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املتوسط الدوليةشروط النشر يف جملة جامعة البحر   

. يالعريب التقليد )نوعن يكون اخلط أ، على A4أال يقل البحث عن عشر ورقات، وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  .1
Simplified 11وحجمه). 

اخلط بالعربية  وأن يكون (Microsoft Word)يكون مكتوبًا على برنامج  ويشرتط أنأن يرسل البحث إلكرتونياً،  .2
(Simplified) الصفحة من األعلى  وبالنسبة هلوامش، على أن يكون تباعد األسطر بقياس سطر واحد 11مقاسه

، أما إذا كان البحث باللغة حينه(باستالم حبثه يف  )وخيطر الباحث سم. (2اليسار  )ومنسم  2.2) واألسفل ومن اليمني
 .((Time New Romanاإلجنليزية فيكتب خبط نوع 

يقل عن مئة  أالعلى وترمجة، وأن يقدم الباحث هلا ملخصًا بالعربية أتقبل البحوث باللغة العربية يف العموم واإلجنليزية تأليفا  .3
 كلمة.ومخسني  

سبق نشره يف إحدى اجملاالت الوطنية أو غريها أو مستال من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه، أو أال يكون البحث قد  .1
 .بعنوان أخر يف وسيلة نشر أخرىتناوله  يكون الباحث قد

يف البحث الشكلية الفنية واملنهجية، وتوثيق املصادر واملراجع، وتدوين التواريخ، ومقابلة األمساء باحلرف الالتيين.  ىيراع .2
 .غريهاوالتنصيص على النصوص و 

سم املرتجم أو احملقق، الطبعة، مكان كتابة اسم ملؤلف، عنوان الكتاب، ا  وعرض املراجعبة اهلوامش يراعى يف أسلوب كتا .6
أن يكون عنوان الكتاب  واإلجنليزية ينبغيالعربية  وقائمة املراجعالنشر، الناشر، تاريخ النشر، رقم اجلزء والصفحة يف اهلوامش 

 أو اجمللة باخلط احملرب.
 عد التقييم.ن كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل بإجمللة بإشعار الباحث بقبول حبثه تلتزم ا .7
 ال تقدم اجمللة شهادة أو إفادة )مقبول للنشر( ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً أو نشر. .8
 و مل تنشر.أالبحوث املقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت  .9

وإن تعدد الباحثون فيكتفي  ،لكرتوين إن وجدسم الباحث، وختصصه، وجمال عمله واهلاتف، والربيد اإلاأن يتضمن البحث  .11
 بأحدهم.

لكرتونية حيق له سحب ذلك من موقع إحيق للباحث نسخة من العدد املنشور فيها حبثه إن كانت اجمللة ورقية، وإذا كانت  .11
و الفايرب ألكرتوين بريده اإل علىرسال نسخة إشعاره بصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئذ إاجلامعة املنشورة عليه بعد 

 إن كان له ذلك.
ضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد اجمللة بنسخة من و اإلأرجاعه له للتصحيح إشعار الباحث بقبول حبثه و إبعد  .12

 بريد املندوبني. علىبريد اجمللة أو  علىيدوياً أو إرساله  CDقرص مدمج  علىلنهائية أالبحث يف صورته 
يف حبوثهم لعدم  أن يعيدوا طباعتها القص،بطريقة  النت(قتباسات من )االلى البحاث الذين يستعملون بعض تنبيه ع .13

  اجمللة.خراج تكيفها فنيا يف إ
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 -البحوث: قيمة نشر  .11

 ( دوالر أمريكي أو ما يعادله.111إذا كان الباحث من خارج ليبيا يدفع ) .1
تمم قبل التقييم، مث ي امقدم ( دينار21دفع منها )( دينار لييب، ي  211يدفع )إذا كان الباحث من داخل ليبيا  .2

 ( دينار لييب حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون تعديل أو مع التعديل.211املبلغ إىل )
 .(USD العملة- CAعلماً بأن حسابنا القابل للتحويل هو ) .3

 .(1111-766216-112، فرع الوكاالت، رقم والتنميةبنغازي. مصرف التجارة  )ليبيا

 journal@miu.edu.ly  : المجلةبريد 

 
 أسرة هيئة التحرير
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 كــــلمة العــــدد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 علت داللتة  ،األوربيتة والقبعتة (و التروبأحدهم لماذا نحن نستتعمل )الكتاب أسألني 

ت التاريخ واستنطقت المصتادر عتن أل، فس؟ ةالعلمي ةالشهاد عل لنا التخرج وتحص  
ول أجاء هذا التقليد من  فقد وربيتين في البدء،أنهما ليستا أني التاريخ ببجاأف لك،ذ

وهتي  م(109ه 990سسها العرب المسلمون عام )أالتي  وربيجامعه في العالم األ
وخلتي   )كامبانيتا( خلتي  يطاليته فتيإاستم مدينته   علت (salernoجامعة )ستاليرنو  
 فتتي العصتتر الوستتيطالطبيتتة بالتتدارس  التتتي اشتتتهرت التيرانتتي، ستتاليرنو بتتالبحر

فتتي الشتترق  أسستتتالتتتي  اإلستتيميةوهتتي امتتتداد للمتتدارس والجامعتتات  ،اإلستتيمي
 القهتتتريلفهريهابنتتتة محمتتتد ا فاطمتتتةيتتتد )  علتتت كانتتتت أولهتتتاو ،اإلستتتيميوالغتتترب 

التتي عرفتت  ،المغربيتةمدينتة فتاس  في م(101 ـه956البنين( )ت  أمالقيرواني( )
وتقريتتر  جامعتته فتتي العتتالم علتتي تحديتتد )اليونستتكو( أقتتدموهتتي  بجامعتتة القتترويين،

 أولكمتتا كانتتت  م(191ه 996نشتتاءها عتتام )أ( فقتتد كتتان القياستتية لألرقتتام)جينتتتس 
ثم تتابعت بعتدها الجامعتات فتي  ،العلميةالدرجات والكراسي  مؤسسه علميه تخترع

جامعتتة  األوربيتتيننتتدلس، قصتتد الطتتيب فتتي األ ةواشتتبيلي ةوغرناطتت هكتل متتن طليطلتت
المستتتلمين  فتتتي ايطاليتتتا ينهلتتتون متتتن معتتتين علمهتتتا علتتتي يتتتد العلمتتتاء ()ستتتاليرنو

دون ثتم يعتو ،والعمليتةمصنفاتهم ويتعرفون علي منتاهجهم النرريتة  ويتعاملون مع
المتحصل  بالطالوكان  ،العلميةوشهاداتهم  إجازاتهمبلدانهم بعد تحصلهم علي  إل 
شتعارا علتي التخترج متن تلتك  والعمامتةالعربتي  الجلبابيميز بارتدائه  إجازتهعلي 
تطاول الزمن واستعاضتوا  حثي واستمر هذا التقليد قرونا عده، ،اإلسيمية الجامعة

السيما بعد رد الفعتل العنيتف ضتد المستلمين  عنها بالكاب والروب التقليدي الحالي،
 ،والعمامتةفتي الجلبتاب  اإلستيميمبتعدين عن الشتكل العربتي  في اسبانيا وغيرها،

واستتتعملوها كمتتا كتتان القتتراء  األعلتت المستتطحة متتن  القبعتتةاستتتعملوا  أنهتتم حثتتي
كتقتديس لكتتاب  ،  أحيانتايستعملوها فتي وضتع  المصتاحف  لساألندوالحفار في 
هذه الفكترة  إسنادفي جامحة رغبة  أو دفاعأو  جياشةذكر ذالك عاطفة  نوال تحسب

فتتي نصتتابها بحثتتا عتتن  األمتتورولكتتن لوضتتع  ،اإلستتيمية ابمصتتادرنلنتتا استئناستتا 
شتاهد متن فقتد شتهد  تتاريخهم بعتد استتنطاقها الحقيقة متن ختيل بحتوثهم ومصتادر
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 إن ( : أوربتافتي  اإلستيم( فتي كتابته J. goody عتودي)جتاك أكتده فهذا متا  ،أهلها
 المناستتباتالستتيما فتتي  اليتتوم، إلتتي العلميتتة الوجاهتتةعيمتتة  أصتتب اللبتتاس العربتتي 

آختر وللمؤلتف كتتاب  *نشر هذا الكتاب في مؤسسة السادات للعلوم بمصتر، العلمية
مكتبتة طريتق العلتم فتي  نشترته التتاريخ ( )سترقة استماه في الخصوص الكثر قتوة،

التدور الرئيستي التذي لعبته  والدامغتة القاطعتةاثبت فيه بالحج  والبتراهين  بيروت،
وكيتف كتان يمثتل جتزءا ال يتجتزأ متن تاريخهتا العلمتي  األوربتيفي التاريخ اإلسيم 
 أستتاذ( J. lebon)جوستتاف لوبتون  إليتهمتا ذهتب  إليتهويعزز ما ذهبنتا  والثقافي، 

هتتذه  القتتول :ال احتتد يجهتتل إلتتي علتتم الحضتتارات فتتي كتابتته القتتيم )حضتتارة العتترب(
زمنتتا طتتويي هتتي  أوربتتامدرستته فتتي  أولعتتدت  ي_مدرستتة ستتاليرنو _التتت المدرستتة

 فتي كتابته (G. sarton)جتورج ستارتون   أثبتهوهذا كله  ،مدرسة للعرب بشهرتها
     )زغريتتد هونكتته   األلمانيتتة المستشتترقةوكتتذالك نجتتده عنتتد  العلتتم(المهتتم )تتتاريخ 

z.hooonkenومثلهتتتا  رائتتتع )شتتتمس العتتترب تستتتطع علتتتي الغتتترب(( فتتتي كتابهتتتا ال
( اإلستيم( في مصنفه الكبير )تراث t .arlondeالمستشرق المبدع )توماس ارلوند 

 أنها، اإلسيميالعربي  أصلها أنثبتلك؟ بعد نعتقد ذ أوغربيه  أنهافهل مازلنا نقول 
    بكلمهالحق  إحقاقفقط 

 
 

 رئيس التحرير
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 0 

 دام املوازنة التقليدية للدولة استخ
 مدخل استقرائي ملكافحة الفساد يف القطاع العام يف ليبيا للتخطيط والرقابة كأداة

 كلية االقتصاد    –   جامعة بنغازي   د. بوبكر فرج بوبكر شريعة           
                                                         اخلدمات املاليةباحث مبراقبة    –       بنغازي     .عبداحلميد خرياهلل العبيديأ          

 ملخص الدراسة

ــــل راةـــــلرط ورارقــــل  مــــ  رن اخــ ـــ   وراف اةـــل دف ته               ،هــــال راسةرإـــل عر راـلـــفا ةــــخد م ـــازن رإـــــسرب وـلرـن
ـقفرز مت رإـــحق ـ  هــار ردــسا او  ،رالـاب حـل عهـسرة رملـا وـ  ااةخ ـاـا ملفااوحتسيس راللرول ورمللل ات وراق ـل  راـحت حتـس 

هار  ،وال راخ ر لاخسـني ذرت رالال ل ةااقظاب رملايل فـب وراسوةيات ومااك راقلراخملضلع و  خال  را لراساةق  اترا ة
از ـيف ةؤإــ نيرملـمثخــ ،لـراسةرإــ يف رملشــاةمنيل وــ  ــــ ل اـجم ــا رار اـــات راالنوـخل راشـصـــمت رإــــسرب لإــخلط رملقاةــاقــس و 

إـــخلط رإـــــسرب را متث ح ـــ ، ـــل يف وــــسيقل ةق ـــان ات رملااـاب ورملـــل  ني ةاا ســــاب رملاا ـــــل رملــخ ـــل  فر رـــل ر سوــــرا ســـ
 .راسةرإـــل ة  ل حتق   رهسرا لـحخ ل رار اـات رملـحصخا يرالص 

ـل رالاوـل ةشـفخاا را ر ا عحسى راسو  راـحت ط رـ  ذـلذن صـقسو  را وتعتبر           اـقخ ـس  رملـمـم  ققـس راـسويل اخملرـن
عةاــات وـ   ـما مـان ةشـــفل وخـلب افااـل راـسو  راـحت طـخقـدطرـ  هــار راقــملذن اــأ يــ ت رةـرانـا وعــ عن ،األةلرط ورارقل 

ـــات يفـــفل و   ـــحت راــن هـــار راقـــل ح ـــث ع صـــقسو  راققـــس راـــسويل، س راــــسويل  ـــ   وراف ــــاةل اصــــقسو  راققــــع وـــ  رمللرـن
 ماـت طـخقد عةاـات وةااـايل ،ب و  لاقف  و  رالامل1591ت ا ر ا ةقـس رإـقالدا إقل ـوماـ ،ب راــمليـلصاح ةاةـرـاةل

  حل  رااعر لن  ـاف راق   يف راسـ ق ات و  راقفن رملاضي  ،را ق ـفن وـ  صقسو  راققس راسويلا ي راسو  وثخاا وثل ة
راقـــملذن  طق ــ أ عةــا نيســـل ب راوــــف  هــار ،ل ــلق ــل ة مــل هـــال راـــثفون را ر سو  را راــ ااصــا ر ــا وــ   واــل اقــ ن عر و

 .رحل اظ ةخد رملا  رالــاب  لو  لمللفال وسامهـه يف حتق   و   حت راــ    و راف اةل س  رحلـايل راـقخ 

ل راةلرط ورارقل  مل طلس طـقاإب وـا رالضـا رحلـايل توصلت  ـي ةـ افرا راــ ـ   افـي ط ، اخسواـلراسةرإل عر لن ولرـن
اسةرإــــل طــــ م  راللروــــل راس اإــــ ل  ــــل رحل ــــاظ ةخــــد رملــــا  رالــــاب ورحلــــس وــــ   ــــاهفن را ســــا ، ممــــا ة قــــت رراف اةــــل وــــ  لو 

ل رالاوـل اخسواـل، و رورال ـصا يل و  وـ   اـل لخـفى لوضـحت راسةرإـل ةـسب ال ـماة ل يف مج ا وفرحل عةسر  وطق  ا رمللرـن
ل طر  را ف  رالخ وةااـايل ا اط راش اا ل ورإلاصاح وطسهلة راثقل ورملصسر  ل ةني ولس   ،رالاولم ل ةقس طقسيف ةقل  رمللرـن

 وســسوي هال راـقسيفرت.و 
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وذاــك اـمامــل راظــفوا راــحت  ـــف  ــا  ،ر ـصــفت هـــال راسةرإــل ةخــد وفر رــل ر ــسوات رملاا ــل يف وسيقــل ةق ــان            
هـال ـــاج   طلمـ أ ن ةمخ ـلذاـك اـ ووـا  ،ر اــــا رمل لرـ ـل رالاوـل اخسواـل يف مااـل رملفر رـات رملاا ـل يف ا رمللاجلات رملاا ل اـق  ـ

 .فر رل ر سوات رملاا ل يف ةق ان و  ة اـات يف ـ ا  و هـل  ةخ ـ ا مت رحلصإ فلن حمسو ر ل ــراسةرإ

 

 ة    دم  ق  م

ل راــف وــطلـر           ـل ال  ،خ ات راسـاجسن يف راسواـلـس رالر اـل رحلق ق ـل اخســــراـحت طلف هـي رملـف ن سوالــلرـن ا ةـسر  رمللرـن
اراهتــا ن طلفـس راـل ــه رحلق قـي اخحفلوــل وة ل ر ةـل هــي ،ال ةقاــاـــن يفــلن ةسيللو  رافشـ سن  لن حيــل حمـل رحلفلوــل ميفـ

 حلفلوات  ــخف لـلرةاا وطل ااهتان يف ر ل إ يـمـا  ا راس اما ةخد راقسةرت راحتــسرواــيلـمس رإ ح ثا مووااةرهت
ل رالاول را رن رافج سو ، ـقفرة و ةقاز راسوالـل حنل رإ رحلق ق فل ـــطشح ـث ـماة ل ــــ ل اخـقم ـل رال ـصـا يل ورال ـــطلـرب رمللرـن

ــــل  ـــــ ــــا حتـليــــه وــــ  افــــفن ولإ ، ا اـق  ــــا خ ــــ  راـقم ــــل رال ـصــــا يل ورال ـماة ــــلـإاإــــةراــــسر لرمللرـن ـــــ فر رت لل ةــــ  رالي
 .( 48:  ب1556 ،وراق اوني ،راخلن  ،7: ب1551) شفف  ورملصفواات رحلفلو ل خال  ارتن نوق ل حمس ن.

رالــاب وــ  را ســا  وإــلز  رملــا  ــفرزرت اخمحااظــل ةخــد  طرــ  إ اإــات وعيلورحلفلوــات ع طســلد مج ــا راــسو           
ل رالاول ـوةخد هار رالإ ،ر ـصا  اه وةشفل  لصحب ث طمم  رإــسروه يف راو ه رملـص ،رالإــسرب ال طلـرب رمللرـن

 ،)راـــسةوي  ف اة ـــل يف إـــر ل حتق ـــ  هـــار ردـــسال رن وـــ  را ورت را –قـــلع رملســـــسب وقاـــا رااخسواـــل ة ـــر راقظـــف ةـــ  
 .(ب5119و خفون: 

ـل يف شـفخاا راـقخ ـس  وا ر ـا م  هـا           خـد راةـلرط ورارقــل  ة ــلىورحمل وـ  رافثـ  وـ  راـسو  رةـمـست ةخـد رمللرـن
ــل  وطلـــرب ،رالــاب وــ  را ســا  وإــلز رالإــــسرب اخف اةــل ةخــد رملــا  ونرةن رملاا ــل هــي رجلاــل رملســألال ةــ  لةــسر  وطق  ــا رمللرـن

ـل رالـــاول اخـــسوال ل رر ولفاـل وـسى وـــاسا هـال راسةرإـط،  ساواا رملــخ ل، و  خال  ع رةهتا ولرالاول اخسوال قـسةن رمللرـن
خ   ــال راسةرإل يف طســل هـطفم  لمه و  ، س  ةخد رحملااظل ةخد رملا  رالاب و  إلز رالإــسرب ورا سا ـفخاا راـقخـيف شــ

ل رحلاا ل،ـــمفرة يف رإــراملز ةخد  سوى رالإ اـلو راـحل  رر لش ــسرب رمللرـن ت رالاول رمللفوال يف فا  لخفى و  رمللرـن
 .هار رجملا 

ةلرول راسةرإل اـحخ ل ناة ـظف  ـقراني يف طفلي  عـــقفرجي ورالإــةخد رملقاجني رالإ لـال راسةرإــرةـمست ه            
ــــراــ ـــ   وراف اةـــل وـــ  خ ل ة ـــات-راو :  ،لإاإـــ نيوـــ  خـــال  وصـــسةي   ــــةال  عـ ـــل وطق  ـــاهاـ -وراثـــا :  ،سر  رمللرـن

ةأ رجلاــب راقظـف  وـ  وذاك اس ،سوات رملاا ل يف ةخسيل ةق ان واني يف وفر رل ر ؤ ـــرــقاج ل و  رملس  ةرز ة قل رإــــ الع
ـل رالاوـل ـــاةمني حل   ـسوى رإـرإــسوت رملقاةخل راشـص ل شره رملقققل الإـقصاز لةرز رملش ،هال راسةرإل ــسرب رمللرـن

 حتخ ـــل رار اــــات يف ي ـصاز رالصــــــــحما  ةخـــد رإلـ رالةــــومت ،خ ـــس  اخمحااظـــل ةخـــد رملـــا  رالـــابفخاا راـقـاخسواـــل يف شـــ
  .رملـحصل ةخ اا

ل رالاول اخسوال ولمه ـاا يف راــ   لـال راسةرإــطـفلن ه           راحت  رآلا ل   مثــوو ،اةلـ  وراف و   ا س اخـلفيف ةامللرـن
ل ةااشـرا اـق  ا هطـ لةرز ل ـقت مااك وقا شوطمم ،ـا  رالـابةخد رملـ ل وراف ـاةل سرا ر ــ س اـحق   لهــفل رافشــال رمللرـن
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ـلفرا ــــمت رإ ولخــ ر ،ـص لــــخل راشـل ةخ اــا وــ  رملقاةــــــل رار اـــات رملـحصـال  حتخ ـــاةمني حــل  هــار رمللضــلع وــ  خـــرملشــ
  .اـلص ات رملـلخقل  لضلع راسةرإلراقـاج  ور

 -للدولة: الموازنة العامة  ماهية

سرا ـلوا راه ل راهسرا وراة اب،ــب وايل  لروــن ة  وم قل طصب يف  اااة ـةرهي  -:دولة  امة لل وازنة الع الم          
اب اـلـرب ةمـا طلــلب راسواـل ـــلوـا راة و  ،ول قـل ال  اـرتن نوق ـلـــفوةات خـــ  ةـفرو  ووشـسوال راق اب ةه وـا طلـلب راـاـلرب ةم

قل وـ  ـــوهـي حتـس  ةـا ن ةسول قـل نوق ـل   اـرتن ه وـ  تـخـف ولرة هـا خـالل ا حتصـ خـــووـا يـ ،سراــال راهــةخد ه عـ ا ه
ــــ اإــــ  إـةـــ فـممـــا لتـــا طلرـــ ،راـــلو  ــــسوال رإل رةيـــل ورال ـصــــل را ــــخ ات رالاوـــل ال ميفقاـــا عشـاااســـ ،ماة لـا يل ورال ـ راع ـ

اـلـفا ةخــد ور هال ـل ةقــــخب رملـلرة  اـااك وحتخ ـا ط ـاوخل  ون ـ قـات وهـي ةـسوةهـــوحتق ـ  راـقم ـل راشرحلا ـات رالاوـل، 
لةااـايل او  ،حمـلياهتا ) شـفف   ا  ـــ اإي ورإل رة  ورال ـصـــراساب ـــاقظفى ماـــمل راخــدا ط م رت وـرا ال وا راـظ امللرـن
 .( 572:  ب5111را الح  ، 55: ب1551

   
 -للدولة: لموازنة العامة تعريف ا

او  رملايل اخـ ل ة  إقل واا  -:تعرف           وذاك يف عناة ر  ل رالاول  ،سرا حمس نـل وقرخل اـحق   لهة تا رارـب
اســـا إـــ  اإـــل رالاوـــل اخسواـــلونرقـــا اخس ،رال ـصـــا يل ورال ـماة ـــلاخـقم ـــل  اـــات ةـــ  طل قليا حفلو ـــا، طلـــرب ـةلصـــ اا ةـف

وذاــك ةلضــا  ،ع خادــاالحات رحملـمــل ــــــ ل راسواــل ورإلصـــــمج ــا لـش وطــرت أ ةصــلةن ة م ــل قل رملقرخــلـخ ل رالاوــل اخســــراســــ
خ ل ـراســ اااسواــل وطلـمــسهرا اــلن راـق  ايــل ة اطلــسه ،طقــسيف ط صــ خي اق قــات وعيــفر رت راسواــل خــال  إــقل واا ــل وقرخــل

 .(161:  ب5111 ةا  ة  افة ل،  ، 5:ب5112   رمللاةك وش  ، 57: ب5115)حس   راـشفيل ل

ل رالاول هناك عدة تعريفات  .(85: ةلرضل) :ةلر راسو  يف فيلاتاـشر اخسوال حسب اخملرـن

ل  ون الفرنسي ف القانر   فقد ع           راـشفيل ل راحت طقسة  ل راا لةراز راسوال وعيفر رهتا وي ذن  راص  ل-ة تا: رمللرـن
 .لــا يل ورملاا ــلول رال ـصــ ا ويقفةها راربملان يف  اـلن يلرب ة  لهسرا رحلف

قلرـني رمللمل   ا  ل ب را  رهتا،رف عيطقسة ا ه ـ قات راسقل راـاا ل و  صك-ة تا:  ون األم ريكيوعرفها القان            
 ور رترحات رجلرايل ا اا. ةقس راـقسمي 

إقليل طفطفل ةخد راــ ـ    ةمخ ل-ة تا: رل رحلفلو ل األوأ رملـحسن ــيف  ا ل رحملاإ فت الموازنة العامةوعر            
 .اـحق   راهسرا رمل خلةل ةف ازن ـلما  رمللرة ــ اةل رإ   وة ــوراـقس

ــاو  رملــايل اخـ ــل  هــي-ة تــا: ب 1572( اســقل 92ة ــأ )فه  ا الق  انون الم   ر  عر  ما     ك            ـــسارارـب ل ــــقل واا ـ
ـــخل اـحـوق ــ ـــق   لهـ ـــحمسرا ـ ـــوذاــك يف عن ،س نـ ـــاة ر  ـ ل نرقــا اخس اإــل رالاوــل اة ــاول اخـقم ــل رال ـصــا يل ورال ـمـل رالـــ

 .اخسوال
اسا إ طشــمل-ة تا:  ريع الليبي   فها التشوعر              رالنرةرتقليا يلس وقسوا ة يفر رت ووصفواات تـخف ـةـف

 قل رملاا ل.ــــ ا اا خال  راسـل ا حتص خاا ورملصفواات رجلاجل عمل مج ا رإليفر رت رملـــوطش ورملصاحل،
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وةـــا    ،افة ـــل ةـــ ) -: منه   ابمجموع   ة م   ال الخ    ا ص  تتمي     الموازن   ة العام   ةن ريف   ات ف    م   ال      ا ه      التعو 
  .( 165: ب5111

ل رالاول طــا ناةلع -1  . ثل خ ل ةااة اب –م   و لرـ ل طقسيفيل  وةااـايل ااي امم   ان رمللرـن
ل رالاول اإليفر رت ورملصـــراة  -5 لو ة اــات طقسيفيـل وا سـت الخ ـل وهـي فواات هـي لة اوـا ـــاب راحت طـممقاا رمللرـن

 .ات راـقسيفيل اخلحسرت رال ـصا يلةااـايل طقا ف رمل لرـ 
ل رالاول نرقا ملصا ة هال رإليـفر رت ة قمـا طصـقف راق قـات  -2  ـا نرقـا او ـه رإلـ ـا  طصقف رإليفر رت ةامللرـن

 .لو راصفا
ل رالاول طلفس ةا ن ر  لط رالفيمل اخس اإ -8  .يل ورال ـماة ل اخسوالل رال ـصا رمللرـن

ل رالاول  ثل خ ل واا ل اتا طـلخ  ةاملسـقرل إلرز اسقل ورحسن لو السن إقلرت  ا ول. -9  رمللرـن
 

 -للدولة: أهداف الموازنة العامة 

ل رالاول اخسوال عر  .( 57: ب 5115  )حس  -هي:  حتق   مالمل لهسرا هتسا رمللرـن

 تخطيطية:   أهداف  1

ل   رآليت:حتق    ــ    ورختاذ راقفرةرت عررالاول اخسوال يف ةمخ ل راهتسا رمللرـن

  فلوي خــال  را ــرتن رالوق ــل راقا وــل ووصــا ة راـمليــل راالنوــل اـ   ــل هــال ــــاان رحلـرجلــ رحـ ا ــاتطقــلب حبصــف
 رالحـ ا ات.

 ــل راســقليل ولهــسرا ـراـقســ ر  ــل رالوق ــل راالنوــل وضــا و  ورال ـماة ــل،راـقم ــل رال ـصــا يل    وراــفة  ةــني رمللرـن
 اـق  ا راهسرا.

 .ات رجلاان رحلفلوي اخسوال  راـلرا  ةني تـخف وفـل
 

 رقابية:   أهداف  2

ــل رالاوــل اخسواــل  إل رةيــل راـاةلــل اخحفلوــل  ــخــف ااــل ةخــد رالمخ ــات رملاا ــل اخلحــسرت رحتقــ  ة اةــل ال   عرهتــسا رمللرـن
 -راـايل: لـلرةاا وذاك و  خال  

  و  ال را رز را لخي اـش ل وةفرو  رحلفلول.وـاةلل 
 ـــل ةـــني را لخـــي وراـقـــسيف  ا ــــيـــفر رت ورملصفل وـــ  رإلـــــع ـــفرز وقاـة اة  ور ـــرترح رإل ـــفرزرت خ ل را ــــفواات وحتــــ

 .راـصح ح ل
  ةخ اا.ة اةل ممـخفات رالحسن ولصلدا ورحل اظ 
 اـــلرب ةـ ر ــ  راـشــفيلات وراـلخ مــات طفشــ س رإلـ ــا  رحلفــلوي وــ  خــال  راـ مــس وــ  وــسى رال رملســاةسن ةخــد

 .ةيل ورملاا ل راصا ةن و  رحلفلولوراقلرةس رإل ر
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 سلوكية:   أهداف  3

ل رالاول ةخد إخلك ورجتاهات   خال :ةاجلاان رحلفلوي اخسوال وذاك و   رالاوخنيطؤمف رمللرـن

 ومـااك ةـني  ، ـف  ولهـسرا رالحـسنوحتق ـ  راـلراـ  ةـني لهـسرا را ورالةـفـاة،ف ةوح رملرا ةن ـج ا ةخد ـشــراـش
 قاط.ــال ةا   اخثلرط ورالـــوطلا  لإ ر اصل،خحل ـخحل رالاول ورملصـرملص

 لةخد. ل رر ــوخاصل رالطصا  و  لإ ،نيا ن ااةخ ل رالطصا  ةني رملسـليات رإل رةيل رملــخ ل 
 سيفرت ــةسر  طقاةمل يف عــاوخني اخمشـــاب رالـــا  لوــح رجملــواـ رملــخ ل،ـليات رإل رةيل ــطقم ل راثقل رملـرا ال ةني رملس

ل،  .و فوضل ةخ اأ و  راسخ ات رالخ ا سرا وولاي  وقرلال و  نفااأ وا ـــا لهــووض رمللرـن
  ام  رالمــل وراشـــللة ـف  يف لوــــراـلـــفا ةخــد حق قـــل وــا  ــ وــ  ازـــــا ميفـــ  رافؤإممــ رالفســــــ ل،حتق ــ  راـ ايــل

 إ ساأ. وخني ولحااةاال
 

 همية الموازنة العامة للدولة في التخطيط والرقابة أ

اةسن يف ــــلرـنات راـقسيفيــل ةخــد رملسـوطلمـل رملــ ،اني المخــل ورحــسنــــاةل و ـــ ل راف ــــ  ولـشــــ ل راــ  ــــلـش لـــ ث          
ـــ ـني وــ  رال ــــاإــلإ حتق ــ  و   ـــني سات طقــلب ةاالسيــس وــ  ــــجنــس لن رملؤإح ــث  ،   وراف اةــلــــراــ  مهــااجف رإل رةيــل ـ

ــل راشــاوخلـوطـامف ل ة ــات رحملاإـ ،راـشـ ل راــحت ال طـ خـب اقــ  راــ ـ   وافــ  ليمـا راـقســ   ةـني ر  ــ   ،رل لن رمللرـن
تا اخـ مس ة  ، ل راحت طقلب  ا رملؤإسلـــ ثل را رن راحت يـأ و  خالدا حتق   ااةخ ل راــ    وااةخ ل راف اةل ةخد راـش

ــل را فيــ  رملفإ ،طـــأ يف حــسو  ر  ــ  رمللضــلةل ـــ ن ارـــــلب اخمقشـــــو ثــل رمللرـن ــل عن مت اــ واــااك  ،سراااـخلغ لهـــ ةــسر  رمللرـن
ن ذاك يؤ   عر حتق   لهسرا رملؤإسل رملفإلول ة فيقل ا  ،اةلـ   وراف ــوطق  اها ة فيقل صح حل ةاةـراةها ل رن اخــ 

 .( 125: ب5111)محا     سيل والاال
 

 التخطيط:/     أوال

 (154 :ب1554)رالف خي  التخطيط:أنواع 

 -هي:  االـلرع وق لميف  لن حنس  مالم ،اقا ملل اة ـ ا  راــ   و  وذاك اــ   رهقاك رالسيس و  لـلرع    

  .التخطيط القومي الشامل – 1
يف ـظـاب وـفاوـل وـ   ،سوالـ ل راــــشالمـلب راسواـل ا ـفا راــحفأ يف تـخـف لـ لوضا خ ـ  شـاوخه يـأ و  خالا

  .راهسرا اـخر ل حا ات رجملـما يف ماال رجملاالت

 .التخطيط القطاعي – 2

اع ولـــني وـــ    اةـــات رجملـمـــا وثـــل راق ـــاع راـلخ مـــي لو ـــــصص يف   ـــــ   راـــــــار راقـــلع وـــ  راــ ــــــاسا هـــــيس
 وا ها. رملصفيف.راصقاةي لو رالةرةي لو 
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 قليمي.اإلالتخطيط  – 3

ات وراـربرو  راـحت ختـص وق قـل   فرا ـل ول قـل وـ  وقـان  راسواـل وياـسا ـــ اإــار راقلع وـ  راــ ـ   ةااســيـلخ  ه
 .حتق   راقمل وراـلرنن  رخل رإل خ أ وةني ل اا أ راسوال عر
 

ــــل( لن 57: ب5115) يـــفى حســــــ و            ـــل يف ةمخ ــــا ساــــــرالاوـــل اخسواــــل هت رمللرـن  ت راــ ــــ   ورختــــاذعر رمللاـو
  يخي:راقفرةرت و  خال  حتق   وا 

 ــــ ا ـف رحــــحص ـــات وحـ ـــاان رحلـسرت رجلـــ وحصــف رملــلرة  ووصــا ة راـمليــل  راقا وــل،ال  را ــرتن رملاا ــل ـفلوي خـــ
 رالحـ ا ات.راخفى راالنول مللر ال هال 

 ـاو  إـــ  رملــــ   ة ـــراـفة  وراـقس ل مرـب ــاو   ووضـا ،ا يل ورال ـماة ــلــــم ل رال ـصـــراـق   ــــ  خـــقل  وة ــــلرـن رارـب
 .رالو  راالنب اخـق  ا

  اخسوال.راـقس   وراـلا   ةني وحسرت رجلاان رحلفلوي 

 الرقابة:/     ثانيا

اةيا ــــاإي   ـ  ووشـــسو  راقاو ـل ةاةـرــاةل رحملـفك راإـيف ر ـصـا يات راـ سيـاب وةج ـــــفلوي  وة هـاع رحلـــــاخق           
 و ،سو ن رملـاحـلـــا ةن ورحملـوطشـفل ةمخ ـل طفشـ س رإلـ ـا  ورالإـــسرب راوثـل اخمـلرة  رال ـصـا يل راقـ ،ل راسو راـقم ل دا

اقجاح ةمخ ل راـقم ل وحتق     ،اإ لــرملـرا و  رالقاصف راإ وااةخ ـاا وط ليف رالمل رإل رة  ةاا م ازن را الن رإل رةيل
اةس يف  ةـأ خ ـ  ـــطس ،وواا ل ذرت م ازن ةاا ـل والااـل ل رةي اةل عال ةل ل  ة ال يـأ عاك لن حتق   ذو  ،سو ـلهسرا را

ــل وــا مت طقــــوطـــأ ةمخ ــل راف اةــل وــ  خ ،ةمخ ــل راـقم ــل وعجناحاــا و حتق ــ  راهــسرا رمل خلةــل ق  ـسيفل وــا وــا حتــــــال  وقاـة
فراات ـــلا ةخـد رالحنــورال  ،لخيــقسيف  ورا ــراـ  رت ةني راـ الـــراط راحت ل ت عر هــل راإــالاه يـأ حتخ ــوو  خ ،الــال

مل ةمخ ــل ــــما طشــــم  ،ج ا راف ــازرتــــ لرت راصــح حل راالنوــل ورالمــل ةخــد طشــــةاختــاذ ر  ، ل وطلــسيخااــــرداوــل ةــ  ر 
ــات وطق ــ أ راهـــــراف اةــل  ةرإ ةقــاز ةخ ــه يـقــفة طلــسيل لو ةــسب و  ا، ـس ن ةــ  نفيــ  رإل رةن رالخـــسرا رحملــــــل واحــص رمللرـن
ل راقــــــلن وق ،ال  ــــاج  راـق  ــا را لخــيــــوـــ  خ ،سرا امــمان ااةخ ـاــاــــطلــسيل راه  ،اج  را لخ ــل ةااقـــاج  رملـ  ـــلــــــاـة

 ، 2: ب5115حسـ  ) يف حتق   راف اةل ةخد رالمخ ـات رملســقرخ ل ويل ـي لإاإـا و  ـسر اـق ـ أ را رز ألانيـرملساةس ـيس
 .(181:  ب5111محا    ،19:ب 5115لرب ورال ، اـح رهلل

 
 الرقابية:أهم مكونات العملية 

ات هي  (54 :ب5115حس   ،519 :ب1554)رالف خي  طـفلن رالمخ ل راف اة ل و  مالمل وفـل
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 ووضع المعايير.تحديد األهداف  – 1

ــه يسـفل لحــــــويش ،ااــــر  ةمخ ــل راف اةــل ـ ســــا رمللــاي  ةمــل يسـةمخ ــل حتسيــس راهــسرا ووضــ ال ــــس وقلوــات راف اةــل مـل
 .اةل و لخاا لمثف ولضلة ل وااةخ لا ل ةمخ ل راف ــطس ورا فا وقه ، اـرل راـق ـلل ووفر ــوـاة

 .قياس األداء الفعلي – 5
ون اــ ذر مــان هقــاك جتــا ،أ وضــله وــ  ولــاي  ولهــسراـال  وــا طــــــال وــا حققـــه را اــلن رإل رةيــل اخحفلوــل وــ  خــــيـــأ   

 جل اـلةي ـــفرا ـــار رالحنــــار الةس و  راـحق  ممـا عذر مـان هـود ،اة اــع  افراــفرا يلـرب رحنــن رالحن ــاألهسرا رمللضلةل ا
 سب طـفك راصـسالـــةووامـل راف اةـل طلليـل رجللرــب رال اة ـل يف ل رز را اـلن رإل رةيـل و ، سل لو ــ جل اللروـل خاة  ـلــرملؤإ

اط خر اـــلوا عذر مان رالحنـفرا إ ،اتــال رالمخ ــهطخلب  وةها يف   ،  ا اخـ ـ  رملفإـلولـــلة يف ةمخ ـل راـقـــ  راقصـــ  ةــــو
 .اهاااك  ب رارحث ة  راإراط وحماوال ع ا  رالالن راالنب 

 .اكتشاف االنحرافات ومعالجتها – 3

ات ووقلو اا رالحنفراات وولاجلـااـــرمـش ويلـرب اااف اةل ال طلـ  وـاةلـل ةمخ ـل راـق  ـا  راف ــاةل،ةمخ ل ات ـو  لهأ وفـل
النول اـااك وــ  ـخل  راــــةـل  ـب لن طقـلب ةلضـا رحل ر  ـ  رملفإـلولل وراقجـاح يف طق  ـا ـورال ـلا ةخـد ةمخ ـات را شـ

ل يف حتق   ة اةـل لاول اخسوال ــل رالـرمللرـن وهتسا وولاجلـاا،راط ــل راإــال   ةرإــخ الاا ـل ةخـد ةمخ ـات مثـف عر رمللاـو
 -خال : رإل رةيل رحلفلو ل وذاك و  راـق  ا اخلحسرت 

  رز را لخي اـش ل وةفرو  رحلفلولوـاةلل و  ال را. 
  ل ةني را لخي وراـقسيف  افل و  راليفر رت   ورملصفواات.ع فرز وقاـة
 ةخ اا.ممـخفات رالحسن ولصلدا ورحل اظ ةخد ف اةل را 
 سى رالاــلرب ةـ ر ـ  راـشـفيلات وراـلخ مـات ــــــ مس وـ  وــــال  راــــس رإلـ ـا  رحلفـلوي وـ  خ ـــاةسن يف طفشــرملس

 .  رحلفلولةيل ورملاا ل راصا ةن ةوراقلرةس رإل ر
 

  -الرقابة: أنواع 
 ( 552 -514 :ب1554)رالف خي راف اةل ـلةان  رخخ ل وخاة  ل 

 

 - الدا لية:الرقابة  – أوالا 

وي خـــ  ةخ اـــا راف اةـــل راـق  ايـــل  راـق  ـــا ،ل رجلاـــان ـل  وــ   رخـــ رإل رة ،اةل وـــ  ول ـــا راـقظـــ أ ـــــ  اةل راـــحتـــــوهــي راف 
 راسرخخ ل.
 :ك ـلةان و  راف اةل راسرخخ ل مهاوهقا
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 المرك ية.الرقابة  -

اـلن ة اة ـل ال  ل ـــخ رإل رةيـل وـ فلن وـ  خـاةن رالحـسن ـويـ راـق  ايـل،خ ات ـــاةل يف عناة راســوهل راقلع راا  مي
ــــقخل وــصصــل ااارــا وــا طـرــا رملســـــوس ـــةاا ــل وــ  رالإ وطـمـــا ةسة ــل اخق ــا ن،ـلى راةخــد ـ ـقال  رملــايل ورإل رة  ـ

 ةمخاا.ل رز وااب  ل  ةخد رمللخلوات راحت طساةسها يفحلصيف ر خ ات مر نـــالح ات وإــص ااــويفلن ا

