إُف أف اسػػتنفذ عػػددىم. ك قاسػػوا أيامنػػا عصػػيبة يف القػػرف السػػادس اؼبػػيبلدم، بسػػبب اليػػُت، ك

ـ "مػن إزاحػة أكلئػك الونػداؿ البػاقُت ال سػيما نسػاؤىم  540ك  539سبكن القائد البيزنطػي "سػولومن" فيمػا بػُت سػنيت 
كانػػت القػػوة الغازيػػة الوحيػػدة األخػػرل ىػػي اعبػػيش اإلسػػبلمي العػػريب الػػذم غػػزل مشػػاؿ أفريقيػػا يف  ك 183مػػن ليبيػػا كلهػػا."

انتقلػػوا يف اغبػػاؿ إُف  ليسػػت ىجػػرة هبػػدؼ االسػػتيطاف، ك ىػػو ؾبػػرد جػػيش احػػتبلؿ، ك كاخػػر القػػرف السػػابع اؼبػػيبلدم كأ
سبانيا. كباختصار ال يوجد دليل يدعم ـبطط إحبلؿ أيناس ؿبل آخػرين، كالنتيجػة الوحيػدة اؼبعقولػة الػيت يبكػن الوصػوؿ ا

النػاس الػذين كػاف القػدماء يشػَتكف إلػيهم بوصػفهم ليبيػُت أصػبحوا  إليها ىي: أنو على الرغم من اختبلفػاهتم الكثػَتة فػإف
 من اؼبمكن أف يكوف الدليل السليب أحيانان ىو اغباسم. صنهاجة كزناتة، ك

بعػد أف اسػتخلص منهػا نتػف شبينػة  بكثَت من بقيػة مشػاؿ أفريقيػا، ك بعد تتبع اؼبصادر األدبية اليت هتتم بالصحراء ك ك   
 ل بوصػػفها مػػادة صػػمغية يف بنػػاء االنتقػػاؿ بػػُت اؼبػػداخل كصػػلنا إُف إدراؾ أفضػػل ؼبػػا ال نعرفػػو، كمػػن اؼبعلومػػات لتسػػتعم

من اؼببلئم إرجػاع أم عجػز إُف مصػادرنا، إذ أف التػدقيق الػذم نسػتعملو اليػـو يف  وبتمل أننا ال نستطيع معرفة أكثره، ك
العػػرب علػػى  يبكػػن لػػـو الكتػػاب الكبلسػػيكيُت ك ال الدقػػة الػػيت ننشػػدىا مفهومػػة كثػػَتان مػػن قػػبلهم. ك فحػػص اؼبعطيػػات ك

كيانات عرقية كاملة ػػػػػػ ىي يف الواقع  اربادات، ك قبائل، ك أحد مصادر االرتباؾ الرئيسة: إذ أف اعبماعات ػػػػػػ عشائر، ك
ذكف أظبػػاء أحيانػان يتخػ متغػَتين، ك متفػرقُت، ك متػآلفُت، ك ليسػػوا جامػدين، ك تػذىب فعػبل، فقػد كػانوا مػرنُت، ك تػليت ك

 التغَت.  االنقساـ، ك ىي زبتفي أك يعاد زبصيصها عند زيادة االندماج، ك جديدة أك زبصص ؽبم، ك
إذا افًتضنا أف القدماء كاف لديهم مفهـو مشػابو، فػنحن لبػدع  إف مفهومنا اغبديث للتصنيف العرقي كاضح جدان، ك   

حينما يطلقوف اظبان على ىؤالء اآلخرين فإننػا نضػفي  عنهم، كأنفسنا، فقد كانوا يصفوف "اآلخرين،" على أهنم ـبتلفُت 
عليو مفهومان كفقان ألفضل مػا يبكننػا زبمينػو ابتػداء مػن عشػَتة إُف صػنف عرقػي معػُت أك عػدة أجيػاؿ مضػت أك حػىت مػا 