 .ال مرك يةالرقابة  -

 .ح حااوو  لهأ لةمادا مشف ـقاط راملف ةسفةل وطص ذرط ا،اا را الن رإل رةيل ــةإاةل راحت  اـــوهي راف 
 

 :الرقابة الخارجية    ثانيا

وة اةـل ل اـلن  راـشــفيل ل،ال راف اةل يف ة اةل راسـخ ل ــمثل هــطو  راـق  ايل،خ ل ــأ و  خاةن راســهي طخك راحت طـ          
ـــراقمــاز وراف اةــل راش جملــااس راشــلر ل ةــالب ورملقظمــات ورراــفل  رالــاب ورإلوقاــا ة اةــل  نط خــا ةــسوةها صــلةر ةسيــسلر ل راــحت ـ

   .وراحلرط وا ها

 الموازنة العامة للدولة أشكاا

 (45: ب5117وراقـاط )ة  افة ل،  لمهاا:اخملرـنات وو   كااشاألنواع و األهناك العديد مال 

 (:والبنود )األبواب    الموازنة العامة أو التقليدية 1

ـل راة راشــــاجللات ـــيلــرب هـار راــقم  وـ  رمللرـن يـمـم  مج ـا ـ قــات رحلفلوـل خاصــل و  ورارقــــل ،لرط ـــوي خـ  ةخ اــا  لرـن
ل. ل رالح سن ط ر قا ملرسل وحسن رمللرـن  ةقسوا طفلن هي رمللرـن

    الموازنات الملحقة: 2

ر  ـظاب راالوفمليل وواقا دار راقلع و  رمللرـنات يـأ ختص ص ولرـنات ـط سو  راحت ــيف را اتــلع و  رمللرـنــاار راقـيلمل ة
ل وق صخل ة ل رجلاان رملفمل  اخحفلولخاصل ارلر رجلاات حب ث طفلن هال رمللرـن  .  ولرـن

    الموازنات المستقلة: 3

ـــات ةاجلاـــات راـــحت طقـــلب  ـــــق  ـــا وشةخيــــص هـــار راقـــلع وـــ  رمللرـن ول قـــل وحمـــس ن وطـــسرة هـــال ر ـصـــا يل وجتاةيـــل فوةات ـ
 .لرملشفوةات ة إخلط تـخف ة  لإخلط رإل رةن رالاول رملفملي
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    الموازنات االستثنا ية: 4

ـات رإلضـاا ل  رالإــــثقاج ل،هي رمللرـنات راحت طلس مللر ال ةلر راةما  ورالحـ ا ات را اةجـل لو  وطلـفا لح اــا ةامللرـن
ل.لو خاةن   رمللرـن

 ت التكميلية:   الموازنا 5

ـــات يهـــار راقـــلع وـــ   ـــل،قل طق  ـــا ـلضـــا خـــال  إـــرمللرـن وذاـــك الإــــسةرك ةلـــر راـلـــسيالت لو رإلضـــااات اـــرلر  رمللرـن
ل راصخ ل اخق قات   ورإليفر رت.رالةـما رت لو راـقسيفرت رالرة ن ةامللرـن

    الموازنات االستثمارية: 6

ـــل رالاوـــل ـــــ  لــــربط ــــــــس طق  ـــاها عر مرترت نوق ـــل نليخـــل ميوط  ـــي اـــ اخسواـــل،لز وـــ  رمللرـن  ،الث لو مخـــس إـــقلرت اـــ مثفــ
 ـات ةا  ل راثالم ل لو ر ماإ ل.هار راقلع و  رمللرن  خ ل طق  اوطسمد 

    الموازنة التعاقدية: 7
ـــيقــلب لإ  ــل راـلا سيــل ةخــد لإــ ـــخلط رمللرـن ـــال لن رملرــ ــلـااغ رملـــ وــا    رملـ ــ  ةخ اــايـــأ حتسيــسها نرقــا اخلقــل  ،سة ل ةامللرـن

 .رجلاات رملق ان لو رملقاوالن
 

 للموازنات:تطبيقات حديثة 
 
 (228: ب5111محا   ،15 :ب5116)شفيلل  ال فرية   الموازنة  1

ـــيل -:لوب    أس أنها     تع  رف ب           ـــوش س  ل رــهـ ــل رالاوــل يف صــ  ـه راقااج ــل ةخــد لإــال راـق ــ أ جلم ــا ـ فوع رمللرـن
ـــل طشــــمل ةخـــد ةـــفرو  وشـإـــ ، ل راـــلرة ن ا اـــاـفوةات وراـشــــــــراـــربرو  ورملش فوةات و ـشـــانات ـــــلرز لماــــت هـــال رمللرـن

شــــــ سيــسن لب وش ــل ةخــد راإــ ،انات  اجمــل الــالـفوةات ـو س راوفيفــي ــــ ل رافج ــــال راصــ ف  ةلرإـو ــس مت نــفح رمللرـن
لاليـل  لة  ـا وحـاو  طلم ماـا يف لحنـاز رالاليـات ان حمااظـا اـراا  ةـسل ط ر قاـا ةقـسوا مـ (G.Kartar ماةطف  ي  م)

أ ةقاصـف مثـ ن اـإل رةن ـطمـ،  ق لـخ ل وقــما هي ةمــ ث رمل اه أ وعـــسيسر و  حــ  ش أاااي ال طلـرب  ،رملـحسن راوفيف ل
ل طشمل ورالقاصف راإاإ ل األإال راص ف  اخم رجلسيسن،  :لرـن

 حتسيس راهسرا. 
 ـشاط.جنان مل طق  أ رالإاجل رارسيخل إل 
 طق  أ وسـليات راـمليل رارسيخل. 
 طق  أ لةراز رالمل ووقاي س را رز                                                                                                                            .                                 
  راواليات.وضا 
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 ال فرية:الموازنة  م ايا

  رالاول.طساهأ يف ط ليف ر    ورمللرـنات ر اصل ةاالحسرت 
  را رز. ف  و    ال راف ازن يف رجنان راـش ل ورملشاةيا وطق  أ 
 ال  ط ليف افي  رإل رةن.ــليات رإل رةيل رملــخ ل و  خــاهأ يف نيا ن رمللفال رالخم ل اس  رملســـــطس 

 :يةال فر مآ   الموازنة 

 ـــل راصـــ عن وااارـــا ال يــــلاف يف رالحـــسرت رالاوـــل  وةمخ ـــا، فيل حيــــان عر وـــل  ني وـــؤهخني ةخم ـــا ـط ر ـــ  رمللرـن
 رملل  لن رملؤهخلن اااك.

 ل راص فيل و    صللةل ط اأ وع رةن  ل رجلاان رملفخف ةـق  اها.ررمللرـن
 .طلـمس ةخد رارترضات يصلب ط اماا و  رملسـليات رإل رةيل راسـ ا 
 ـــــــــ ف  لةـــــح ـــث يس إلةـــسر ها،ــــان عر اـــرتن نليخـــل حت ت راـــا  يســــ ف  لةـــسر  ـل  وـــ  رال ــــا لنــــسر ها و ـ

 رمللرـنات راخفى.
 
  (15 :ب5116شفيلل  ،1195 :ب5111 )محا  البرامج:   موازنة  2

ــل راــحت طفطفــل لإ -:أنه  ابتع  رف            ـــف رملاــاب لو راـشوطفــاا ا ةخــد راــ ــ   راشــاول رملـفاوــل، ـاإــــرمللرـن   ل،ــ
ـل راــربرو  يس سرت راـحت  ــس ـف ةـ  رالحـــر راقظــخ ل اخمامـل رمللق ـل ة ــــــر  اخـفخ ـل رافــــــل ب راـحسيـس رملســـووـسرخل ولرـن

ـل راـربرو  يف ونةرل س متو  ال راربرو ،ـــسب اـق  ا هــطس     ةايـل مرـ نـــب وإ1561اع راوفيفـي ةـاب ـــراسا  رالمل  لرـن
ل رحلفــــ ات راــ ـ   ورملـــطقق يف مـاةل و  ب وـسخخاارـــةس ا يف اجلـــــشــسرواا ـــب لصـرح رإ1546خل  ةـاب ـــوحب لو ل، ـــلرـن
ل رار صممت  ثـح خ ل ـفلول رحملــ سةرا ل وليما يف رحلــفلول را ــرحل اخـلا   ةني و ـاجف رإل رةن يف ) راــ ـ    فرو ـولرـن

 .فاول ة قااوراف اةل ( وحتق   راـوراـق  ا 

 البرامج:م ايا موازنة 

  راـفخ ل. ف  و  حتسيس ول اة وقاإب اـق  أ 
 ط اأ رملشامل ورارسرجل رملـاحل ف  و  طلفيف راهسرا ةصلةن لمثف   ل وةااـايل . 
 ـــــ فــــ  وــــ  طــــلا  رار اـــــات ورمللخلوــــات را  ــــفرز راـحخ ــــل يف ةمخ ــــل رختــــاذ راقــــفرةرت راالنوــــل اـحق ــــ  إلالنول ـ

 را.راهس
 ةااهسرا.  ووسى رةطراناا ـف ات اخربروــالت ورملـــ ف  و  طلا  رار اـات ورمللخلوات رملـلخقل ةاملسخ 
  ل راــ    وراربسل و    ال رجنانرت راربرو  وطق  أ  را رز. ف  ولرـن
  راقفرةرت.ل ت عر نيا ن رالهـماب ةااـحخ ل وضفوةن راف لع عر راـحخ الت  رل رختاذ 
  ل ورملشـاةمل يف عـــاول ةاملـــسرت رالـــي رالحـخ ا اـــــليات رإل رةيل رالـــماب رملسـا ن رهـــد نيـعال ت ةـسر ها ارتمجـل لرـن

ل.راقفرةرت رملـلخقل ةلحسرهتأ يف   رمللرـن
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 البرامج:مآ   موازنة 

 ل را ت رالاوـل رملل  ـلن يف رالحـسر ااارا ال يــلاف وةمـخ ا،م ا ـؤهخني ةخـل  ني ومل ربرو  حيـان اااراط ر   ولرـن
 .رملؤهخلن اااك

  هسرا.راصللةل   ال رجنان ةلر  
 ل ةخد راربرو  رجلسيسن ونيا هتا وال  ـطفم  .  رملسـمفنــفروــمف اخرــف  و  راـق  أ رملسـل رمللرـن
 ل و  ط  . ليل راربرو  رملــخ ل لمفق  أ ال  ف  رمللرـن

 
 (1165 :ب5111 محا ) األنشطة:الموازنة على أساس  –3

ـل الااـلرا طلفا ة تا ةمخ ل            راـفـاا ف طلـى ،ــ    وراـحفأ يف راـش ل رملـل لل و  رملقظمـل الشــقا  ولرـن
 –ةما   ل لو ةمخ ات راـا ل راـش –رتمل ـ ل وشـــسب اــو طسـ   ةخ اا، رمل رإلإرترط ج لسرا ــةه وراه  االمل رملـقرة

ل ة  مرـات ورطسـ ا مل اف ،وهي ا ل يؤ يا اط  ـب لن يـؤ   ةشـفل ـوهـار يلـ  لن راقشـ ا  رملـف ـات،ـوطرحث رمللرـن
رحلاا ــل مماةإــل خاط واقــا اــــولن يـــأ ط  يــل راقش ،ن يفــلن هقــاك طشــج ا ةخــد راـحســني رملـلرصــلول ،ماةــت  ــفوة رال ــت

اقـا و  و ـمفرة ةـ  نـف  حتسـ قه،ـــاط ورارحـث ةاإـــاقشل نفيقـل ممفقـل ا رز رـــا  لامـــد ع اح ةخــويـل ف راقج ،األامل
ل راـش ل لن راخ از وقرلال  .اف  طففرة راخ از ا  وقرل  ،مللرـن

 
 (1517 :ب5111)محا   الظل:   موازنة  4

ــــيفمـــل لإ ليلي     راء تح     ه   ي  ج           ـــل راـقخ سيـــل اخـ خـــب ةخـــد هـــــ ل وهـــال رملقاج ـــ ،ار راـــققص ر  ـــ ـاا ب رمللرـن
رةن راـحت طل ـي رإل مل راقمـاذن ورحملامـان ورحمل ـلرت، اإ ل يف ةـــ  وـلرو  اخم اه أ راإــر ا هي ةراةن ة   وــرجلسيسن ـس

  اخمسـقرل.  ااما وقق لا راقم

 الظل:ملخص لمنافع موازنة 

 رالةرترا ةاا ر لل رملم لن ا  لةما  ول قه. .1
 رملمفقل وقسوا وة فيقل   سن. راةةاح ـحسيس وشفالت وافصـظاب عـارة ورفف اطلـرب  .5
 رملسـقرل.  واليات راقفرة اخـ م  يف ل رز لةةاح فني رإل رةن و  وضا  اجمل ة .2
 راقفرة.حتج أ وقسرة رمللخلوات رملقسول اإل رةن الختاذ  .8
ل راـقخ سيل وافقاا .9 ل راظل وفمخل ا ف  رمللرـن  .ال حتل حمخاا لو ط  ها طلـرب ولرـن
 راقشاط.رملرق ل ةخد   راـفاا ف ورمللاي  ل وا مل نف طـفاول ةسالا .6
 رملسـقرل.يف  رملسخالتدا  ا ات ط ايل رإرت اع طلخ م ل ملساةسن رملسيفي  اـحسني  .7
ل راـفـ ف ل وصـطـ ح ذ .4  إاةات.فةل مر ن ويف مث  و  راو ات يف خال  ــ اا ةســاذن رمللرـن
  .رافمر لطف افي طســسب ة اةخ ل ال طـ خب ااما مر ر اخفياض ات لو ةفسل .5
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           (1181 :ب5111 )محا  الموازنة إلدارة الجودة الشاملة:    5

 رةن رجلـل ن وطفمـل ع ،فما ـسا راــل هــــالمخ ل رإل رةن حن رملـلرصل راـحســني-الش  املة: ودة  يق د ب دارة الج          
وطفمل ةخد  وتف اطه،شفرك مل رملل  ني يف حتسني ةمخ ل رالمل مأ إلوهي ـظاب وص راـش  خ ل، ل ــشاوخل ةخد راـراش

 راقـ جل.رالمخ ل وا س ةخد 

 الموازنة:دارة الجودة الشاملة ونظام ال لة بيال  

ـــ رةن رجلطـلخــ  ع           ـــم ل،خ  ــــخب اوخلـــــل ن راشـ ـــ  خ ل ووفر لــل هـوطـلاوــل وــا ط ــليف رالمخ ــات راـشــ راــ ال راـفــاا ف ـ
ــل، مخل يف راـفــاا ف ورا ا ــس يفـت رحملـــ ل اخـلــفا ةخــد راــ  مــاــــووــ  راللروــل رافج س ،ســــرا ا و   ل رن وــ  اممــا لتــ  رمللرـن

 – رز اةيف راـرل " ةـقــــسيسن راشـــني رملـلرصل وهي شــال راـحســاوخل اق ــ رةن رجلل ن راشرا ورت راحت طســسواا ع ضم 
  رملاا ل.راا  يـأ رإــسروه يف راف اةل  لخي يف وقاةل راـقسيف "ـرا 

 الشاملة:دارة الجودة موازنة  

ةن رجلـل ن راشـاوخل ن حتسـني وع ر، ووـا ذاـك عةةـاحلةن ةمـالز ولـاجلل يف صــطفخف ـقل ر ض ودة  ن رداءة الج           
ةــسر  األةمــا ، وطــلاف ةمخ ــل عاقااج ــل يب ةخــد راقـ جــل ر ــارجلــل ن رملـلرصــخل اــه راـــ م  رإل ن ةمخ ــل حتســنياــ س ةاجملــان اــ 

ـــل ـش ا حتق ـــ  ةةـــح و اـــوطشـــ  رر راقـــلرحي رملمفـــ  ا  ، رةن رجلـــل ن راشـــاوخلفاا ف عـحل اـــــــــل ن صـــلةن ورضـــــاط رجلـــــولرـن
  طفاا ف.والةرت يف 

 والمحاذير:  المخاطر

  ةخ اا. رجلل ن راشاوخل ال يقـ  ةقاا ةلرجس واا ل الةيل ميف  راـلفا ع رةن عنالتوقع  -
ــــل راوا ـيف رملفرحـــ :الض   بط وال   تحكم - ــــفوة  لن طــــأ ةمـل وـــ  رامــــ ــــخ ل حتـ سيس وخت ـــ   لإـــخلط راــــحفأ يف ـ

او  ورملل  ني.  رارـب
ـــاو  ع رةن رجلـــل ن راشـــاوخل،و  ـــفرة  ةلـــس لن طــــأ ةمخ ـــل رختـــاذ :االلت    ام -  ـــب لن طخــــلب رإل رةن  طق  ـــا و ةـــأ ةـف

 ة جناحه.
ـل طـسو  عن ةمخع :ازنةال لة بالمو  - ا اـأ وراقرـل   رخـل رـلى وـ  ـ رةن رجلـل ن راشـاوخل يـلاف وسـ ل عـشاز ولرـن

 راقــجاح.فوة  و  ل ل ـــلى و  را اأ وراقرل  ضــار رملسـوه ،راثقاال راقاجمل

 مشك ت الموازنة العامة عند الدوا النامية 

 العامة:أوال: المشاكل المتعلقة بأعداد الموازنة 

ــــةل عطــــ مف ةمخ ـــ       ـــلـ  ـصـــا يل اـــ  وراشـــفن ةـــااظفوا رال ـماة ـــل ورالفن لو ـسو  راقاو ـــل ةصـــلةن وراشــــيف راـــ سر  رمللرـن
ل ال طقـاي  جف  ع وشفوع رمل لرـ ل اـا جنس يف تايل مل إقل يف ولظأ  فرة وراس اإ ل يف طخك راسو ، المخ ل عةسر  رمللرـن
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ل ة  رايف رح ان رخـالا راة اب رملقسةن ورالرة ن را رت وراق قات ةما  سةت ةخ ل يفر ة اب را لخ ل، ح ث طـ   رإلمللرـن
  (144 :ب1557و خفون  )راخلن ، وقاا:راط ــــإالسن ل

 .السب طلاف رار اـات رملرلةل ورملقظمل ورإليفر رتةسب راس ل يف طقسيف راليا ن يف راق قات  -1
ةخـد  رالةـمـا  عر سو  راقاو ـلـممـا يـساا راـ ،ــان راـلن لوي ورإلــل راقـــلى راسخــاـس  وس ،لرة  رملاا لـسةن رمل -5

ات اـلا  رالحـ ا ات راإاإ ل.  راقفوا ورمللـل
ــل إلول رامــفوةيل لرــــأ رالــــله   اإي راــا  يلـــرب وـــــــقفرة راســــإس را ىن رمل خــلط وــ  رالــــسرب رحلـــلرـ -2 ةــسر  ولرـن

 .راـقسيفرت را   وسةوإل  خاا ل و
ــل ـــــل  ةخـــد رحلصــــحماواـــل رحلص وونرةن عرسل ـــــمـــل وؤإلد  ــــطس -8 ظف ةـــ  حا ـــات ـ ـــر راقـــةل رامـــرب وـــ  رمللرـن

 را لخ ل.افو ات ةني راة اب رملقسةن وراة اب  فى مما يؤ   اظالةــسرت رحلفلو ل راخــرالح

  العامة:ثانيا: المشاكل المتعلقة بالم ادقة على الموازنة 

ـل رالاوـل يف راـسو  وشـامل هقـاك لن  (62 :ب1546،ةسـااو رالفيب )ح ث يفى مل و   وـلخقـل ةاملصـا  ل ةخـد رمللرـن
  مااـايل:راقاو ل وهي  

اط ها ة ـــه ال  ــلن اخمجـااس راـشــفيل ل لن جتــف  ل  طلــسيل يف ــــطـقص  إ راــسو  راقاو ــلةلـر رحلفلوــات يف  -1
 .ال  لراقل رحلفلولـنات رالاول عوشفوةات رمللر

فوع رمل لرـ ــل رالاوــل حــهن  ــفط تايــل رالـاب رملــايل ممــا ال يـــ ح األ اــلن راـشــفيل ل رال ــت راــالنب ـــــطـ خ  طقــسمي وش -5
ل ةلم   رل راـصليت   ةخ ه.اسةرإل وشفوع رمللرـن

ممـا  لـل وســامهاهتأ يف  ،  لةمـاز رجملـااس راـشـفيل لــــــسةن راف ـازرت ذرت رمللفاـل وراسةريـل ةـااولة رملاا ـل وإ -2
 .مهات شفخ ل يققصاا رالم  وراشمل اــرمللرـنات رالاول وس ةرإل وشفوةات 

وذاك ة  نفي   ،فوةات رمللرـنات رالاولــ رترح ةخد وشاأل الن راـق  ايل يف ةمخ ات رال ا  وقرل راـسخل  -8
 .ر لةماز رجملااس راـشفيل لرارتا ب لو رارته ب ارل

فوةات ـةقــسوا يـــأ ةــفا وشــ ،وطقــسيفرهتا رملاا ــل ات راسواــلــــسوة حــل  إ اإــــقاش راــا  يـسب ولضــلة ل راقــــــة -9
لظـأ طخـك ذاك ان مث ر و  راقلرط ال ي املن ةاامر  وا يسوة يف و ،فيل لـس راـشــرمللرـنات رالاول اخمجاا

ــــةاملص ياـمـــلن ةـــا نـــــات وال رجلخس ــــخحل رالـ  ـــسة رهـمـــاواأ ةـحق ـــ  ةلـــر رملصـــاحل ر اصـــل لو رملصـــاحل  ،اولـ
 را أليل.

، ره  مـاطلةيلــ ل رـظمل  مـاطلةيل لو شــــتا حتفأ ةلرإفيل ل، اــس طشــس دا سااــسو  راقاو ل ا ـــ  راـر ون مث  ع -6
ــات رالاوــل ال طلــفا ةخــد رجملــااس راـشــفيل ل ةــل جتــان ةــ  نف ـن وشــووــ  مث اــ    ةجــ س راسواــل يــفوةات رمللرـن

 ذاك. ا لو ا وخف  الو وفإلو امجالةي ر فرة  ا  راا  يصسة

 العامة:المشاكل المتعلقة بتنفي  الموازنة  ثالثا:

ـل رالاوــل يف لــه يل ـس رالسيــس وـ  رملشــامل راـحت طـلخـ  ةـق  ــا رمل (66 :ب1546،رالـفيب وةســاا )ورضـاا مـل وــ   لرـن
 وقاا:راحت راسو  راقاو ل 
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ل رملــخ ـل عال ةلـس راف ـلع عر لةخـد ـــل  رملـل ن يف ةقـــلر  رملفصــ  ةااـصفا يف راوــليل رملل  ني رحلـسب ختـة -1 لرـن
 رملل قل.و راسرجفن إخ ل ةاالنرةن ل

 رملاا ل. فرز رمللاوالت ن رمللاوالت رملاا ل ورجلمل  يف عجنارار ز يف ع -5
 راقاو ل.ر لا و  حتمل وسألا ل راـصسي  ةخد رمللاوالت رملاا ل ةااسو   -2
ـــراــــر  وةــسب ةش -8 ـــطلــاوخاأ وــا رملر ألاني لمقــازــــس رملــسيفي  ورملسـ ــل خــال  ـطــر رة مسن إلــــااغ رمللــ اأ يف ةقــل  رمللرـن

 .ملاا ل رملقفة لن يـأ ا اا راصفاراسقل ر

 المي انية العامة في ليبيا

وماــت  ، ق ات و  راقفن رملاضيـ ا ةلسن وفرحل وقا لن مت طق  اها يف لورخف ر مســيف ا ر اولــوفت رمل لرـ ل رال          
ال ةفاـت ةامل لرـ ـل ـــار راإـــوةخـد ه  ل ـ قات رإل رةرت رحلفلو ل اقـ ، ل رالاول يف ذاك رال ت طقـصف ةخد ط  رمل لرـ

  يل ـــــخ  ةخ اـــا رمل لرـ ــل راـسـممــا لنــ  فى،ـــــاع لو ل  ـ قــات لخـــــ قات راـقم ــل لو راساــــل  ل  ط   ـــل اقــــرإل رةيــل  ون و 
ـرل ق ات صـسة ويف ةسريـل راسـ ،ر رت راالنوـل اـ   ـل هـال راق قـاتيـف وحتصـ ل رإل    ـل راق قـات رإل رةيـلفت ةخـد طــور ـص

ب ــــ  يل عر  اــــورإـــسوت رمل لرـ ـل راـس ،قم ـل لو وـا يلـفا   لرـ ـل راـحـل نرقـت و لرـ ـل راـ هراــ ـ   و ل رـ ـاـلن 
يف طخــك ــسب ــــح ــث لإ ،ات ل قــــسريل راـســــت وةا ــفى حــهن لورخــف راثماـ قـ  راخـــخل ةــــــاا وق صــــل وقــــلرـ ل راـقم ــل مــــو 

ـــرا ــرتن و  ـــراــحت لصرسن ـاول لو رمل لرـ ــل رمللحـــالب رمل لرـ ــل رالــــ ةاإلضــاال عر  ، لرـ ل راـقم ــلـ  يل ووــــــحت ط  ــي رمل لرـ ــل راـسـ
 .( 171:  ب5111ةا    ،) ة  افة ل رمل لرـ ات راخفى مم لرـ ل راسااع ورمل لرـ ات رملسـقخل

 
 مراحل المي انية العامة في ليبيا

 وفرحل: ف رمل لرـ ل رالاول اخسوال يف ا ر ا ةلسن 

   المي انية:عداد   مرحلة-أوال 

ـــل رالاوـــلفوع عـــــخجقـــل رملاا ـــل " طــــلر وشمد " راـــــطس نرةن رملاا ـــلجلقـــل يف و  طقشـــ            ورمل لرـ ـــات رملخحقـــل  ،ةـــسر  رمللرـن
يقلب ونيف رملاا ـل ة صـسرة و  ،ـقخل راحت يصسة  ا  اـلن رمل لرـ لــــالةـما رت رإلضاا ل ووفر لل رمل لرـ ات رملسـثقاج ل ورــورالإ
راــا  يــقص ةخــد ليخاــا وــ  ر لرـــل رالاوــل اخسواــل راــحت يـــأ   ،اخــلنرةرت ورملصــاحل ورجلاــات رالاوــل ول ــهلة رمل لرـ ــل ــــوقش

ـــاف يـل ل و  مل ةاب رمل لرـ ل ةخد لن يـأ ذاك يف شفوع ــةسر  وش، اـحم  وعات راالنولسملةل و  راقلرةس وراـل  ا
 .( 8الجحـه راـق  ايل  وا ن ، 11اقظاب رملايل اخسوال : وا ن )  اـلن ر.
 
 اإليرادات.عداد تقديرات  

عر لةــلرط ةـــااقظف عر  تفر رطقســأ رإليـــ"  اةات ورملــــانن ةــ نـــــوــ  الجحــل رمل لرـ ـــل ورحلس (2ن   ت الم   ادة )          
يفر رت خلط رملراشف يف طقسيف رإلـــــسب يف ا ر ا راإـويس"  ا اـلس  وصا ة مل عيفر وطقسأ راةلرط عر ةقل  طرل لـلرةاا،

، وـــا رالإرتشـــا  حبفمـــل ةلـــس لن يؤخـــا يف رالةـرـــاة مااـــل راظـــفوا رال ـصـــا يل ورال ـماة ـــل وراس اإـــ ل رحلاا ـــل ورملـل لـــل
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اشد ـوطـمـ ن ةمخ ل راـقسيف ا اا ور ل ـلل ةـــ فيقــال را ــو ـان ه ،قل رحلاا لــاةقل وراســا لخ ل خال  راسقلرت راسيفر رت ررإل
 .(174:  ب5111وةا    ،ة  افة لا راـ  رت يف راظفوا رملــخ ل )ــو

 الم روفات.عداد تقديرات  

   راـاا ل:ساب ورا فوع و  راةلرط عر ل ساب وافوع وطـفلن را  طقسأ رملصفواات          

 :واألجوريخ ص للمرتبات والمهايا  األوا:الباب  – 1

اهتأـا رالةـما رت ر اصــلرط رملصفواات مج ــسةن يف راراط راو  و  لةــي اال ـــاوخل مــش ،ل  فطرات رملل  ني ةفاال وفـل
وال  ـلن  رت رال ـاجف نرقـا اخمـالك رمللـمـس،ب طقـسيف ـــوحتس اـلن راـقاةـســـحقل اأ و  ةالورت ووا يـؤ ى ةـقاأ وـ   

  .(4رملا ن  ورملـانن:رمل لرـ ل ورحلساةات  )الجحل ر لرـل. ةلس لخا ةل  ونرةن ال راـقسيفرت عالـنيا ن ه

 العمومية:الم روفات  الثاني:   الباب  2

ـــرار ـــاط راثـ ـــا  وــ  رملصـ ـــفواات طــسةن ا ــه طقــسيفرت رملصـ ـــ ــل رملـفــفةن مــل إفواات رالملوـ ـــوراالنوــل اـس ،قلــ ـــ   رالـ مل يف ـ
ـــراــلنرةرت ورملص ـــويلض ،احلـ ــل وــا رملصــفواات رمللـمــسن اخســقل رحلاا ــلـح يف مـــ ـــوو ،ل ةقــس طقــسيفرت رملصــفواات ةاملقاـة ا مت ـ

 (5رملا ن  ورملـانن:ل ورحلساةات رمل لرـ  )الجحل راـقسيفرت:عةسر   سن يفرةد رآليت ةقاةقـني ولـــقـني راســال  راســـ ا ه خعـ

 رملصخحل.رال ـصا  يف رإلـ ا  اخحس رامفوة  اـس   شألن رالنرةن لو   -1
راط و ةماـا  ـا يخـلب وـ  ـراط  لهفيـل و ـب عيمـاح هـال راإـــــاإقل رحلاا ـل عال ـــاون رةـمـا رت راسةسب جتـ -5

 وعحصاج ات.ة اـات 
ــــطقسي -2 ــــأ عيمـ ــــحل اـقـاحات ورضــــ ة ـــان راإـــراط راسرة ـــل  واات راـــحت يــــأ ع ةر اـــا او  وـــفن وـــاسيفرت رملصـــف ـ

 .ال رترحاا
 لنرةن لو رملصـخحل او  وـفن حـهن اـل ماــتـــفياا راــــفواات راـحت جتـــخحل رملصـــلرـ ل راـلنرةن لو رملصـسةن يف و ــــلن ط -8

 .لخفى لرةيمللر ال نخرات  اات ع 
 رالملو ل.قل  راراط راثا  ر اص ةاملصفواات ل لةهأ ةخد ةني ةما  لو ر صأ و  ـلن طل ـال   -9

 الجديدة:األعماا  الثالث:   الباب  3

ـــ( وــ  الجح11ـصــت رملــا ن ) ـــل رمل لرـ ــل ورحلسـ ـــاةات ورملــ ةمــا  )رارارــاط راثااــث وــ  رملصــفواات ةــ ن طــسةن يف  ،اننــ
فوةات را   ــماا ل ووصفواات رملشــل رملصفواات رافلإمــطشراحت  ففةن،ــلخقل ةاملصفواات را   وــراـقسيفرت رملـ ،رجلسيسن(

طقــسيفرت يف ـــس طق  ــاها امثــف وــ  إــقل ويفرةــد انهــا يف ـ ــس راســقل رملاا ــل لو روجنلرز مت عـــــإ ،راــلرة ن يف و لرـ ــل راـقم ــل
 :راثااثراراط 

 رافخ ل إلجنانل. ـه وطقسيف راـفاا فــو  رجلال را ق ل رملــصل ةلس  ةرإ رلن يفلن رملشفوع ولـمس -1
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قلرت ــــا جــب لن طلضــح طفاا  ــه رافخ ــل ولنةــل ةخــد إ ،فوع ميـــس امثــف وــ  إــقل واا ــلـعذر مــان طق  ــا رملشــ -5
ل.فوع خال  راسقل رملاا ل ــــفااا اخمشــةخد لن طسةن يف راـقسيفرت رحلصل رملـل ا ص ،جنانلع  اخملرـن

ـــلن طش -2 ـــاجف رملصـــــمل راـفــاا ف رملقــسةن إـ ــــلخقــل ةااةمفواات رملـ لب مجفم ــل ـو قــات راققــل ـا  رجلسيــسن وــ  ةإـــ
 وا ها.وراــخ ص ورارتم ب 

 .قل واا ل وا ة ان راإراطـــرملمـس طق  اها امثف و  إ طفاا ف رملشــفوةاتاةن عر ل  ط    يف ـــلن يـأ رإلش -8

 
 (58 :ب5115 )ةا   :نية التنمية " مي انية التحوا "مي ا

ـــةر هــي           ، ويقــلب ةاوــل ط  ــي ر  ــل رال ـصــا يل ورال ـماة ــل راــحت طلــسها راسواــل الــسن إــقلرت   و لرـ ــلـاةن ةـــ
ـــيـــلر رجملخ و ةات مرــ ن سخــس راــ ــ   رالــاب،ةــسر  هــال رمل لرـ ــل راــحت طشــمل ةخــد وشــفو ة  ـــل ور ــــس راق ــاب ةسةرإـ رترح ـ
فوةات رال ـصا يل ــــووفر لل خ   وو لرـ ات راـحل  و ةرإل رملش ،ات راـحل  رال ـصا   ورال ـماةيــ اإــسرا إــله

فل ةـاب وا هـا وـ  ـحل  ةشــــخ ات راـــمـ اا ةمـفيلات راـحت طقــور رترح راـش ،ـثماةرت مر نــورال ـماة ل راحت طـ خب رإ
ــــات راخـاصــــرالخـص ــــراـــحت لإ ،فىـ ــــقست عا ـ ــــ( اس12 ل ـــب راقـــاـلن ة ـــأ ) ااـ ـــةش 1821قل ـ ـــهـــ   ن راــ ـــ   والجحـ

ــــوـــ   اـ (11ـصـــت رملـــا ن ) ح ـــث 1271( اســـقل 66وـــؤ ف راشـــلب رالـــاب ة ـــأ )راـق  ايـــل راصـــا ةن ةقـــفرة لواــــل  لن ـ
    وةفرو  وو لرـ ات راـحل   ل  و  رمللرة  راـاا ل :ـخ (  ة ن12راــ    ة أ )

 ورا ان.( ةخد را ل و   خل راق   71%) -1
 راحت إ ـأ  خ فاا ورململال و  و لرـ ل راـحل  رملمخفل لو  ط رملشفوةات ورملقشآتل سا -5
ـــــل س -2 ــــحت مت لو إــ ـــــ ـأ طقــــسمياا ملــــــــاط راقــــفوا را ــــ  رملــخف رااـــــ صــــاةا فرا وــــ  لوــــلر  راـحــــل  ةــــ  نفي

 .  رملــصصل ورملصاةا راـجاةيل
 .لو طلرا  ةخد ةقسها راسوال،صل و  راقفوا راحت طلقسها رملرااغ رملـص -8
ــــاـــحت خصصرملرـــااغ ر -9 ــــفرا راــت ااــــ ــــحل   ـ ــــا  ـل ب رط ـ ــــل،ات ـ ا رملقظمـــات راسوا ـــل لو ات وـــ ـــلو رط ا   وا ـ

 .رإل خ م ل
 .ـأ  ليخاا و  و لرـ ات راـحل ةلرجس رالإـثماةرت راحت مت لو إ  -6
 راـحل .اةيا رالاول راحت مت  ليخاا و  و لرـ ات ــفمات ورملشــ  ل راشــل رجملـما و  طشـحص -7
 راـحل .ل ورااغ لو لولر  لخفى طلاف اافرا لي -4
 

 (157 :ب5111وةا    افة ل، )ة  :المي انيات المستقلة

ةاإـــقال  راحت طقمي رملصخحل رالاول لن طـمـا  ،ا يف حفمااــات رالاول ووــر رملؤإســةل  اتــيقصس  ا و لرـ          
ل راالنول اخق اب ةقش ع رة  سات يف رمل لرـ ل ــح ث ال يـأ ع ةرن وصفواات وعيفر رت هال رملؤإ اناا،ــووايل إلة از رملفـو

 رالاول.يفر رهتا عر ر لرـل رالاول ويـأ ط   ل ةجل و لرـ ـاا و  ر لرـل  ل ااجر عــةل يـأ طفح ،رالاول اخسوال
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 في ليبيا ممارسة عملية التخطيط

صـسة قـس خا ،هـار ر صـلصرمللمـل   ـا يف  ال  راقـلرـني وراخـلرجحـوـ  خـ ايف ا ر ـ  ل راــ   ـ  ل و ـــأ مماةإـطـ          
( اســقل 66ممـا صـسة  ـفرة لواـــل وـؤ ف راشـلب رالـاب ة ـأ )   ن راــ ـ  ،ـو ال يـل ةشــ 1821قل ــــ( اس12 ـاـلن ة ـأ )

از سخـس ـ   ة ـشــصـت رملـا ن راور وـ   ـاـلن راــ ـح ـث  ق  ايل اقاـلن راــ ـ  ،ــالجحل راـ ن راـــةش ،ة.و1271
ممـا ـصـت رملـا ن راثاـ ـل   ،ةمـازفل وـ  لوـني وةـس  وـ  راـــس راــ    رالاب يـرا وـؤ ف راشـلب رالـاب ويشـيسمد سخ

  الـــووـ  خ ق ـلو  خال  وا يلفا ةخ ـه وـ  رجلاـات رملل ات راـحل ،ــل ور رترح لهسرا وإ اإــيـلر رجملخس  ةرإة ن 
 لـل وشـفوةات خ ـ  وو لرـ ـل راـحـل  لر وفرــما يـــم  ،رخسياتس راــ    ةااــصلن وسااــه ر ربرز ورملـــوا يـلصل عا 

 :  ل  واه ةخد راخص يف هار راش ن وا يخيـلر ل راإاإــوطقسمي طقاةيف ةقاا اخمؤ فرت راش ،رال ـصا   ورال ـماةي

 ورال ـماةي.ر رترح لهسرا وإ اإات راـحل  رال ـصا    -1

 صا   ورال ـماةي ولواليات طق  اها.ــــحل  رال ـــ ات راـــ  وو لرـــ   وةفروــات خفوةـــوفر لل وش -5

 مر ن. ةرإل رملشفوةات رال ـصا يل ورال ـماة ل راحت طـ خب رإـثماةرت   -2

 .حل  ةشفل ةاب وحتسيس لهسرا ر   ر رترح راـشفيلات راحت يقم اا راـ -8

 طقسب.ـلفرا وطقلمي وا حققه طق  ا ر    و  ـــةاإال  طقاةيف رملـاةلل راسوةيل ـــراق اب و  خ -9

 حتق قاا.ر رترح طلسيل خ   راـحل  ةخد لإال راقـاج  راحت يـأ  -6

 رملشفوةات.حل  وا ها و  ــفوةات راـــــلما  رمللرة  رملاا ل رملـاحل ةني وشـــفرح لو ه رإــر ـ -7

 ور اةن.وضا إ اإات ةاول اإل فرا يف راسرخل  -4

ــــــألن رإلحصــــــــوراـــــربرو  رملـلخقـــــل ةش ر ـــــرترح ر  ـــــ  -5 ــــــات راســــــــلسر  وراسةرإـــــــاز وراــ ـ ل وراــ ـــــ   رالمـــــفر  فاــ
 .ورملساحل

 ممارسة عملية الرقابة في ليبيا

  :الدا ليةالرقابة 

سن ـــــلحسرخخ ل ةااـــــ رةن رملفر لـــل راأ لو عـب لو  ســــ ل وفـــــــــيف رجلاـــات رالاوـــل ةلرإ الرقاب   ة الدا لي   ةتم   ارس           
لو  اةاوـ رمـان وـسيف للرز ـــإ ، رةيـل ايل يف رالحـسن رإلــــخ ل طق ـاةخـد إـ راسرخخ ـل وااارا وا يفلن طرل ل رملفر لـل رإل رةيل،

ات راصفا وراـ يفوطقحصف ةمخ ل رملفر لل  ،خفىم ات راـــــفها و  رملسـخحل لو ا ــس وصــلو ةج  رونيف  س ـ موفر لل لذـو
 .ـلربرا رز لو ة اةل رالاخفى مف اةل ل را خجلرـب راف اةل  ط   ل او  صحـاا  ون و ل  
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  (515 :ب5111وةا    افة ل، )ة  المالية.رقابة وزارة 

فرا ــا  رإلشــفن رخـصاصاهتا يف ســس  ةقس وراشــاو  نو  حمــلرةس وا  ةـفــملةل و  راقـس الية  ع وزارة الم   تتب          
ةـــسرز وــ  ر ،ف  ــا رمل لرـ ـل رالاوــل اخسواـلـال  رملفرحـل رملــخ ــل راـحت  ــــــوذاـك وــ  خ اخــــسوال،فواات ـــفر رت ورملصــــيةخـد رإل

 نيال  رملــفر رـــــاةل وــ  خــــخ ل راف ــــوطـــلر ونرةن رملاا ــل ةم راـشــــفيل ل،خ ل ــــوفحخــل راـحمــ  اخم لرـ ــل حــهن رةـما هــا وــ  راس
 .خسوالد طق  ا رمل لرـ ل رالاول امخ ل رإلشفرا ةخرااي  يقلولن ةل نيرملاا 

 
 :الرقابة الخارجية

  التشريعية  الرقابة- 1

وذاـــك  ســازال راوقـــاز لو  راسواــل،راقظــاب راس اإـــي راســاجس يف  ممثخ ــه حســـبراشــلب لو  راــحت مياةإــــــااوهــي           
ممـا طظاـف هـال راف اةـل   رمل لرـ ل،ا  ملا  از يف  اـلن ةموةخد وسى و اةقل هال را ،رالنةرز ةخد وا  اولر ةه و  لةما 

س  ـاوي و   رل راسخ ل راـشفيل لرحلساط ر  رةـما يف ضفوةن   .(512 :ب5114)يـل
 

 :تشريعيةاألجه ة الرقابية العليا التي تتبع السلطة ال
 
 :ة(المحاسبعادة تنظيم ديوان  أن م في ش2113لسنة  11ديوان المحاسبة )قانون رقم  –أ 

خ ل ـطفــلن طرل ــل هــال را اــلن اخســ رالــاب،وامـــه راف اةــل ةخــد راق ــاع  ـقالـــــوس ر اــان  ة     د ف  ي ك  ل دول    يوج          
  و ـه،ايب ةخـد لممـل و  راق اب ةسوةها راف ـوطـمف   رافاوخل ل ةاالإـقالا حهن طـمـا هال را الن ،فيل ل يف رارال ــراـش

ـ  للن ل رز و اج اأ راف اة ل ـــات ورحلصاـات حهن يســ   اا يـمـللن ةرلر راصالح هال را الن وول مما لن ةؤإــاز 
 :(294 :ب5117وراقـاط  افة ل، )ة  وو  ةني هال رحلصاـات وراصالح ات ،ةخد لممل و ه

 . ولة  رامر  راقماجيح  و -
 .ةلس حتق   و  رحملفمل راـ  ير ل الح  ةسب رالل  و  رال   ل ع -
 .  رال   لح  ةسب راققل و -

رـني راف اةـل  اــاب لخــفى تــا تلاـل  قـمــد  ــل ةـل ع اةات اقــ ،ـــــخ ا ةخــد وفر لـل رحلســـــال يقـصـف  وة را اــلن راف اة ـل رال
 : وقاا

 .قاةيف وراـلص ات راصا ةن ةش تارملفر لل رملاا ل ووـاةلل راـ -
 .لا ئ رال ـصا  وراف ازن را لااوفر لل را رز نرقا ملر -
 . م س و اه أ راش اا ل ورملسازالات رملمفن ةاملا  رالاب وطـــاـقصي ة  رملـاا ات ورملماةإحف  ورـراـ -
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 :اإلدارية(ب نشاء هيئة الرقابة  م2113( لسنة 21قانون رقم ) اإلدارية(هيئة الرقابة  –ب 

 رةيل طـمـا ةااشـصـ ل رالةـراةيـل ه أل راف اةل رإل سمداز ه أل طــة ن يـأ عـش ( مال القانون1) ادة  ت الم   ن           
 .ملسـقخل وطخح  ةااسخ ل راـشفيل لر ورااول رملاا ل

 :(25مادة  (21)رقم  الهيئة )قانونا ت اصات  

 ع فرز راـحفيات راالنول وراـ ـ   راسوة  ةخد ماال رجلاات ر اضلل اف اةـاا  -
 رإل رة . ووفااحل راـس بةاجلاات رملــخ ل را رز وـاةلل  -
 رد أل.ضلل اف اةل اراحت طقا و  رالاوخني ةاجلاات ر ف ة  رملـاا ات رإل رةيل رافش -
لو عحلا  رامفة  ،ال ة  رز ور رات رال   ل لو ر سول رالاولـــاسا رملســـف ة  رجلفرجأ ورملـاا ات راحت طســرافش -

 رجلفرجأ. امر  طخكةاملصخحل رالاول ورختاذ رإل فرزرت راالنول 
 .رالاولت راالنول الإـقصاز لإراط راقصلة يف رالمل يف شهن رجملاالت  فرز راـحفياع -
 .ا هامات رجملـما رملس  لو وةالاات اافر  ووقظ شفاوىو   ل وا طـخقالــحبث و ةرإ -
قات ورإــ الةات عةالو ـل ولةرز ـــــــوحتق  فاو ــــةالب رملــخ ـل وـ  شاجل رإلـــل وحبث وا يف  يف راصحف ووإـــ ةرإ -

 قرتحات طـلخ  ةس  رالمل.وو
اخـ مـس وـ  م ايـاـا األاـفرا راـحت شـفةت وـ   ،ااـل  ةــل رمللمــااان وراـظمــفرةرت راقــلرجح وراقــ  وراخــل راقلرـ ـــ ةرإ -

 .ل عر طاليف لو ه راققص ا ااور رترح راـلسيالت رملؤ ي ،ل خاا
 د نخب و  رجلاات رملــصل.رافل  ا م  يفشح اش ل و   ل ةخ ا ةااسوال ةقاز ةخ عةسرز -
 
 :القضا ية الرقابة- 2

يف حااــل راقظــف يف رملـاا ــات رملاا ــل لو رإل رةيــل راــحت  ، اةإــاا رحملــامأ ةخــد رخـــالا  ة اهتــا اةل راــحتـهــي راف ــ          
وذاـك وـ  خـال   رالاب،  صل اخحمايل رجلقاج ل اخما ل خاــ ا لور لمهــفع رجلقاجي يف ا رــس لن رملشــث جنــح  ةخ اا،طلفا 

س ـيـ) ب ةشـ ن رجلـفرجأ رال ـصـا يل1575اسـقل  (5)ـصلص  اـلن رالقلةات وراقاـلن ة أ  رجملـرب   ،512: ب5114ـل
 .(292-284 :ب5115

 
  اخلصل  عر راهسرا رحملس ن. ورملقاج ل رملـرللو  راسةرإل  يـأ راـ ف  عر رجلاـب رمل سر  ا ما يخي

 
 :الدراسةمنهجية 

وةخـد  ،لــــظـف  اـحخ ـل ةلروـل راسةرإ عنـاة ورالإـقراني اـفلي رالإـقفرجي  رةـمست راسةرإل ةخد رملقاجني          
ةاإلضـاال اخمصـا ة راوا ـل  راســـاةقل،ات ـــل رمل سرـ ل راحت رإــسوت ة اـاهتا وـ  رملصـا ة را ة ـل وراسةرإـــخلط راسةرإـــلإ

 .راشـص ل و  رملشاةمني يف راسةرإل ل رإـماةن رملقاةخل ـلاا ةلرإورملـمثخل يف رار اـات راحت مت مج
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 الدراسة:مجتمع وعينة  – 1

ـل ) و  رالاوخني يف را لـــيـفلن سـما راسةرإ            ساب رملــخ ل ملفر رل ر سوات رملاا ـل ذرت رالال ـل وراصـخل ةامللرـن
اةخل ـــسب رملقـــــــــرإمت   ـــس، و  ســـأ ر ليقـــل ( اةات وراـجم ـــا،ــــــــرحلس أـ ســـ ،رإلةـــسر أ ـ ســـ ،أ رملفر لـــلـ ســـ ،أ رمل لرـ ـــلـ ســـ
خلط وـ  ـإـملـا يـمــا ةـه هـار را وذاـك ،اخحصل  ةخد رار اـات راالنول اـحق   لهسرا راسةرإل ـص ل شرل رملقققلــــراش

از ـــــراحت طـمثل يف ةؤإرملــاةن،  و  رال قل رالــقاج ل رمللخلوات ةخدر لةلس وا ميف   اخحصل  رالصل  عوعوفاـ ل راس ل 
الت رالخم ـل ـــرملـفر رني رملـاا ني اقـس مت رخـ ـاة محخـل رملؤهلوا ا ما خيـص  ،رت ةااص ات رال    لاز رالحســو ةؤإ را ساب 

( 15  )طـفلن وـ يف سمخاا وماـت رال قل ،اإرلرحمللةيلل ـــةفااحاط ر ربرت و  محخل ــصا يخ اأ لات رالخ ـــو  راسةرإ
ـــ(  ةرإ6ةــس  ) و ــف ن ( 5(  ةخــلب ةــايل حماإــرل، ةــس )5االةيلل حماإــرل، ةــس  )ــــــ( ةف7ةــس  ) ،يف حماإــرلةخ ــا ات ـــــ

ـ ف ت وـسن رملقاةخـل ـــرإهـار واقـس  عحصـاز،( ةفـاالةيلل  1ةـس  ) ،اـس  اـلنـــ( ا س1ةس  ) ، رةن لةما  ةخلب ةايل ع
وـات رملقاةخـل مـان   يف ولخل ـــا يا اخـخـــوط  ،اةاتـــــ( إ 2عر  5ةـني )  وـا ارتن نوق ـل طـرتروح اةكـــوش راشـص ل وا مل

رملقـاةالت راشـصـ ل خـال  اـرتن شـاف  لـس   ل فيـتح ـث ، يف را ـلب ورحـسن  ـفرز لمثـف وـ  وقاةخـلرحلفص ةخد ةسب ع
 .لخفى( يلب ةني مل وقاةخل و 1.9طقفييب )

 الشخ ية:أسلوب المقابلة  – 2

ـــمت يف هــال راسةرإ           ـــ ــفرز رملقاةخــل راشل عـ ( 21) مالمــلن يـفــلن وــ  ةــس  و اقــا اقمــلذن لةــس خص صــاـص ل و ـ
ل رالاول اخسوا إؤرال  ةطـر  ث رـــح، أخلـــ( لإ11) ةشف  ل يـفلن مل حملة و ـــحماوة ةج س لو  خال  مالم ،لحل  رمللرـن

لـول حأخل رالاـــلة راو   جملةل و  راإــرحمل ل   ةرك  اه ل وةست اـفلي  حلرة حل  رمللفال ورإلل ،ل  رمللرـن لمه ل رمللرـن
ل و  ، وم   ل رإــسرواا وراللرول رارملســسول  لخد إر ل رملثـا ا ، خلةلرملااب رمل حتق  خفى رملساةسن يف  فني رمللرـن
لطق  ايل ةخد لت ل وراا و  ــخح  ةــا يــفيلات رملاا ل ووـــلمف راـش راـ ف  عر ، لوا ا ما خيص رحمللة راثـا  راـا   رز رمللرـن

لـإرةطر   جملةل و  را ـلاخم  رن   ،أخل حل  رمللرـن ووسـامهـاا  ،ــ    اخلصل  ملسى رمللفال راساجسن حـل  لمه ـل رمللرـن
ا ةخـد راــ ـ   ولمـف ـفهـم، يف وضـا راـقـسيفرت ول رةيـل رملــخ ـلاإـاا ب رملســـسول اخلحـسرت رإليف ةمخ ل راــ    ور

ل، ـظمل راس اإ ل ورال ـماة ل ورال ـصا يلراـ  رت وراـل اات ملــخف را و حلة رحمللة  ةخد ةمخ ل راــ    يف رمللرـن
ل مــااث حــراث ل، ورآلا ات راــال  راقملذن رملســاةل و  خــ  رن ة ــل  رمللرـن   ااةخخفى رملفطر ل ةلمخ ل راف اةل ــسب اخملرـن
ماة ــل ةخــد راف اةــل ل ورال ـصــا يل ورال ـ ولمــف رار أــات وراظــفوا رملــخ ــل مااس اإــ ،فيل لـلرز ماـــت راـق  ايــل لو راـشـــــــإ

ل  .ةخد رمللرـن

 :نتا ج الدراسة تحليل- 3

ل راا اا قا شل راقـاج  راحت طلصخت عحتخ ل وو قاو  هار رجلاـبــيـ           ةلرط ورارقل  راسةرإل حل  وسى م ازن ولرـن
ل  ـاهفن ل ورت راــ ـ   وراف اةـل ووإـ خل وـ  رالإـاجل راـحت طســـسب ملفااحـ عحـسىملتـا   ،هسرة رملـا  رالـاباخحس و  ع

 .را سا  رملايل يف ا ر ا
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 العامة:لموازنة االمحور األوا / 

ــ لةـــار رحملــــةمـل ه           ــل  ،ةشـفل ةــاب لرالاوـل اخسواــ لةخــد طفــلي   حـلرة حــل  رمللرـن فل ـــــةـلرط ورارقــل  ةشراوولرـن
ل و وةها ـــــ راع راسورالـ ةرك رمللفيف عر رإلاخـلصل  ،ـلرع رمللرـنات رالاول و ا ات ط ر قاالس ــــخاص م ح اجس حل  رمللرـن

ط ــا  راســاجس رالح ــث مــان  ،ل اخسواــلــــ اإات رالاوـــــــطق  ــا راسيف إاإــ ل راسى رافمــاجل ـملتــا لحــ  ،راــ ــ   وراف اةــليف 
 ه راقاـلن رملايل عاملا ـص واقا لةلرط وةقل  ومان ذاك  عر  سمت ، ح ث سميل طلـرب( ةخد لن رمللرـنل %111ةقسرل )

ل مل يـ ف  اه  ،راـق  ايل اخسوال والجحـه رل ــــــوةقس اةمني ـــش  رملــ( و5س  )ــال ةعا  لن رمللفال ة  رالر ا راـاةخيي اخملرـن
ةاـات وـ  طـخقد عةقسوا ماـت ر ا ـيف ا و   رل صقسو  راققس راسويل  وضلهمت  رمللرـنات ها راقلع و  ملن  ،(11%)

ـــوا  ،هــار راصــقسو  ح ــث ماـــت وــ  لاقــف  و  رالــامل  رــل  اــلة راــق   ما خيــص راف   ــل راــحت طلــفا وطلضــح م   ــل ـــــ
ــل ملتـــا ل رن اخــ ــ   وراف اةـــل و ــل  وـــا يــــأ  لمـــسور ةخــد ةـــسب ملشــاةمني( وـــ  ر%78ن ـســـرل )اــ  ،رالمــل  ـــال رمللرـن

ـــرالإ ـــرتشا  ةــه اخـلــفا ةخــد م   ــل رإـ ــل يف ةمخ ــل راــ ــ   وراف اةــلـــ ـــووــا ـس ،ــسرب رمللرـن    ل ةل ــلاــا ور ( %51رـه )ــ
ـل ـــمـ ب رإرتش ولـفاـاأ الـسب  (%9 اةـل )رإلروـقـا ةـ   هـار و ـس ،اـ  وــلاف ةاملفر رـل اـ  لــها   ةف   ـل ةمـل رمللرـن

لوا ما خيص هار ر ،هةل ل  مـ ب رإرتشا   و  ةسو   ،يـقاإـب وـا رالضـا راـفره  اخسواـل راخ ر ـل ا ـه اشفل و  رمللرـن
ــــماــــت ـس ـــل را وـــ  رملشـــاةمني( %87رل )ـ ــــةـــلرط ورارقيـــفون لن ولرـن ــــل  ةشــ ــــفخاا رحلـــايل طـقاإـ ب وـــا رالضـــا راـــفره  ــ

أ ةخـد حـس ممـا لتـ،   خـف شـفلـ  ا راـلاوـل وـا ل  ـــراـحت ال طس ،اـ ـات رملـاحـلماشد وـا راظـفوا رحلاا ـل ورالوفـــــطو 
راـق  ـا وـ   رـل   لن رال ـب يــ طد وـ  ةمخ ـلعال ،اخصـفا وـ  خـال  رارـاط ورارقـس رســـــوفش طلر هأ يلـربون هار راشـفل

ـل هـل شراشـفل وـ  رملل هـار  ونلــرب ي شـاةمني( و  رمل%92ووا ـسرـه ) ،انيؤو ـــــشـاص رملسرا  ـسمي ال يـماشـد  فلــــرـن
 ا وا ط لة رملاقل وط لة رحملاإرل ـــإاا ب رحلسيثل رملـ لةن  اشرالحس راـلاول وا   ب هولـ ،وا وـ خرات راسوال رحلسيثل

ـلــــش يـأ  ا رخـ اةرحلفلو ل. واإل اةل ة  رمللاي  راحت  ـت راف ـل ةقس ،ااخلر رال ـاجف رملفطر ـل ةامللرـن ( %85رل )ــــــــطلرـن
ـــلوــ ،ةــ ن رالخـ ــاة يـــأ واقــا اخـــربن ورملــؤهالت رالخم ــل حســب طـــأ لمــست ةــ ن ةمخ ــل رالخـ ــاة  اقــسخــفى رال ا راف  

السب و ل  ولاي  ول قل الخـ ـاة   شاةمني( و  رمل%16وط ف  وا ـسرـه )  ،انل ورحملسلة لــــرالال ات راشـص ل ورالإ
لرج ل مما لن ول اة رملؤهل رالخمي ور ربن ــــالمخ ل رالخـ اة طـأ ة فيقل ةش ،ر ل ةامللرـنلـاص اش ل رال اجف رملفطــــــشرا
ا ةي  ةخــد ل رز رال   ــل ةفــل يســف ـ ــل وــصصــل وافــقاأ  ــمخةالت ـــــاص ال حيمخــلن  وؤهـــــــااقــاك رش ا،س وق اإـــا ــ

ـلاني را فا ؤو ــلوا ا ما خيص راصللةات راحت طلر ه ط اأ رملس، وعطقان  (%49وـا ـسـرـه ) ةـنياقـس  ،رحلق قي و  رمللرـن
ـل يخ ـفا رحلق قـااني ؤو ـــ ةرك اـسى مج ـا رملسوعةسب و ـل  وةـي  اةمنيـــو  رملش ـل وـاهي  ،اخملرـن ال ةرـاةن عورةـرـاة رمللرـن

 ،ن هـــال راـ ليمـــات حـــ  وفـســـب يق ـــ   ون هـــسا واايـــلول ، رةيـــلرإلات واا ـــل اخصـــفا ةخـــد رالحـــسن ـــــــةـــ  ط ليم
ـلــــسوال هـي راـحت حتــــ اإل رالاوـل اخــلن راسعر ( %9رـه )ـوا ـس وذهب ( ال يل ـس %9رـه )ــــو وـا ـس ،فأ رالمـل ةامللرـن

ــلااني ؤو ــــط اــأ رملسيف اــسياأ صــللةات  و ل اةــل الــسب و ــل  نفيقــل رإل( ةــ  %9رـه )ـــــــولوـقــا وــا ـس ،خ ــفا وــ  رمللرـن
ل راس اإيوخبصلص ط م  راق لذ  ، رةيل رالاولرإلسرت ــاني ةاالحؤو ـــوا رملس رطصا خل ــــوإ    ،ةخد وضا راـقسيفرت اخملرـن

لـــسيفرت اخمـــا راـقـــخ ل وضـــ وة الـا  يف ةم اـه اإيـ( طؤيس ة ن راق ـلذ راس ـ%45ماـت ـسرل ) حاط ـــويـمــا لص ،لرـن
ــل ةفــس رآلخــفي ـراقـ ن راق ــلذ ةــ ( %11رـه )ـوذهـب وــا ـســ ، لذ وــ  رحلصــل  ةخــد راـقــسيفرت راـحت مت وضــلاا يف رمللرـن
لــيف وض الــورإ ر وة  اهس ـــا   ،ـص ل  ون راقظـف اخق ـلذـب رملصـاحل راشــح راـقسيفرت حســـح ث  ق ،ا راـقسيفرت ةامللرـن

ــلـــــوا مــا خيــص رهـمــاب رجلاــات رالاوــل ةااش ــل واــ س را ــفا وــ  رمللرـن ( ةــ ن %64ذهــب وــا يلــا   ) ،فل رالــاب اخملرـن
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ل و   رــاح وراشـــاصرإلاط ــواني ا  ؤ ــسب رمللفال وراف ازن و   رل رملسـ  ةة  ـــاطذاك ـ ل ونرةن ـــ اا ل وراـلة ل ةسوة رمللرـن
ـــل وــــاهي  ،اا لـرملـــ ة ـــر راقظــــف ةـــ  و ـــل  لهــــسرا ووـــربةرت دــــال  ،مـصصــــاتاخـقلرا ــــــ ـــا  ورإع ل رن عالولن رمللرـن

( %11ا ـسـرـه )ـــولةـربهـا و  ،ـص لــــاـحق   وصاحل ش لولةعال هي  وا  لتا يفون (%51رـه )ــوا ـسلن و  راهسرا،
( %62رل )ــــس يـفى ،ـل مفةـل ـلـــؤر  ةـ  وقشـلة رمل لرـ ـل  ةاةـرـاةل ـسـاسـوةا، فيل لــــ  از ملـ خرـات راسواـل راـشـــة تا رإ

 راـق  ايل والجحـه سوال ــاخ لن رملايلـراقاـ ـمسن و لاخب ولر ل وس لن ح ث ،لن ذاك ةر ا السب راـ ليف اةمنيـشو  رمل
ضــلف رآلا ــات  و ذاـك ــ جــل ،لر ــاماشد وــا راـحــرب ةخـد وة  ال يـــ ا هــل عالــــلة وـــن رملقش، ولخـ ــليفاوحيــان مخ امــا 
ل ع  اإات ــــ ون ل  ط ـليف واقـا اس  وة  وـ فل ــــــاص ةشـــشوـ   رـل ـ ـس را لةسر ا، يـأ عةوط ق   فرز  ورةـراة رمللرـن

ـات ؤواني ةخـد عــــاص رملســــشرا نلن ذاـك ةر ـا الـسب م ـازعر ( %11ا يلـا   )ـــوذهب و ،سوالــول قل اخ ةـسر  رمللرـن
ــــوراالورـــاالن وةـــسب وضـــلح لهـــسرا رالح ر عةـــسر  راـقـــسيفرت  ون راقظـــف رإل رةيـــل، ورالهـمـــاب ةاجلاــــب راــــاةخيي إلسرت ـ

خـلخ مـات وراـل اـات الة يصـسة واقـا ـرملقشـ لن( %19رـه )ـــــوـا ـس ال لخفى يـفى ، وو  ـقرخ لـــراظفوا رحلاا ل ورملس
ـــراس ــلــ راــسوةرت ورملــؤ فرت ووةش ا مــا خيــص لوــا ، لة رمل لرـ ــلـ( ال يل ــس اــسياأ خخ  ــه ةخــد وقشــ%11و) ، اإ ل اخسوا

ـــشن را اار ــل رالظمــد وــ  رملرالمــل اــ  ـــوــا ـس اةمني ل ــ خبصــلص وةرت ووةش رالمــل ـــا ةن ةــ ن راــسلمــسور  (%59رـه )ــ
ل رالاول ل ولمه ـاا إ ولن ذاك اه ،رمللرـن وهـي  ،لرز ماــت هـال راـسوةرت خاة  ـل لو  رخخ ـلـلمف مر  اخـلفيف ةسوة رمللرـن

ن ا ا ـا اـه طـ م  ةخـد ةمخ ـل رملـسخالت وةااــايل ااملـف ـات ل ونرةن رملاا ـل، وةااــايل اـ ـــل وـ   ر اإات رملـرلــــضم  راس
فل راصـح ح املظـأ رملـل  ني ـــاتـا ال طل ـد ةااش ،ة ن راسوةرت ا س دا  ـسوى ور( لمس%9مما لن )  ، ألــطفلن إ

فيلات رملاا ـل راقااـان  ـــــلوـا اـ أ خيـص راـش ،ومل يـحصخلر ةخد ولخلوات و  سن ،ارملـحصخني ةخد  وةرت مل يسـ  سور وقا
لسيل وط ـليف اــماشـد ـــوحتــان اـ ،فيلات  سميـلــــلن هال راـشعر ذهرلر ( %64   )ان وا يلفيلات  سميل، ا ـــملتا طش
  .اـلسيل يف ةلر رمللر  اق  فيلات وقاإرل وحتـانــهال راـش لن  لـربونا( %25لوا وا ـسرـه ) ،وا رالصف

  تخطيط:المحور الثاني/ الموازنة كأداة 

ل راةر  ةاةططفلي  حلرة ر لةـــاو  هار رحملــطق           وو الب  ،اخسوالل  م  رن خت    ـــلرط ورارقاــ    وةال ـه  لرـن
ـــل يف ةمخـــــــووس ـــلــ ـــل راــ ـــ   وطـــ م  رملـ ـــ رت رملامهل رمللرـن وـــ  خـــال  سملةـــل وـــ   ،خ ـــل يف ةمخ ـــل راــ ـــ   ةامللرـن
ــل رالاوــل ااهــــــــؤر  راو  ةااف   ـــل راــحت طســــح ــث طلخــ  راس ،أخل وضــلت دــار را ــفاــــــراإ خسواــل يف ةمخ ـــل أ  ــا رمللرـن

ـل  ،( ة ن ذاك يـأ و  خـال  ر  ـ  رملسةوإـل ورمللـسن وسـرقا%111ةقسرل ) اةملنــــشرمل مجاح ث ل ،راــ    اامللرـن
ــلمخ ــل راــ ــ   ويـــأ وضــا ر  ــ  مث عال ةــــــلإ وـلإــ ل لو  و ــل لرا نلرز ماـــت  صــ  ـإــ ، ةرن هــال ر  ــ  ةامللرـن

خلط وـرا يف حتسيس تصصات رمل لرـ ل راـس  يل ةاالةـما  ـلوا يف وا خيص رإــسرب رإخلط راق ال م إ ، لرانليخل 
ل ةاةـراةل  ،إخلط ا    س اـقسيف رملـصصاتار راـةـرب لن ه( ل%92ا ـسرـه )ــــن و، ا ةخد رار اـات راـاةخي ل اخملرـن

ـــلإ  راإــلاة،راــحت دــا راـــ م  ةخــد راـ ــ رت يف ، رت يف راظــفوا رال ـصــا يلب وــا راـ ــ  ــــوال يـقاإ اوةــسرج  اخانأــ اخلةــ
ـــا  ويــس  ةخــد رـخلط اــ  الــــــه لإــوةــااك ا  ـــش( وــ  رمل%27لةـــرب )يف حــني  ،لسرب ةمخ ــل راــ ــ  ـ لن هــار  اةمنيـ

ـــل يف ةلـــر رارقـــل ال اخصـــفا وولـــس  راـــــخلط   ـــس ممق ــــــراإ ــــراـــحت حتـ ، رز يف رال ـــت رحلـــايل وـــا و ـــل  وفـو ان ريل ـ
 اةل السب و ل  خخ  ـل ةـ  رإلة   شاةمني( و  رمل%11ولوـقا ) ،فةرت وققله اخـ   ـــاك ورـــرت ةخد لن طفلن هقط   

ــــا مـــا خيـــص ولوـــا   ،لإـــخلط راق ـــال رملـرـــا ــــللروـــل راس اإسى لمـــف راـ ــــ ل ورال ـصـ ــــورال ـما يل ـ ــــاة ل ةخـــد ةمخ ـــل وضـ ا ـ
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لراـ   ــخف لـلرةاا دا ط م  وراشف ةخد ملن للرول لن راةخد ( %111ةقسرل ) نرملشــاةمل  لمجاخقس ا ،ــقسيفرت اخملرـن
ل طلرب ة  ةفرو  رحلف ملتا وفطر ل   ،اإي اـقسيف راـل لات خال  ارتن نوق ل وقرخلـــإةاول ل للرول رملاملةنااا ،لولـــرمللرـن

 ،لـال  خـ   ا ـــــورالضـا راـفره  راـا   ـف ةـه رار ،يلي يلـمس ةخـد راـق  ة  ر ـصا  ا  راخ يبــرال ـص لن ةاملا  رالاب  وملن
ــل راسواـل اــه رامـف ال  ــــــماة ل اخرـــ اإ ل ورال ــــفوا رال ـصـا يل وراســــةخـد راظ رافرــ  الـسب طــلراف رملـلرة  رملاا ــل اـسةأ ولرـن

واخحـلرة حـل   ،ـال  اـرتن نوق ـل وقرخـللات خــاـل ـقسيف رـاـ لإاإ ا ةاوال للرولاـلـرب هال را راإلاة،لصا رةط اع ــوخص
ــل دفهــا ةخــلمألا ل و ـراـ ــ رت يف ولر ــا رملســ  رلن دــا طــ م  عر ( ذهرــلر %82ا ـســرـه )ـن وــ ــــا ،ةمخ ــل راــ ــ   يف رمللرـن

( %56لوـــا ) ،از رجلسيـــســاة  وعـشـــاز راســـ، وطل ااطـــه ا اار ـــل رملســـؤواني يـمـلـــلن ةلقخ ـــل عتـــحســـب شـصـــ ل رملســـأل 
ل  خ ــ  ةمــل ـــــو و  ،سوالـــــ اإل رالاوــل اخـــــس اــه طــ م  ةخــد ةمخ ــل راــ ــ   اتــا وفطر ــل ةااســـــن ذاــك ا ل لـــربون ا

ب خـربن وم ــازن ـن ةمخ ـل راــ م  ورتومــل حسـلاةمني يـفون ـــــوـ  رملش( %51و) ،رقاــــاخجاـات رالاوـل ول ـل ن وولــسن وس
اـا ربن دـا  وة مرـ   ،لو وم ـل ونرةن لو ونيـف اةاوـ رلو وـسيف  اواا ـ او  وفر رـؤ ـسراشـص و سةطه ةخد راق ا ن إلرز مان رمل

اــه لمــف ةخــد ةمخ ــل راــ ــ    رخــل اــ س وةااـــايل  ،سةن ةخــد راق ــا نــــه  ـس اــــــو  حــسيث رالاــس ا ؤ ـح ــث جنــس لن رملســ
ل يف حني  ،ا ةن ةا صلصان وراصـيلات راقااف ـــو  يخـلب ةااـشدا ط م  ـسيب، ااملسؤ  يفون لن (%9)يف حني لن   ،رمللرـن

لن يفـلن اخـ ـ رت يف ولر ـا رملسـؤوا ل طـ م   ميفـ   ـل راـحتف  اخ أالـسب ولـفاـا رإل اةـلةـ   اةمنيـــو  رملش( %9لوـقا )
 ل  ةخـد لمـرب  ـسة وـ ـــرملراا ـل يف راـقـسيفرت اخحص خلطــلإ راع رجلاات رالاولا ا ما خيص عطوةخد ةمخ ل راــ   ، ل

  ه اخـلاوــل وــا رالحـــسرت رل  وصــسـلسب و ـــاــــــاا ل ـاجتــل خ ل رملرـلن ةمــسور ــــلم ( %87رـه )ـن وــا ـســ، اــ رملـصصــات
واني يف وضــا راـقــسيفرت ؤ ــــا ل ى رر رملراا ــل وــ   رــل رملسممــ ، اإــل رملـرلــل وــ   رــــل راسواــلاس  ر، وذاــك ـــاط  ةــ رةيــلرإل

ل وـ   رـل رملســـــوـل وـا راليـا ن ورةـمـا  رملولن ةمخ ـل راـلا ،سرت رإل رةيـلــــاخلح ا ــه الةـس وـ   ،واني مـاملفر رني رملـاا نيـؤ لرـن
 ن جلقـل رمل لرـ ـل ـ( ةـ%51رـه )ـــان راـف  وـ   رـل وـا ـس، وممـا مـيف رإلـ ـا ل  وربةرت وققلـل وحق ق ـل المخ ـل راليـا ن ــو 

 رةيــل وونرةن رإلسرن راثقــل ةــني رالحــسرت ـاقــ ار ل ى عرــــهو  ،ول قــل ممل ــاة اخـقــسيفرت ارملــصــل ةــلنرةن رملاا ــل طمــا   مــ
لا طـمف  و  رحلصل  ةخد رحلس را ىن و  رملـصصات ــــال  رملراا ل إـــو  خ ه  ة ـمطم رإل رةيلااالحسرت  ،رملاا ل

 ، ـا رإلـمرب  سة و  لب ة ن رالحسرت رإل رةيل طرااغ يف وضا راـقسيفرت اخحصل  ةخد لـوونرةن رملاا ل اسياا   ،رملفالةل
وــ  رالر ــا  ارـــــــوطقــلب ةفصــس رملـصصــات حســب وــا طــفرل وقاإ ،خــا راـقــسيفرت رمللضــلةل يف ةــني رالةـرــاةطؤ واــااك اــال 

ل ل  ( لمسور ةسب و %11)يف حني لن  ،خ ـاا رملاا ل ة صسرة راـ ليمات رملاا لـــوطســسب يف ذاك إ ،راـاةخيي اخملرـن
 ،  ـاةيفل ـــا راـقـسيفرت طــأ ةشـــلن ةمخ ـل وضح ـث  ،ااـــاات راـاةلـل اــــيف رمللرـنات اخج اا ل  وة ملفر رل ر سوات رمل

ــــيقحص و وة رملفر رـــل ــــاةمل يف ةمخ ـــل وضـــــفا اقـــ   ون رملشـراصـــف يف ـ ــــراـــحت طقـــا حت رإل رةيـــلسرت ـا راـقـــسيفرت اخلحـــــ ت ـ
ـــشع ار رخـصــاص لصــ ل اقســأ ـــــه لن رةـــربور ح ــثخخ  ــل  ( وــ  رال قــل الــسب و ــل %16 اةــل )ولوـقــا ةــ  رإل ،فراااـ

 او ةرإـــل هـــال رملراا ـــل وطقـــلب لوـــ ،قلرت راســـاةقلـلن ونرةن رملاا ـــل طقـــاةن ةق قـــات راســـيـــفون ( %9ووـــا يلـــا   ) ، رمل لرـ ـــل
فل ولم شـاص ا  ذو  رخـصاصل و   رل لي ل رال اجف راق ا ـوا ما خيـص ةلمخ ل ش ،ة ا اجاا لو خت  ماا لو طثر ـاا

ــاط  و  رامف رملراشف ةخد ةمخ ـل راــ ـ  ، لن ذاك اهاةمني ةخد ـــو  رملش( %59) لط   اخقس  ،ةخد ةمخ ل راــ   
ـــشذاــك الــسب م ــازن را لسب راسةريــل ةــاإل رةن وم   ــل ـاــ،  رةيــل ورملاا ــللخقــل ةاالمخ ــل رإلملــاواأ ةاجللرـــب رملــاص وةــسب عــ

واـااك  ـب لن يــأ رخـ ـاة راشــص رملقاإـب يف  ،خيب ةخد رالمخ ل راــ    ل اخمفاـ ـاسمف ر   رملفا  يفلن اه راــطس
ب ـــــــحس ر لن ذاــــك اــــ س اــــه لمــــف ووــــرتوكع( ذهرــــلر %9و) ،ب رملــــؤهالت رملــصصــــل ور ــــربنــــــب حســــــرملفــــان رملقاإ

ـات راسـاةقل ممق ـال إلشا  ةامللررت ـــوةـ  م   ـل رالإ ،لقالـ ـلو  و سةرطه را ل راحت يـمـا  ا رملسؤ ــراشـص ـل ـن ةـسر  رمللرـن
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ح ث ميف  راف لع اخملرـنات  ،دااعمهلن رار اـات راـاةخي ل ال ميف  اةمني يفون ـو  رملش( %78ن وا ـسرـه )، ا رحلاا ل
لوـا  ،وااتف ـفراات اإليـفر رت ورملصــــــلا ةخـد رالحنــــورال  ،ات اافر  رجملـماــاةقل وولفال وا حققت و  ااجسن وخسوــــراس

ــات راس ون اــ( 16%) ـــلن رمللرـن ـــاةقل ال يـــأ رالإـــ ـــرتشا   ــا اخفــل إــ ـاــا ر اصــلــ لن يســـ ا  يــفون ( %9و) ،قل ولرـن
ــــل راســـــوقاـــا ةلضــــا ـس ـــل حاا ــــلـــــرل ةخــــد رمللرـن ل ( الـــسب ر ـقاةــــه ةلمخ ــــ%9 اةــــل )ولوـقــــا ةـــ  رإل ،اةقل ورةـراةهــــا ولرـن

هل طـأ وا  لهسرا لو لن  ،رت رإل رةيلسؤر  ة  ةمخ ل وضا رملـصصات اخلحـــاسوةا، ةقلقلرت راساــــرتشا  ةااسـرالإ
ل رالاوـل اخـــسر  رملـةـ  نفيقاـا عـهقاك  اةسن ولخلوا ت يــأ ةـ فرت ـــقسيـسر  راــــةف رالر ل ـل يف ةمخ ـل عـل طـلاــوهـ ؟سوالـــلرـن

ل رالاول ةخد رجلاات رالاول  اـلرجي وط فا افضـفل ةشــ قح ةش ة ن رملـصصات يفون (%84رـه )ــن وا ـس؟ ا اخملرـن
ـــل رالاوـــلـةـــسن ولخلوـــات المخ ـــل عـــــقاةال  ـــــو ال  هة ــــو  ،فيقل رةجتاا ـــلـــــة و   ـــفرز ةوط ـــ  يلـمـــس ةخـــد ، ةـــل هـــل عسر  رمللرـن

ـلا رـــل  ور ل ـل ةقـس وضـــسب و ـــ  ةيـرا و  إقل اخفى ولن ذاك ـاط  وـو  ،قل راساةقلـــطقسيفرت راس  ،اـقـسيفرت اخملرـن
سن ــــل س  اةـــه ال ية ــيـفون ( %25و) ،اتـــسة وـ  رملـصصـــل  ةخـد لمـرب  ــــا راـقـسيفرت اخحصـااجلم ا يرااغ يف وض

ال ل  رالسيس و  رملل  ني خاةن رملالك يق ي  ،ولقل  اخراط راو اق  حس س ـفل راصح ح ح ث يل ــولخلوات ةااش
ا اـا ورالةـمـا  هقاك  اةسن ولخلوات يـأ راف لع ع عر لنو  رملشاةمني ( %51رـه )ـا ـسو وذهب ،ـ ا  رإلرالر ل ل يف

خيـص راـلا ـس  ا مـاا ـلوـ ،وراـحـل  وـ  خـال  رالقـل  رملربوـل ال  راـف أ راـلن  ورارـاط راثـا ـــمااراط راو  و  خ  ،ةخ اا
لن دال را فيقل ط م  ةخد ةمخ ـل راــ ـ   فون ي( %49رـه )ـن وا ـس ا ،مفها ةخد ةمخ ل راــ   ةاا فيقل رملؤ خل ول

حل  ــــ ةرن يف خ ــل راـل راـحــل  ان راـلا ــس مت ةــسون رإلؤمف ةخــد خ ــــــوط ،ا ـــــ ـا ن يف رإلر راليــسوال ح ــث طــؤ   عـاخــ
ـــأ طـمــمقاا رمل لرـ ــل رالـواــ ــلـ ـــم  ،اول اخسوا ـــما لن اـ ـــاا طـ ـــةط  م  وــ  ـاح ــل رـ ـــراـق  ــا اللاة وراـفــاا ف و ـاع راإـــ ـــسب و ـ ل  ـ

ال راـلا ـسرت حتــسث يف ـــه نوــربةي  ذاـك ةـ  اةمنيـــوـ  رملش( %11رـه )ـــلوـقــا وـا ـسني ـــيف ح ،اةللـــخ أ ووــــخت ـ   إ
ـــور لــات ووش ـــرتيات راشـ ـــش( وــ  رمل%9و) ،  ومل يلمــل  ــا يف رالقــل  ر اصــل ةــااـحل ـفمات اقـــ لن هــال  اةمني يــفونـ
 .  م  ةخد ةمخ ل راــ   ـا طاـس اــراـلا سرت ا 

 للرقابة:الموازنة كأداة  الثالث:المحور 

ل م  رن و  ل ورت راف اةل ةخـد رملـا  رالـاب ار رحمللةـمت رارتم ل يف ه           وـ  راقمـلذن رمللـس الضـا  ، رةــسرز  ةخد رمللرـن
ل اخلصــوراف اةـل ةخـد رملـ ،راـقسيفرت ورملصفواات م حسى ل ورت راـق  ا ل مـــسوة رملـــلفيف اـسى رملــل  اخمـلرـن اةل ـــ  رن ة ـــلرـن

واقـــا  ،يـــفر رت يف ا ر ــاخ ـــل وضــا راـقـــسيفرت اخمصــفواات ورإلحــل  ةمملشـــاةمني ح ـــث ماـــت ة و  ر ،ابـا  رالـــــــةخــد رمل
ــلال ةمخ ــل عـــــخلط يســــاإ قــسيفرت ةــ ن راقمــاذن رملـرلــل المخ ــل وضــا راـيــفون ( %49افاـــت وــا ـســرـه ) ،ةــسر  رمللرـن

ل رالحسرت  ل وراقسةنـــرالاول   سن وإ رإل رةيلمللرـن ل حب ث طل ي رملفـو فحيل لمرب ـجا شــويش ،اخل وطساةس يف وضا رمللرـن
لـــــه  ــــب لن يـــــأ طــــسة أ راقمــــاذن اق ــــا لر عر وط ــــف  راــــر ،امهل يف وضــــا راـقــــسيفرت  ون طلــــبـوــــ  رملــــل  ني اخمســــ