تفػي زب لكن ؿبتفظُت يف الػذىن دائمػان بػلف اؼبفتػاح لفهػم ؾبموعػات تظهػر ك سنواصل تطبيق ىذا ك يسمى "سبللة".  ك
سػػػيكوف البحػػػث عػػػن الدقػػػة اؼبفركضػػػة اصػػػطناعيان، أك الدقػػػة شػػػبو العلميػػػة درس يف  يف التػػػاريخ الصػػػحراكم ىػػػو اؼبركنػػػة، ك

 اإلحباط.
هبب أف ال يثَت ختم ىذه الورقة بتحذير القلق، إذ ال يوجد أم مؤرخ ىبتار رؤية التاريخ بوصفو فوضى ال معٌت ؽبا  ك   
كػل التػاريخ القػدٔف عمليػان لػيس حزمػة دقيقػة مرتبػة  احية األخرل فإف أغلػب التػاريخ كمن الن ال تعرب عن أم شيء، ك ك

يبػدك أف التػاريخ  تلثَتات مقنعة موجػودة يف أغلػب كتػب اؼبسػح اؼبدرسػية لطلبػة يف بدايػة حيػاهتم اعبامعيػة، ك ألسباب ك
 ديبة ىو تناقض يف حد ذاتو.الذاىبُت من الشعوب الق اػباِف من الثغرات حُت ؿباكلة التحرم عن القادمُت ك

 
*************** 
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 B.V. III.5.20. 
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 B.V. IV.19.3.  
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 المراجع التي استعان بها المترجمالمصادر و قائمة 
 

 أوال األجنبية:
 Herodotus, the Histories: translated by Aubrey de Selincourt, Revised, with an 

introduction and notes by A. R. Burn, Penguin Books, 1977. 

 العربية:ثانياً 
 (شرحها ككتب 1353-754/1324-725أبن بطوطة: الرحلة اؼبسماة ربفة النظار يف غرائب األمصار ،)

 ىوامشها طبلؿ حرب، دار الكتب العلمية، ) من دكف تاريخ (. 

   (: كتػػاب صػػورة األرض، منشػػورات دار مكتبػػة اغبيػػاة، 380/966ابػػن حوقػػل، أيب القاسػػم النصػػييب )ت ؟
 ريخ (. بَتكت ) من دكف تا

  1968، دار الكتاب اللبنآف، بَتكت، 4(: تاريخ العبلمة ابن خلدكف، مج808/1405ابن خلدكف )ت. 

  (: كتػاب اعبغرافيػا، حققػو ككضػع مقدمتػو 685/1286ابن سعيد اؼبغريب، أيب اغبسن علػي بػن موسػى ) ت
  .1970، 1ط  كعلق عليو إظباعيل العريب، اؼبكتب التجارم للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت،

  حققػػو كقػػدـ لػػو كفهرسػػو أدريػػاف فػػاف ليػػوفن، كأنػػدرٕف 2(: اؼبسػػالك كاؼبمالػػك، 487/1094البكػػرم )ت ،
  .1992تونس (،  –فَتل، بيت اغبكمة قرطاج، كالدار العربية للكتاب ) طرابلس 

  ،ؿبمد اؼبربكؾ: جامعة بطوليميوس، كبلكديوس: جغرافية ))كصف ليبيا )قارة أفريقية( كمصر(( ترصبة د. الدكيب
 .2004، 1قاريونس، بنغازم، ط 

   ،1975خشيم، علي فهمي: نصوص ليبية، الطبعة الثانية، دار مكتبة الفكر، طرابلس. 

 10-  1407/1987، 1بَتكت، ط . 

  سًتابوف: الكتاب السابع عشر )كصف ليبيا(، ترصبة د. ؿبمد اؼبربكؾ الدكيب، جامعػة قػاريونس، بنغػازم، ط
1 ،2003. 