لن ةخجقل رـ ل ةاملفر رل لإلي  جلقل و ل ــة ن يـأ طف ، ان ــسوات رملاا ل ةقــلرـ ل  فر رل ر أ رمل ـو لن يـأ ط ل ل  س ،ولما مي ا
ـل وــا رالحــــختــص ه ح ــث ،رمل لرـ ـل ةــلنرةن رملاا ـل ا رملفر رــل ويـــأ ـــراــحت طـر رإل رةيـل،سرت ــــال راخجقــل  قا شـل طقــسيفرت رمللرـن

ــــا وـــ   رـــل جلقـــــرةـما ه ــــ ر  ،رـــلل رمل لرـ ـــل ةاملفر ـ  (%9وـــا ـســـرـه ) رإل رةيـــل، ولمـــسن راـاةلـــل دـــا رالحـــسن حااـاـــا اخـــلنرة ل عـ
ـــرملش لة ـ اةــل الــسب رالنــالع ةخــد وقشــ( ةــ  رإل%11، ولوـقــا وــا ـســرـه )ةــ ن راقمــلذن طقخ ــس  وحيـــان اـ ــليف اةمنيــ
ـل اسؤر  ة  وـسى ط ل ـل   وة رملفر ـب رملـايل م حـس ل ورتةاو  ،رـ ل رالاول اخسوالرمل ل  وـا ـسـرـه  لة ـا ،راف اةـل ةخـد رمللرـن

لاول ر ربن وراف ازن ـا ،ااب رملقانل ةاال   لـ رز رملسةطه ةخد لــفر ب رملايل ووسى  ـــص ل رملــ( ة ن ذاك يف ا اش41%)
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سب لن ةـ عر اةمنيـــوـ  رملش( %19ذهـب وـا ـسـرـه )يف حـني  ،دما  وة مر  واـاة  ةـني رملـفر رني يف ل رز واـاب ةمخاـأ
سرت رإل رةيل ةخد ونرةن رملاا ل ةاإلضـاال ـــــاجتل ة  ط م  رالح  ،ةخ ه اتـ لنـو ل  ض عرط ل ل  وة رملفر ب رملايل ةر ا 

والجحـه  اخسوال ايلـرمللن ــاـايل و لل ةقص راقـة ن  وة رملفر ب رمليفون ( %9رـه )ـــوا ـسو  ، قسرن رحللرال رال ق ل ورملا يلا
ـــشرمللــاي  راــحت يـــأ  ــا رخـ ــاة راا ا مــا خيــص لوــ ،راـق  ايــل ن ذاــك يف ــا اخلإــانل  ـاــ ، ل رال ــاجف راف اة ــلــاص اشـــ

 ن رالخـ ـاة( ةـ %56رـه )ــــوـا ـسولوضـح  ،شـاةمني( وـ  رمل%84هـار وـا رشـاة را ـل )و ورحملسلة ل ورالال ات راشـص ل 
جي  ون وفةــال ةشــلرةشــفل خـ ــاة رال  ح ــث يـــأ ـــه ال يل ــس ولــاي( ة %16ل رالخمــي ور ــربن، و)ـحســب رملؤهــ يـــأ

لص ط م  ــوخبص أ  ا رالخـ اة،ــلسب ةخماأ ةامللاي  راحت يـــاةل اــ ( ة  رإل%11روـقا )يف حني ، رالإـحقا  ورجلسرةن
يف سـا   رملؤهـل رالخمـي ر ةـسب طـ م اةمني عـــوـ  رملش( %87) لشـاة ،ةخـد شـااخي و   ـل رملفر ـب رملـايلرملؤهل رالخمـي 

ل وـؤهالت ـ ل رال   ـل وـ   رـــــح ـث ميفـ  لن يــأ ش ،رالاول ي خـب ةخ اـا رجلاــب راقـاـل  راولر امحاإرل  ،رحملاإرل
اما و ل  ةاول ر ربن وراق ا ن وراقلرهل  ،رنيـفلن راواليل اخمحاإلن ( ةخد لن طـاــ  –رةن ع  –ا  ـصـةخم ل لخفى )ر ـ

ـــمخلن ختــــااقــاك رالسيــس وــ  رملــفر رني ال حي عطقــان،واــاب ةمخــل ةفــل يســـ  ا رملفر ــب رملــايل ل رز  رل ويــؤ ون ـــــصص حماإـ
ـــاااش ،( ةــ ن ذاــك اــه لمــف ةخــد رال   ــل%85) لمــسممــا  ،سـةمخاــأ ةفــل عخــالص ورطقــان وهقــاك رالفــ ـص را ــ  ـ

ـــاااــ ،ايلــــمل رملــــب ر ــربن ورملاــاةن وااــأ رالـا رافثــ  وــ  رال ــت افســـصص ي خـــوــــ اةس رملفر ــب ـــــصص راــل   ي يسـ
رب يف  صلة وةجل يف طق  ا رملااب ـوهار وا إ ،رملايل ةخد جتاون رال لع يف ه لرت رملاقل رملـلخقل ةااس ل رحملاإر ل ورملاق ل

قـل  ارملـلخقـل فل  لجـي يف رجللرــب را ق ـل ــــاك يؤمف ةشلن ذيفون ( %11وا ـسرـه )يف حني لن  ،رملقانل  ال رال   ل
ـــرحملاإ ـــافثــ  وــ  رملــفر رني رإ ،رلـ ـــر لـ سو ـ اةلر لن ي ــلة ـ  ،خــال  راسةرإــل وراــسوةرت ورالنــالع اأ يف هــار رجلاـــب وــ ــ

ــل ةــني رإلرمل عر ةقــسوا  ا ـــا رحلــلرةو  ــــ ــا  را قاـة ـــورال ــلا ةخــد رالحن ،ال  راـقــاةيفـسيف  وــ  خــــــلخي وراـقـ فراات ذهــب ـ
ــــوـــ  رملش رافثـــ  ـــل ال طــــأ إـــعر لن ( %62) لوةقســـر ،اةمنيـ ةـــل  ،اا ل لو رجلاـــات راـاةلـــل دـــاـــــلنرةن رملـــــلرز ةـةمخ ـــل رملقاـة
ـــيقـص ــف رالمــل راف ـ ــايب ةخــد وفر لــل رملســ ــل طـــأ %25)يف حــني لمــس  ،ـقسرت رملؤيــسن اخصــفا اقــ ــ (  ةــ ن هقــاك وقاـة

ل وفر رل ر سوات رملاا ل ةق ان  ـ  س اسياأ ـ( اخ %9ا )ـلو ،فى راـاةلل اخمفر رلــخةيل راوةسب و ل ها ةاجلاات رال رلرـن
ل طـأ و  ةسوه ا لو –اةات ةلنرةن رملاا ل ـرحلس ح ث يلـرب هار و  رخـصاص ع رةن رمل لرـ ل وع رةن ،ولفال ة ن ةمخ ل رملقاـة

اط ـاةيف رملصفواات رملاا ل ورحلسطق أةسر هرا ا ةاأ عــإة  رالحنفراات ول أال يـأ إؤرد ا ما خيص رملفر رني رملاا ني، ا ـه
رملاا ـل اخلحـسرت رإل رةيـل ملتـا ورااول ــص ل رالةـراةيل، ح راشــا يف وقـلوا خبصلص راـلإ ،ةإااه النرةن رملاا لر ـاوي وع
ـــشماـــت ة و  رمل  ،هــسرة رملــا  رالــابراط عــــعحــسى لإ تــا سرة رملــا  رالــاب  مل ( ةــ ن دــا طــ م  يف عهــ%64رل )ــــةقساةمني ـ

ن مل يــأ رإــلما  راق قـات يف رإلهـسرة اخمـا  رالـاب خاصـل ع فا ـــفل وـ  لشـــا شـــاااـلإ ،طفخف راسوال ـ قات نيا ن
ـل يف تايـل رال ،وساةها راصح ح و ون  ،سوى اخلحـسن رإل رةيـلـــاب  ون حتق ـ  ل   ـــالمخ ل راصفا طـأ الإــقلرا رمللرـن

الح ات رملمقلحــل ــلما  راصـــويفــلن ذاــك ـــاط  وــ  عإــازن رإــ ،اةــل حق ق ــل ةخ اــال  ة ـلع اــلنرةن رملاا ــل وةــسب و ــــــراف 
ةـراةيـل ورااوـل ـــا يف وـقح راشـصـ ل رالوؤيـسي  المخ ـل راـلإ اةمنيـشـ( وـ  رمل%25ومـان ) ،ـقخلـ رةيل رملسـسرت رإلاخلح

هسرة ـاصات عح ات وراـ لير يف رالخـصالـح ث ال ميف  رةـراة وقح رملليس و  راص رإل رةيل،ـقخل اخلحسرت ـرملاا ل رملس
ا  ـــرمل رب يف عهـسرةـــهـي راس ،اـل و صلة راقلرـني وراخـلرجح وا ـاط رملـاةلـل، وعذا يف ا ذراك السب م ازن ولواخما  رالاب

ل راسواـ   اةـات اخـبا  ، ل رال ـاجف راق ـا ن يف رالحـسرت رإل رةيـلـــرني اشـــشــاص رملقاإرالاب ةخد لن يـأ رخـ ـاة را
ــــرجتاـــت إلة ـــاز رالإ ــــويــــأ ذاـــك يف  ـــل و ـــل  ل ورت ة اة ـــل   ـــسن و وش ،ـقالا لـ ــــوط ف ـــت راسةرإ ،س نـ   ؤرـل اخســــ

ـــه لإـــخلةرمللـــامس ملـــقح رالإــــقالا ل وهـــل ل  ،اســـ  رالمـــل  رخـــل رالحـــسرت رإل رةيـــل ول ـــال اإـــخلط راســـسر  رملفمـــل  مـل
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ةــل هــل ــــ  رالمــل ل  اسـخلط اــ  ول ــــــإلمــسور ةــ ن هــار را اةمنيــــش( وــ  رمل%64ن )اؤ  اــ ـار راـســــــواإل اةــل ةــ  ه
هـسرة وةااــايل رحلـس وـ  ع رإلـ ـا ، س ـــطفش عرـلما  راصح ح اخمفمليـل يـؤ   ـــاةل ةخد رملا  رالاب ااالإــخلط لمثف ة ـلإ

ل اســ  رالمــل ول ــ خلطـــــإهــار رار لن اةمني عــــوــ  رملش( %51) ولشــاة ،رملــا  رالــاب  وخصلصــا يف رال ــت رحلاضــف
المخ ــل  ،لـــه إــالح ذو حــسي عر ( %11ة قمــا ذهــب ) ،و ــس حيــس وــ  ذــل رجلاــات رالاوــل رخــل وؤإســات راسواــل، 

ؤر  ةـ  رار أـات رملــخ ــل ـ، وةااسـاجف راق ا يـلشــاص راقـاجمني ةاالمـل ةخـد رال ـراـل  ـل يف رملفمليـل يفـلن حسـب را
ـــلولمفهـــ ،راس اإـــ ل ورال ـماة ـــل ورال ـصـــا يل رل ــــــةقسو م ـــا رجل ـــا  وـــ  رطهقـــاك افـــان  ،ا ةخـــد ةمخ ـــل راف اةـــل ةخـــد رمللرـن

ذاـك راــخـف وةـسب  وإـرب ،احل اشــاص واأـات ولحـلرطـاـحق ـ  وصـ ،فل مرـ   ـسرــــ( ة ن دا طـ م  ةش111%)
ــلصا يف رار أــات راــحت ي خــب ةخ اــا رالــا رت وراـقاا ــس ورملــلةوث رال ــراــلةي ةااــسوة رملؤإســي وخصــ الخـــالا  ،ماةيــــ
ومللفال وسى ط م  راق لذ  ،ملقان  ورملسن و ة ل راـمسن ا اااجسن حبسب رــب راثقاال راســراثقاال را ففيل راحت ختـخف حس

 شـاةمنيمجـاع ماوـل وـ   رـل رملاةل افـان هقـاك عـةخـد ةمخ ـل راف ـ ،واني ةاالحـسرت رإل رةيـلؤ ــــراحت يـمـا  ا رملس  اإيــراس
ـــاخق ـــلذ راس هــــ(، ة %111ةقســـرل ) ـــل اخجاـــات رالطـــ م  يف   اإيــ ــــةمخ ـــل راف اةـــل ةخـــد رمللرـن ـــاك  ،اولـ ح ـــث يفـــلن هق

اـال ميفـ  لن يــأ ط  يـل ةمخ ـل راف اةـل  ،إ اإـي وـ  ـ ـلذ واني ةاالحـسرت رإل رةيـلؤ ـــــملسرـمــا ةـه يا ـب وـض لنات حس
ااقاك  اات ةاول  ،ااخي رال اجف راق ا يلــراشـاص ش ةهراا  يـمـا  ،لذ راس اإيس رالط ن  ون لن يقظف اخق ــــةق 
ر خلب  وة ي  اإيــاااق لذ راس ولةلرط،اك ةمخ ل جتاونرت يف ةقل  ـــفلن هقــح ث ي ،راق اب ةلمخ ل راف اةل ا اا يسـ اعال 

ل رإـقا ر اخحصاـل راسيف مث  و  را ار ال ميف  جتاهخه وةسب ة ـان ـــهو  ، اإ ل راحت طـمـا  اـــح ان يف راف اةل ةخد رمللرـن
ةخـد  يؤخـا يف رالةـرـاة راق ـلذ راس اإـيح ـث  ، ه را ورت راف اة ـل اخلحـسن رإل رةيـلـمما لن دا رامف رارااغ يف طل   لمفل،
ـــشــاال رال   ــل راق راــا   يـمـــا ةــه  اإيــــوراق ــلذ راس ،ب نر لــل رجلاــل رالاوــلـحســ ـــا ، ا يل ا اــاـ اقاك وحــسرت ع رةيــل ـ

اــااك ي ــرتا لن طفــلن  ،واني ا اــاؤ ــــــرملسراــا  يـمـــا ةــه  ، اإيــــوــ   ــلن راق ــلذ راس  ــل رملفر ــب رملــايل  و  ا اــا    ــتال
ــــلرن  راق ـــلذ راسيـــ ل ورت راف اةـــل طـمــــا ةق ـــلذ إ اإـــي ــــو  حـــهن طسؤ ـــــــاخمس  اإيـ ، اـــااق لذ ـ  ا ل رز رملاـــاب رملقـــاط  ـــاــ

اة  لو ـا مـان راقظــاب راسـاجس إـلرز يف  ــل راقظـاب راســمـاجسن يف راسواــل وواــــــراس طــ م  وامـا ماــت راظــفوا راس اإـي اـه
، ال راققـس  رمللـس  يف ا ر ـاـــإـ ر   لإال رالإـحقا  ةسال و  رالن هقاك و  نااب ةر وط ف ت راسةرإل ع ،رحلايل

 ،فيلات رحلاا ــــلـطلــــسيل ةااـشــــ ـحقا  وقاإــــب ولامــــل وحيـــــان عرــــــــال رالإـإــــ( ةــــ ن ل%25افاــــت راقـــــاج  ةقســــرل )
ـــل ــــــإل خــا  لسيــس وــ  راـــسو   اوــت ةـ ر قــه ةلـــس عإـــال وراراــسويل نااـــب ةـ ر ــ  هــار رااصــقسو  راققــس  اا ب رمللرـن

ـ لاط ذاـك، ـــسر  رافـلر ة وهت أـل رار أـل  الإإـقلرت إلةـ 9 رر 2ا حيـان ا رتن نوق ل ال طقـل ةـ   يف ا ر ها  لـ رحلسيثل
 ةـمفرــــإالماـلر وؤيسي    شاةمني( و  رمل%25)يف حني لن  ،ـحقا ــال رالإــرل رحلفلو ل ةخد رإــال رحملاإا  مقاــخوع 

ةخــد رةـرــاة لن لحـــس  ،ال راققــس  رمللــس  ةاةـرــاةل ـظــاب   ــس ةخـــد لن يـــأ رالمــل ةــه ةااشــفل راصــح حـــــإط ر ــ  را
( وـ  %16وـا يلـا   )ن و   ال لخـفى اـ و  ،  ورحلفلولرـلسرب راثقل ةني رملقاو هل ال رالإـحقا  ـــار لإلإراط ة 

ل ـردان ب ــــحقا  ا  وقاإـــــال رالإـــإور لن لةـرب ر اةمنيـــــشرمل ط   ـل رملصـفواات ةـاإليفر رت وليـسور هل سا و  رمللرـن
 ،ال راققــــس ــــــإلن يــــأ ط ر ــــ  را اةمني عرــــــــش( وـــ  رمل%16وذهــــب ) ،إــــال راققـــس  لو راققــــس  رمللـــس ط ر ـــ  را

ـــا إ ااحملاإــرل رحلفلو ــل طـ خــب ةــسب حتم ــل  ،إــال راققــس ب وي مــل ط ر ــ  راـخلط رإــال رالإـــحقا  اــ  وقاإــــ
 لروـقلـر اةمنيــــــش( وـ  رمل%8)لن و  ،لرب ةااصفااراققس  لمثف ور ل ل وع راإالس ويل ،قلرت إاةقلـــــإ ةااـلروات راسقل
 ا ـــماـت ة أل رالمل يف ا ر  عذرووا  ،إال راققس  رمللس ، وال راإـحقا إال رالل  خخ  ل ة اةل اخ س اسياأ رإلة  

وـ   ( %64)قـاةط وـ  وـا ي لشـاةواقـس  ،الدا رحلفـأ ةخـد ل ورت راـق  ـا ملتـا   ـسن وـ  ةسوـهــــهي ة أل ميف  و  خ
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ــــرملش ــــة أـــل رالمـــل يف ا ر نععر اةمني ــ ل وذاـــك ــ جـــا ةخـــد ل ورت راـق  ـــا هـــي ة أـــل اـــ  صـــاحلل اخحفـــأ وـــ  خالدـــ ، اـ
ـــخمــ لنات رال ـصــا يل ورال ـماة ــل وراسا ـــ اإ ل راــحت دــا طــ م  ةشــفل وراشـــ ـــف ةخــد راسـ وــا ـســرـه ن ، و لخلك رارشــف ــ
ـــ( رةـــربور لن ة أــل رالمــل يف ا ر ــا هــي ة أــل   ــسن ميفــ  وــ  خ51%) ـــالدا رحلـ ـــفأ ةخــد ل ورت راـق ــ ـــال لن هق، ع اــ اك ـ

ا ـــ سن ـلةـــ ا ة أـل  ــــل يف ا رـــــة أـل رالم ورةــرب ( ر%11و) ،  نفيـ  راـلة ـلـاونرت راـحت  ـب ةـسب طففرةهـا ةـــــر راـجةل
وا مــا خيــص راـلا ــس  ــا  ،ل ورت راـق  ــا ـو لةهــا الدا ةلــرـــــةاــأ راقصــلة راــحت ا اــا واــااك ميفــ  لن ـقــ أ وــ  خ ،وــا
ال ــــيلـــربون ه اةمنيـــــش( وــ  رمل%72رـه )ـــن وــا ـس، اـ ا وـ  راقاح ــل راقاــل ــلمد ةــاالقل  رملؤ خـل ووــا وـسى صــحـاـــيس

هـسرة رملـا   مل وطـؤ   عر عوطلـرب نفيقل اـ  إـخ ،فوا وافضـااـت  ا راظــ ث رةـربوها نفيقل لطــح ،رالقل  ا   اــل ل
 ةر اـا ضــم  حل  الــسب عـــةر اـا ضــم  خ ـل راـع  ح ـث طلـــرب اـ   اــل ــل حـهن وعن مت ،ا  رملـايلـــــــن يـا  را س، وررالـاب

واف  ط م ها إخيب ةخد رمللرـنات  ،راسسر ( يلـربون لن هال رالقل   اــل ل ملتا وخلول %9ووا ـسرـه ) ،راـ   ل رملاا ل
 اا لن يــأ واف  يلاط ةخ ، اإل رملـرلل يف راسوالـسب راسة ن  اــل ـاا ورتومل حيفون ( %11و) ،قلرت رملقرخلــيف راس
  راـلا ـس ووـسى ل  ولفاـل ة ـف ـــلـسب و ا( %11رـه )ـ اةـل وـا ـسـوروـقـا ةـ  رإل  ،إقلرت وقرخل ةق أ ال ختصاا حتم ل

ظاب رحملاإـيب اـ    ـس وحيــان اـ ـليف ـــ( يلــربون لن راق%75ن )  اـ ــاإيب رمل رــاب رحملــلص راقظــوخبص ،صـحل  اــــل ـاا
ــــرافـــلر ة رارش جالت ـمااـــسااطف وراســـ  ،وا هـــا وـــ  وـ خرـــات راقظـــاب رحملاإـــيب رجل ـــس  فقـــل رإلوفاـ ـــات وـــ  رملوطـــلا  ،فيلـ

اا ـــفى ورالطصـا  ةـــسو  رملـقسوـل راخــل راــوولرمر ،سوةرت ووةش رالملــة  نفي  را ةخ ه  قاتـوع خا  طلسيالت و حتس
ن راقظــاب ر لوــ  رملشــاةمني ع( %51وذهــب ) ،ســاجسارمللاجلــل ر خــل رملل ــل  ةااقظــاب  ،ات وراــسوةرتـفي  راسةرإـــةــ  نــ

ةخــد لن يـــأ  ،رحلــايل ـظــاب   ــس وي ــي ةــاا فا ويـماشــد وــا رالضــا رحلــايل وعوفاـ ــات راسواــل رارشــفيل ورملا يــل راخــفى
ـــط ــليف راقظ ـــاب رحملاإــيب يف رملســ ــل رحلاا ــلــ ــل رالاوــل يف وإـــاصــخبصــلص رإللوــا  ،ـقرل وــا رمللرـن ـــةجل رإلاـاح ةــ  رمللرـن الب ـ

ـل رالاوـل اخسواـل ةلإـصاح وراش( ة تأ وا رإلا%111)ةقسرل اةمني و ـرملشلمجا اخقس  ،رملــخ ل ةـالب رإلاجل ـــ اا ل اخملرـن
وـا وفرةـان  ،فوط ول قـلـات راف اة ـل ةخـد لن طــأ ةمخ ـل رإلاصـاح واقـا اشـخ ــحسى راسطلـرب ع رإلةالبالإاجل  ،رملــخ ل

ا  وطلــرب لحـس ل ورت وفااحـل را سـا  ــــ رإله ـــاهأ يف طلضـ ح لو ــــح ـث لتـا طس سات راوق ـل،ــــإراولة رملـلخقـل ةاملؤ 
 رملايل ا  لن راسوال ال طقلب ةااك ةااشفل راصح ح.

 
 :الدراسةنتا ج 

 ن الدراسة توصلت  لى النتا ج التالية:مال   ا ما سبق استعراضه ف 

ــل و  - ــلمه ـاــا وم   ــل رإـلن راقصــلة يف راـلفيــف ةقــلع رمللرـن  ف اةــل ةخــد رملــا  رالــابراــ ــ   و اخمــ  رن   ،ـسروااـــ
ــل رمل رــ  وم   ــل رالمــل  ــا يف راــ ــ    ،ا  ــــةشةر ــا الــسب و ــل   ا ــل لو مـ ــب ع اخـلفيــف ةقــلع رمللرـن

ــل رالاوــل ولهــسرااامسةن راــسوةرت ورملــؤ فرت رالخــــومــااك اق ،وراف اةــل لرز ماـــت ــــإ ، ــل ورا ق ــل رملفطر ــل ةامللرـن
ل اأ اخحصل  ةخلاخــب رملل ــ ني  ـاسون ة ـ ســـ لن  ثــح ،اةنــةااسرخل لو ةا  د رمللخلوات حل  رمللرـن

 .رالاول
لراصللةل يف ط اأ رملسؤو  لن عرل ــــطلصخت راسةرإ - ـل هل  ،اني را فا و  رمللرـن رالهـماب ةااشفل رالـاب اخملرـن

ل اواني ا  وسةمنيؤ ــــــ ا ة ن رملسن ذاك ةرا  ،وا س ةاا فا وقاا ــاط   ذاكو  ،خ فا رحلق قي و  رمللرـن
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ـــوــ  ةــسب رمللفا ـــل ورافـ ــل ةااقس ، ازن اشــااخي رال ــاجف راق ا يــلـــــ ـــاامللرـن رل دــأ وــاهي عال تصصــات واا ــل ـــ
ــل راشــصـاح و ن رملاا ـل وــ  ـاح ــل راـلة ــل ورإلامــا ا  ــاط  وة ونرة ، وليـ ـا  ورالإـــقلرااإل  اا ل ة مه ــل رمللرـن

 .رالاول
ـل  لنفيلات رملاا ـل راقااـان  سميـل و ــــراـش لن  عرل ــــطلصـخت راسةرإ - ب وـا رالضـا ـــطـقاإال ةـلرط ورارقـل  راولرـن

  وـ  طل اـات ـلة رمل لرـ ـل ـاطــــــيف ا ذاك ةـ ن وقشو  ،ة رمل لرـ ل وـففة و  إــقل اخــفىل ـــولن وقش ،رحلايل
ل رالاول ةشلة و  خال  راــــحتفأ عصسرة رملقش ، قل اخسوالات ولـــوإ اإ فل ــــشـاص راقاجمني ةخد رمللرـن
والجحـه  اخسوال ـمسل و  راقاـلن رملايلـــــوس لا فا حتق   لهسرا وإ اإات ول قل ولن لاخب ولر  ، وة 

ـــاـ ــليف وطلــسيل ا ـماش ، وحيـــانراـق  ايــل ــل راةــوط ،وــا راـ ــلة رالخمــي وراـقــ د ـ   يف لرط ورارقــل لـــرب ولرـن
الةـس لن يــأ ط ليفهـا وـا رالمـل ةخـد ط   هـا  هاـ  لــ ،راسوال راخ ر ل اتفاـ راظفوا رحلاا ل وقاإرل وا عو

ــل لحــسث ـقرل وــا ط ــليف رافــلر ة راقاجمـــل ـماشد وــا وـ خرـــات ولهــسرا راــسو  رحلسيثــل يف رملســــطـــ ، لرـن
 .راالنول اااك  فقلةخ اا وطلا  رمل

ل اخجاـات رالاوـلــــلص وضـــل خبصـــراسةرإ را اا س ماـت راقـاج  راحت طلصخت  -   لنطشـ  عر ،ا طقسيفرت رمللرـن
ــل رالاوـل، ا ــي حتفـأ ةمخ ــل وضـا راـقـس راــحت ـص لـــورملصــاحل ورالال ـات راش  اإيـــــراق ـلذ راس يفرت اخملرـن
ألالن ــــوليما يسـ  ا وس ،وصاحل شـص ل  ان  قح  اات ةاول نيا ن يف تصصات اـحق  ــحةلر را

ل ةلفس رآلخفي ل  ةخد وا يمللن و  طـــرحلص ،اـورإ يـ خفون يـمـللن ةق لذ إ اإ  . قسيفرت يف رمللرـن
ـلـــــــاص شــــشاةط يف ةمخ ـل رخـ ـاة راـــقاك طمـل ةـ ن هــــمما طلصخت راسةرإ - ، ااخي رال ـاجف رملفطر ـل ةامللرـن

ل ــــــواني راـحت ختـفن ةـ  لنـاة رملؤهورال ـماة ل، وطماةط رملصـاحل وـا رملسـؤ راس اإ ل    رام لناتـاجتل ة
ــــــويــــــأ رالخـ ـــــاة واقـــــا اخ ، انـحـــــخمـــــي ور ـــــربن وراف ـــــازن يف ةلـــــر رارال ــــــلال ات راشـــ ـــــــص ل ورالإـ انل ــ

 ورملصاحل.لة ل ــــورحملس
ـــطلص - ـــخت راقـــاج  خبصــلص رملشـ ــل ا طقــسيفرتـامل رملـلخقــل ةلضــــ لن لإــخلط راق ــال  رع ،رارــاط راثــا  اخملرـن

اا ـل اخـرال  طـ خـب ـلـسرب ةمخ ـل راــ ـ   اـ  لن راظـفوا رحل، يـس  ةخـد رخلط ةسرجي اـ  الـا ـإلرملـرا 
ه وـرا ووـلاةا ةخ هإخلطرالمل  ار را ل يف ةلر رارقل  حسب  ، مـل  رالحـ ان.وا وفـو

ـــــطلص اقــــس - ـــــراسةرإ ختــ ــــر لل عــ ـــــل طـن رمللرـن ـــــراس مف ةــــااظفوا ـ ـــــرال ـص اإل و ــ ـــــوخاص ،ا يل ورال ـماة ــــلـــ لن ل ـ
ل اه للسب طلراف رملــةيلي ار ـصا  رال ـصا  راخ يب  وخصلصا ةخد ةمخ ل رةط اع  مف مر لرة  رملاا ل اسةأ رمللرـن

 راإلاة.
لـــــاا راسةرإ ارخت ـــو  راقـاج  راحت طلصو  - ـاص ـــــةااش رالاوـل، طــ مفيف رجلاات  ل ة ن ةمخ ل راــ    اخملرـن

مـف ، يفـلن اـه رالفال ةاإل رةن وراف   ـل راـحت يــأ  ـا طسـ   رملفاـ ـااخي رال اجف راق ا يل السب راسةريل ورملــش
 ،وا ل دـا رامـف ةخـد رالمخ ـل راــ    ـلؤ ــــــممـا لن راـ ـ رت يف ولر ـا رملس  ،خىب ةخـد رالمخ ـل راــ    ـلـراس
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ـص ــــــا راشـب وضــــــــواـــااك   ،واني وخـــربرهتأ وم ـــازهتأؤ ـــــب طل اـــات رملســـــحس ن يـــرتك ذاـــكوذاـــك ةـــ 
 . رملقاإب يف رملفان رملقاإب

راط ـإــسى لـحــع هــيلن ةاوــل ةــسب و ــل  رملصــسر  ل ةــني ونرةن رملاا ــل ورجلاــات رالاوــل  ررل ـطلصــخت راسةرإــو  -
رجلاــات  ول اةيــل ملـصصــاتلضــا  ــ أ ارملاا ــل  ةــلنرةنرمل لرـ ــل قل ـضــ ف جلــا راـقــسيفرت ممــا ررملراا ــل يف وضــ

لــسرب  وة رـ وليمــا رإل رةيــل،قلرت راســاةقل اخلحــسن ــــرملـصصــات راـاةخي ــل اخس رعـقسل يف ذاــك ـــــاول وسـرالــ
ل اخجااتـوفر رل ر سوات رملاا ل ةق ان  يف وقا ش ا  لخاـا شـفرااا ممـرالاول راحت طقا حتت ع ل ورةـما  رمللرـن

 رملفر رل.شفرا ويملف ةمخاا راف ايب ةخد رالحسرت رإل رةيل راحت طقا حتت ع ،صفال رن 
ـل رالاوـل راـقـسي ل ل وةسب و ـل   اةـسن ولخلوـات يف عةـسر ا اط رالر  عرل ــــخت راسةرإـــطلص اـــمم - فرت اخملرـن

ــــا يرـــااغ يف وضــــــــــااجلم  ،رةيـــلاخلحـــسرت رإل   ـــسة وـــ  رملـصصـــات، حصـــل  ةخـــد لمـــرب ا راـقـــسيفرت اخـــ
ل  ول  راــ   .راسقل راساةقل ةل سر ة  يلـمس ةخد طقسيفرت  ا، فرز ةوط ق ع ما هي رآلنــمصرحت رمللرـن

مد دـا طـ م  إـخيب ــــوحتـت ل  وس ،ل ـل ةـ ن ل  طلا ـسرت مل طـسةن ضـم  خ ـل راـحــــطلصخت ــاج  راسةرإو  -
السب و ل  خت    إخ أ ووـاةلل  ،إلاة وراـق  اراحق ق ل و  ـاح ل  تاا ل وطلـرب ،ةخد ةمخ ل راــ   

 رحلاا ل.وخصلصا يف راظفوا 
إاإ ل السب ط ل ل  وة رملفر ب رملايل م حسى ل ورت راف اةل ةخد راط راــــإرا ر لنعل ـــطلصخت ــاج  راسةرإ -

ــل رالاوــل ـــيف ــا ذاــك اش ،رمللرـن ـــازن يف ل رز وــــربن وم ــــفه وــ  خـــــص ل رملفر ــب رملــايل ووــا ميـخـ  ،ااب و   ـــهـ
 .ل رال ق ل ورملا يل دال رال   لسرن رحللراــــةاإلضاال ا ق

ي خــب ةخ اــا  ، ل رال ــاجف راف اة ــلــاص اشـــــــشصــل ةااف اةــل ةــ ن ةمخ ــل رخـ ــاة راممــا طلصــخت راقـــاج  ر ا -
ب رملؤهــــل رالخمــــي ور ــــربن ــــــ  ةمخ ــــل رالخـ ــــاة حسـلة ل لمثــــف وــــــــــانل ورحملســـــــص ل ورالإــــــات راشـــــــرالال 

يف سا   ل رملــصصل مرملؤهالت رالخ ذو و  رامفوةن لن يش ل و   ل رملفر ب رملايل  ولـه ا ــس ،وراف ازن
 وراقــاـلن(، رةن ورإل )ماال ــــصا ح ــث يســـ  ا لن يشـ ل هــال رال   ــل محخــل رملـؤهالت راخــفى  ،اإـرلرحمل

 . واليل اــصص رحملاإرلا عة از راةخ اا را اةا راقاـل  واإرل رحلفلو ل ي خب ـرحمل ةخد رةـراة لن
ــــل ر عل ـطلصــــخت ــــــاج  راسةرإــــو  - ــــــ ــــا  را لةــــني رإل  ــــاب ونرةن رملاا ــــل ورملفر رــــات راـاةلــــل دــــا ةلمخ ــــل رملقاـة خي ـ

اهتا ورال  ةرب ،ف ــوراـقسي ـــإلا ةخد رالحنفراات وولفال راــــولرـن ل ةاجلاـات راط وةـسب و ـل  ةمخ ـل رملقاـة
 سر ــة  ةاأ   اواا ة ـــقسرت رملؤيسن اخصفا اقــــايب ا اا ةخد رملسـمل راف ــف رالــراحت يقـص ،فىــرالاول راخ

 .ر ـاوي وعةإااه النرةن رملاا لاةيف رملصفواات راشافيل ورحلساط ــطق
، ووـا يقــ  ةقاـا رااوـل رملاا ـل رملســقخللن ةمخ ل راـلإا يف وقح راشـص ل رالةـراةيـل و ل عر ـــخت راسةرإــــطلصو  -

 رملـاةلــــل يفو صــــلة راقــــلرـني وراخــــلرجح وا ــــاط  ،ـاص اشــــ ل رال ــــاجف راق ا يــــلــــــشوــــ  عإــــازن رخـ ــــاة را
ن عهـــسرة رملــا  رالـــاب ول لإــراط ـلما  راصـــالح ات رملمقلحــل، هــي عحـــسىإـــازن رإــرإل رةيــل، وعرالحــسرت 
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ـ ـا   س يف رإلــــــر ةمخ ـل رارتشإـلما  راصح ح اخمفمليل يـؤ   عاالا ،رال ت رحلاضف حيـان ملفمليل راصفا
 .رال اجف راق ا يل رملقاإب اش ل ةخد لن يـأ رخـ اة راشـص ،هسرة رملا  رالابحلس و  عور

فل ــدا ط م  ةش ،لن راثقاال راساجسن يف رار أل حبسب رملقان  ورملسن و ة ل راـمسن ا ااخت راسةرإل عر ـطلصو  -
ـــــوخصلصــــا رار أــــات راــــحت ي  ،رال ـصــــا يل ورال ـماة ــــلراس اإــــ ل و  للروــــلةااوراشــــف  ـــــخب ةخ اــــا رالـ ا رت ــ

ل رالاولب راثقاال را ففيل ووا يفلن ــحبس ،لةوث رال ـماةيــقاا س ورملــوراـ  .دا و  لمف ةخد رمللرـن
 ، اإيـــشــاص يـمـلـلن ةق ـلذ إف لف اة ل وـ  رامـفوةن لن يــأ طفخ ـل ة ـه ا رز رالمخ ل راــخت راسةرإــــطلصو  -

 ، رةيــل رالاوــلخي رال ـاجف راق ا يــل ةاالحـسرت رإلااـــــش  اإي راـا  يـمـــا ةـهــــاهي راق ـلذ راسـاـل طمــــــوحص
ل رالاول ةفل يسف وعط ل رز وااواأ راف اة ل لنيسـ  ل حهن  قان  ون و ل  ل  ض لنات. ةخد رمللرـن

ــــطلصـــخت راسةرإو  - رافـــلر ة وطـــلا  رملقـــا  رملقاإـــب  حيــــان اـــرتن إلةـــسر  ،ال رالإــــحقا إـــر ـــ  لن ط ل عر لــــ
اا ـــل اـــااظفوا رحل ،رل رحلفلو ـــل يف ا ر ـــاـــــ خااـــه ضــم  رحملاإ، وعورملالجــأ وطلـــسيل راـشـــفيلات رملاا ـــل ةـــااك

 رحلايل. يف رال تـسب طـ خب رالإـمفرة ةـ ر   راإال راققس  رمللس  ح ث يلـرب را
ـــدــا راسةرإن راقـــاج  راــحت طلصــخت   رملؤ خــل اــ لوــا راـلا ــس ةــاالقل  - ةــقص راقــاـلن  ،اــ   اــل ــل رةقــل  ل رةـربهتــاــ

 .  ةر ــــاا ضم  خ ل راـحل ولن مت عحهن  ب و ل  راـ   ل رملاا لسلــا
 ل ل وــــ  رملـ ــــ رت رال ـصــــا يل وراس اإــــــــــ لنات راقاجتــــــن رامل ةــــ ـــــــاا راسةرإ ــــــعاخت ــــــووــــ  راقـــــاج  راــــحت طلص -

 ـب لن يــأ  ليمـاااك م  رالمل،وةااـايل دا لمف ةخد ة أل  ،خلك را ف ـورال ـماة ل دا ط م  وراشف ةخد إ
وط ـليف رالوفاـ ـات  ،اب لمثف م ازنـاب ةقظــــال  ط    هار اقظــل ةااقظاب رحملاإيب ةااسوال و  خولاجلل ر خ

 ــس مااــسااطف رحملاإــر ل وـ خرــات راقظــاب رحملاإــيب رجلراــحت ختــسب راقظــاب وــ  مــلر ة ةشــفيل وو فقــل وا هــا وــ  
 .وراسجالت

ـــاصــاح وراشرملــا  رالــاب، هــل ا ــاط ةمخ ــل رإل عهــسرة لإــراط حــسلن ل عرل ـطلصــخت راسةرإــلخــ  و  -  اا ل ةــ  ــ
ــل  ةخــد  ـ ــا   وســامهل الااــل يف طلضــ ح لو ــه رإلملــا دــا وــ ،ةــالبرالاوــل اخسواــل يف تـخــف وإــاجل رإلرمللرـن

 ورإل رة .ا  رملايل ـــــل ورت وفااحل را س عحسى عتا ةرةـرا

 التوصيات:

 يخي:سملةل و  راـلص ات لمها وا طقسمي  راراحثان يفى لـــراسةرإ عا اايف ضلز راقـاج  راحت طلصخت 

ـــةشطــلا  مـ ــب ع - ـــا   لو  ا ـــ ـــل طلضــ حي اخـلفيــف ةقــ ــل رمل رــ  وم   ــل رإـــ ـــلع رمللرـن ن خت ــ   مــ  ر  ،ــسروااــ
ــسورت ووةش ةمــل ةااــسرخل ور ــاةناةــل ةخــد رملــا  رالــاب ورالمــل ةخــد عوة  ، مللرمرــل راـ ــلة ةــسر   وةرت ـو

 ةرك اــسى  ــل طلضــ ح وط ــليف ةمخ ــل را اــأ ورإلوذاــك وــ  ل ،رقـقاـــــــوــ  جتــاةط راــسو  راــحت إ ورالإـــ ا ن
ل و وةها يف حتق    ،رملل  ني ةااسوال  .ــخ لهسرا رملراة مه ل رمللرـن
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ــه   ،إــخلط  خــف يف راظــفوا رحلاا ــلل الــسب رإـــ لاط ورارقــل ( ةــلرط)رارملســــسب حاا ــا  راإــخلطط ــليف  - مـل
وفاـ ات رملـاحل ورالمل ةخد ط ليف رافـلر ة رارشـفيل وحتـسيث راـشـفيلات رملاا ـل ماشد وا راقسةرت ورإلـــيـ

ل رحلايل ة إخلط لمثف مــــإ، وط    لرحلاا ل ل راربرو  وراـــــ ازن يف رملسخلط رمللرـن ل ـقرل )مملرـن  رز لو رمللرـن
 .لهسرا راسوال رحلسيثل راـق  وحتق ماشد وا راـ لة ــوا ها و  رمللرـنات رحلسيثل راحت طـ راص فيل(،

ـل ـ    و وةلـل  راـــــسورت وراـسوةرت حـــق ف راثطف - اة ـــــــــسـ ـا  يف رملم ـه يف ةمخ ـل طفشـ س رإلـــــه، وليف رمللرـن
لرط ــــاــلرب رجلاــات رالاوــل ة  خــا  ةمخ ــل راــ ــ   يف مــل ةــاط وــ  لةراصــح ح، وــا رالمــل ةخــد ضــفوةن ع

ل ةخد لن  ،ـلاـل ةاملــصني ور ربرز ورالإـ ا ن و  خربرهتأ وم ازرهتأـــال  رالإــــــو  خ ،  ون رإـثقازرمللرـن
ل رجلال جلم ا مـ ب ييف  يـأ وضا ر      . لرطراةفا   لرـن

 ،(الــخلط راق ــ رةيل رالاول ) م إرالحسرت رإلإاا ب راـقخ سيل رملســسول يف طقسيف ولرـنات رالةـلا  ة  را -
ــــةاإ ــــإــسرب لـ ــــاا ب حسيثـــل طلـمـــس ةخـــد راــ ـــ   رجل ـــس وـــ  خـــال   اةـــسن ولخلوـ ــــإات حق ق ـــل ولــ س ــ

ــــولن طفـــلن هق ،ةخم ـــل ـــل رالحـــسن رإل ـــل وضـــا طقـــسياك ور ل ـــل يف ةمخــــــ  رةيـــل حتــــل  ةخـــد ةـــفرو  فرت ولرـن
يف وضـــا راـقـــسيفرت ةـــني و ةـــأ مقـــل راـلاوـــل  رإل رةيـــل،فوةات طـماشـــد وـــا نر لـــل ورحـ ـــان رالحـــسن ـــــووش

ـــ س، وــ  خــال  رملــفر رني رملــاا ني ورا رةيــل وونرةن رملاا ــلرالحــسرت رإل وات رملاا ــل اب رملــخ ــل  فر رــات ر ــســـــــ
لذرت راصخل ةا  .مللرـن

ـــط خ ــب رملص - ـــاحل راشــــخحل رالاوــل ةخــد رملصـ ــــص ل ورحملاةــ اشــ ل رال ــاجف  ،شـــاصاليل يف رخـ ــاة راـان ورجلـــ
ــــراق ا يـــل وراف اة ـــل ةاخـ ـــاة راش ، اخقمـــاز ةخـــد را ســـا  رملـــايل ورإل رة  ب يف رملفـــان رملقاإـــبـــــــــص رملقاإـ

 رملسـقرل.اخلصل  ملصاا راسو  رملـقسول يف  ،ـلى ر سوات رالاول يف راسوالــــ س وراف ي
ال  وضـا ــــــــوـ  خ ،فرا ةخـد رملـا  رالـابـشـوـ  لهـأ رال ـاجف راـحت طـفطر  ةاإل ةأ و   ل رملفر ب رملايل ملتـا  -

ـــولــاي  اش و ــل  ل   رافاوخــل،  ونااخي هــال رال   ــل مــاملؤهالت رالخم ــل ور ــربن وراف ــازن ورالإـــقالا ل ـــ
لريا رملاا ـل ورال ق ـل راـحت  فـقاأ وـ  ل رز واـاب ةمخاـأ ــــــووـقحاأ رحلصـاـل راقاــل ـل ورمل ، لناتـــــط م  لو ض

ـاان  ـا اخحـس وـ  لهـسرة رملـا  ـيسراحت ال  لماو  رال اجف رملح ت طلـرب هال رال   ل  ،ةخد لممل و ه
  رالاب.

ـــاخج " لرمرــلطفــلن و"  واا ــلجلقــل  "ازــشــ رمل لرـ ــل ةاملفر رــات رملاا ــل ة أــــــرالمــل ةخــد ط ل ــل  وة  س -  ملـــــاا لقل رـ
 ،رملـايلفرا رملفر ـب ـــشا حتـت عــــاول راـحت طقـــطقلب  قا شل راـقسيفرت رملقسول وـ  رجلاـات رالو  ،ةلنرةن رملاا ل"

ل رالحةخد ل  دا.اةلل حااـاا اخلنرةن راـ  جلقل رمل لرـ ل ةاملفر رل  رل ع رةيل وسن رإلــن يـأ رةـما  ولرـن
ملتـا   ،اظفوا رحلاا ل رافرهقلـقخل يف رــــرملس ـص ل رالةـراةيلـــول رملاا ل وراشاح راـوقيف ا ــرحلس و  ةمخ ل راـلإ -

ةشــفل وراشــف  صاةها ةخــد رجلاــات راــحت  ــس وصــخحل رملــلرن  ــــرملــا  رالــاب ور ـ هــسرةعراط ــــلإ وــ  عحــسى
 .ماملسـش  ات ورجلاولات
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ــــض - ــــفوةن  ـ ــــةن رمل اب ونرـ ــــ اا ل ة ــ ــــفرز وقـ ل  وةيـــل ة ـ ــــاـة ــــ  رملصـ ــــفواات را ـ ــــلخ ل ورملـــ ــــصصات رملمقـ ــــلحل اخلحـ سن ـ
ــــــــوةـــني رملـ ، رةيـــلرإل إـــرا ا وولاجلـاـــا وـــا لحل ورملقـــسةن اخل ـــلا ةخـــد رالحنفراـــات وولفاـــل لـصصات رملمق

 رإل رةيل.رالحسرت 
ـــاا ــل حــهن ال يـــأ حتم ــل راســقل رحلاا ــل ةااـلروــات إيف راظــفوا رحل ر  ــس اإاإــال راققــس  لـإــيلـــرب را - قلرت ـ

ط  ــ   ورالمــل ةخـد ،ال  وـ   ــفوا صـلرلـــــويـماشـد وــا رالضـا رال ـصــا   راـفره  ووــا  ـف ةـه رار ،إـاةقل
يف وطـسةيب رافـلر ة ـقرل ةقظـاب حماإـيب  خـف يـماشـد وـا ة أـل رالمـل يف ا ر ـا وط ـل ـــراقظاب رحملاإيب يف رملس

 .رارشفيل
ل رالاول اخسوال يف وإـوراش رإلاصاح - وإ خل و  وإاجل راف اةل ةخد  رملــخ ل، ملتاالب ــةاجل رإلــ اا ل ة  رمللرـن

 رالاب.رملا  

* * * * * * * * * * 

 المراجعقا مة 
 الكتب:

إـــي نراةـــل رملفــــب رالف خـــي، ةرـــس راوـــ  ةرـــسرالظ أ، وـــامفرت يف ورـــا ئ رإل رةن رالاوـــل، وـــسخل ة أـــي إ ا .1
 .ب1554 جلاولي رحلسيث، رإلإفقسةيل،ر

راخ ر ـل اخرت ــ أ رمللحــس   رة رافــب رالنق ــل رالمااــل رالاوـل يف راقــاـلن راخ ــيب،ـظــأ رملاا ــل  حممــس ةرـسرهلل، را ـالح، .5
 .ب5111 اخفـاط، ةق ان ،

ــات رالاوـــل ةــني راقظفيـــل وراـ ر ــ ،   .2 رة رملســـ ن راخــلن ، إـــخ مان، ووــفرة، ا صـــل، ورالفشــل، ورجـــل، ل رةن رمللرـن
 .ب1557اخقشف وراـلنيا ورا راةل، 

ـــفره أ، رجملـــرب ، .8 رة ووفـرـــل را مـــ ل اخقشـــف راقاشـــف   مـــا  رالـــاب ولإـــس محايـاـــا،را ر لـــل راقاــل ـــل اخ لمحـــس عة
 .ب5115 وراـلنيا، ةق ان ، ا ر ا،

ــل رالاوــل، .9 اخقشــف رالخمــي خــك إــلل   اولــل رمل رمللــاةك، حممــس ةرــسرالليل، وشــ   ، ةخــي، لصــل  و لرةــس رمللرـن
 .ب5112 ورمل اةا،  اولل رملخك إلل ، رافياا،

رت وقشـلة  رحلفلو ـل وحسـاةات راـسخل راقـلوي، رحملاإـرل ،لرحـسخااـس ةرسرا ة  افة ـل، إـامل حممـس، وراقــاط، .6
 .ب5117  اولل رارحف رملـلإ  راسوا ل، ةق ان ،

وقشـلةرت وفمـل رارحـلث  ورحملاإـرل راقلو ـل،وـلر  رالاوـل حماإـرل را ة  افة ل، إامل حممس، وةـا  ، لمحـس اـفن، .7
 .ب5112  يل، ةق ان ،اخلخلب رال ـصا

 اإـرل وراف اةـل ةخـد رملـا  رالـاب، شـا اخقشـف وراـلنيـا ورا راةـل، رجل ـلن،رحمل رالـا ،حممس ةرس رحلااظ ةرـس حس ،  .4
 .ب5115
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 .ب5111 ،رإلإفقسةيل خل، راسرة رجلاول ل،رمللرـنات راـقسيفيل ـظفن وـفاو رالا ، ناة  ةرس محا ، .5
ــل رالاوــل واضــ اا وحاضــفهشــفف ، اـحــي حممــل ،  .11 رملؤإســل رجلاول ــل  ا ووســـقرخاا يف راقظفيــل وراـ ر ــ ،رمللرـن

 .ب1551 ات وراقشف وراـلنيا، ة وت،اخسةرإ
ل  ةلرضل، حس ، .11 ل رمللرـن راةـل راقامـل رالفة ـل اخ  راق قات ورالرة رت رالملو ـل  رة –رملاا ل رالاول  ةرإل وقاـة

 ـشف.ةسون طاةيخ  وراقشف، ة وت،
 .راقاهفن ب، ةانف حممس، رحملاإرل رإل رةيل، ةسون ـشف،وراللر، ا خي هلل،اـح ر .15
س، وقصلة و ال ، ورا ئ رملاا ل رالاول، رملؤإسل رالنق ل اخ راةل وراقشف، نفرةخس، ا ر ا،  .12  .ب5114يـل

 
  ت:  ج  الم

ـــ .1 ـــسةوي ، خـــ   نخحـــل، خااـــس شفشـــك،  ة ـــل ط ل رز رملـــفر رني  ورال ـماة ـــل ةخـــد م  راللروـــل راـقظ م ـــل را
 .688-611، ص ص ب5119، ورااا رالر ا  –رملاا ني، حبلث وؤ ف راف اةل راسرخخ ل 

ــل رالاوــل ووشـفالهتا يف راــسو   وةســاا، ةرـسرملل ي، ةخــي، رالـفيب، .5 راقاو ــل، رملقظمـل رالفة ــل اخلخــلب  ون رمللرـن
 .ب1546 (2رالس  ) راثا ،رجملخس رإل رةيل، ةمان، راة ن، 

ـــل رالاوـــل يف رهلل،لمحـــس ة ـــا  وراق ـــاوني، لمحـــس،إـــخ مان  راخـــلن ، .2 وـــ  إـــقل  – راة ن  ةرإـــل حتخ خ ـــل اخملرـن
 . ب1556 (5رالس  ) راثاو ،رجملخس  إلل ، اولل رملخك  ب، سخل1575-1545

ــاو  راـــسةييب اخمــفر رني  عةــسر ها، ـ ــات ةاجلماه يــل رالظمــد وم   ــللـــلرع رمل لر اــفن،لمحــس  ةــا  ، .8  رملــاا ني،رارـب
 . ب5115،ةق ان   اإل رةن،رمللاس رالن  

رملماوني راسإـلةيل اخقظاب رملايل يف راسوال راخ ر ل وإرل ط ليفل  ةرإل حااـل راقـاـلن رملـايل  افن،ةلةفف  شفيلل، .9
 .ب5116 و ،رارالس   رملـلإ ،سخل  اولل رارحف  اه،اخسوال وراخلرجح رملفمخل 

 ات:  ع  ري  ش  الت

 راقاـلن راقظاب رملايل اخسوال. .1
 رالاب.ب ةش ن راــ    راصا ة ة  رملؤ ف راشلب 1821( اسقل 12 اـلن ة أ ) .5
 رحملاإرل.يف ش ن لةا ن طقظ أ  يلرن  ب.5112( اسقل 15 اـلن ة أ ) .2
 رإل رةيل.ة ـشاز ه أل راف اةل  ب.5112( اسقل 51 اـلن ة أ ) .8
( اسـقل 12ة ةش ن راالجحل راـق  ايل اخقـاـلن ة ـأ ).و1271( اسقل 66واـل وؤ ف راشلب راقاب ة أ ) فرة ل .9

  راــ   .و ال يل ةش ن  1821
 ورملـانن.الجحل رمل لرـ ل ورحلساةات  .6

 
* * * * * * * * * *  
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تقييم دور ديوان احملاسبة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي يف ليبيا ملواجهة الفساد املايل مبؤسسات 
 القطاع العام

 " دراسة ميدانية على فروع ديوان احملاسبة باملنطقة الشرقية " 

 

  د. معتز عبد احلميد علي كبالن -  الشيخي بوبكرأاملعتز رمضان د. 
 قسم احملاسبة- قتصادكلية اال- جامعة بنغازي

 

 المستخلص

يف عمليات اإلصالح عن طريق ترشيد اإلنفاق  "ديوان الرقابة املالية" دور رقايب حاسملديوان احملاسبة 
تعد وظيفة الرقابة اليت يقوم هبا ديوان احملاسبة مبثابة صمام األمان وناقوس  حيث ي، وحسن استخدام املال العاماحلكوم
اليت ينتج عنها أخطارًا قد تؤدي يف معظم  ،الذي ينبه اجلهات العليا بالدولة مبظاهر الفساد املايل املختلفة ،اخلطر

رقة البحثية هتدف إىل تقييم الدور الفعلي وتأسيساً على ما سبق فإن هذه الو احلاالت إىل تردي املركز املايل للدولة ككل،
من خالل نظام الرقابة املطبق يف ضبط وترشيد اإلنفاق العام يف ليبيا، وبالتايل حتقيق أهداف التنمية  ،لديوان احملاسبة

 من خالل دراسة ميدانية للدور الفعلي ملفتشي ديوان م األمثل للموارد املتاحة،وذلكاملنبثقة أساسًا من االستخدا
ة اجلهات اخلاضعة للرقابة العامة، وبعد تنفيذ الدراسة امليدانية على فروع ديوان احملاسبة باملنطقة احملاسبة عند مراجع
على أنه ليس هناك دور ملموس  ،علمياً  الدراسة تقدمي دليالً  ن املراجعني املاليني طرفها، استطاعتالشرقية على عينة م

 لديوان احملاسبة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي ملواجهة الفساد يف مؤسسات القطاع العام. 

 .الفساد- المحاسبة ديوان- الحكومياإلنفاق  الكلمات الدالة:

Abstract 

The Accounting Bureau has a pivotal control role in rehabilitation 

procedures by rationalizing government expenditures and improving the 

use of public funds. The audit function of the Accounting Bureau serves 

as a safety valve and a tocsin which alarms the supreme state authorities 

to various forms of financial corruption and risks that could lead to the 



م 8102مارس   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          العدد الخامس    
 

 

 43 

deterioration of the financial position of the State as a whole. Based on 

the above, this paper aims at assessing the actual role of the Accounting 

Bureau through the system of control applied in monitoring and 

rationalizing public expenditure in Libya and thus achieving the 

development objectives stemming mainly from the optimal use of the 

available resources. An empirical study was conducted to examine the 

actual role of the auditors' when reviewing entities under general control. 

Following the implementation of the field study on a sample of financial 

auditors from the branches of the Accounting Bureau in the Eastern 

Region, the study concluded by providing a scientific evidence that there 

is no significant role of the Accounting Bureau in rationalizing 

government spending to address corruption in public sector institutions. 

 

Key words: government expenditure – Accounting Bureau – corruption. 

 مقدمة

اليتذي ينبيته اجلهيتات العلييتا  ،وظيفة الرقابة اليتيت يقيتوم هبيتا دييتوان احملاسيتبة مبثابيتة صيتمام األميتان ونيتاقوس اخلطيترتعد  
قيتد تيتؤدي يف معظيتم احليتاالت إىل  ، اليتيت ينيتتج عنهيتا أخطيتاربالدولة مبظاهر الفساد املايل يف صورة املخالفات والتجيتاواات

ي أي اقتصيتيتاد حيتيتت توقيتيتل عملييتيتات التنمييتيتة اليتيتيت يرميتيتأن تعرقيتيتل أو  وميتيتن شيتيتأ ابيتيتل  ردي املركيتيتز امليتيتايل للدوليتيتة بشيتيتكل عيتيتام،تيتيت
 . املتوسط والطويل املدىقيقية على اقتصادية ح إصالحات إحداثيف  رغبةً  ،لتنفيذها

جييتايب عليتى غاليت  بيتال  األريتر اإل ،العيتام عليتى قطاعيتات الدوليتة املختلفيتة اإلنفيتاقلتوسيت  يف فإن اوكما هو معلوم  
مميتيتيتا يقطيتيتيت  الطرييتيتيتق عليتيتيتى  هليتيتيتدف ترشيتيتيتيد ذليتيتيتك اإلنفيتيتيتاق ،ابيتيتيتة علييتيتيتهبآلييتيتيتات للرق يكيتيتيتون متبوعيتيتيتاً مؤشيتيتيترات التنمييتيتيتة شيتيتيتريطة أن 

 . الفائدة املرجوة منه والتبذير بشكل يؤدي إىل ضياع اإلسراف

 الدراسةمشكلة  

ى حد ا أو النامية علسواء املتقدمة منه ،دول العامل يةالبيف غ رة الفساد املايل ظاهرة منتشرةأصبحت ظاه  
 . دتهح األخرية م  اختالف اآلونةسواء يف 

 ،و عدم االستغالل األمثل ملواردهاعلى مستوى الوحدات املختلفة ه اآلفةن من أهم اآلرار السلبية النتشار هذه إ
وال يقتصر تأرري الفساد على مستوى  ألهدافها،هذه الوحدات  دم حتقيقمما يؤدي إىل عوتبذيرها أو اختالسها 
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      مسرية التنمية االقتصادية ليصبح عائقًا أساسيًا أمام ،الوحدات أو املنظمات وإمنا يتعداها إىل اقتصاد الدولة ككل
 .(م4102 ،الفطيسي)

وذلك بالتحديد يف  املاضية،ية خالل األعوام وسعتبعت سياسات اقتصادية تدول اليت اوتعترب ليبيا من ال 
 ودون ضوابط ،إىل تداوالت كبرية للمال العام داخل الوحدات العامة دى" األمر الذي أم4102 –4112" الفرتة

 والسياسية تج عن العديد من العوامل االقتصادية، الذي نخر على السنوات املاضيةحقيقية مما أرر سلبًا بشكل أو بآ
 . اليت متثل املورد األساسي لتمويل ميزانية الدولة منه، تواخنفاض حجم الصادرا ط العامليةخاصة م  تدهور أسعار النف

كومة اختاذ كافة وباحلديث عن ظاهرة الفساد يف ليبيا فإن التقارير الدولية تقدم مؤشراً خطرياً يتطل  من احل 
أن ليبيا جاءت يف املرتبة  "م4104-4100"حيث أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية للعامني  ملواجهته،التدابري 

" على 07"املرتبة  احتلتالتقرير، بينما " دولة تضمنها 076""،012"على التوايل من أصل  "061"و "061"
وهو ما يشري بوضوح إىل استشراء هذه الظاهرة يف اجلهاا املؤسسي العام يف ليبيا )جهاا  السنتني،املستوى العريب هلاتني 

ضعل وقوة النظام  عمليات الفساد املايل ترتبط مبدى ( أنمJohn :2007ويضيل ) .(م4102 املالية،املراجعة 
 العام،رقابة واحملافظة على املال وسياسات الدولة يف ال العامة،ختلل الوحدات احملاسيب ونظم الرقابة الداخلية املطبقة مب

 فإن الفساد يتعايش معها ويستفيد ،ضعيفة أو غري مطبقة رجةدالنظم احملاسبية ونظم الرقابة الداخلية إىل  فعندما هتوي
 من نقاط الضعل هبا وينمو وتزداد حدته.

ح يف عمليات اإلصال الرقابة املالية " يف ليبيا دور رقايب حاسمديوان احملاسبة "ديوان ومن هنا كان على عاتق  
مما يؤدي إىل الرف  من جودة اخلدمات املقدمة من  العام،وحسن استخدام املال  احلكومي،عن طريق ترشيد اإلنفاق 

 .والتنمية اإلصالحبعمليات  لالرتقاءهذا اجلهاا الرقايب 

رف على  سيحاوالن التعاسبة فإن الباحثنيواستشعاراً حبيوية الدور املفرتض لديوان احمل سبق،وتأسيساً على ما  
 هذه الدراسة تقوم على اإلجابة عنوعليه فإن  للمجتم ، ديوان احملاسبة يف ليبياجودة اخلدمات اليت يقدمها  ىمد

 التايل:السؤال الرئيسي 

الحكومي في ليبيا لمواجهة الفساد  اإلنفاقما أثر الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ترشيد " 
 "العام؟المالي بمؤسسات القطاع 

 السابقةالدراسات 

 بعنوان سبل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء املايل اخلاص باملدفوعات العامة ( : م5002 ،دراسة )الباشا
للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهدفت هذه الدراسة إىل وض  تصور كامل لتطوير النظام الرقايب للمدفوعات 
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إىل العديد  باإلضافة إىل الوقوف على االحنرافات خالل التنفيذ الفعلي للمواانة العامة، وقد توصلت ،العامة
باإلضافة إىل عدم توريق  رافات الناجتة عن تنفيذ املواانة،يف حتليل االحن اتام امن النتائج أمهها أن هناك قصور 

أوضحت الدراسة بضرورة االهتمام بالنظام احملاسيب لتفعيل الرقابة على  قد ،إجراءات اإلنفاق احلكومي
  باالحنرافات وحتديد أسباهبا.املدفوعات العامة كذلك ضرورة إنشاء دوائر تُعىن

 
  بعنوان " تقييم أرر الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على املؤسسات  (:م5022الدوسري،)دراسة

هدفت الدراسة إىل حتليل وتقييم أداء الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على  "،العامة يف دولة الكويت
 ينذالرئيسيني يف ديوان احملاسبة ال أجريت على عينة من املدققني، حيث املؤسسات العامة بالكويت

وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج  ملال باملؤسسات العامة يف الكويت،ميارسون الرقابة والتدقيق على ا
 للدورات التدريبية اليت يقدمها الديوان يف أداء مهام الرقابة املالية، باإلضافة إىل  اإجيابي اأمهها أن هناك تأرري 

وقد توصلت  الرقابة املالية لديوان احملاسبة،ألدوات وأسالي  الرقابة املستخدمة يف أداء  اهناك تأرري أن 
وتوفري  ،موعة من التوصيات أمهها ضرورة دعم اإلدارة العليا للديوان إىل مدققي الديوانالدراسة إىل جم

باإلضافة إىل ذلك ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بالديوان باستخدام أهم  مة الالامة لتنظيم عملية الرقابة،األنظ
وصت بضرورة ايادة ألضمان احلصول على أفضل النتائج حيث  وأحدث أسالي  الرقابة على األداء،

لالستمرار يف أداء دوره الرقايب على كافة املؤسسات واهليئات  ،وتوسي  الصالحيات املمنوحة لديوان احملاسبة
 .كافة  العامة

 
 ملايل يف بعنوان فاعلية نظام الرقابة املالية وأرره على الفساد ا( : م5025 ،الحمراني وآخرون )دراسة

هدفت الدراسة إىل تقومي وقياس فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املختلفة للوحدات العراق دراسة تطبيقية، 
تباعها يف اإلجراءات املالية اليت ميكن اواملؤسسات الرمسية يف العراق، وكذلك حتديد جوان  القصور 

للعديد ألغراض انتشار الفساد املايل، وقد توصلت الدراسة اليت أجريت على جامعة املوصل كعينة للبحث 
أن أغل  الدوائر احلكومية يف العراق تعاين من الفساد املايل، وأن الرقابة املالية يف  -:من النتائج أمهها

 -:وقد قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات أمهها اءات الكاملة اليت حتد من الفساد،اجلامعة تفتقر لإلجر 
 يف اإلجراءات تباعهااالنظر يف األسالي  اليت يتم  وإعادة ،ضرورة التكامل بني الرقابة الداخلية واخلارجية

 .الرقابية على العمليات املختلفة
 
 (م5022 ،خرونوآ دراسة حلمي) :  بعنوان دور املراجعة يف ترشيد اإلنفاق يف الوحدات احلكومية يف

مل تقتصر إذ ،احلكوميهدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور أنواع املراجعة املختلفة يف ترشيد اإلنفاق ،و اجلزائر
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وكذلك  ،املراجعة الداخلية واخلارجية بل تناولت ،"املراجعة اخلاصة بديوان احملاسبة"ة احلكومية ععلى املراج
وذلك  ،ضعل مؤشر احلرية االقتصادية-:د توصلت إىل عدة نتائج أمههاوق،وظيفة املراق  املايل يف االعتبار

كما توصلت إىل أن اإلنفاق   مستويات الفساد من جهة أخرى،فاع اإلنفاق احلكومي وارت ةمن خالل كثر 
  ،ة والعقالنية والرشد االقتصادي باإلضافة إىل املرونةاملنفع -:احلكومي ينبغي أن خيض  لعدة ضوابط منها

الرقابة املالية  -:التدقيق على اإلنفاق احلكومي يقوم على رالرة أبعاد هي كما توصلت أيضًا إىل أن
 ،املوضوعية مبدأضرورة االعتماد على قد أوصت الدراسةب و ،ورقابة الكفاءة ورقابة الفاعلية ،والقانونية

 وصت، وأومعيار الكفاءة والنزاهة يف تعيني خمتلل األجهزة املسؤولة عن عملية املراجعة احلكومية
وتقليل فرص  ،العام ضرورة االهتمام باملراجعة الداخلية واخلارجية مبا يؤدي إىل ضبط وترشيد اإلنفاقأيضاًب
 .ستنزاف املستمر للموارد املاليةاال
 

  الدراسةهداف أ

من  ،هتدف الدراسة بشكل رئيسي إىل التعرف على الدور الرقايب الذي يلعبه فعاًل ديوان احملاسبة يف ليبيا 
بشكل  الدراسة تكماهدف  ،د من الفساد املايل مبؤسسات القطاع العام"املوظفون الفنيون" للح املاليني مراجعيهخالل 

توضيح ماهية الفساد املايل ومظاهره، وسبل وسبل ترشيده، باإلضافةلاإلنفاق العام يل نظرياًبفرعي أو إجرائي إىل التعر 
 عالجه، وآليات الرقابة عليه.

 الدراسةأهمية 

على فيما يتعلق بالرقابة  ،احملاسبية يف ليبيا اسة من الناحية النظرية من املسامهات القليلة للمكتبةتعترب الدر  
قدمت دليالً ، حيث ن الدراسة تعد من الدراسات النادرة جداً أما من الناحية العملية فإ العامة،اإلنفاق على املؤسسات 

يف  وخاصةً  ،على مستوى جودة خدمات املراجعني املاليني التابعني لديوان احملاسبة من خالل التنفيذ امليداين علمياً 
 ككل.على االقتصاد اللييب   ة اليت ألقت بظالهلا السلبيةادية الراهنالظروف االقتص

 الدراسةفرضيات  

فإنه وكذلك سؤاهلا الرئيسي ومن مث تناول الدراسات السابقة  وأهدافها،بعد استعراض مشكلة الدراسة 
 يلي:بإمكان الباحثني صياغة فرضية الدراسة الرئيسية كما 
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ديوان المحاسبة في ترشيد االنفاق الحكومي في ليبيا لمواجهة الفساد ال يوجد أثر للدور الذي يلعبه "
 “. المالي في مؤسسات القطاع العام

 يف التالية الفرضيات الفرعية اخلمس فقد صيغت ،الفرضية الرئيسية "العدمية" ار صحة هذهرض اختبغول
 -: منهال صورة فرضية العدم "الصفرية " لك

ال يوجد أرر للدعم الذي تقدمه إدارة ديوان احملاسبة للمراجعني احملاسبني  "H0(1) األولىالفرضية الفرعية 
 ."يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيا ،" لديه يف ترشيد اإلنفاق احلكومي"املوظفني الفنيني

ديوان ال يوجد أرر للقوانني واللوائح والتشريعات النافذة واملطبقة من قبل " H0(2)الفرضية الفرعية الثانية 
 ".احملاسبة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيا

ال يوجد أرر لإلجراءات واألسالي  الفنية اليت يستخدمها املراجعون "H0(3)الثالثة الفرضية الفرعية 
 ".يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيااملاليون يف ترشيد اإلنفاق احلكومي 

ال يوجد أرر للخربات والكفاءات املالية والفنية يف ديوان احملاسبة يف " H0(4)عة الفرضية الفرعية الراب
 .ترشيد اإلنفاق احلكومي يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيا"

ال يوجد أرر للتعليم املهين املستمر والدورات التدريبية يف ديوان " H0(5)الفرضية الفرعية الخامسة 
 ."احلكومي يف مؤسسات القطاع العاماحملاسبة يف ترشيد اإلنفاق 

 للدراسة اإلطار النظري

العام وطرق  باإلنفاقاملفاهيم اخلاصة  إبراا-منها:  حماور أساسية يتناول األول ةإىل رالر مت تقسيم الدراسة 
مفاهيم  إىل-الثالث: حملور وخصص ا ،الفساد املايل وطرق مكافحته لتوضيح-الثاين: بينما خيصص احملور  ،ترشيده
 اللييب.إىل دور ديوان احملاسبة  باإلشارةالرقابة 

 العامالمال  اإلنفاق العام وطرق ترشيده لمنع استنزاف 

فهي  اجملاالت،الذي تقوم به يف خمتلل  أصبحت النفقات العامة أداة الدولة اليت تستخدمها يف حتقيق الدور
ز بعدة ضروري أن يتمياإلنفاق من الغري أن ذلك  هبا،مة والربامج احلكومية اخلاصة تعكس كافة جوان  األنشطة العا

النظرة  الضوابط اختلفتوكنتيجة هلذه  والعدالة، واإلنتاجية واملرونة، االقتصادي،والرشد  العقالنية،ضوابط من أمهها 
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املباحث  وسيتم توضيح ذلك يف ،حس  املدرسة أو املنطق الذي يعمل من خالله احلكومية كل   حول مفاهيم النفقة
 .اآلتية بشيء من اإلجياا

 وأنواعه تعريف اإلنفاق الحكومي ونشأته -

اليت يرج  نشأهتا إىل القرن الساب  يعرف بامليزانية العامة للدولة،  ظهر مفهوم اإلنفاق العام من خالل ما 
 فرضاليت كان اهلدف منها يف العديد من الدول منها فرنسا  مث انتشرت "،م0611"وبالتحديد عام  إجنلرتاعشر يف 

ك لتحقق وذل لإلنفاقمن خالل وض  برنامج مايل مرتبط بفرتة امنية معينة  ،رقابة السلطة التشريعية على احلكومة
       ه علماء املالية العامة بأنهإذ عرف ،العامة احلاجات إلشباعاإلنفاق العام يعترب وسيلة  ومن هنا فإن أهداف معينة،

هم بعض"، بينما عرفه عام بقصد حتقيق منفعة عامة الدولة بشكل بإنفاقه" مبل  نقدي تقوم  -:( م4101 حيياوي، )
اتفق كما   ،اع العام هبدف حتقيق النف  العام"املبال  النقدية اليت تصدر عن القط"-:بأنه (م0211 اآلخر )حامد،

يف  " تلك املبال  املالية اليت تقوم بصرفها السلطة العمومية ممثلةً  -:بأنه العديد من الكتاب حول تعريل مفاده
 من خالل التعريفات السابقة تربر األركان األساسية للنفقة العامة وهي كالتايل :،و عات احمللية "احلكومات أو اجلما

 هلا ال تعترب من ضمن النفقات الوسائل غري نقدية اليت تقوم الدولة ببذوبالتايل فإن  ،النفقة العامة مبل  نقدي
 العامة.

 اهتا مثلة يف مؤسسويقصد بذلك املبال  النقدية املنفقة من طرف الدولة مت ،تم النفقة من خالل جهة عامةت
 .مت  بالشخصية االعتبارية الكاملةاليت تت ،ومؤسساهتا العامة وهيأهتا

 ميكن أن تكون بأي حال منفعة ينبغي أن حتقق منفعة عامة وال  عامة،ي تكون النفقة حتقيق منفعة عامة لك
 . خاصة

إىل نفقات عادية وهي اليت متول  :فمنهم من صنفها ،ينقسم اإلنفاق احلكومي إىل عدة أشكال وتصنيفاتو 
بينما هناك من  ،كالقروضغري عادية   إيراداتوهي اليت متول من  غري عادية ونفقات  ،الدولةمباشرة من إيرادات 

سل  واخلدمات بل تشمل الوهي النفقات اليت تقوم هبا الدولة مقابل احلصول على  ،حقيقية تإىل نفقا :صنفها
الدعم املقدم لفئات ويقصد هبا ما تقوم الدولة بصرفه فيما يتعلق ب ونفقات حتويلية ،أيضًا أجور املوظفني وغريها

  -يث يقصد باإلداري:ح ،يار خر استثمإداري وآ إنفاق :باإلضافة إىل ذلك هناك من صنل اإلنفاق إىل ،حمدودة
وقد يطلق على هذا النوع من النفقات بالنفقات  ،اإلنفاق الالام لقيام الدولة مبهامها املختلفة مثل أجور املوظفني

ومن  ،الوطين والتوس  االقتصادي اإلنتاجايادة  أما النفقات االستثمارية فهي النفقات اليت تساهم يف ،اجلارية
الذي  وضوحًا هوولعل أكثر التصنيفات  ،الطرق واملستشفيات وجتهيز املؤسسات إلنشاءأمثلته اإلنفاق الالام 
الذي ينقسم  استثماري ،وإنفاقوهو الذي ال حتصل الدولة على مقابل له ،نفاق استهالكيصنل اإلنفاق إىل إ
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اإلنفاق على  هي -:الثاينالشكل  ،الطرق واجلسور ونفقات نشاءكإبالبنية التحتية   -:األولص تشكلني خي إىل
 .ية واملشاري  ذات الطاب  التجاريكاملشاري  الصناعية والزراع  ،القطاعات االقتصادية

 العامنفاق اإلطرق ترشيد  -

ايد وتز  ،بني اإلنفاق العام وظاهرة تزايد النفقات العامة اقوي اتشري الكثري من الدراسات إىل أن هناك ارتباط 
فرا ما يعرف مبفهوم ترشيد ، األمر الذي أرننيفهناك عالقة طردية بني اإل ،القومي للبلدخل النفقات العامة م  تزايد الد

العمل على م ترشيد اإلنفاق العام يشري إىل ( أن مفهو م4102 خرون،، حيث أوضح البعض )عياش وآاإلنفاق العام
ن وعليه فإ على متويل ومواجهة التزاماته الداخلية ،بالقدر الذي ميكن معه ايادة قدرة االقتصاد القومي ايادة فعاليته

 ل قدرنتاجية عامة ممكنة بأق، ولكن يقصد به احلصول على أعلى إترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به تقليص اإلنفاق
 . ممكن من اإلنفاق واإلسراف

بأن ترشيد اإلنفاق العام يشري ، (UNDP) "م4112اإلمنائي عام "شار تقرير برنامج األمم املتحدة كما أ 
، والقضاء على أوجه اإلسراف درجة ق رف  كفاءة هذا اإلنفاق إىل أعلىعن طري ،إىل حتقيق أكرب نف  للمجتم 

 ".وحماولة حتقيق التواان بني النفقات العامة واملوارد املتاحة للدولة والتبذير،

اليت هتدف إىل ترشيد اإلنفاق  ،بطرح العديد من الربامج واخلطط ءاسو تقوم معظم دول العامل على حد و  
 ،اإلنفاق دف املرجو من ذلكبرنامج الرتشيد وحتقيق اهل إجناحمن ورائها إىل  ليات وخطط تسعى، وذلك بوض  آالعام

 لرتشيد اإلنفاق العام يتوقل على العديد من العوامل من أمهها ما يلي: جناح أي برنامج يسعىغري أن 

 .للربامج احلكومية مبختلل أنواعهامبعين أن يكون هناك أهداف واضحة  بدقة:حتديد األهداف  .0
 يف ظل املوارد احملددة يتعني على القائمني على اإلنفاق احلكومي وض  أولويات هتدف إىل األولويات:حتديد  .4

 إحلاحاً.احلاجات األكثر  إشباع
أن يكون هناك تقييم حول كفاءة وفعالية أداء  مبعىن العام:التقييم الدوري لربامج اإلنفاق احلكومي أو  .2

 . الربامج واملشاري  املوكلة إليهاعند قيامها بتنفيذ  ،الوحدات واألجهزة احلكومية
الدولة  فإنه من الضروري أن تسعى ،من اإلنفاق العام املرجوان لتحقيق الفائدة والعائد العام: عدالة اإلنفاق .2

 العام.لتحقيق أكرب درجة ممكنة من العدالة يف تواي  املناف  واخلدمات الناجتة عن اإلنفاق 
من  وجود أجهزة رقابية على مستوى عالويتم ذلك من خالل  مة:العايل دور الرقابة على النفقات تفع .5

ناك هدر أو استنزاف كد من بلوغ األهداف املرجوة يف النفقات العامة دون أن يكون هتعمل على التأ ،الدقة
 هلا. 
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 ليبيافي  "العام"واقع اإلنفاق الحكومي  -

حيث تبنت الدولة عق   وتوسعه،ا على توجه اإلنفاق العام لقد كان للطفرة النفطية بداية األلفية الثالثة أرره
لة ل مجوذلك من خال توسعية،العقد املاضي سياسة مالية الكبري يف أسعار النفط خالل السنوات األخرية من  االرتفاع

 م، وبالرغتزايد بشكل مفرط "، بلم4100لعام " فرباير 07 مر هذا اإلنفاق حت بعد أحداثواست اإلصالحات،من 
إىل ايادة وتفشي العديد من الظواهر اخلاصة بالفساد  ، بل أدىال يوجد أرر ملحوظ لذلك اإلنفاق همن ذلك إال أن

 . التقارير أوجه ذلك الفسادوقد أوضح ديوان احملاسبة اللييب يف العديد من  ،املختلفة بأشكاله

وكذلك ارتفاع واخنفاض احتياط النقد  ،االقتصاد اللييب ومتويل امليزانية العامة بني ارتباطن هناك وميكن القول إ
وصل فيها  "، اليتم4102"وحت عام  "م4104"من عام  اً حاد اً ت تدهور شهد العاملية، اليتبأسعار النفط  األجنيب

حيث مثل ذلك خط ا يار يف مسامهة  ،للربميلاً دوالر  "26"أقل من  اً مسجاًل سعر له أدىن مستوى سعر خام برنت إىل 
منية النفطي الناتج عن الظروف األ اإلنتاجإىل ذلك اخنفاض  باإلضافة ،الناتج النفطي إىل إمجايل الناتج احمللي

 .اإلنتاج وموانئ التصديرواالضطرابات الواقعة يف حقول 

نفاق العام خالل عام حجم اإل أن ،تؤكد البيانات الصادرة من جهات االختصاص بالدولة الليبيةو 
اب سواء على إمجايل النفقات العامة أو على مستوى أبو  ،املاضية بالسنوات السب  مقارنةً  األعلىكان " م4102"

 "،م4104" عما كان عليه يف عام "%77"اإليرادات العامة اخنفض مبعدل ل أن حجم غري أن املثري للجد ،امليزانية
عما  "%21"السيادية للدولة حيث اخنفضت مبعدل  اإليراداتبينما تراجعت أيضاً  ،النفطية باإليراداتفيما يتعلق هذا 

من  لكذ يتضحو  ،"م4102"غري مسبوق يف عام  جزبدوره إىل ع إن ذلك أدى،"م4104"خالل عام  كانت عليه
 حجمكذلك تشري البيانات إىل اخنفاض "،  %21"إىل  الذي وصل نسبة اخنفاض يف الناتج النفطي خالل أعلى

" 001"حيث كانت  "،م4102"إىل عام "  م4104اطيات األجنبية لدى مصرف ليبيا املركز بني عامي "االحتي
نتاج "، ويرج  ذلك إىل تدين إم4102"مليار دوالر عام  "16.2"لتصل إىل  "م4104مليار دوالر خالل عام "

العام هو  باإلنفاقتلك املظاهر اخلاصة بعدم الرتشيد  مولعل أه ،املصاح  بعدم الرتشيد يف اإلنفاق العامالنفط 
)تقرير املنظمة  بشكل خميل، وتناميها الدولةنفاق " من إ%51"يستهلك أكثر من  الرتاخي يف ملل املرتبات كونه

 .  (م4105 ،تواالسرتاتيجياالليبية للسياسات 
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  مكافحتهالفساد المالي وطرق 
 وأنواعهمفهوم الفساد  -

بالتحديد يف خذًة بالتوس  بشكل كبري وملحوظ آرة خطرية العامل بشكل عام وليبيا بشكل خاص ظاهيواجه  
 ميتيتا ماعييتيتة سيتيتلبية وهيتيتوآريتيتار اقتصيتيتادية واجت وذليتيتك مليتيتا هليتيتا ميتيتن ،عتيتيترب أخطيتيتر ميتيتن احليتيتروب التقليدييتيتةتحييتيتث ، األخيتيترية اآلونيتيتة

 ،خالقيتي، واألواإلداريامليتايل  الفسيتاد-منهيتا: صيتور وأشيتكال متعيتددة وللفساد  ،"CORRUPTION"يعرف بالفساد 
ويعتيتيتيتيتيترب الفسيتيتيتيتيتاد  ،(م4111 لسيتيتيتيتيتلطة والوسيتيتيتيتيتاطة واحملسيتيتيتيتيتوبية )خلييتيتيتيتيتل،سياسيتيتيتيتيتي النيتيتيتيتيتاتج عيتيتيتيتيتن سيتيتيتيتيتوء اسيتيتيتيتيتتخدام االفسيتيتيتيتيتاد الو 

 األخرى. باألشكال مقارنةً  أو ممارسةً  اً هو األكثر انتشار  "Financial Corruption"املايل

اسيتتخدام  إساءة-:عرفه بأنه( Aforth and Anand,2003) فالبعض ،التعريفات املصاحبة ملصطلح الفساد تتعدد
يشيتيتيتيتيتري إىل فشيتيتيتيتيتل القيتيتيتيتيتيم  -:أن الفسيتيتيتيتيتاد فيتيتيتيتيتريى (Windsor,2004) أميتيتيتيتيتا ،السيتيتيتيتيتلطة للحصيتيتيتيتيتول عليتيتيتيتيتى مصيتيتيتيتيتا  شخصيتيتيتيتيتية

أن  أما منظمة الشفافية والنزاهة الدولييتة فتشيتري إىل ،ل مصلحة الفرد على مصلحة اجملتم يوتفض األخالقية،واالعتبارات 
وال يشيتمل هيتذا التعرييتل العيتاملني يف القطيتاع  ،اسيتتخدام السيتلطة املمنوحيتة لتحقييتق مكاسيت  خاصيتة إسيتاءة-الفساد هيتو:

نيته ميكيتن متييتزه يتعلق بالفساد امليتايل واإلداري فإأما فيما  ،(Daniada, 2003) يف القطاع اخلاص أيضاً  وإمناالعام فقط 
فهيتو عبيتارة عيتن  -:أميتا الفسيتاد امليتايل ،بيته املوظيتل أرنيتاء تأديتيته ملهيتام وظيفتيتهبأن الفساد اإلداري هو املخالفات اليت يقوم 

 .(م4115 ،حكام وتوجيهات اليت تنظم سري العمل املايل يف الدولة ) أمحروف وخمالفة القوانني والقواعد واألاالحنرا

والفسيتاد الفسيتاد األكيترب  نفها عليتى أسيتاس مسيتتوى الفسيتاد، فهنيتاكفالبعض ص ،للفساد أمناط خمتلفة ومتعددةو  
،  الفساد يف القطاع العيتام والفسيتاد يف القطيتاع اخليتاصإىل  قسمها، حيث وهناك من صنفها على أساس القطاع ،األصغر

 (:م4101 س اجملال وكانت كالتايل )الدعمي،على أسا كما صنفها بعضهم

 يف سوء استخدام السلطة متمثالً  ،الفساد السياسي. 
 القانونيةغري ، ويتعلق باملمارسات املالية الفساد املايل. 
  للعاملني يسلوك الشخصالب األخالقي، ويتعلقالفساد. 
  انونية املخالفة للوائح اإلداريةقالغري األعمال بكافة  اإلداري، ويتعلقالفساد. 