   ربقيػق أضبػد بػن سػعود 1(: كتػاب السػَت، 928/1522الشماخي، أضبد بن سعيد بن عبد الواحد ) ت ،
 .1407/1987السيايب، الطبعة األكُف، سلطنة عماف، كزارة الًتاث القومي كالثقافة، 

  .مركػػز دراسػػات كأحبػػاث شػػؤكف الصػػحراء، 2القشػػاط، ؿبمػػد سػػعيد: الطػػوارؽ عػػرب الصػػحراء الكػػربل، ط ،
 .1989ليبيا، 
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  كوريبوس فلقيوس )القرف السادس اؼبيبلدم(: ملحمة اغبػرب الليبيػة الركمانيػة، ترصبػة كربقيػق د. ؿبمػد الطػاىر
 .1988اعبرارم، مركز دراسات جهاد الليبيُت، طرابلس، 

  ؿبمد يوسف قبم/ إحساف عباس: ؿبمد يوسف قبم/ إحساف عباس: ليبيا يف كتب اعبغرافيػا كالػرحبلت، دار
 .1968ر كالتوزيع، بنغازم، ليبيا للنش

  ىَتكدكت: )الكتاب السكيثي كالكتاب اللييب(، ترصبة د. ؿبمد اؼبربكؾ الدكيب: جامعة قاريونس، بنغازم، ط
1 ،2003    . 

  (: معجم البلداف، اجمللد الثالث، مكتبة خياط، شارع  بلس، بَتكت، ) 1229/  627ياقوت اغبموم )ت
 من دكف تاريخ (.

 (: البلػػػػداف، مػػػػع األعػػػػبلؽ النفيسػػػػة البػػػػن رسػػػػتو، ليػػػػدف، 284/897بػػػػن أيب يعقػػػػوب )ت  اليعقػػػػويب، أضبػػػػد
1891.  
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In 1998, the Modern Library ranked his 1929 novel The Sound and the Fury sixth 

on its list of the 100 best English-language novels of the 20th century 

(www.biography.com).

2. Gérard Genette (born 1930) is a literary French scholar and structuralist theorist 

who has had a broad impact on the development of narratology. Although 

narratology was established as a field of study before Genette, he developed a 

terminology to describe the functioning of narrative that has become universal. 

Genette's classifications were rigorously formulated, and his gift for typology has 

gained him widespread acknowledgement among scholars of poetics in general 

and of narratology in particular. Genette is a writer 

3. and teacher, and is currently a professor of French literature at the Sorbonne and 

a senior lecturer at the École normale supérieure  (http://www.signosemio.com) 

4. Miss Quentin is Caddy's daughter, named Quentin after her brother, Quentin's 

death. 

5. Jason was promised to get a job as a banker by Caddy's ex-husband, but he did 

not get one. 
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Conclusion 

 

Although The Sound and the Fury is narrated and focalized from different 

perspectives and personal worldviews of the three male narrators and focalizers in 

the first three sections and from a heterodiegetic narrator and an external focalizer 

in the fourth section, the story mainly revolves around the role played by Caddy in 

the life of

the three brothers, in addition to the other two women, the mother and Dilsey, as 

well as Miss Quentin in Jason's section. The four female characters, regardless of 

their role in the story, do not have the advantage of telling their own part of the 

story, as narrators, or the advantage of allowing the reader to see the events from 

their own perspective as focalizers, which widely permitted for the male characters 

all through the novel. The female characters are always the focalized, i.e. object of 

focalization, through the eyes of three different male characters. They are not even 

allowed to be focalized within as it was permitted for Jason in the fourth section of 

the novel. The reader may speculate about the reasons that lead Faulkner to do so. 

Is it an example of misogyny, a personal attitude, or a reflection of the Southern 

traditional mentality towards women?  This question, however, is beyond the scope 

of this paper. It requires more research to the intention of the author and the social 

and political forces influencing him and consequently his work. 

  

Nevertheless, as Paula M. L. Moya asks about the "mechanism of silencing 

and erasure" in relation to gender that is "consciously or unconsciously employed" in 

The Sound and the Fury (190), the focus of this paper is on the organizational 

structure of narratives that produces such mechanism. The answer seems to be 

found in the narrative mechanism of focalization and the multiple layers of 

perspective that enables the author to manipulate the perception of female 

characters in the novel, thus silencing their voice and shutting off their worldviews. 