ص باملمارسيتات نيتا هيتو الفسيتاد امليتايل واخليتاأن ميتا يهمنيتا ه إال ،خمتلفيتة للفسيتاد مما سبق يتضح أن هناك أشيتكاال
 مارسات املالية غري القانونية التايل:فمن أمثلة تلك امل ،قانونيةالغري املالية املتعددة 

  املالية املنصوص عليها بالقانونخمالفة القواعد واألحكام. 
 عتداء على املال العامسراف واالاإل. 
 هتري  األموال إىل خارج البلد . 
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 املاليةغرات يف إجراءات الرقابة استغالل الث. 

قيتبض األميتوال وهيتو اليتذي يكيتون يف حاليتة  :أن يكيتون بشيتكل مباشيتر إميتا-الفسيتاد امليتايل أحيتد شيتكلني:  أخذيو 
خيتدمات غيتري شيترعية ييتتم اسيتتغالهلا  مباشرة، كإعطيتاءأو أن يكون بطرق غري  السرقة،أو  ويطلق عليها االختالس مباشرة

 . لحصول على مناف  مالية من ورائهال

 مكافحته:أسباب الفساد وطرق  -

 التايل:نفت أسباب الفساد إىل رالرة حماور أساسية ميكن تلخيصها باجلدول صُ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفسادأساليب معالجة  -

ويعود هذا  ،وإجراءات طويلة األمد االفساد عملية صعبة تتطل  جهود كبرية وخطط إن مواجهة ميكن القول
مما جيعل عملية اكتشافه  ،خرد من حني إىل آدن جماالته وأشكاله تتجباب الفساد كثرية ومتعددة كذلك فإإىل أن أس

 املباشرة-منها: ة وخمتلفة عن أسالي  مواجهة الفساد متنو ، لذلك فإ(م4111 قبة فاعليه مسألة غري سهلة )جنم،ومعا
غري أن املتعارف عليه أن تغري أشكال الفساد  واألسالي  العالجية،ذلك هناك األسالي  الوقائية غري مباشرة وكومنها 

 . تلزم تغري أسالي  ووسائل حماربتهيس

 أسباب الفساد المالي

 أسباب ترجع لطبيعة األفراد أسباب أخرى أسباب ترجع لطبيعة المنظمة

 تتمثل في:

التغير في مراكز و  * التقدم
 .السلطة

 .* المركزية الشديدة

 تتمثل في:

  .* ضعف السلطة القضائية
 .* عدم االلتزام بالشفافية

  .* ضعف أداء أجهزة الرقابة المالية
  .* االفتقار إلى حوكمة الشركات

 تتمثل في:

 .* حاالت الفقر الشديد
  .* قلة الوعي

  .* ضعف الوازع الديني
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غري أن هذه االسرتاتيجيات  ،حمددة يتم االلتزام هبا وتنفيذها اسرتاتيجياتن حماربة الفساد تتطل  وض  إ
 - باآليت:( م4115وضحها البعض )الكبري، تتطل  توفري العديد من العوامل لنجاحها ي

 .واإلرادة السياسية ملكافحة الفسادتوفر الدعم  -

 . العامة بالفساد وأشكاله وأضراره التوعية -
 .اجملتم  عنها بتعداز على إحياء القيم الدينية اليت ال بد من الرتكي -

 .ول التكاليل الباهظة اليت يسببهاالتخلص من رقافة الفساد بزيادة الوعي ح -
يد طرق اكتشافه ه بزيادة املعلومات عنه تز حيث أن به،اد وأنواعه وأسبابه والقائمني توفري املعلومات عن الفس -

 .وحماربته

 الفساد.تبادل اخلربات م  الدول األخرى يف جمال الوقاية من  -

 - :(م0227)حممود،كما يلي   االسرتاتيجياتتلك  خركما يلخص البعض اآل

 ح األساس املادي للوظيفة العامةإصال. 
 عة السياسات واإلجراءات الرقابيةمراج. 
  االجتماعية.احلاجة إىل ارع القيم لتكون أكثر تالئماً م  الظروف 
  اإلدارية من النواحي العلمية.حسن اختيار القيادات . 
  املستمرة.ردع االحنرافات من خالل القيام باإلجراءات التفتيشية 
 العمل على تطويرها بشكل دوريو  ،تعقيدهاراءات يف األجهزة احلكومية وعدم تبسيط اإلج. 
 اإلداري.واالتصاالت بشأن الفساد  الشكاوىيتقبل  ةنشاء جهاا يف الدولإ 

 
 ليبياواقع الفساد المالي في  -

 ،ة عن التخبطات السياسية حتديداً خالل السنوات األخرية بالعديد من األحداث العصيبة الناجت مرت ليبيا 
وانتشر  متدابل  ،حيث ظهرت نتيجة لتلك األحداث طرق وأسالي  جديدة للفساد مل يعهدها اجملتم  اللييب من قبل

نفت من قبل جهات دولية فقد صُ  ،اجملاليف كل مفاصل الدولة حت غدت ليبيا من الدول املتقدمة واملتطورة يف هذا 
من بني تلك اجلهات منظمة الشفافية العاملية  ،يف درجات متقدمة بني دول العامل عاملية مسؤولة عن مكافحة  الفساد

 ،لدرجة وجود الفساد هباعليه ترتي  الدول وفقًا  ويتم بناءً  ،"م0225ؤشر مدركات الفساد منذ العام "اليت تصدر م
األقل "إىل عشرة  "مستوى الفساد أعلى"من صفر  ، يبدأيف القطاع العام على شكل سلم من عشر درجات خاصةً 
 . سة درجات تواجه مشكلة فساد حقيقةالدول اليت تسجل أقل من مخ " وتعتربفساداً 
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 إىل 4111"سنواتلمؤشر مدركات الفساد يف ليبيا وترتيبها دوليًا وعربيًا ل "0"ظهر اجلدول رقم يُ و  
 ".م4106

 " 2"جدول رقم 
 5022-5002مؤشر مدركات الفساد في ليبيا للسنوات من 

 الترتيب عربيا   الترتيب دوليا   المؤشر سنة
4111 6.4 046 02 
4112 5.4 021 06 
4101 4.4 026 06 
4100 4 061 07 
4104 0.4 061 07 
4102 0.4 061 07 
4102 0.0 060 01 
4105 0.0 060 01 
4106 0.1 062 02 

 (Transparency international webpage) المصدر

ن مؤشر مدركات الفساد قد اخنفض ، حيث إنالحظ من اجلدول أن معدل الفساد يف ليبيا يف تزايد مستمر 
" إىل م4111" عام "046املرتبة "من بذلك ترتي  ليبيا دوليًا  وتراج  "،0.1إىل 6.4"تدرجييًا خالل سنوات من 

 "،م4106"" سنة02املرتبة " " إىلم4111"سنة  "02"وكذلك عربيًا من املرتبة "، م4106"يف عام  "062املرتبة"
 وأن ليبيا كدولة تواجه مشكلة حقيقة يف هذا الشأن. الفساد،عترب مؤشر على ايادة تفشي وهذا ي

مؤشر مدركات على  ،داء( أن أهم العوامل اليت تساهم يف ممارسة الفساد وضعل األم4111 )مجعة، ويؤكد
املوارد  وإهدار العامة،نتشار الرشوة يف اإلدارات وا ،الفساد للدول العربية مبا فيها ليبيا هو كثافة اإلجراءات البريوقراطية

 (.م4112)املهايين،ة جرائم الفساد قواالختالسات والتقاعس يف مالح ،وسوء إدارة القطاع العام

 
  الدولةمفاهيم الرقابة والرقابة المالية على أجهزة 

وهي اليت تشكل سلسة مرتابطة م  باقي  ،حد أهم مكونات العمليات اإلداريةتعترب الرقابة بشكل عام أ
 سة اليت مُتارس فيها تلك العمليات،هتدف إىل جناح املؤس والتوجيه،مكونات العملية اإلدارية كالتخطيط والتنظيم 

هتدف إىل متابعة مدى النجاح يف  ،نظر إليها بأ ا عنصر أساسي من عناصر العملية اإلداريةصفة عامة يُ فالرقابة ب
 العليا.حتقيق األهداف اليت وضعتها اإلدارة 
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 الماليةمفهوم الرقابة والرقابة  -

كل منهم،   الزاوية اليت ينظر من خالهلابالصادرة بشأن الرقابة بشكل عام وتنوعت حبس لقد تعددت التعريفات
( م0227خطيتة املرسيتومة " كميتا عرفهيتا )فيتؤاد،وفقيتاً لل يسيتري كيتان كيتل شيتيء  لتحقيتق فيميتا إذاا"-بأ يتا:  عرفها اليتبعض فقد

 ".التحقق من أن العمل يسري وفقاً لألهداف املرسومة املختصة بقصدوظيفة تقوم هبا السلطات بأ ا: "

فعنيتيتد التطيتيترق ملفهيتيتوم الرقابيتيتة املالييتيتة ينصيتيترف  عدييتيتدة، بتطيتيتورات ميتيتر تعريفهيتيتا دأميتيتا فيميتيتا يتعليتيتق بالرقابيتيتة املالييتيتة فقيتيت
 .والفعلي داء بني املخططللتدقيق وتشخيص االحنرافات يف األاملهتمني باألمور احلسابية لكو ا أداة 

ف ضيتيتيتمان سيتيتيتالمة التصيتيتيترفات املالييتيتيتة واحملاسيتيتيتيتبية دذليتيتيتك النيتيتيتوع ميتيتيتن الرقابيتيتيتة اليتيتيتيت تسيتيتيتته": بأ يتيتيتاوعرفهيتيتيتا اليتيتيتبعض 
 كميتيتيتيتيتيتا عرفتهيتيتيتيتيتيتا جلنيتيتيتيتيتيتة التيتيتيتيتيتيتدقيق ،والقيتيتيتيتيتيتوانني النافيتيتيتيتيتيتذة حكيتيتيتيتيتيتاماألميتيتيتيتيتيتن مشيتيتيتيتيتيتروعية النفقيتيتيتيتيتيتة واتفاقهيتيتيتيتيتيتا ميتيتيتيتيتيت   والتأكيتيتيتيتيتيتد ،واإلدارييتيتيتيتيتيتة

"Committee of Auditing Procedures"  القيتيتيتيتيتانونني للمحاسيتيتيتيتيتبني األمريكيتيتيتيتيتياملعهيتيتيتيتيتد  املنبثقيتيتيتيتيتة عيتيتيتيتيتن  
"American Institute of Certified Public Accountants" "AICPA" اخلطيتيتة التنظيمييتيتة  -:بأ يتيتا

والتأكد من  ،اسبيةووسائل التنسيق واملقاييس املتبعة يف املشروع هبدف محاية األصول املالية وضبط ومراجعة البيانات احمل
ت اإلدارييتة املوضيتوعة وتشيتجي  العيتاملني عليتى التمسيتك بالسياسيتا اإلنتاجييتة،دقتها ومدى االعتماد عليها واييتادة الكفاييتة 

أن هناك  على (Beasnt ,2005) يؤكد املطلوب إجنااها فإن هناك من ولتحقيق تلك العناصر ،(4111 )عبدالرااق،
 وهي :  قابة أكثر فاعلية وكفاءةرالرة أنظمة للرقابة تعمل من أجل ر 

 " 5" جدول رقم 

 تقسيمات نظم الرقابة

 المفهوم النوع
 .النمو والنجاحتنحصر يف دف  اإلدارة العليا املنظمة حنو  االسرتاتيجيةالرقابة 

 .ىعلى عاتق اإلدارة الوسط تكون ملقاة ةياملسؤول الرقابة اإلدارية

املستويات الدنيا وتتحقق بالرقابة على التكاليل ووض  قواعد وتكون خالل  الرقابة التنفيذية
 .األداء

 لعدة دراسات سابقة  تلخيص الباحثني المصدر:*

واالحنرافات من خالل مراقبة األنشطة  األخطاءهتدف الرقابة املالية يف القطاع العام إىل محاية املال العام من و 
فقد أوضحت جلنة األدلة  العام،لعمليات االختالس من املال الواس   االنتشارأمام  خاصةً  ،واألعمال املالية

بأن الرقابة املالية يف القطاع احلكومي  ،ةواملصطلحات التابعة للمجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبي
 -شكلني: تأخذ أحد 
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  للرقابة.هبا أجهزة رقابية مستقلة عن اجلهات اخلاضعة  تقوم-داخلية: رقابة مالية 
  وتقوم بوظيفة ما يعرف باملرجعية  ،هبا أجهزة رقابية مستقلة عن اجلهات اخلاضعة للرقابة تقوم-داخلية: رقابة مالية

فحص   "-أ ا: حيث عرفت املراجعة والتدقيق احلكومي على  ي يقوم به ديوان احملاسبة مثاًل،احلكومية كالعمل الذ
وضوعة حتت تصرفها على حنو اقتصادي والتأكد من استخدام املوارد امل ،كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة احلكومية

 وهي: (م4107وآخرون، )حلميرة أبعاد كما أوردها البعض مما جيعل االنفاق العام رال
 

 " 2" الشكل رقم 
 أبعاد اإلنفاق العام    

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثني المصدر:*

الية والثاين الرقابة الرقابة امل األول-جملالني: وفقًا لذلك التصور فإن عملية املراجعة والرقابة احلكومية تتم وفقًا 

 .على األداء

 العامأنواع الرقابة المالية ومبادئ الرقابة على المال  -

 فمنها:صنل الكثري أنواع الرقابة املالية إىل العديد من التصنيفات وذلك حس  اجملال الذي ترى منها الرقابة 

  الحقة.فقد صنفها الكثري إىل رقابة مالية سابقة ورقابة مالية مرافقة وأخرى  الزمن:من حيث 
  غري أن  ،ورقابة اقتصادية "على الربامجاسبية وأخرى إدارية "فقد صنفها الكثري إىل رقابة حم اجملال:من حيث

 الذاتية.شارة إليه وهو الرقابة الداخلية واخلارجية ويضاف إليها الرقابة اإل تأهم التصنيفات هو الذي سبق

 البعد األول
 الرقابة المالية والقانونية وتهدف:

 البعد الثالث
 رقابة الفعالية وتهدف:

 البعد الثاني
 رقابة الكفاءة وتهدف:

أن العمليات المالية تتم بشكل  -
  .سليم

الوحدات اإلدارية الخاصة للرقابة  -
  .ملتزمة بالقوانين

 ترشيد عمليات االنفاق الحكومي  -
 . متابعة تنفيذ الموازنة العامة -

تحليل وتقييم فاعلية الوحدات  -
 اإلدارية 

مدى كفاية العوائد المستلمة مقابل  -
  .الخدمات التي تم توفيرها

مدى توفير الحماية الكلية للموارد  -
  .واإلمكانيات

  .مدى مناسبة التكاليف للمنفعة -
مدى االستغالل السليم للموارد  -

   .المتاحة
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وقد ختتلل أيضاً  ،ن إجراءات الرقابة على أداء املؤسسات العامة قد ختتلل من مؤسسة إىل أخرىإ
جعة عامة تشرتك فيها الرقابة واملرا مبادئ اكنفإ ، لذلك باختالف نوع النشاط الذي متارسه كل مؤسسة على حده

 :(Druker,2005) وهيواع وأنشطة املؤسسات العامة احلكومية باختالف أن

 نشاط املؤسسة وحجمها وظروف م م  طبيعة ، وأن يتالءجي  أن يتميز نظام الرقابة بالسهولة والوضوح
 .عملها

 للتطوير والتعديلاملعايري قابلة وأن تكون الوسائل الرقابية وكذلك  باملرونة،أن يتمت  نظام الرقابة  ينبغي . 
  به.جي  أن تتم يف الوقت املناس  واحملدد للقيام 
 األداء.جيابياً وهو حتسني جي  أن يكون اهلدف من الرقابة إ 
  املتوفرة.م  املنفعة  يتالءمربنامج الرقايب املراد تطبيقه اقتصادياً الأن يكون 

 
 المحاسبةالرقابة المالية في ليبيا ودور ديوان  -

و وفقًا للقوانني واللوائح  ،العديد من اجلهات املنوطة هبا تلك الوظيفةخالل الرقابة املالية يف ليبيا متارس من 
اجعة الداخلية بالوحدات األنظمة السارية فمنها الرقابة املالية الداخلية وهي اليت تقوم هبا اإلدارات واألقسام ومكات  املر 

غري أن اجلهة الرمسية  التابعون هلا باجلهات املختلفة، اليت يقوم هبا املراقبون املاليونلية رقابة واارة املا وهناك ،احلكومية
ال العام، وذلك فهي اجلهة اليت متارس الرقابة املالية واحملاسبية على امل ،األوىل اليت متارس الرقابة املالية هي ديوان احملاسبة

 . على هذه اجلهاتالتفتيش الديوان مبراجعة  اموظفو من خالل قيام 

مر ديوان احملاسبة اللييب بالعديد من املراحل من حيث فصل أو دمج بعض االختصاصات عنه فقد  لقد
مث بعد ذلك صدر قانون  معاً،ة اإلدارية الذي دمج جهاا الرقابة املالية والرقاب "م0226" لسنة "00"صدر قانون رقم 

 "002صدر القرار رقم "مث بعد ذلك أيضاً  االختصاصات،" الذي أعاد عملية الفصل يف م4112"" لسنة 02رقم "
"، م4102" لسنة "02ور القانون رقم "بصد األمردمج االختصاصات ليستقر يف  اية  الذي أعاد"، م4100" لسنة

 اإلدارية.ل ديوان احملاسبة عن الرقابة دة تنظيم ديوان احملاسبة وذلك بفصالذي صدر بشأن إعا

من خالل مجلة فعالة على املال العام رقابة إىل حتقيق  "02"يهدف ديوان احملاسبة اللييب وفقًا للقانون رقم و 
 يف:تتمثل  اإلجراءاتمن 

 الداخلية.مة أنظمة الرقابة مدي مالء 
  املالية.سالمة التصرفات 
  احملاسبية.صحة القيود 
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  املالية.الكشل عن املخالفات 

ن يقوم وفقاً للقانون مبراجعة مجي  الشركات واملؤسسات العامة اليت تزيد حصة الدولة ابالذكر أن الديو واجلدير 
 مباشر.و غري اجلهات اليت تدعمها بشكل مباشر أ أو ،من رأس ماهلا "%45"عن 

خر التقارير آجعة اليت قام هبا ومبرا ،الرقابة واملراجعة أعماليقوم ديوان احملاسبة بإصدار تقرير سنوي عن و  
 ،هذا التاريخ أصبح يعمل بشكل منقسم عدبن اوحدد هذا التاريخ استناداً إىل أن الديو "، م4102الصادرة عن عام "

 اليتالديوان،  الحظات الواردة بتقريرامل نه مت النظر إىل أهمولذلك فإ ،يوان املنطقة الشرقية وديوان املنطقة الغربيةدأي 
 Libyan Organization of" رير الصادر عن املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجياتاإليها أيضًا التق أشارت

Policies and Strategies" الديوان ومن أمهها كملخص لتقارير:  

  مسك الدفاتر وغريها وإقفال الداخلية،ة مثل ضعل نظام الرقابة نظام الرقابة املالييف يوجد قصور وضعل. 
  الصرف يف حدود املخصصات املعتمدةوالتشريعات النافذة مثل عدم التقيد بخمالفة القوانني. 
  نة املالية ل السيحتمو  مواعيدها،امليزانيات يف  إقفاليف  التأخر-مثل: عدم مراعاة الكثري من املبادئ احملاسبية

 .مبصروفات سنوات سابقة
  ودالالت فساد الومهية،على املشاري  الصرف و  ،يف صرف التعويضات املبالغة-مثل: التوس  يف الصرف 

 الوطين.املرتبات واادواجية الرقم 
 ضعل وقصور معظم اجلهات يف  اإليرادات،يف حتصيل  الرتاخي-مثل:  ضعل أنظمة اجلباية والتحصيل

 . ديو ا متابعة حتصيل
 

  منهجية الدراسة 

يف  "Induction Approach"االستقرائيلتحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحثان باالعتماد على املنهج 
       االستنباطي مث استخدام املنهج الدراسة،ومن مث صياغة فرضيات  الدراسة،مراجعة أدبيات موضوع 

"Deduction Approach" تقسيم منهجية الدراسة وقد مت ،ختبار الفرضيات واستخالص النتائجالذي يقوم على ا 
  :إىل شقني أساسيني مها

 .راسة لتكوين خلفية نظرية للموضوعاستطالع األدب احملاسيب واملعايري احملاسبية املتعلقة مبتغريات الد النظري:الجانب 

مي  البيانات األولية للدراسة حيث مت االعتماد يف جت التحليلي،استخدام املنهج الوصفي  مت خاللهي: ملالجانب الع
 .ايعها على عينة الدراسة املختارةاليت مت إعدادها وتو  ،قائمة االستقصاء عن طريق
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  مجتمع عينة الدراسة -

، فرع فرع بنغااي -كل من :  اليت مشلتيوان احملاسبة باملنطقة الشرقية يتكون جمتم  الدراسة من مجي  فروع د 
 ،سابقة الذكرن اوفرع البيضاء واحنصرت العينة يف املراجعني العاملني يف فروع الديو  ،بيار، فرع األفرع املرجإجدابيا، 

يان، ومت اسرتداد استمارة استب "011ات العامة وقد مت تواي  عدد "الذين ميارسون الرقابة واملراجعة على أعمال املؤسس
 " استمارة1عدد" مت استبعاد االستبيانفرغ استمارات تومن خالل  ،"%71"نسبة الردود بلغت وقد " استمارة،71"

ميارس الرقابة والتدقيق ويوضح  امراجع "71، وبذلك استقرت العينة على "اتعبئتهصالحيتها أو لعدم اكتمال  لعدم
 .واعة واملسرتدة والصاحلة للتحليلامل الستبياناتاجلدول التايل عدد ونسبة ا

 "3"جدول رقم 
 الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل االستمارات

 النسبة العدد البيان
 %011 011 االستمارات املواعة
 %71 71 االستمارات املسرتدة
 %1 1 االستمارات املستبعدة

 %71 71 االستمارات الصاحلة للتحليل
 

 

 

 أداة الدراسة  -

وقد  ،جاتمخاسي الدر  ("Likert Scale"ليكرت)وفقًا ملقياس  احثان باستخدام استمارة االستبيانقام الب 
 .حبيث غطت مجي  فرضيات الدراسة الباحثان بتطوير وتصميم االستمارةقام 

 اختيار ثبات وصدق أداة الدراسة  -

ات وصدق لقياس ربا كرونباخ" فلأقام الباحثان باستخدام اختبار " ختبار صدق وربات استمارة االستبيانال 
وذات اعتمادية  ة،وهي نسبة مقبول "،%26.75كرونباخ" اوقد بل  معامل ألف أداة الدراسة "استمارة االستبيان"،

 .ر استمارة االستبيانمعامل الثبات لكل حمور من حماو  "2"ويوضح اجلدول رقم  ،عالية
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 (4)جدول رقم 
 معامالت الثبات لكل فرضية من فرضيات الدراسة

 معامل الثبات الفرضية تسلسل الفقرات
 %21.10 الفرضية األويل 0-5
 %22.74 الثانية الفرضية  6-00
 %26.5 الفرضية الثالثة 04-07
 %12.21 الفرضية الرابعة  01-44
 %20.47 الفرضية اخلامسة  42-47
 %26.75 املعدل العام  0-47

 

 
  اإلحصائيةالمعالجة  -

 اآليلإىل احلاس   إدخاهلامت  ،بعد االنتهاء من عملية مج  البيانات حول متغريات الدراسة املختلفة 
 "Statistical Package for Social Science "SPSS وذلك باستخدام برنامج اإلحصائيةج الستخراج النتائ

 :اليت كانت كالتايل ،اإلحصائية املختلفة األسالي ومتت املعاجلة باستخدام 

 

  الوصفي للبيانات األولية للدراسة اإلحصاءمقاييس  

 يقوم على إجياد ،"Descriptive Statistics“ الدراسةإن التحليل اإلحصائي الوصفي لبيانات أو متغريات 
التعرف على البيانات وذلك هبدف  املئوية،التواي  التكراري والنس  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و 

 كالتايل:كانت    دوق“الدراسة خصائص عينة "غرافية ملفردات عينة الدراسة و الدمي

 (2الجدول رقم )
 ديوان المحاسبة حسب الخبرةتوزيع عينة الدراسة للمراجعين في 

 النسبة المئوية  التكرار  الخبرة بالمراجعة 
 %54.3 07 سنوات فأ قل  5
 %40 41 سنوات  01سنوات إىل  5أكثر من 
 %32.4 44 سنة  05سنوات إىل  01أكثر من 

 %4.3 2 سنة  05أكثر من 
 %200 20 المجموع 
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خربة يف جمال من عينة الدراسة هم ممن ميلكون  وما يزيد "%32“نسبة وتبني من خالل اجلدول السابق أن 
تهان هبيتا يف جميتال املراجعيتة، يفيترتض وهذا يعين أن هؤالء املراجعني ميتلكون خربة ال يسيت ،سنوات "01"املراجعة تزيد عن 

 .م طبيعة العمل يف ديوان احملاسبةثلها عليهأن تؤهلهم للقيام بالوحدات اليت مت

 (2ويوضح الجدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية  التكرار  الخبرة بالمراجعة 
 %26 45 دبلوم عايل 
 %42 01 بكالوريوس 
 %41 05 ماجستري 

 %05 01 ىأخر 
 %200 20 المجموع 

من درجة ذا يزيد وه ،أن هناك نسبة كبرية من مفردات العينة ذات مؤهالت عالية من اجلدول السابقيتضح 
 .جناا األعمال املوكلة هلمرة يف إالثقة والقدتكون مفردات العينة على درجة من  أن التأكد، حيث يفرتض

 (2جدول رقم )
 توزيع مفردات العينة حسب التخصص

 النسبة المئوية  التكرار  التخصص 
 %65.7 26 حماسبة 

 %01 7 إدارة أعمال 
 %2.2 2 اقتصاد 
 %41 02 متويل 

 %200 20 المجموع 

 "%65.7"ختصص احملاسبة حيث بلغت النسبة  من من اجلدول السابق بأن النسبة األكرب من عينة الدراسة هميتضح 
األخطاء وتصحيح املسارات يف القدرة على اكتشاف  إضافيةفئة املراجعني ميزة ل يقدموبالتايل  ،من إمجايل عينة الدراسة

 .اخلاطئة

 الوصفي والتحليالت الخاصة بمتغيرات الدراسةحصاء نتائج اإل 

 الفرضيات الفرعية للدراسة كما يلي:ل اإلحصائي الوصفي لكل فرضية من خالل هذا اجلان  سنتناول التحليمن 



م 8102مارس   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          العدد الخامس    
 

 

 33 

  ىاألول الفرعية المعيارية الخاصة بالفرضيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات: 

 (2الجدول رقم )
 األولي الفرعية واالنحرافات المعيارية للفرضيةالمتوسطات الحسابية 

المتوسط  العبارة التسلسل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

حترص إدارة ديوان احملاسبة على أن توفر إدارة املؤسسات العامة  2
 4 1.15 4.275 .ملراجعي الديوان متطلبات ومستلزمات الرقابة الكافية

مبتابعة إجراءات الرقابة املطبقة من قبل تقوم إدارة الديوان  5
 .املراجعني

4.605 1.10 2 

مهامهم مراجعني استقالليتهم ملمارسة حتافظ إدارة الديوان لل 3
 .باجلودة املطلوبة

4.005 1.20 2 

لتطوير إجراءات  دارة الديوان خطط مستقبلية وبرامجتوفر إ 4
 5 1.25 4.165 .الرقابة على املؤسسات العامة

حترص إدارة الديوان على مناقشة تقارير األداء املقدمة من قبل  2
 .املراجعني

2.110 1.10 0 

 - 0.22 5.322 .متوسط القيم 

اليت تنص على مناقشة  "5"وأن العبارة رقم  "2.110 – 4.165"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني
 .مستقبلية لتطوير إجراءات الرقابةبينما كانت أصلها هي وجود خطط  ،األعلىالتقارير املقدمة من قبل املراجعني هي 

 الثانية الفرعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية 

 (9) جدول رقم
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية الثانية

 العبارة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب 

نشاطات املؤسسات العامة وفق التشريعات  يتاب  الديوان ويراق  2
 .النافذة

2.620 1.227 0 

يتوفر لدي الديوان أنظمة وتعليمات لتنظيم الرقابة على أداء  2
 .مؤسسات القطاع العام

2.221 1.105 2 

يوجد دفاتر وسجالت يثبت فيها كافة أعمال الرقابة املالية  2
 .مبؤسسات القطاع العاماخلاصة 

2.505 1.220 4 

 2 1.115 2.260 .توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة لضوابط الرقابة بالديوان 9
 5 1.220 2.214ومناسبة للرقابة على  تطورةتشريعات ميتبين الديوان قوانني و  20
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 .األداء
 6 1.7212 2.255 .يقوم الديوان باستحداث تشريعات تتماشي م  القوانني الدولية 22
 - 0.922 3.233 .متوسط القيم 

يتاب  الديوان ويفرض اليت تنص على أن "" 6"وأن العبارة رقم  "2.255 – 2.620"بني  اتتراوحت املتوسط
، يف حني أن العبارة رقم اإلجاباتبني متوسطات  األعلىهي “النافذة نشاطات املؤسسات العامة وفق التشريعات 

ونالحظ  األقلكانت   "م  القوانني الدولية يعات تتماشى"يقوم الديوان باستحداث تشر  أن على صنتاليت " 00"
 ".2م "من متوسط أداة القياس املستخدم وهو رق مجي  املتوسطات كانت أعلىبشكل عام أن 

 ة الثالثةة الفرعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضي 

 (20جدول رقم )
 الثالثة الفرعية الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالفرضيةالمتوسطات 

المتوسط  العبارة التسلسل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ث اإلجراءات واألسالي  الفنية للرقابة على الديوان أحد يتحرى 25
 .األداء

4.527 1.110 6 

 5 1.2710 2.740 .تقييمهاحيدد الديوان أولوية وأمهية األنشطة اليت ينوي  23

قدمها دراسات ميدانية عن اخلدمات اليت تجيري الديوان  24
 2 1.770 4.771 .مؤسسات القطاع العام

يعتمد الديوان على جتمي  وتبوي  وختزين البيانات املتعلقة  22
 .بالرقابة هبدف استخدامها مستقبالً 

4.177 1.120 4 

عن طريق احلاس  اآليل لدعم يستخدم الديوان نظم املعلومات  22
 .رقابته على األداء

4.775 1.15 2 

يتبادل الديوان اخلربات باألسالي  احلديثة م  اهليئات الرقابية  22
 0 1.160 4.201 .املالية واملنظمات الدولية يف جمال الرقابة على األداء

 - 0.932 5.229 .متوسط القيم 

يتبادل الديوان أن  " على اليت تنص "07"وأن العبارة رقم  "4.201 – 4.527"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني
أخذت أعلى  واملنظمات الدولية يف جمال الرقابة على األداء" ،الرقابية املالية ربات باألسالي  احلديثة م  اهليئاتاخل
اإلجراءات واألسالي  الفنية ث الديوان أحد يتحرى أن على" اليت تنص "04بينما أخذت العبارة رقم " ،توسطم

 .توسطامل من كانت أقل  للرقابة على األداء "

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالفرضية الفرعية الرابعة 
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 (22الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية الفرعية الرابعة

 العبارة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

دد حول الرقابة مراجعي الديوان مفهوم واضح وحم يتوفر لدى 22
 .على األداء

2.102 1.2257 4 

ملراجعة للقيام مبهمة ا ملوظفني عموماً بالديوان كافياعترب إعداد اي 29
 2 1.2022 4.502 .على أعمال املؤسسات العامةوالتدقيق 

لة ومدربة للقيام بعمليات الديوان كوادر بشرية مؤه يتوفر لدى 50
 .ةيرقاب

4.607 1.157 2 

 0 1.140 2.050 .يقوم الديوان بتطوير إجراءات الرقابة على األداء بشكل مستمر 52

قوم إدارة الديوان بتوجيه وحتفيز املراجعني للقيام بالرقابة على ت 55
 .األداء

4.254 1.245 5 

 - 0.9522 5.292 .متوسط القيم 

يقوم الديوان أن " على اليت تنص "40"وأن العبارة رقم  "2.050–4.254"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني 
 اليت تنص "44"بينما أخذت العبارة رقم  ،بتطوير إجراءات الرقابة على األداء بشكل مستمر" أخذت أعلى متوسط

 .املراجعني للقيام بالرقابة على األداء " كانت أقل متوسطقوم إدارة الديوان بتوجيه وحتفيز تأن  على"

 بالفرضية الفرعية الخامسة ةالخاص ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف 

 (25رقم )جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية الفرعية الخامسة

المتوسط  العبارة التسلسل
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب 

 4 1.2064 4.165  .تربط إدارة الديوان الربامج التدريبية باحلوافز 53

الدورات التدريبية والتعليمية حتقق  تتاب  إدارة الديوان مدى 54
 2 1.2171 4.770  .هداف املنشودة منهالأل

تقوم إدارة الديوان بإرسال املراجعني يف بعثات خارجية حول  52
 .الرقابة على األداء

4.765 1.2246 5 

ينظم الديوان دورات تدريبية وتعليمية للمراجعني الذي يتولون  52
  .مهمة مراجعة مؤسسات القطاع العام

4.771 1.171 2 

ث البحوث العلمية احمللية لديوان ويستفيد من أحديتاب  ا 52
 0 1.2246 2.104 .واإلقليمية والدولية حول الرقابة على األداء
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  5.292 0.9292  

أن يتاب  الديوان " على اليت تنص "47"وأن العبارة رقم  "2.104–4.765"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني 
بينما  ،" أخذت أعلى متوسطث البحوث العلمية احمللية واإلقليمية والدولية حول الرقابة على األداءويستفيد من أحد

تقوم إدارة الديوان بإرسال املراجعني يف بعثات خارجية حول الرقابة على أن "على اليت تنص( 45أخذت العبارة رقم )
 ." كانت أقل متوسطاألداء

  اختبار الفرضيات 

اخلاصيتيتيتيتة املختلفيتيتيتة  والنتيتيتيتيتائج ،البسيتيتيتيتيط للبيانيتيتيتاتام اختبيتيتيتيتار االحنيتيتيتدار ميتيتيتن خيتيتيتيتالل التحليتيتيتيالت السيتيتيتيتابقة وباسيتيتيتتخد
 ”T" قيميتة قارنيتةمبذليتك و  "T"اختبيتار وباسيتتخدام ،يف أداء الوحيتدات احلكومييتة مبتغريات الدراسة مبسيتتوى اجنيتاا الرقابيتة

 التالية:يتضح لنا النتائج ( α=  0...) معنوية مستوىعند  المحسوبة ”T" م  الجدولية

 (23) جدول رقم
 الخاصة بمتغيرات الدراسة اختبار الفرضيات

 Sig 2R الفرضية
( Tقيمة )

 المحسوبة
( Tقيمة )

 القرار االحصائي الجدولية

 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.546 1.546 1.111 الفرضية الفرعية األولي 
 رفض الفرضية العدمية 0.667 4.520 1.240 1.111 الفرضية الفرعية الثانية 
 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.640 1.427 1.111 الفرضية الفرعية الثالثة
 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.600 1.207 1.111 الفرضية الفرعية الرابعة

 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.220 1.201 1.111 الفرضية الفرعية الخامسة 
 للدراسةفرضية العدم قبول  القرار النهائي

 "T"احملسوبة كانت أقل من  "T" " أن قيمة02ات الواردة باجلدول السابق رقم "يتضح من خالل البيان
 "T" اليت كانت قيمة الفرعية الثانيةالفرضية عدا فيما  ،جلمي  الفرضيات اخلمسة مستوى الداللة احملددة داجلدولية عن

يوجد أرر للقوانني " على أن اليت تنصبول الفرضية البديلة رفضها وق وهبذا يتم ،اجلدولية "T" احملسوبة أكرب من
يف مؤسسات القطاع العام يف واللوائح والتشريعات النافذة واملطبقة من قبل ديوان احملاسبة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي 

 ."ليبيا
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اليت ة العدم، اليت كانت يف صور  للدراسة ةالرئيسي يةقبول الفرضسيتم  وتأسيساً على ما سبق من نتائج فإنه
أثر للدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ترشيد اإلنفاق الحكومي في ليبيا لمواجهة  ال يوجد"  هأنعلى  تنص

  ." الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام

 النتائج والتوصيات  

  :النتائج 

ه ميكن ير اخلاصة بديوان احملاسبة فإنالفرضيات واستقراء التقار  نتائج الدراسة امليدانية واختبار يف ضوء حتليل
 : ص النتائج التاليةيتلخ

، شارت نتائج الدراسة امليدانية إىل عدم وجود أي تأرري للدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا بديوان احملاسبةأ .0
 .احلكومينفاق ؤسسات العامة يف ترشيد اإلاملداء الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على على أ

املطبقة بالديوان يف مؤسسات جيايب للتشريعات النافذة و  وجود تأرري إدراسة امليدانية إىلشارت نتائج الأ .4
 .العامة

ؤسسات املجراءات على ممارسة الرقابة املالية يف م وجود أرر لألسالي  واإلدأوضحت الدراسة امليدانية إىل ع .2
وكذلك ال تؤرر اخلربات يف دف  عملية الرتشيد اخلاصة باإلنفاق احلكومي يف  ،العامة من قبل ديوان احملاسبة
 .صة لرقابة ديوان احملاسبة اللييبمؤسسات القطاع العام اخلا

يف ترشيد  بية ال تؤرر يف مهام الديوان ودورهتوصلت الدراسة إىل أن التعليم املهين وكذلك الدورات التدري .2
وعدم وجود شهادات مهنية جتعل املراجعني  ، إىل ضعل تلك الدوراتاألمر الذي يشري ،العام اإلنفاق

 . حدث األسالي  املتبعةوإطالع بأ دراية ن علىاداخل الديو 
 ،وبشكل كبري يف معدل الفساد يف ليبيا املحوظ ايداهناك تز  أتضح أنمن خالل استقراء العديد من التقارير  .5

 . الل مؤشر مدركات الفساد يف ليبياوذلك من خ
 التزام، األمر الذي يدل على عدم الصادرة من عدة جهاتحظات الناجتة عن املراجعة الاملتكرار نفس  .6

 .اجلهات مبا ورد يف تلك التقارير الكثري من
 .وقصور يف نظام الرقابة الداخلية شارت معظم التقارير أن اجلهات العامة تعاين من ضعلأ .7
لفة بعض االتسويات يف حينها وخم إجراءوعدم  ،بتطبيق املبادئ احملاسبية والتوس  يف الصرف االلتزامعدم  .1

 .يوان احملاسبةديف تقارير  اً كانت أكثر تلك املالحظات تكرار   ،القوانني والتشريعات
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  التوصيات 

وذلك من خالل توفري احلماية واالمكانيات  ،العمل على ايادة دعم اإلدارة العليا للديوان ملراجعي الديوان .0
 .لية التقييم الرقابيةالالامة ملتابعة عم

 .أحدث أسالي  الرقابة على األداءملعرفة  ،الديوانالتدريبية ملدققي ايادة الدورات  ضرورة .4
 .ة لالستمرار بأداء الدور الرقايبايادة توسي  الصالحيات املمنوحة لديوان احملاسب .2
فيذ املالحظات لزام مجي  اجلهات اخلاصة لعمليات الفحص واملراجعة بتنآليات تعمل على إ العمل على وض  .2

 . الواردة بالتقارير
 .عمل الديوان ملعاجلة أوجه القصورمراجعة كافة التشريعات ذات العالقة ب .5
 وايادة تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية. ،احلسابات اخلتامية بإقفالاجلهات العامة  إلزام .6

* * * * * * * * * *  

 المراجع 

  :أوال : المراجع العربية- 
 

 . ليبيا طرابلس، العام،ر الوطين ، املؤمتديوان المحاسبة للعام (،م4104التقرير السنوي ) -
مدخل مقترح لتطوير الرقابة على األموال العامة لمكافحة الفساد في العالم ( م4101أمحد حلمي ) مجعة، -

اإلداري من أجل رف  كفاءة  مقدم يف املؤمتر العريب األول بعنوان التطوير واإلصالح ، حبثالعربي: تجربة األردن
 أكتوبر. األردنية،اململكة  املؤسسي،األداء 

دور المراجعة في ترشيد اإلنفاق في الوحدات (، م4107نوال ) ،؛ باهيحلمي، حكيمة؛ حلمي، ليلى -
واملراجعة يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، املؤمتر  ، حبث مقدم ملؤمتر دور احملاسبةالحكومية في الجزائر

 .2-7عة، جامعة اإلسكندرية، مايو، العلمي األول لقسم احملاسبة واملراج
ورقة عمل مقدمة يف  ،"األردن ةتجرب“العربي مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العام  (،م4111عطا اهلل) خليل، -

 يونيو. املغربية،ندوة تطوير العالقة بني القانونيني واإلداريني اململكة 
دار الكتاب للطباعة  الثانية،الطبعة  ،الداخليةالتدقيق والرقابة  لأصو  (،م4114عبد الرااق، حممد عثمان) -

 .والنشر
 .القاهرة النهضة،دار  ،العامةاإلدارة  ئمباد (،م0227فؤاد ) العطار، -
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لية : دراسة حتليلرقابة على املال العام يف ليبيا(، الفساد املايل وأوجه القصور يف ام4102أمحد ) عبد الغينالفطيسي،  -
 ، العدد السادس عشر، فرباير.المجلة الجامعة، م4104–4111لتقارير ديوان احملاسبة 

 .ليبيا طرابلس، العام،المؤتمر الوطني  احملاسبة،(، بشأن إعادة تنظيم ديوان م4102" لسنة )02قانون رقم " -
العربية  ةالمجل، “اإلداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل واملعاجلة  د(، الفسام4111عامر ) الكبيسي، -

 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، العدد األول، يونيو.لإلدارة
 الرياض. الفرادق،مطاب   ،المقارنةاإلدارة العامة  (،م0227فتحي ) حممود، -
 طرابلس ليبيا. ،الماليةجهاز المراجعة  (،م4111ملخص التقرير السنوي ) -
 طرابلس ليبيا. المالية،جهاز المراجعة  (،م4102ملخص التقرير السنوي ) -
ورقة عمل مقدمة  ،واالختالسحماية المال العام والحد من ممارسات الرشوة  (،م4111خالد) املهايين، -

 مايو. اللبنانية،يف ورشة عمل، بريوت، اجلمهورية 
المجلة  واالجتماعية،االقتصادية  هيل وآرار الفساد اإلداري واملا (،م4101حيدر، أمحد ) كاظم؛عباس   الوعي، -

 .46والعدد  جامعة كربالء، العراق، اجمللد الساب ، ،اإلداريةالعراقية للعلوم 
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 ارتهان الفكر اإلنساني جبدلية االستالف واالندماج
 دراسة ألثر الفكر الديني اإلسالمي يف بنية الفكر الديني اليهودي

 
 د. حممود حممد املهدي

 قسم الفلسفة -كلية اآلداب  -جامعة بنغازي 

 

 الملخص

والكشف  نفم مضفامني الفديم  الفكري بينهما، واالندماج واإلسالمبني اليهودية 1قضية االستالف املعلومايتث يف حالب
البحفث والتنييفع نفم  فحة  ليف جمفا جديدا   يعطي بعدا   ،()االستالف اليهودي مم اإلسالم يف بنية الديم اليهودي اإلسالمي

 الدراسات السابية جل نكما هو معلوم أف ،حتتاج إىل قرائم وبراهني اليت البكر بحثيةال وضوناتمم امل ، ويعداملرويات اليهودية
هفه  و  ،)االسفتالف اإلسفالمي مفم اليهوديفة( يف بنيفة الفنص اإلسفالمي )اإلسرائيليات(نم حضور النص اليهودي هتتم بالكش 

قرآنية جاءت  نلى نصوص املدراشي النصانتماد استالف و  ، فهي قائمة نلى فرضيةنلى نكس تلك الدراسات تأيت الدراسة
ومفم ناحيفة أىفرب تبحفث  ،هها مفم ناحيفة وكهلك ييدسها الديم اإلسالمي ،نلى ذكر شخصيات ميدسة يف الديانة اليهودية

ستكمال النيص ال هو غاية اليهود اهفمرد تإن  ح الفرضية ه وه اإلرث الثيايف اإلسالمي يف بنية الثيافة اليهودية، تأثري نم
رويففات التوراتيففة املبتففورة وىا ففة منهففا املتحدثففة نففم سففرية بعفف  العديففد مففم امل إذ أن ،التففورايت الففديي الففنص سففياقات يفاحلا ففل 

يدميففج لتفيففج،  عقنففدو  ننففج بحففثن اننففج جعلتنفف اليليلففةولكففم الكتابففات  ،زنففم السففبع املعففريف يف هففها ا ففالال أنبيففاء، يف الواقفف  األ
ختففدم الففدارجم يف جمففال  أىففريلعففل هنففا  مففم سففيثري هففها ا ففال ببحففوث  مسففتيل حبففثيف  وضففوحا   أكثففرالعففرب بشففكل  لليففاري  
 .األديانميارنة 

 

 المقدمة
ل فلسفة احلضارة وميارنفة األديفان، أل فا مم اليضايا املهمة يف جما ،دراسة قضية تداىل الثيافات واتصال احلضارات

 نمما يكون ناجزا   ارهتان الفكر اإلنساين بصفة نامة جبدلية استالف األفكار واملفاهيم والتصورات، فاإلنسان غالبا   تبني مدب
لتفسري أو لسد بعف  الفنيص  ،جياد حتليل منطيي لبع  اليضايا بدون االستناد إىل منظومة فكرية مم ىارج منظومتج الثيافيةإ

 الففهي نففاأ يف أحضففان الثيافففة مل يكففم الفكففر الففديي اليهففوديسففيما الدينيففة منهففا، و  ملفففاهيم الاحلا ففل يف بعفف  التصففورات وا
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، أثري املنظومة الدينية اإلسالميةمنغليا  نم ت ،بهاتج مكتفيا   مستيال   اإلسالمية يف املشرق أو يف املغرب اإلسالمي واألندلس فكرا  
ينكفر الفكففر ففال  فكفار واملففاهيم بفني اليهفود واملسفلمني،بعف  األسفهم يف امتفزاج أأهفل الهمفة فالتعفاي  السفلمي بفني املسفلمني و 

ىل بع  كتع األىبار اإلسالمية، وهها ما نرف يف احمليط اإلسالمي باإلسرائيليات، اإلسالمي تسرب بع  األدب اليهودي إ
مففة اإلسففالم ونصو ففج هبففا، نلففى نكففس الفكففر اليهففودي ا احففد ليي احيففال هففه  اليضففية ومع ففف  اوكففان الفكففر اإلسففالمي  ففرح

طففار توضففيي قضففية االسففتالف اليهففودي مففم اإلسففالم، ومناقشففة فرضففية وجففود جاءت أمهيففة البحففث وأهدافففج يف إهلففهاو الدينيففة، 
، ىل بنية الفنص الفديي التفسفريي )املفدارأ(، واإلشفارة إىل أثفر الفكفر اإلسفالمي يف بنيفة بعف  األفكفار اليهوديفةااإلسالميات د

االسفففتالف اليهفففودي مفففم املفففورث  ن نمليفففةالبفففوأ بفففأئناجم بفففبع  النصفففوص اليرآنيفففة داىفففل بنيفففة التلمفففود، و االسفففت بيفففان مواضففف و 
اإلسالمي جاءت لسد بع  النيص احلا ل يف نصوص العهفد اليفد ، وكفهلك توضفيي  جحفود الفكفر اليهفودي لييمفة الفكفر 

جبففوار ر ففد العففوز املعففريف الففديي يف الفكففر اليهففودي،  والربهنففة نلففى األزمففة األىالقيففة الففيت يعففاين منهففا هففها الفكففر، اإلسففالمي،
التعري  بالنص التلمودي والعوامل اليت و  ،طلي اإلسرائيلياتوجاءت ننا ر البحث متسلسلة نرب نياط رئيسة أمهها دراسة مص
يففات املدراشففية مففم وبيففان النيففاط الدالففة نلففى اسففتالف املرو  ،أسففهمت يف االسففتالف الثيففايف بففني املرويففات اليهوديففة واإلسففالمية

ندماج الفكري بني اليهودية واإلسالم، م  اىتيار بع  النماذج الف املعلومايت واالطالع نلى مواض  االستواإلالنص اليرآين، 
 املنهج التحليلي النيديب البحثياليت تعزز االستالف اليهودي واالستئناجم بالثيافة اإلسالمية، مستخدمني مم أجل حتييع املرام 

 كهلك املنهج التارخيي امليارن.و 

 وتأصيل(ى )معن مصطلح اإلسرائيليات

واهلفدف مفم ذلفك تبيفان جدليفة  ،)حممفد ىليففة(الباحفث العرب مم وجهفة نظفر اإلسرائيليات سنيوم بتأ يل مصطلي        
مفففم تصففورات تناولتهففا الففهاكرة حفف  أ ففبحت أحففد روافففدها، ومفففم  هففاومففا ضخفف  نن ،الفكففر الففديي بففني ا تمعففات اإلنسففانية

، ففال ننكفر بأنفج تسفرب واالنتدما  جدلية االستالف ب ارتهان الفكر اإلنسانيالصعوبة إزاحتها، وهها ما ميكم أن نطلع نليج 
، وهفه  مل هتمفل اتاإلسترائيليصفطلي مبمم األدب اليهودي إىل بع  كتع األىبار اإلسالمية الشفيء الكثفري، وهفها مفا نفرف 

لكو فا تنتمفي للفكفر  أو اإلشفارة إليهفا مم حميط الفكفر اإلسفالمي مم املرويات مت إقصاؤها يدعدالفهنا  حييية نند املسلمني، 
مفم  أرب ،اإلسفرائيلياتخبصفوص  يف مراجعتج لكتاب قصفص اليهفود وتيدميفج (حممد ىليفة)الباحث، وما يطلعنا نليج 2اليهودي

ال يشفري فيفط  ،"إن مصفطلي اإلسفرائيليات كمفا هفو مسفتخدم يف نلفم التفسفري -:ا دير إبراز  بني هفه  الصففحات ننفدما قفال
إىل األفكار اإلسفرائيلية الفيت دىلفت يف كتفع التفسفري، ولكنفج حسفع اسفتخدامج ولفيس حسفع مدلولفج يشفري إىل تسفرب أفكفار 

اليففد   أنففم مففم أن تو فف  إسففرائيلية  فحسففع)...(، ولكنهففا تفسففريات أىففهت مففم أسففاطري وىرافففات شففعوب الشففرق األدى
 فكففر جففدي اإلنسففاين، فمففا ميكففم فهمففج هففو أن الفكففر 3إطففالق ا ففزء نلفى الكففل" وأطلفع نليهففا إسففرائيليات ىطففأ رمبففا مففم بففاب

مرويفات لل تسفربت هبفه  الكيفيفة، و ويدجمفج يف ثيافتفج ه  بشفكل  فائيال ينبف و ،ىفرثياففة اآفكفر و  لج مم ما جيد  نافعا   يستل 
كانت سائدة يف املنطية   ثيافات متعددةرويات مهننة مم ملا هه  وأ بحت ،يهوديأفكار ليست مم  لع الديم ال اليهودية



 
   م 8102 مارس  -  خامسالعدد ال     حر المتوسط الدولية        مجلة جامعة الب  

 

 
 63 

 ستحضفففر اليصفففص اليهفففودي إ فففاعنفففدما يف ،التفففأثر امفففم هفففهالتلمفففودي  الفكفففر مل يسفففلموهلفففها  ،فيهفففا الفكفففر اليهفففودي ترنفففرعالفففيت 
فرضففية اسففتئناجم  يعففزز، وهففها األفكففار الدينيففة بففني األديففان اسففتالف نمليففة ، ونليففج ال نسففتطي  نفففيةاليصففص املهننفف يستحضففر

جفاءت مبتففورة  الفيت ،بعف  املرويفات التوراتيفة لتفسفري الفكفر الفديي اليهفودي بفبع  النصفوص الدينيفة مفم ىفارج بنيففة هفها الفكفر
ال يفأيت  ،يف سففر التكفويم نليهم السالم أبو األنبياء (إبراهيم)لسيدنا املعطىالتصور جند ومثال ذلك ، العهد اليد بنية داىل 

 ،ج يف سفياقات دينيفة أىفربنيف  ننفد هفها التصفور ونبحفث ننفاألمفر الفهي جيعلنفا الاللمتد  نلى التفا يل اليت ذكرهفا مفم دون 
 تئناسفهماسال نسفتبعد و  ،(الالدراة) األ ليالنص  نم املختل الفكر التلمودي هها التصور  منج استمد املصدر الهيلعلنا جند 

أ ففحاب رمبففا نففص الحففع لليهوديففة والنصففرانية، ف و هففو، مفصففل نلففى سففرية هففها النفف  الكففر  بشففكلالففهي جففاء  بففالنص اليففرآين
مفففم اليفففرآن  فكفففار ننفففدهممفففم األ الغائفففعسفففتالف اننفففدهم يف التفففوراة، وهلفففها مت  امفففا هفففو مفيفففوديف اليفففرآن  واقفففد وجفففد التلمفففود

 . )إبراهيم )ة الشيء الكثري مم سري  أغفلتن التوراة أل أثناء التحبري، استخدامجو 

 :   يالاللمد الالعريف بالنص 

 -: ففار يطلففع نلففى التففوراة حبيففث" وقففد ميففز اليهففود بينهمففا القتتاندنالتلمففود لفظففة "رت العففادة أن يطلففع نلففى التففوراة و جفف
وييف  4،تتدراة شتيبل بيت  -:، والتلمود اليانون الشفهي ويعفرف ننفدهم باسفمتدراة شيبكالاتاليانون املدون ويدنى نند اليهود 

، و ففار يعلمففج لبففي إسففرائيل، جبانففع ألففواأ الشففريعة اسففتلم التلمففود شفففهيا  ) مدستتى)يففزهم هففها يف حففدود انتيففادهم بففأن يض
و"ننفدما  ،"التوراة" وبعد وفاتج بزمم ليس باليصري نمل اليهود نلى تفدويم اليفانون الشففهي يف مدونفة مسفتيلة نرففت بفالتلمود

 .6واليانون املكتوب" اثنان اليانون الشفهي :يوجد للشريعة؟  أجاب هليل كم قانونا  5(هليل هناسي)سأل أحد التالميه الراب 

اليهفففودي بشفففكل نفففام  الففف اث اليهفففودي الفففهي ميثفففل العيفففلهنفففا بدراسفففة التلمفففود الفففهي ميكفففم و ففففج بكتفففاب  وسفففنهتم
مففم ذو طبيعففة غامضففة  ا  تارخييففة طويلففة، وهلففها جنففد  كتابفف اواحلاىففامي بشففكل ىففاص، فهففو جهففد فكففري جيسففد يف مضففمونج حيبفف

، فهفففو موسفففونة ضامفففا   ، "فهفففو يضفففم داىلفففج وجهفففات نظفففر شففف  متناقضفففةطبيعفففة املسفففاجالتحيفففث اللغفففة وتفففداىل املوضفففونات و 
يف  فصففوال   كمففا يتضففمم نففالوة نلففى ذلففك  لتففاريو واآداب والعلففوم الطبيعيففة،تتضففمم الففديم والشففريعة والتففأمالت امليتافيزيييففة وا

الربففا والضففرائع وقففوانني امللكيففة والففرق واملففرياث والفلففك والتننففيم واليصففص زرانففة وفالحففة البسففاتني والصففنانة واملهففم والتنففارة و ال
 . 7"الشع ، فهو يغطي خمتل  جوانع حياة اليهودي اخلا ة 

 -:8احلاىامية مها التياليد حسع تلمد انوهنا  

 .ورشليمي بينما هو كتع يف طربية وبفنجإىل أورشليم ويطليون نليج األ ىطأ وينسبج اليهود الاللمد  الفلسطيني -

 ونوميديثا، ويعرف أيضا باسم تلمود أهل الشرق. سورا و اردنة وأشهرهانسبة اىل املدارجم اليهودية يف بابل  الاللمد  البابلي -
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إحفدامها وضفعت يف بابفل  ،اثنفانفيهمفا  ةا واحفدة أمفا ا مفار مفواملشنا فيه، ةمكون مم املشنا وا مار  التلمودان كالمها 
مسفاجالهتم مف   يف طويلة مم الزمم محلت بني ثناياها آراء احلاىامفات استغرقت ف ة التلمود دويمت ف ةوالثانية يف فلسطني، و 

ويطلفع  ،"اليهد يتة الااااميتة" فط جديفد يف اليهوديفة نفرف باسفم نرب نصور خمتلفة، ومم هفه  املسفاجالت ىفرج  تالميههم
، وكفل هفه  النعفوت ذات داللفة واحفدة وهفي بفروز هفه  الطائففة الدينيفة الفيت اليهد ية الاللمد ية واليهد ية الربانيةنليها كهلك 

مارست السلطة مفم ىفالل التعلفيم واإلرشفاد، وهفي الفيت نكففت نلفى تسفنيل مفا حتملفج الفهاكرة مفم قضفايا دينيفة جبانفع كو فا 
والتعليففع نلففى كففل املوضففونات الففيت مت تففدوينها يف هففه  املدونففة الففيت  ففار يطلففع نليهففا  ،التحليففل والتعليففل هلففه  اليضففاياضففارجم 
 وهي ذات منت وأجزاء مليئة باآراء احلاىامية املختلفة واملتعددة.، الاللمد 

 )الهلخاه، الهجا ة، المدراش( :يالاللمد  النص بنية

 المشتنامفم اإليضفاحات، "ومعظفم  وتضفيفان كثفريا   المشتناا مارتان البابلية والفلسطينية طبيعتهما سردية، حتمالن آراء حاىامات 

 Haggadi أمفا ا مارتفان فبعضفهما هلخفا  إنفادة نفص قفانوين أو حبثفج، وبعضفها هنفاد  ،Halacha هلخاهنصوص قانونية وقرارات 
وأكثففر مففا تسففنلج اهلنففادة هففو اليصففص واألمثلففة اإليضففاحية، وأجففزاء مففم السففري والتففاريو والطففع والفلففك والتننففيم والتصففوف  ،صففصق

مليئفففة باألسفففاطري واحلفففوادث  الهجتتتا ةهفففي جممونفففة الشفففرائ  واليوانفففد الطيوسفففية، و الهلختتتاه9واحلفففث نلفففى الفضفففيلة والعمفففل بالشفففريعة"
هفو التعييبفات  المتدراشو11المتدراش والمنشتاينيسم إىل ههيم الففرنني أمفا وففع الشفكل فينيسفم إىل  وفع احملتوب التلمودفاليضائية، 

املنهنيففة الفففيت تفففلول هبفففا التففوراة الشففففهية الفففنص التفففورايت  -:أو حبفففث، فامليصفففود بفففج  رش= فستتتروالشففروأ، "وكلمفففة املفففدراأ مفففم مفففردة 
الدستتتائل والطتتترس لدراستتتة واستتتالخف  القتتتداني  :"أي akhahMidrachhal متتتدراش هلختتتاه، وكفففهلك يطلفففع نليهفففا 11املكتفففوب"
نبارة نفم فاملدراأ  ،12"معنى ووضدحا   إلزالة الالناقضات الارفية الظاهرة وإعطاء الصيغ الغامضة، م  النصد  الالدراتية انطفقا  

ة مففم مففنت باسففتخراج أحكففام الشففريعامها معنيففة إحففد ،والهلختتاه ةالهجتتا شففروأ احلاىامففات ألسفففار التففوراة، وهففه  الشففروأ تنيسففم إىل 
متناثرة وغري منتظمة يف التلمفوديم  الما ة الهجا يةوكانت هه   ،فيغلع نليها اليصص الهجا ةأما  الهلخاهوهي  ،النصوص التوراتية

وليفد حتصفلنا نلفى نمفل حفديث  ،13لفيت تكفون  فلع املوضفوعليصفص مف  مفادة املناقشفة التشفريعية اا مادة هفها اماللهيم اىتلطت فيه
الفيت ضثفل ا فزء  الهجتا ة وهو نامل الدراسات اليهودية األرثوذكسية احلاىامية، وهو متخصص بشكل دقيع يف (لديس جنزبر )للعامل 

حسفع  المتا ة الهجا يتةحيث قفام ب تيفع  ،م9191وح   9191وهها العمل قد أجنز  ىالل الف ة مم  ،غري التشريعي يف التلمود
، وهو كتاب يغطي تفاريو بفي إسفرائيل قصص اليهد لعملج اسم  (جنزبر ) وأنطى ،الشخصيات واألحداث املو وفة يف العهد اليد 

مت اىتصفففارها يف ثالثفففة جملفففدات،    ،منفففه البدايفففة وحففف  العفففودة مفففم السففف  البفففابلي، وكفففان هفففها العمفففل ييففف  يف سفففبعة جملفففدات ضفففخمة
 .14م9199اىتصرت يف جملد واحد نشر نام 
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هففها  ،اشفف   يف هعففج وكتابتففج جممونففات متفرقففة مففم حاىامففات اليهففود إن العمففل التلمففودي يف أساسففج نمففل موسففوني ضففخم جففدا  
 دو ففاهففه  املفففاهيم الففيت  يسففيمية الففيت طرحففت آنفففا  ومفاهيمهففا، مثففل املفففاهيم الت جبففوار كففون بنيتففج معيففدة للغايففة يف تفا ففيلها وموضففوناهتا

 هلالء احلاىامات ألجل تسهيل مادة التلمود نلى اليارئ.

اليهودي كانا مبعثريم ويصعع فهمهمفا لفوال جهفود التفدويم  االنتيادويف  ،ما مها إال شرحان لنصوص التوراة المدراش والمشناإن 
، ففالغمو  الفهي ينتفاب التفوراة سفببج ألففا  باتفت )مدستى)وحماولة إجيفاد السفند الفهي ميتفد إىل  ،اليت نملت نلى التنمي  والتنييي

)مدستتىغامضفة نلففى األجيففال اليهوديففة يف العصففور املتبانففدة نففم نصففر 
وقففد أوكلففت هففه   مففا نلففى نلمففاء اليهففود إال إيضففاحها،و  (15

الفهي يعتيفد بفأن هفف   ،س.م والثتاني الثالت يف اليفرنيني  هليتل وشتاماياملهمفة للعديفد مفم احلاىامفات واملفدارجم التلموديفة مثفل مدرسفيت 
وغفريهم، فاالنشفغال بفالتلمود  16(يدحنا ابت  زاتاي وعقيبتا)وقد تاب  هها العمل حاىامات آىرون مم أمثفال  ،بأكملها مت فيهما المشنا

 ألجل تطوير  وتزويد  بأدوات العصر مستمر ح  ال تفيد قيمتج الروحية فهو املرج  الديي اليوي يف انتيادهم.

 المرويات اليهد ية واإلسفميةبي   االندما الثقافي و  االسالف العدامل الالي أسهمت في 

املعلومايت بني الفكر اليهودي  ستالفاالنلى العوامل اليت ساندت سباب و ألبع  ابعد توضيي طبيعة التلمود وبنيتج نأيت نلى ذكر 
أسهمت هه  العوامل يف توضيي بع  املسائل الغامضة يف بنية النص التورايت، وسنهكر منهفا نفاملني  لج، حيثوالفكر اإلسالمي ا اور 
مففم  اليهففود يف توضففيي املسففتغلعنلمففاء العامففل الففزمي الطويففل الففهي اسففتغرقج  ومهففا ،ثففر يف بنيففة اليصففص املدراشففيألفيففط كففان هلمففا نظففيم ا

 .األحرف العربيةبمخطوطات العربية لل نلماء اليهود نسويتمثل يف ف، أما العامل الثاين نامة اليهود نند نلى الفهم نصوص التوراة

 أوال: المراحل الزمنية لالدوي  الاللمد : 

بل استمر إىل أبعد مم ذلك بكثري، ففي  كما يزنم اليهود،  القرن السا س الميف ياليصص التلمودي مل يتوق  تدوينج قبل 

أطلفع  الفهيم باكمتاء الاللمتد  ومفا يسفمى ،17كانفت اللغفة العربيفة قفد فرضفت نفسفها يف األوسفاط اليهوديفة  القرن الستاب  المتيف ي

، وليد أكفد ) فابر 19لتفسري التلمود" أساسيا   ىالل هه  الف ة "وأ بحوا بالتاي مصدرا  قد نشطوا ، 81(Gaomغا م) اسمنليهم 

، واملصفادر التارخييفة أهعفت نلفى أن فف ة كتابفة التلمفود قفد 21متيف ي999طعيمفة( بفأن هفارة بابفل قفد مت االنتهفاء منهفا حفواي سفنة 

القرن الثال  إال أن ف ة كتابتج استمرت إىل أبعد مم ذلك بكثري ح   ،نهاية القرن السا س الميف يإىل  س.م 059امتدت منه 

إن اإلضفافات املوجفودة يف التلمفود هفي نبفارة  :ويف هفها الشفأن قالفت الباحثفة )ليلفى أبوا فد( ،القترن العشتري  تيريبا بل طالت عشر

باسففم "راشففي"، وهففه  الشففروحات موجففودة مففم  الففهي يعففرف اىتصففارا  (،  م9995–م9099:الففرب شففلومو بريتسففحاق)شففروأ  نففم
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 يف عشتتر القترني  الثتاني عشتر والثالت يف  أقفدم طبعفة إىل أحفدث طبعفة للتلمفود، وكفهلك ضفت إضفافات مفم قبفل أحففاد  وتالمهتفج
ومبفا أن جففل  21.ملانيفا وفرنسفا، وهفي تسفتنكر أن يكففون التلمفود قفد مت االنتهفاء مففم تدوينفج أو حتريفر  يف أوائفل اليففرن السفادجم املفيالديأ

يف الغففرب املسففيحي، ومل حففم التلمففود ننففد العففرب يف العصففر احلففديث  تاملصففادر املتحدثففة نففم هففه  املراحففل التدوينيففة للتلمففود نشففط

، ويففراد هبففها التحديففد اسففتبعاد أن القتترن الستتا س المتتيف ي، هلففها مت حتديففد  ايففة كتابتففج بنهايففة راسففات حتليليففة كمففا كففان يف أوروبففابد

بتنميففف  اليصفففص اليهفففودي جبفففوار أنمفففال آبفففاء  (م9191:لتتتديس جنزبتتتر ) يكفففون لليفففرآن تفففأثري يف البنفففاء اهلنفففادي، و ننفففدما قفففام 

الكنيسة مل يلتفت إىل اليصص الديي اإلسالمي، ومل يهتم بج، م  إن األدب اليصصي الهي قام بتنميعفج وتنظيمفج هفو أدب يغطفي 

، وهنفا ينتابنفا الشفك بوجفود أثفر إسفالمي يف اليصفص اليهفودي القترن الربت  عشتر المتيف يوحف   القرن الثاني الميف ي ة مم الف

 تعمد  احع هها التنمي  نلى إمهالج وندم اإلشارة إليج.

 ثانيا : نسخ المخطدطات العربية إلى األحر  العبرية : 

هنا  نملية النسو أو النيل مم املخطوطات املكتوبة باحلروف العربية إىل العربية، وهي جبانع العامل الزمي وطول ف ة التدويم 
تعفففد مفففم املسفففائل املهمفففة الفففيت اهفففتم هبفففا البفففاحثون املغاربفففة، وكفففان نلفففى رأسفففهم الباحفففث املغفففرب )أمحفففد شفففحالن( و الباحفففث التونسفففي 

وبة بالعربية إىل العربية، وسبع ذلك إن اليهود املتعايشني م  )نبداليادر بم شهيدة( فيد كانت هنا  نملية نسو للمخطوطات املكت
املسلمني كانوا يتحدثون العربية بطالقة أهلها ومطلعني نلفى اإلرث اإلسفالمي )العلمفي والفديي(، وهلفها نملفوا نلفى نسفو هفها اإلرث 

هفو نبفارة نفم خمطفوط )نفرب العبفارة ونفربي  حبروف نربية، وامليصود بالنسو هنا إن املخطوط العفربي تإىل العربية يف خمطوطات كتب
وهه  العملية ناجتة نم الفتالقي الثيفايف الفهي أفرزتفج احلضفارة العربيفة اإلسفالمية الفيت اسفتونبت ا ميف ، فأهفل امللفة العربيفة يف  ،احلرف(

ومففم شففروأ نلففى التففوراة  اتتفم وعلتتم فقتت لطففرأ شفف  أغراضففهم مففم  ،الففبالد العربيففة حر ففوا نلففى تبففي اللغففة العربيففة العلميففة واألدبيففة
وطعمفوا بفج نلفومهم واسفتعملوا يف كفل ذلفك  اشفتغل أنفالم اليهفود بفالعلم العفرب،"فيفد 22،ناتد وشتعر وفلستفة وطت والتلمود، ومفم 

ة، واألهفم مفم ذلفك كلفج أ فم كتبفو  بلغفة نربيفة سفليم الكالم واأل فول وبرانفة االستشفهاد،املناهج العربية اإلسالمية، مبا يف ذلك نلم 
 ، فينففع إن نعففي "أن الناقففل أو الناسففو بففاألحرف العربيففة هففو غففري املفف جم إىل اللغففة23حبففرف نففربي" ويف بعفف  األحيففان بليغففة ورائيففة

إلسفالمي بكفل مفا فيفج مفم أغفرا  ي إن كل ما نسخج اليهود مم ال اث العرب اإلسفالمي إىل تفراثهم هفو الف اث العفرب اأ، 24العربية"
مليفة النيفل، ومفم بفني ذلفك إسالمية وفع رؤية املعتيد الديي، وهلها مت استخدام املصطلحات العربية اإلسالمية يف كتاباهتم الالحية لع

 ( إىل أهل ملتهم بالطريية نينها.م1198:)ابم رشدثارنيلهم آ
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 الثقافتة اإلستفمية فتي األنتدلستأثري  لى مدبالعربي يربهم لنا ناحلديث نم نيل املخطوطات العربية إىل احلرف  إن
بففل طففال كففل جوانففع احليففاة الثيافيففة  التففأثري مل ييتصففر نلففي جانففع واحففد، ، وهففهاة وتفكففري اليهففود املتعايشففني معهففمنلففى ثياففف

يف  شففعر غنففائي نففربي متففأثرفظهففر  " ،اليهففودي ل انعكففاجم الشففعر الغنففائي العففرب نلففي الشففعرااملثفف و منهففا نلففى سففبيل ،لليهففود
، ومفم أهفم شفعراء القرني  الاتا ي عشتر والثتاني عشترأىيلتج ونروضج بالشعر العرب، وو ل هها الشعر ذروتج يف الف ة بني 

وممفا جيفدر ذكفر  أن أغفرا  الشفعر  (،ومدسىب  عزرا رول ويهد ا الفوي هاليفيسليمان ب  جب)العربية يف احلضارة اإلسفالمية 
 .25املكتوب بالعربية داىل احلضارة العربية مل تكم دينية وإ ا كانت دينية ودنيوية"

بفل مفدت أيفديها لكفل الفهيم ناشفوا يف كنفهفا  ملغرب واألندلس منغلية نلى ذاهتا،مل تكم الثيافة العربية اإلسالمية يف ا
، ىارج النطفاق العفرب اإلسفالمي لألفكار اإلسالمية قنطرة عبدرد املغرب واألندلس مم أبناء الديانات األىرب، وأ بحت بال

وكان لليهود الدور الكبري يف هها العبور الهي مد الغرب املسيحي بأفكار العامل اإلسالمي ونلومج نم طريع نسو املخطوطات 
ث اإلسالمي، وباتت حتمل مضامني إسالمية كثرية حتولت اإلسالمية، وهها الدور أثر يف البيئة اليهودية اليت جتانس داىلها اإلر 

بفعل التالقي الطبيعي بني الثيافات إىل نسع معريف داىل النسيج العفربي، ففاألثر اإلسفالمي يف بنيفة الثياففة اليهوديفة يف الشفرق 
ردد مصطلحات دينية إسالمية فالعلماء اليهود قد استعملوا مم غري ت"  ميكم لنا استبعاد  بشكل  ائي،أو الغرب اإلسالمي ال

، ونفم بتالقرنن، ونفم اإلجنيفل العفربي بالشتريعةيف كتابتهم العربيفة بفاحلرف العفربي، فسفعديا الفيفومي قفد نفرب بعفويفة نفم التفوراة 
 26".باإلمام، ونمم ييود املصلني ) احلزان بالعربية( بالقبلةالتوجج إىل بيت امليدجم نند الصالة 

بتتالعدز  داىففل النسففع التلمففودي ميكففم تفسففريهاو االسففتالف اليهففودي هلففا وتو يفهففا إن االسففتعانة بالنصففوص اإلسففالمية 
 االستتتالف  إىل أدتن حنفففدد هنففا بعفف  األسفففباب الففيت أبسففبع النصفففوص الغامضففة واملبتففورة داىفففل التففوراة، وميكننففا  ،المعرفتتي

 يف نياط واضحة وهي كاآيت: ماهب االسالئناسوو الفكر اإلسالمي اليهودي مم اليرآن 

اسفري وتوضفيي بعف  الفنيص يف كتفع التف وإكمفال هفهانص امللسفس لليهوديفة )التفوراة( النيص احلادث نندهم يف ال تعوي  -
 .النصوص املبتورة

 سد العوز الييمى داىل بنية النص الديي اليهودي.  -

اإلنسفانية لفبع  لسفرد املتعلفع بالطبيعفة الروحيفة و اإلنسفانية ىا فة يف بنيفة اافتيار النص التورايت للمضامني الروحيفة والغايفات  -
 األنبياء.