Analysis of focalization in the narrative discourse of The Sound and the Fury shows 

how Faulkner blocks female worldviews from being revealed to the reader. Indeed, 

Genette's typology of focalization permits us to understand how Faulkner controls 

the perception of female

characters in The Sound and the Fury.

 

Notes 

1. William Faulkner (1897 – 1962) is one of the celebrated writers in American 

literature. He was a Nobel Prize–winning novelist of the American South who 

wrote challenging prose. He is best known for such novels as The Sound and 

the Fury and As I Lay Dying. 
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While most of the narrative in this section deals with Jason's interaction with the 

four female characters in the novel, he retains the advantageous position of internal 

focalizer and the female characters are left with the focalized position.  

 

Since the narrator in the fourth section is heterodiegetic, it is expected to 

allow the reader to view some or all of the events from the perspective of one of the 

female characters as a focalizer. However, the heterodiegetic narrator in this section 

is an external focalizer through most of the narrative as it is noticed when narrating 

the event of feeding Benjy, which is narrated earlier by Benjy, the internal focalizer, 

in section one: "Ben ceased whimpering. He watched the spoon as it rose to his 

mouth. It was as if even eagerness were musclebound in him too, and hunger itself 

inarticulate, not knowing it is hunger. Luster fed him with skill and detachment" 

(218). 

 

The mechanism of focalization, as explained in the previous section, permits 

the focalized to be within or without, i.e. either allowing or preventing the reader 

from penetrating to his/her thoughts. Although the external focalizer in the fourth 

section is focalizing mainly on Dilsey and in some parts on Jason, Dilsey is not giving 

the opportunity to be focalized within and is restricted to being focalized without. 

For example, the reader observes her actions without knowing the intention behind 

them until she declares this in words:  

 

She entered the kitchen and built up the fire and began to prepare breakfast. 

In the midst of this she ceased and went to the window and looked out 

toward her cabin, then she went to the door and 

opened it and shouted into the driving weather. "Luster!" she shouted, 

standing to listen, tilting her face from the wind. (212) 

 

Being focalized without, Dilsey does not have the advantages of revealing her 

thoughts to the reader. The reader does not know why she suddenly has ceased 

preparing breakfast and looks out through the window until she shouts "Luster." This 

is when the reader knows that she is looking for Luster Jason, however, has the 

advantage in section four to be focalized within, revealing his thoughts and feelings. 

His thoughts are always exposed to the reader, for example: "He looked at the sky, 

thinking about rain, about the slick clay roads, himself stalled somewhere miles from 

town. He thought about it with a sort of triumph, of the fact that he was going to 

miss dinner. . ." (240).This exposure of Jason's thoughts occurs many times 

whenever the focus of the heterodiegetic narrator is on him: ". . . then he thought of 

the money again, and that he had been outwitted by a woman, a girl. If he could just 

believe it was the man who had robbed him" (242).  
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himself as the hero, Quentin in this section is not just a homodiegetic but also an 

autodiegetic narrator and at the same time an internal focalizer who reveals his own 

thoughts to the reader. His focalization involves the ideological facet (Rimmon-

Kenan 81) most of the time, reflecting his own beliefs and social ideology. Caddy, on 

the other hand, is a focalized in this section too in spite of the important role she 

plays in Quentin life. She is seen through the eyes of her brother Quentin, who in his 

narration does not penetrate to her inner thoughts (i.e. focalized without) but only 

delivers to the reader his own perception of characters and events and eventually his 

worldviews. 

 

Jason, the bitter son, is the homodiegetic narrator and internal focalizer of 

the third section of the novel. He is focalizing most of the narration on Caddy and her 

daughter, Miss Quentin, to whom he holds hostile feelings. He expresses his 

bitterness towards them for being the cause of missed opportunities4. The 

"psychological facet" (Rimmon-Kenan 80) of focalization is obvious in this section. 

Jason's hostile feeling towards Miss Quentin is noticeable when he says: "She hadn't 

got around to painting herself yet and her face looked like she had polished it with a 

gun rag. I went and grabbed her wrist" (149). Miss Quentin is the focalized in this 

narration and Jason the narrator is the internal focalizer. However, Jason the 

narrator sometimes gives away his internal focalization to Jason the boy. This is 

when he narrates about his experience

as a young boy regarding Caddy's reaction when she was mad at something: 

 

She looked at me for a while. There wasn't any street light close and I 

couldn't see her face much. But I could feel her looking at me. When we were 

little when she'd get mad and couldn't do anything about it her upper lip 

would begin to jump. . . . and all the time she'd be as still as a post, not a 

muscle moving except her lip jerking higher and higher up her teeth. But she 

didn't say anything. (167) 

 

Here Jason the boy is the focalizer, but Caddy keeps her assigned position as the 

focalized now, at the time of the narration, as well as when she was a little girl. 

 

Sometimes, Jason focalizes on his mother and Dilsey too, utilizing the 

"perceptual facet" (Rimmon-Kenan 78) of focalization as he focuses on his auditory 

sense. For instance, he focalizes on Dilsey, saying: "I heard her climbing the stairs, 

dragging her feet and grunting and groaning like they were straight up and three feet 

apart" (203). He also focalizes on his mother when he says: "Then I heard Mother on 

the stairs. I might have known she wasn't going to keep out of it" (150). Here, he is 

revealing to the reader his thoughts and expectations about his mother's actions. 
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sections. Each of the first three has a different character narrator, who 

happens to be one of the sons of the Compson family, each reflecting on his 

personal worldviews. The last section has a heterodiegetic narrator and 

external focalizer. Analyzing the narrative discourse of these four sections 

will show which of the main characters has been the focalizer (who sees) 

and which of the characters has been the focalized (who has been the focus 

of the focalizer).  

 

The first section of The Sound and the Fury is narrated by Benjy, the "idiot," 

who is very limited in his perception of the world. He is a homodiegetic narrator and 

internal focalizer, focalizing on events in both the past and the present of the 

narration time which mostly involve his sister Caddy, to whom he is very emotionally 

attached. Being mentally retarded, Benjy narrates events and incidents through the 

window of his confused mind, depending mainly on the "perceptual facet" (Rimmon-

Kenan 78) of focalization that involves the senses of seeing, smelling, and touching, 

for example when he says: 

 

Versh's hand came with the spoon, into the bowl. The spoon came up to my 

mouth. The steam tickled into my mouth. Then we quit eating and we looked 

at each other and we were quiet, and then we heard it again and I began to 

cry. "What was that." Caddy said. She put her hand on my hand. (26) 

 

Benjy's narration is similar to a camera that records the surrounding events 

without much comprehension of what is going on, switching his focalization from 

one thing or person to another as he sees it: "But I didn't stop and Mother caught 

me in her arms and began to cry, and I cried. Then the cushion came back and Caddy 

held it above Mother's head. She drew Mother back in the chair and Mother lay 

crying against the red and yellow cushion" (57). Benjy here moves his focalization 

like a camera; the mother is focalized then the cushion followed by Caddy then back 

to the mother. His spectrum is a very limited view; he records what he sees on the 

mirror: "Caddy and Jason were fighting in the mirror" (57). 

 

The second section of the novel is narrated by Quentin, the eldest son of the 

Compsons, who also has a very affectionate relationship with his sister Caddy and 

regards her with great fondness: "she ran out of the mirror like a cloud, her veil 

swirling in long glints her heels brittle and fast clutching her dress onto her shoulder 

with the other hand, running out of the mirror the smells roses roses the voice that 

breathed o'er Eden" (70). Most of the details in his section deals with his confused 

feeling and suffering towards what happened to his sister and consequently to the 

social values of the American South, which ultimately lead to his suicide. Considering 
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(who sees), and what the focalizer sees is the object of focalization, or the 'focalized'. 

Bal also builds on Genette's 'external focalization' by proposing the categories of 

"external" and "internal" focalizer. External focalization is referred to as 'narrator- 

focalizer' because it is usually associated with the narrating agent. The agent of 

internal focalization, on the other hand, is usually from within the story of the 

narratives (i.e. one of the characters) and is often called character-focalizer (270). As 

explained by Rimmon–Kenan, an internal focalizer can be identified if the narrated 

text is read normally when rewritten in the first person, if not, then the focalization 

is external (75). 

 

In addition to the distinction between an external and internal focalizer, the 

mechanism of focalization extends to the focalized (what is seen), which, according 

to Rimmon-Kenan, "can be seen either from without or from within" (77).  When the 

external focalizer sees from within, he/she can penetrate to the focalized thoughts 

and feelings, whereas when focalized from without, the feelings and thoughts of the 

focalized are opaque to the reader. Rimmon-Kenan, in addition, points out that 

focalization is presented in the narrative text through three facets: perceptual, 

psychological, and ideological facets (77-82). In the perceptual facet the focalizer 

orients the narrative towards his sense of perception, of what he/she smells, tastes, 

hears, sees, or/and touches. In the psychological facet, the focalizer's state of 

emotion influences his/her perception of the world as represented in the narrative. 

The focalizer in the ideological facet represents the world in the narrative from 

his/her own ideologies. 

 

Focalization is significant and "penetrating" in providing authors with "means 

of manipulation" through which they allow the reader to propel into the feeling and 

thoughts of one character while declining this for another character in the same 

narrative text (Bal 116, 110). This will be examined in this paper to see how degrees 

of focalization in the narrative discourse of The Sound and the Fury are used to 

penetrate into the male characters' feeling and thinking, revealing to the reader 

their worldviews, while declining this for the female characters. 

 

Discussion 

 

Focalization analysis of The Sound and the Fury gives an example of multi-

layer perspectives and facilitates the stream of conscious narration. It is, as 

articulated by Rimmon-Konan, presenting the textual story "through the mediation 

of some 'prism', 'perspective', 'angle of vision', verbalized by the narrator though not 

necessarily his" (72). There are eight main characters in The Sound and the Fury: four 

males; Mr. Compson and his three sons, Quentin, Jason, and Benjy; and four 
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Introduction 

 

The Sound and the Fury is a novel written by the American writer, William 
Faulkner1. It is considered a modernist conical work that demonstrates how novelists 
experiment with style through the utilization of different narrative techniques. In 
this paper, an analysis of these techniques will be carried out based on Gérard 
Genette's2 concept of focalization for the purpose of focusing on the perception of 
female characters in the novel. The novel employs a different narrator for each of its 
four sections, none of which is narrated by a female although the plot of the four 
sections of the novel are around one or two of these female characters. Focalization 
analysis of this fictional narrative discourse reveals, in addition to the narrator, the 
focalizers and the focalized, and shows which of these categories is designated for 
any of the four female characters. 
 

Literary Review 

 

Focalization is a textual narrative typology proposed by the French literary 

theorist Gérard Genette (190-211) in his analysis of narrative discourse, and is 

further extended and elaborated by Slomith Rimmon–Kenan (72-86) and Mieke Bal 

(263-292). In this typology, certain relationships among the narrator, the focalizer, 

and the focalized are clearly identified and categorized. Genette distinguishes 

between mood and voice in narration, or in other words who sees and who speaks, 

which are often confused when referring to the point of view in the narrator 

discourse. While point of view in narration confuses speaking and seeing, focalization 

specifies "the relations between the elements presented and the vision through 

which they are represented"(Austenfeld 295). Narration and focalization, i.e. 

speaking and seeing, therefore, can be carried out by either the same agent or by 

different agents. According to Rimmon–Kenan, it is important to distinguish between 

the two activities of narration and focalization. He considers this distinction "a 

theoretical necessity, and only on its basis can the interrelations between them be 

studied with precision" (72). 

 

Bal has contributed to Genette’s typology of focalization by distinguishing 

"who sees" from "what is seen" (263-292). The agent of focalization is the 'focalizer' 
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