 غمو  بع  النصوص واستغالق مفاهيمها نلى األجيال اليهودية املتعايشة يف حميط الثيافة اإلسالمية. -
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 النص القرنني:م   المرويات المدراشيةالدالة على اسالف  نقاط ال

ن يكففون أميكففم وهففها االبتعففاد بففني الففف ات الزمنيففة  ،متبانففدةطويلففة و ففف ات زمنيففة  كتابففة التلمففود اسففتغرقت  بففأن لنففا تبففني
هفها  وحنفاول اآن تأكيفديف وجفود مففاهيم ونصفوص دىيلفة نلفى اليهوديفة داىفل بنيفة التلمفود،  تأسفهممم ندة نوامفل  نامال  

 ، وهففي ذات نالقففة)املغففرب واألنففدلس( دينيففة وشففعبية متداولففة بففني يهففود الغففرب اإلسففالمي مروياا   مففم ىففالل ذكففر يةالفرضتت
( يثرون حمى مدسى)نم  إىل مشال إفريييا حبثا   (يدش  ب  ندن)وىادمج ( مدسى)ىروج  قصةمباشرة بالنص اليرآين، فإن 

، وقد جاء اليرآن نلى بيان تفصيلي هلفه  اليصفة الفيت مل والرجل الصالح (مدسى)جند فيها  لة م  رواية اليرآن املتحدثة نم 
 (يثترون)  فهر  (مدستى)جند هلا مكانا  يف التوراة، أما يف الرواية اليهودية الشعبية فهي حاضفرة بيفوة، فاملكفان الفهي سفيند فيفج 

وإن كانفت الروايفة الشفعبية ، وهفو املكفان نينفج املفهكور يف اليفرآن، الهي ستضفي  فيفج السفمك الصخرةنند  َمْجم  الباري هو 
ال إن إ، نلفى ذكفر التفا فيل الفواردة  يف اليفرآن مل تفأت   ختتل  يف أسباب اخلفروج مف  املفوروث اإلسفالمي، وكفهلك  نند اليهود

مففم  يف السففياق املدراشففي سفنندها سففرية قريبففة جففدا   (إبتتراهيم الخليتتل)سففرية  يفتني.ولفو نبحففث بففني الرواي التشفابج يظففل موجففودا  
 وحماجتج فهكر طفولتج ( قبل الوند اإلهلي،إبراهيم )نم حياة   ي   مت نفسها نم ذكر أي ش ألن التوراة السياق اليرآين،

  التلمفود ذ مفا نرفنفا بفأنإهفها  !املهكورة يف اليرآن ليس هلا أي أثر يف التوراة، بينما جندها يف التلمود للملك الظامل وحادثة حرقج
ألجففل إجيففاد نالقففة وثييففة بففني  ،د اسففتخدموا اليصففص ألغففرا  تعليميففةقفف الهجتتا ة معلمففوو  ،جففاء يف التففوراةي ملففا تفسففري كتففاب 

هففففلالء املعلمففففون قففففد  ففففأوا إىل اليففففرآن يف أغلففففع وهلففففها حنففففم نشففففك بففففأن ، 27النصففففوص امليدسففففة وتشففففكيالت اخليففففال الشففففع 
 نمليفة جيع أال ني  مكتويف األيفدي أمفامو  يف األوساط العلمية قائما   وسيظل هها الفر االحتماالت لتفسري النص التورايت، 

النبتي تصفور نفم وجفود  منبعهفا فهه  الفرضية ،اواالندماج بينهم بني اليصص اهلنادي واليصص اليرآين ،االستالف املعلومايت
تصتتدرات التتنص  بعفف  ننعتيففد بففأ، و أستتفار العهتتد القتتديموبييففة  يالتتنص الالتتدراتيف قالففع جديففد لففيس لففج ميابففل يف  الالتتدراتي
حف  ال حفدث  ي نالقفة بفني النصفنيأيف تكفتم يهفودي شفديد خيففي  التنص الهجتا ي إىل قفد دىلفتحسفع ختميننفا  القرنني

السبق الالتاريخي عمليفة ب منونل ي، كما أن اليهود 28بهلك ارتفاع شأن اليرآن الكر  بني نامة اليهود يف حالة ذكر االستعانة بج
، وهه  العملية هي اليت حالت دون ضحيص مثفل هفها التشفابج فهفم ييولفون " أن قدسية النص القرننيوعدم  للنص اليهد ي

باهلنادا مم ناحية أىرب، وهنا  العديد مفم األحبفاث اليهوديفة الفيت تتحفدث نفم  وأنج متأثرا   ،مم ناحية إلفهيا   اليرآن ليس وحيا  
 .29ننا ر هنادية يف اليرآن الكر  ويف كتع التفسري"

يف احليييففة لففيس مسففتبعدا دىففول اليصففص اهلنففادي يف كتففع التفاسففري اإلسففالمية، وهففها مففا يطلففع نليففج كمففا أسففلفت 
قففر بوجففود اإلسففرائيليات املوضففونة يف كتففع ينففت شففنانة املفكففر اإلسففالمي الففهي أباإلسففرائيليات، وهففه  النيطففة بالتحديففد قففد ب
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إىراج هه  املرويات اإلسفرائيلية  نلى ها املفكر اإلسالمي الهي نمل جاهدا  اليت حمل األافس النبيلةعد مم التفاسري، وهها ي  
وأبعادهفا اإليديولوجيفة، وهفها يعفد الففارق  مم كتبج، وندم طمسها وإبرازها أمام الباحثني لالطالع نليهفا وتناوهلفا ملعرففة أسفباهبا

 بالهاتية. املفكر اليهودي اليت تتسم أافساملفكر اإلسالمي اليت تتسم باملوضونية و أافساألساسي بني 

نند اليهود، لعدم وجود  األافقية المنظدمة مم اليرآن دون اإلشارة لهلك يدىل يف إطار ا يار ستالفإن نملية اال
وىارجفج،  لفنص التلمفوديا وتأكيدها داىفلنليج يف تدنيم وجهة نظر   اشتغلنند مم استغل النص اليرآين و  الصدس واألمانة

ال م  يقرأ اال  الدي  غيتر المشتروعة اليكتدن اليائلة " بالقاعدة الاللمد يةااللتزام اليهودي راج  إىل سبع هها اإلىفاء و 
مثففل تكففر   وهففو لففيس مكرمففا   غففري مشففروع يف نظففر هيفف  اليهففود، بانتبففار أن الففنص اليففرآين ،31"لتت  نصتتي  فتتي الايتتاة ا اتترة

 .للتوراة الشريعة اإلسالمية

 :واالندما  الفكري االسالف  المعلدماتيمداض  

 الملكدت: والمالأمل في الباح إبراهيم -أ 

وشتباب   (إبتراهيم)طفدلتة  التلموديفة بفني الفنص اليفرآين واملرويفات اليهوديفة لنفا بوجفود االسفتالف مم الشواهد الفيت تبفوأ
 الروايفة اليهوديفةوالغائبفة ضامفا يف الفنص التفورايت واحلاضفرة بيفوة يف املفوروث اليصصفي اليهفودي، فيفد جفاء يف  ،يف اليرآن املهكورة

غا ر الكهف، وسار على حافة الدا ي، وعندما غربت الشمس وبزغت النجدم قال هذه هي ا لهة؛ لك  الفجر الح و "
الشتمس، فقتال هتذا هتد ربتي ولستد  أمجتده،  تأشترقوااالفت النجدم، فقتال: لت  أعبتد هتذه؛ ألنهتا ليستت نلهتة. ثتم 

فقال: إن  ليس ربا وعندما الحظ القمر قال إنهتا ربت  وستيعبده ثتم ااالفتى القمتر فصتاح  الشمس مرة أارى تولك  غرب
نص اليرآين املتحدث ال هو نينججند هها النص امليدجم يف اليهودية  19: هذا أيضا ليس ربا هناك واحد يسير ال هذا "قائف  
ِلكَ ﴿:قال تعاياأللفا  م  اىتالف  والباحث نم ىاليجالكون  يف  با  املتأمل يف (إبراهيم)نم  َمَلُكتدَت  ِإبْتَراِهيمَ نُِري  وََاذََٰ

تتا ۞السَّتتَماَواِت َواأْلَْرِ  َولَِيُكتتدَن ِمتتَ  اْلُمتتدِقِنيَ   تتا َأفَتتَل قَتتاَل اَل ُأِحتت    َج َّ فَتَلمَّ تتَذا رَباتتي فَتَلمَّ َعَلْيتتِ  اللَّْيتتُل رََأىَٰ َادَْاب تتا قَتتاَل هََٰ
 فَتَلمَّتا ۞الضَّتالاي  اْلَقتْدمِ  ِمت َ  أَلُاتدَن    رَباتي يَتْهتِدِني مْ لت لَتِئ  قَتال أفَتلَ  فَتَلمَّا رَباي هَذا قَالَ  بَازِغ ا اْلَقَمرَ  رََأى فَتَلمَّا ۞اْ ِفِلي 
َذا الشَّْمَس بَازَِغة  قَالَ رََأى  َذا َأْابَتُر فَتَلمَّا َأفَتَلْت قَاَل يَا قَتْدِم ِإناي  رَباي هََٰ  ِللَّتِذي َوْجِهي ِإناي َوجَّْهتُ  ۞بَِريٌء مامَّا ُتْشرُِادنَ هََٰ
 . 19﴾ السََّماَواِت َواأْلَْرَ  َحِنيف ا َوَما أَنَا ِمَ  اْلُمْشرِِاي َ  َفَطرَ 
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 :11النمرو و  إبراهيم-ب 

 اليصفة اليرآنيفةيف كتفع التفسفري اليهوديفة وكأ فا هفي  (النمفرود)ملتهع مم قبل  أتون يف)إبراهيم )وض   قصة جاءتو  
يف املففوروث فيفد نسففنت  ،(اإللهيتتةالمعجتتزة ) اإلهلفيبفضفل التففدىل  منهففا وجنفا يف النففار (إبفراهيم)السففيما ننفدما وضفف  ، ذاهتفا

تترى متا ينتدي هتذا  وض  إبراهيم فتي المنجنيتق، ورفت  عينيت  إلتى الستماء وقتال: يتا رب إنتكنلى النحو التفاي:" اليهودي 
منت   (جبريتل)المفئكة األمر اإللهي بإنقاذه اقالترب  وعندما تلقت ، واانت ثقال  بالرب ال تهالز أبدا،بيالخاطئ أن يفعل 

وعنتدما  ،ر  سد  ينجينتيألأثق ب  رب السماوات  وا الذيالرب : وسأل : هل أنقذك يا إبراهيم م  النار؟ أجاب  قائف  
الفنص  متطفابع مف وهفها  ،10"(إبتراهيم)علتى عبتدي  وستفما   بتر ا   :  اتدنيل  أمر النار قتائف   (إبراهيم)الرب اسالسفم  رأب

اللَّتتِ  َأفَتف  َتعُبدوَن ِم   ونِ  ُأ ٍّ َلُكم َوِلما۞ قاَل َأفَتاَلعُبدوَن ِم   وِن اللَّتِ  ما ال يَنَفُعُكم َشيئ ا َوال َيُضر ُام﴿اليائل:اليرآين 
َوَأرا وا ِبِ    ۞ قُلنا يا ناُر ادني بَر  ا َوَسفم ا َعلى ِإبراهيمَ  ۞ قالدا َحراقدُه َوانُصروا نِلَهاَلُكم ِإن ُاناُلم فاِعلي َ  ۞ َتعِقلدنَ 

ا َفَجَعلناُهُم اأَلاَسري َ    .15﴾َايد 

 :السمك وضياع موسى-ج

 (يثترون)نفم  إىل مشفال إفريييفا حبثفا  ( نتدن ب  يدش )وىادمج  )مدسى) يف املوروث اليهودي قصة ىروج الن جاء 
في إحدى األيام ااالفى يثرون حمى مدسى م  منزلت ، فقلتق عليت  مدستى، فأعلنتت اآيت : "  نلى النحوموسى  الن  محى

التتذي إذا شتترب أحتتد منهتتا يكالستت  الخلتتد  والايتتاة الستتماء لمدستتى، أن يثتترون ذهتت  ليطلتت  متتاء الايتتاة، وهتتد المتتاء 
األبدية، وهذه المياه تدجد في المكان الذي يلالقي فيت  الباتر األبتيل المالدستل والماتيل األطلنطتي، وعلتى مدستى أن 

 وفى اللاظة الالي يفقد في  السمك يعلم أن هذا المكان هتد مكتان ويذه  إلى مكان الالقاء الباري ، يأاذ مع  سمكا  
 نند إىل البحر ن السمك قفزالطعام ونندها خيرب  بأ (يوش )ادمج مم ى )موسى)وتستمر الرواية إىل إن يطلع  36يثرون"
ستتدرة يف  (مدستى وفالتتاه) ىفروج ،  وحفدثنا اليففرآن نفم أحففداث37(إليتتاهد)النبتي مف   (موسففى)مبيابلفة وتنتهفي الروايففة  الصتخرة
وهفي متطابيفة مف  مفا ذكفر يف  ،)موسفي )نفم الرجفل الصفاذ هفها الرجفل الفهي يعلفم أشفياء ال يعلمهفا النف   باحثا   الكهف

تتا بَتَلغَتتا  ۞ِإْذ قَتتاَل ُمدَستتى ِلَفالَتتاُه ال أَبْتتتَرُح َحالَّتتى أَبْتلُتتَغ َمْجَمتتَ  اْلَبْاتتَرْيِ  َأْو َأْمِضتتَي ُحُقب تتا﴿قففال تعففاي: املففوروث اليهففودي  فَتَلمَّ
فَتَلمَّا َجاَوزَا قَاَل ِلَفاَلاُه نتَِنا َغَداَءنَا َلَقتْد َلِقينَتا ِمت  َستَفرِنَا َهتَذا  ۞َمْجَمَ  بَتْيِنِهَما َنِسَيا ُحدتَتُهَما فَاتََّخَذ َسِبيَلُ  ِفي اْلَبْاِر َسَرب ا

فَتتِإناي َنِستتيُت اْلُاتتدَت َوَمتتا أَنَستتانِيُ  ِإالَّ الشَّتتْيطَاُن َأْن َأذُْاتتَرُه َواتََّختتَذ َستتِبيَلُ  ِفتتي قَتتاَل َأرَأَيْتتَت ِإْذ َأَويْتنَتتا ِإلَتتى الصَّتتْخَرِة  ۞َنَصتتب ا
ا َعلَتى نثَارِِهَمتا َقَصص تا ۞اْلَبْاِر َعَجب تا نَتاُه رَْحَمتة  ِمتْ  عِ  ۞قَتاَل َذلِتَك َمتا ُانَّتا نَتْبتِغ فَاْرتَتدَّ ا ماتْ  ِعَباِ نَتا نتَتيتْ نتِدنَا فَتَدَجتَدا َعْبتد 

 .11﴾َوَعلَّْمَناُه ِم  لَُّدنَّا ِعْلم ا
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هففه  احلادثففة يف الشففكو  حففول مصففدر ويثففري  ،ومكمففم التنييففعيعففد هففها التشففابج حمففط التسففاؤالت،  يف الواقفف  البحثففي
 مهكورة يف اليرآن بشكلجندها  ، بينمانم ذلكها وال يوجد هبا أي إشارة هو سكوت التوراة نن ذلكوسبع  ،اليهودي الفكر
واطلعفوا نلفى   اإلسالميةن اليهود ناشوا يف كن  الثيافة بأ وحنم نعلم جيدا   ،الهاكرة الشعبية لليهود وحاضرة يف ومفصل واضي

 يف  ل التسامي الديي. كل ما حتملج هه  الثيافة مم مفاهيم وتصورات

البففاحثني يف  املعضففلة األساسففية يف مثففل هففها التشففابج والتالقففي بففني األفكففار السففيما امليدسففة منهففا تكمففم يف جتاهففل إن
مفم املسفائل األىالقيفة ، وهفها يعفد والفهاكرة الشفعبية يف النصوص التلموديفة بوجود اإلسالميات هلا، وندم البوأ مقارنة األ يان

مفم اليهفود  كفانوا  أوروبفاكثري مفم الفهيم نفا وا نالقفة اإلسفالم باليهوديفة يف ففال ،امليارناليت جيع االهتمام هبا يف سياق البحث 
املسفتوب  اليهفودي نلفى ، وهلفها جتفاهلوا مسفألة التفأثري اليفرآين يف بنفاء الفكفر39الهيم ييللون مم شأن اإلسفالم وقيمتفج اإلنسفانية

 .اإلسالمية وو فها يف الكتع اليهوديةالشع  واملستوب احلاىامي الهي استدنى املصطلحات 

 :بالثقافة اإلسفمية االسالف  اليهد ي واالسالئناسنماذ  مخالارة تعزز 

بشفكل  أثفر اإلسفالم وثيافتفج يف بنيفة الفكفر اليهفوديلنفا  توضفي  تعفزز فرضفنا و اإلسفالمية الفيت نمفاذجال مم بع  هنا 
 فج اليهفود  فج  ففي العصفور الوسفطيف ،علتم الكتفمو وذج  فيصد لاالنموذج و  يلسفالف مثل النموذج ال ميكم تركهاو  ،نام

الفففهي  م(942 –892:ستتتعديا الفيتتتدمي)هفففها الفففنهج ننفففد  وميكننفففا إن نلفففتمسوالتأويفففل،  املسفففلمني يف نلفففم الكفففالم والتفسفففري
اإلسففالمية، وهففها حففدث يف التوراتيففة املتطابيففة مفف  التفاسففري اسففتخدم املففنهج اإلسففالمي والعبففارة العربيففة حبففرف نففربي يف تفسففرياتج 

الفهي ال خيتلف  فيفج أمفر اليهفود نمفا كفان نليفج يف املشفرق، فليفد  ،الشرق اإلسالمي الهي يعد امتدادا طبيعيا للغرب اإلسفالمي
فيا  فكريا  بفني امللتفني، حيفث  فل نكفوا نلى الدراسة والكتابة باللغة العربية فحيع ذلك تياربا  وتوا وناأ اليهود م  املسلمني 

مدستتتتى بتتتت  )نلمففففاء اليهففففود مففففم الفكففففر العففففرب اإلسففففالمي يف األنففففدلس واملغففففرب الشففففيء الكثففففري، وجنففففد ذلففففك واضففففحا ننففففد 
 (اب  رشتد)واتب  الوسيلة ذاهتا اليت اتبعهفا  م( 1198 – 1126:اب  رشد)( الهي تأثر بفلسفة م 1216 -1135:ميمدن

الففهي جيعففل للعيففل حففهرا يف تطبيففع التأويففل حففهر رجففل الففديم  (ابتت  ميمتتدن)، وإن كففان (الالأويتتل)للتوفيففع بففني الفلسفففة والففديم 
، أي: أن حمفاوالت 41احييييف افيلسفوف كفان  (ابت  رشتد)لكونج نامل الهفوت متفلسف  بينمفا  ؛املرتبة الثانية والشرع املكانة األوي

جفففاءت مفففم أجفففل الففدفاع نفففم الفففديم ال مفففم أجفففل الفففدفاع نفففم الفلسففففة،  ) اللتتتة الاتتتائري (الفلسففففية يف كتابفففج  (ابتتت  ميمتتتدن)
ن آرائهففم مففا ال تنففاق  ونستشفف  ذلففك مففم قولففج: "أمففا األندلسففيون مففم أهففل ملتنففا كلهففم يتمسففكون بأقاويففل الفالسفففة، ومييلففو 

 .41املتكلمني، فلهلك يههبون يف أشياء كثرية حنو مههبنا"ة، وال جتدهم بوجج يسلكون يف شيء مم مسالك قاندة شرني
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اليتد القديتة "تثنيتة يف هيف  مللفاتفج إىل الكتابفة بالعربيفة وبفاحلرف العفربي مفا نفدا كتابفج  (ابت  ميمتدن) ءو  فهها جبانع 
 .42"الالدراة

فيط بل تعداها ملستوب اللسان  يف الكتابةاليهود مل تنحصر  مم قبل نلماءاإلسالم  االستالف املعلومايت مم فرضية إن
العففربي، حيففث إن "العففربي )اليهففودي واإلسففرائيلي( كانففت تتناذبففج تففأثريات خمتلفففة سففامهت يف  ففياغة أداة توا ففلية ىا ففة بففج، 
هه  الصياغة دفعت املتكلم اللغوي اليهودي إىل هتويد بع  العادات الصوتية املوجودة يف لغات درج اليهود نلى استعماهلا يف 

 مهات املللفات العربية اإلسالميةحيث "نسو يهود األندلس جل أ 43،بيئات املختلفة )اجتمانية واقتصادية( اليت احتضنتهم"ال
فتكونت لديهم ىزانة فريدة  لوا يرجعون إليها  ،حبرف نربي )...( م والفلسفة والعلوم نلى اىتالفهامشرقية ومغربية، يف الكال

، فيد ناأ اليهود م  املسلمني املتناوريم اإلسالميو اليهودي  ا بني الفكريمطبيعي يعد تماثللا، وهها 44وييتبسون مم نورها"
 (م9819:الفاستي إستااس)نهج مفو ها م  االحتفا  خبصو ية كل ديانة، يف إطار ثيايف واحد، حمل العادات والتياليد نفس

يف  اإلسفالم حد كبري مبنهج نلماء شبيج إي مم التلمود الفيهية حكامستنباط األاليائم نلى ام(  1113)املولود با زائر نام 
يشففبج مففم حيففث طرييففة  االتتاب الستتن  املسففمى (الفاستتي)بففان كتففاب وهنففا  مففم يففرب  ،مففم اليففرآن والسففنة األحكففاماسففتنباط 

 .45االاب صايح البخاريالتألي  وذكر احلوادث 

 هو املشائية العربية اخلالصة، ويبدو (ليفي)قائال إن: " مههع (  A.Renane م 1892 – 1823)إرنست رينان:ويههع 
فيخض  العييدة املوسوية مليتضيات املشائية، وييول غري موارب بيدم العامل وباملوهبة النبوية الطبيعية  (اب  ميمدن)أجرأ مم  أنج

 .46"حداثاألوباملادة األوىل ا ردة مم الصورة وباستحالة 

الفيت نملفت نلفى ازدهفار الدراسفات  (ابت  رشتد)مل تكفم غفري انعكفاجم لفلسففة  (اب  ميمدن)إن الفلسفة اليهودية منفه 
ابتت  )قا فرا نلفى فلسففة  (ابت  رشتتد)إىل العربيفة، ومل يكففم تفأثري فلسففة  (ابت  رشتد)العيليفة اليهوديفة ننفدما تفرجم اليهففود كتفع 

، األمر الهي يدلل نلى قولنا بوجود فكرا ومنهجا ة كان قويا يف اليرون الوسطىهودي، فاحلضور العرب اإلسالمي يف الي(ميمدن
أثر إسالمي يف النص اهلنادي، ويصرأ بأن التأثري اإلسالمي كان يف ش  املياديم اليهودية، سواء التلموديفة )الفنص اهلنفادي( 

بوجود األثر اإلسالمي يف التلمفود وشفروحاتج جمفرد قفول أم الصوفية )النص اليباي( أم الفلسفية )النص العيلي(، ومل يكم اليول 
 .مسها مم قبل بع  املفكريم اليهوديراد بج الرف  مم قيمة الفكر اإلسالمي،  بل هي احلييية اليت يراد ط

ة التعفففاي  بفففني الطفففرق الصفففوفية اليهوديففف ، فكفففان التفففأثري حاضفففرا بيفففوة بسفففبعالصتتتدفي اليهتتتد يأمفففا خبصفففوص ا انفففع 
"إن هففه  االحتفففاالت البهينففة   ،ذلففك املهرجانففات الصففوفية الفيت تيففام حففول األضففرحة برهففانو   الغففرب اإلسففالمي،واإلسفالمية يف
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كانت فر ة إلدماج تياليد املسلمني واليهود واملسيحيني الهيم كانوا يلنأون إىل نفس الضريي، ولكم كل هانفة كانفت تطلفع 
 .47نليج امسا خمتلفا، وتييم احتفاال يف يوم خمتل "

مفففم  اإن املتصففوف اليهفففودي يف املغفففرب يتخفففه الفففنهج ذاتفففج الفففهي ينتهنففج املتصفففوف املسفففلم، حيفففث "نفففرف املغفففرب كثفففري 
ي الدينيفففة، مثففل ا مانففة املسفففماة ئداآداب الصفففوفية وإنشففاد األشففعار واملففمريففدي الزوايففا الففهيم ييضفففون الليففل يف الففدرجم وقففراءة 

اشفتهرت بكبفار  عون بريوحاي، ونرفت جل مفدن املغفرب زوايفا مفم هفها اليبيفل،"حربوت الرىب مشعون بريوحاي" هانة الرىب مش
ال نسففتطي   ومففم  . ويف الواقفف  إن هففها التيليففد الصففويف ال خيففص اليهففود وحففدهم، بففل هففو تيليففد  ففويف إسففالمي، 48منشففديها"

الففرىب اليهففودي يف نفففس املكففان يف مفف  إنكفار التففأثري اإلسففالمي يف التصففوف اليهففودي، فففي املغففرب "كففان الفييففج املسففلم يشف   
 .49ظهم التوراة"م اليرآن لتالميه ، واآىر حف  بع  جبال املغرب، أحدمها حف  

إن مثل هها التشابج وااللتياء الهي ر فد  البفاحثون يف الغفرب اإلسفالمي بفني اليهفود واملسفلمني يتضفمم قفدرا كافيفا مفم 
" الهي شدليم جرشدمخبس مم قبل بع  املفكريم اليهود مم أمثال " ذلك، وإنالتوفييية الصوفية، وال يستطي  أحد أن ينكر 

 .51جتاهل الدور اإلسالمي يف تنمية الفكر اليهودي

 (وابتت  جبتترول وابتت  نامتتان) (اقد ابتت  فتت فياحيتتا)، نفف  الغففرب اإلسففالمي و حضففارتجليففد نففاأ أنففالم التصففوف اليبففاي يف ك
" اسفتيى نفدد  -:قفائال (زعفرانيحاييم )، ويههع 51بل إ م  دروا ننج وكتبوا بلغتج، اإلسالمي لوا يف الوسطوغريهم قد نش  

الفيت أ فبحت جفزءا مفم الثياففة  ،مم الزهاد واملتصوفة اليهود مم مدرسة التصوف اإلسالمي بعضا مم نلوم الفلسفة واألىفالق
، وييصد 52واألىالق اليهوديني، يف لغتها العربية أوال   يف ترهاهتا العربية   يف اللغات املختلفة اليت تكلمها اليهود فيما بعد"

 وغفففريهم مفففم نلمفففاء اليهفففود الفففهيم  ضفففوا يف الغفففرب اإلسفففالمي، و يفففههع (وأبتتتا العافيتتتة وابتتت  ستتتيمدن اقد اابتتت  فتتت)بفففهلك 
والتمههع بالتصفوف األندلسفي نيفاط تفالق وحمفاور تشفابج تشفري إىل  (هتت811:عربي اب )إىل أن "تعاليم  جيف قول (الزعفراني)

 .53املواطم اليت جيتم  فيها نلم الباطم والروحانيات اليهودية بأىتها يف اإلسالم"

وغريهففا مففم املفففاهيم الففيت يشفف   فيهففا أهففل التصففوف  الكرامتتةو الداليتتةووفيففا لففهلك بففرزت مفففاهيم حموريففة مثففل 
يف اليفول بوجفود  فاهر وبفاطم للفنص الفديي،  (رشد واب  ميمتدن اب )اليهودي واإلسالمي، وجند االتفاق واضحا بني 

واملعىن الظاهر غرضج فهم العامة مم النفاجم كفال حسفع فهمفج وتصفور ، أمفا البفاطم فيفهمفج أهفل اليفدرة والكشف  وهفم 
اب  )، وال خيتل  االثنان فيما ييولج 54(ميمدن اب )نند  الكاملدن، و(اب  رشد)نند  البرهانيدنون يف العلم، الراسخ
يف كتابج:  (أحمد شافن)، وقد كش  هها األثر األستاذ (الب  ميمدن)هو نينج الهي جند  يف داللة احلائريم  (رشد

 :فصل المقتال)، وكان  احع السبع يف ذلك، نندما نيد ميارنة بني كتفاب: (الفكر العبري الدسيل و اب  رشد)
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، يف زمم جحد فيج بع  اليهود هها األثر وتوارب يف كتاباهتم للتيليفل 55(الب  ميمدن : اللة الاائري )و (الب  رشد
 .مم شأن اإلسالم وفالسفتج ومتصوفتج

بفات  ا  أن مسألة تبفي اليهفود وىصو فا يهفود األنفدلس للفكفر العفرب اإلسفالمي أمفر  (أحمد شافن)بني األستاذ ليد  
الفهي هف  بفني الدراسفات اللغويفة والفيهيفة واأل فولية، وأىفه  (الفيدمي سعديا)الهي ميثلفج  الفق مسلما بج سواء نلى مستوب 

وابن   اب  ميمدن)املتأثر باألفالطونية العربية، هها جبانع  (اب  مروان المقمص)، وتابعج يف ذلك املسلمني ج نلماء الكالم 
، ففالفكر اليهفودي يف هلتفج (يهدشتدع بت  يهتدذا)وتلميفه   (يدستف البصتير)يف مللففات  الفكتر الظتاهريجم ا، وانعك(أبراهم

للفلسفففة، واليبليففون الففهيم رشففديون، مناهضففون  للفكففر العففرب، فيهففاء أ ففوليون، متكلمففون أفالطونيففون، أرسففطيون يففا  مواز  ا  فكففر 
وهها ال يعي بأن التصوف اإلسالمي كان مبنأب نم تأثري التصوف اليهفودي،  56،ترددت يف أنماهلم النزنة الصوفية اإلسالمية

لكنج يشري إىل أن أثر التصوف اإلسالمي أنمع يف التصفوف اليهفودي قفائال: " وننفدما نتفهكر هها  (حاييم زعفراني)وال ينكر 
ونندما نس ج  يف الههم حلية الهكر وما يصاحبها مم ترديد اسم "اهلو"   "العربة اإلهلية"اليد  الوارد يف سفر حزقيالالتصوف 

البفاطم اليهفودي اليفد  يف  فوم نلفم  يندف  مم الصدر انفدفانا، نسفتطي  أن نيبفل إمكفان مسفامهة التصفوف أو بفاألحرب نلفم
 .57مم ا هة األىرب، أي: مم اإلسالم يف اليهودية"باطي إسالمي، غري أن األثر العميع كان 

يبني مم ىالهلا  (الليدني واب  عربي) مذه دراستج امليارنة نم نظرية األمساء يف  (عبد الرحيم حيمد)وييدم األستاذ 
 المكيتة""الفالدحتات " بأنج نسفخة مفم كتفاب "الزوهار، حيث يص  كتاب: (اب  عربي و الليدني)بلر التشابج والتياط  بني 

حملي الديم ابم نرب م  اىتالف األمساء واألماكم، قفائال: "ويشف   املللففان معفا يف اىتيفار هلفة املتفون واألسفانيد مفم األنبيفاء 
والرسل وكبار الشخصيات الدينية يف الثيافتني، وقد و فا يف سبيل ذلك مفاهيم الرؤيا والروأ اليدجم والنبوة والوالية، كما  فال 

 مدستتىمفف   ابتت  عربتتي)ويلتيففي  58،ادر ىياليففة جعلففت املتففون املبسففوطة متونففا ميدسففة أل ففا وحففي وكشفف  ملهففم"معففا مففم مصفف
يف منظومة األمساء اليت مت إحالهلا نند كليهما حمل نظرية الفي  األفالطوين، وكانفت نيطفة االنطفالق ننفدمها واحفدة،  (الليدني

قفد  (الليتدني)وكفهلك  (ابت  عربتي)اإلجيفاد والتكفويم، ويوضفي بفأن جهفود حيث انتفربا أن الوجفود نففس إهلفي خيتزلفج أمفر احلفع ب
 .59انصبت نلى الربط بني الوجود واملعرفة ومطابية تأويل الوجود بتأويل النص

يوضففففي مففففدب تعلففففع التصففففوف اليهففففودي بالتصففففوف  (عبتتتتد التتتترحيم حيمتتتتد)إن هففففها التيففففارب الففففهي يوضففففحج األسففففتاذ 
اإلسفالمي، واختففاذ املتصفوفة اليهففود  فج املتصففوفة املسفلمني يف إثبففات احليييففة والتحفدث نففم مراتفع الوجففود، ففاليول بعففامل احلففع 

وير ( ننفد ونوالم يتصفريا )نفامل بفدء اخللفع وتصف (يالليدن)أتصيلوت )نامل الفي ( نند  هو اليول ذاتج نوالم (اب  عربي)نند 
 الليوين هو ذاتج نامل اخللع نند ابم نرب.
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ننففدمها ، وكففهلك مراتففع احليييففة (مدستتى الليتتدني)هففي مراتففع الوجففود ذاهتففا ننففد  (ابتت  عربتتي)إن مراتففع الوجففود ننففد 
هفو االبفم  (عربتيابت  )ضام التطابع، فعلى سبيل املثفال الوجفود املتصفل بفاحلع املطلفع، أو الفهات املتعاليفة الفهي قفال بفج  متطابية

 .61(مدسى الليدني) وف أو الهات املتعالية نند 

 مففففاهيم التصفففوفواملغفففرب، مفففدب األثفففر اإلسفففالمي يف تبفففني نمليفففة التواففففع الصفففويف اليهفففودي اإلسفففالمي يف األنفففدلس 
د واملسففلمني يف فالتصففوف اليهففودي مل يأىففه شففكلج احليييففي إال بعففد االحتكففا  بففني اليهففو  اليهففودي املدونففة يف كتففاب الزوهففار، 

 األشرار، ومم أمثال ذلك ما يطليج اليرآن نلى رليرآنية وتو يفها يف كتاب الزوهااأللفا  ا ستالفالغرب اإلسالمي، وقد مت ا
، ومفا هفو متشفابج بفني سفتالفوميكفم تفسفري مثفل هفها اال 61،، هها اللفم قفد اسفتخدمج اليبفاليون يف الزوهفارأصااب الشمال
واإلسالمية وما يتداول فيهما مم روايات نلى كونج استعارات ثيافية، ونليج ال نستطي  أن ننفي التداىل بني الثيافتني اليهودية 

التصوفني اليهودي واإلسالمي نظرا لالحتكا  الثيايف وىصو فا  يف األنفدلس واملغفرب، هفه  البيئفة الثيافيفة الفيت نفاأ فيهفا أهفل 
ولففيس هنففا  مففم شففك يف أن الفكففر العففرب اإلسففالمي لففج فضففل نلففى الفكففر  ،ملسففلمني يف تبففادل معففريف مفف  بعضففهمالهمففة مفف  ا

ود األنفدلس، اإلسفالمية الفيت تبناهفا يهف اليهودي مبختل  أ اطج الدينيفة والصفوفية والفلسففية، حيفث " أ فبحت الفلسففة العربيفة
إىل نلم  العرب، كما نفهوا مم ىالهلا نرفجاليوناين كما  وطنية نفهوا مم ىالهلا إىل الفكريهودية، فلسفة وأضفوا نليها  بغة 

الكالم والفكر اإلسالمي والعلوم العربية نلى أوس  نطاق، واجتهدوا كل اجتهاد مم أجفل جعفل هفها الفكفر الفلسففي والعلمفي 
 .62موافيا للديانة اليهودية "

 لخاتمةا

املتشفاهبة بينهمفا، وبيفان أثفر اإلرث اإلسفالمي يف واإلشفارة لفبع  اليضفايا إن استيضاأ التيارب بفني اليهوديفة واإلسفالم 
 اليفففرآين النسفففينيسيسفففاهم دون شفففك يف كشففف  اخليفففوط اخلفيفففة بفففني  ،بنيفففة األفكفففار اليهوديفففة نلفففى املسفففتويني الشفففع  والفففديي

املعريف لبع   واالستئناجم هبا يف سد العوز ،هلة مم األفكار واملفاهيم اإلسالميةحية استالف الفكر اليهودي مم نا والتلمودي
مففم ىففالل اسففتكمال ( التففوراة)        لسففس لليهوديففةنلففى  ففحة ضففياع الففنص املهففها البحففث كففد لنففا كمففا يل ،  اليضففايا الدينيففة

ومفم  ألدلة املنطيية مم  ميم نصو فهم الدينيفةببع  ا جاء هها البحثمم ىارج بنيتج، و  النيص فيج إثناء تفسري  يف املدارأ
األىالقيفة الففيت يعفاين منهففا الفكفر اليهففودي  األزمففةتفربهم لنففا نلفى ل ،لففيت مت فيهفا تففدويم الفنص التلمففوديىفالل احليففع التارخييفة ا

  لنففا امففتال بينففتو  ،يف الصففلة بففني اليهوديففة واإلسففالم مشففكلة نمييففةطرحففت ا احففد لييمففة الففنص اليففرآين، إن هففه  الدراسففة 
 ،بفل طفال هفها االمفتال  نصفر التفسفري)كتابة املفدارأ( ن للتفوراة() نسو اليرآنصر التنزيل اإلسالم لليهودية ليس نلى مستوب

املغففرب الثيافففة اإلسففالمية الففيت نففاأ اليهففود يف كنفهففا يف يف الفكففر اليهففودي مففم  املسففكوت ننففج االسففتالفلنففا  انكشفف وهنففا 
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املسفكوت ننفج، فاليهوديفة  لفت  الفكفري والعيفدي سفتالفأسفهمت يف هفها االهه  الثيافة اليت  ،شرقوكهلك يف امل واألندلس
نلففففى  ففففلة وثييففففة باإلسففففالم، وهففففي  ففففلة تنفففففي التعففففار  بففففني اليهففففودي واإلسففففالمي وتبففففني تشففففرب الفكففففر اليهففففودي للمففففو روث 

بفأن  لنفا يفوحيو  ،كفان لفج األثفر الكبفري يف الفكفر اليهفودي الوسفيط  نلفى سفبيل املثفال (واب  عربتي اب  رشد)فكر ف، مياإلسال
ا، ألن لكفل فكفر ىصو فيتج مفهنا  ننا فر مشف كة جتمف  بفني الفكفريم اليهفودي واإلسفالمي دون أن توحفد هفه  العنا فر بينه

 اليهفففودي نلففى جعففل التأويفففل الفلسفففي ىادمفففا للففديم (ابتتت  ميمتتتدن)الثيافيففة والدينيففة واللغويفففة والرمزيففة، وجنفففد ذلففك يف حففرص 
الفكفر اليهفودي جيفع يف  املبحفوث ننفج ىصو ية الديم اليهودي، ففاألثر اإلسفالمي حفا ا نلىاألمر يعد  ومدافعا ننج، وهها

 .طار دراسة ميارنة األديانبج يف إ يستهانأال 

 

* * * * * * * * * *  

 

 الهدامش

  املفال، وإنأسفلفج مفاال: أق ضفج، وحنفم هنفا نو ففج تو يففا أىفر لفيس لفج نالقفة ب املفال، بفاق ا لفج نالقفة  االستالف مصطلي -1
 ، فامليصفود باالسفتالف يف هفها البحفث هفو اسفتالف نلمفاء التلمفود مفم الثياففة اإلسفالمية  مونفة مفمكان حمل املعي ذاتج

 املفردات واملفاهيم واملصطلحات الدينية وتو يفها يف تفسري بع  النصوص التوراتية.

، 1دار اليلففم، بففريوت: دار الضففياء، ط ، دمشففع:اإلستترائيليات وأثرهتتا فتتي االتت  الالفستتيرللمزيففد انظففر نعنانففة، رمففزي:  -2
، بفففدون معلومفففات، اإلستتترائيليات والمدضتتتدعات فتتتي االتتت  الالفستتتير، وكفففهلك أبفففو شفففهبة، حممفففد بفففم حممفففد: م1971
، ص م2114، 1، دمشففع: دار قتيبففة للطبانففة والنشففر والتوزيفف ، طالكالتتاب والالتتدراة . وكففهلك البففاأ، حسففم:م1982
 وما يليها. 117

، اليفاهرة: منشفورات ا لفس األنلفى للثياففة، هفال رففاني  ]ترهة مقدمة المراج ، ليهد قصص اجنزبرج، لويس:  -3
 . 34-33 م ص2112 ،1ط

 للمزيد مم املعلومات نم التلمود وأ ل املفردة انظر كل مم:  -4

  22، 21، ص م1985 3، بريوت: دار النفائس، ط]ترهة زهدي الفاتي  فضح الاللمد  آي:برانايتس، األب  -

 ، 19 م، ص2115، 1، دمشع: دار فرقد، ط]ترهة فيينيا الشيو  مدال إلى الاللمد شتاينسالتز، أديم:  -
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هليفل هناسفي" نفاأ قبففل حفواي مئفة نففام مفم دمفار اهليكففل الثفاين، ينتسفع أبففو  لسفبط بنيفامني بينمففا أمفج تنتمفي لنسففع  ”-5 
ابففل وكلمففة هناسففي ليففع يعففي "الففرئيس" وهففو ملسففس مدرسففة مباشففر للملففك داوود ومسففي كففهلك هبليففل البففابلي لكونففج ولففد يف ب

 تلمودية نرفت باسم " بيت هليل" وهي معا رة ملدرسة "شاماي" اليت نرفت هي األىرب باسم " بيت شاماي" للمزيد:

 .39، ص مدال الاللمد شتاينالتز، أديم،  -

 .254، ص م2116، 1، دمشع: دار قتيبة، طالاللمد  االاب اليهد  المقدسإيب  أمحد،  -

، 2والتوزيفففف ، ط: دمشففففع: دار التكفففويم للنشففففر قففففدم لففففج سفففهيل زكففففار ] ون ابتتتت أصتتتتل  وتسلستتتل    ، الاللمتتتتد مشعففففونمويفففال، -
 . 51 ، صم2115

 .254، ص االاب اليهد  المقدس   الاللمد  أمحد:، إيب -6

جففزأيم، ا لففد الثففاين، اليففاهرة: دار ، املوسففونة املففوجزة يف مدستتدعة اليهتتد  واليهد يتتة والصتتهيدنية، نبففدالوهاب: المسااير -7 
 .33ص ،م2115، 2الشروق، ط

 .33املرج  نفسج، ص  انظر-8  

 .65، ص م1967، 1، طالونيالياهرة: مكتبة والاللمد ،  لإسرائي ىليل: إبراهيم، أمحد-9 

 .66، ص نفسج-11

 .66، ص نفسج-11 

 .25، ص إلى الاللمد  لمدا شتاينسالتز، أديم:-12 

 .16، ص المالرجم مقدمة اليهد  صقص لويس:، جنزبرج-13

 19، ص نفسج-14

جممونة مم األمثلة التوضيحية نلى األلفا  الغامضة يف التوراة كما يعتيد اليهود أوردها احلاىام شتاينسالتز، أديم:  هنا -15
 .22، 21، 21ميكم الرجوع إليها يف الصفحات التالية  مدال الاللمد يف كتابج 

 .27ص  الاللمد  االاب اليهد  المفدس،إيب ، أمحد،  انظر-16
 .91نفسج، ص  -17

يف التسمية اليت أطليها احلاىام أديم م  ما أطليج زياد مىن نلفيهم مفم اسفم السفادة بفدل احلكمفاء انظفر مفىن  ااىتالف جند-18
 .65ص  م2112، 1، بريوت: شركة قدمس للنشر والتوزي ، طتلفيق صدرة ا ار في الاللمد زياد: 

 .92، مرج  سابع، ص مدال إلى الاللمد شتانيسالتز، أديم:  -19
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 .43، ص م1985 ،1، دار نامل الكتع، طاألسفار المقدسة قبل اإلسفم،  ابر: طعيمة-21

ومراجعففة رشففاد نبففدام الشففامي، و ليلففى  . ]تيففد الالاليليتتةالمقدمتتة : أصتتل  وتسلستتل  ون ابتت  الاللمتتد  مشعففونمويففال، -21
 39- 38، صم2114 ،1: الدار الثيافية للنشر، ط ، الياهرةأبوا د

 فتي اإلبانتة عت  ستب  وجتد  مخطدطتات عربيتة اللفتظ وعبريتة الاتر  البت  رشتد ،بم شهيدة، نبداليادر مقال انظر-22
 ،1مفف  الثيففايف، ط، تففونس: منشففورات ا ميففداد نرفففجراجعففج وأنففد  للنشففر  ابتت  رشتتد فيلستتد  الشتترس والغتتربضففمم كتففاب 

  .م1999، ا لد الثاين

 .269املرج  السابع، ص ؟رشدفهم تراجمة اب  رشد اليهد  الدسطديدن لغة اب   له أمحد: شحالن،-23

 .253، ص نفسج-24

 ،م2115جففزأيم  ا لففد األول، ، ]ملوسففونة املففوجزة يف مدستتدعة اليهتتد  واليهد يتتة والصتتهيدنية نبففدالوهاب: املسففريب،-25
 .321: دار الشروق، ص، الياهرة2ط

لج  ادق جالل العظم، ترهة، إسالم  ]قدم بي  الهفل والصلي  وض  اليهد  في القرون الدسطى، مار  ر: كوهني-26
  .268، ص. م2117، كولونيا، بغداد: منشورات ا مل، ، معز ىلفاوي دية

 .48ص، قصص اليهد ، لويس: جنربرج-27

 .31، صمقدمة المراج انظر: نفسج، -28

 . وجيع ان يالحم ان مثل هه  االف اءات نلى اليرآن جندها يف كتع املستشرقني.29، صنفسج-29

 .396، صالاللمد ، االاب اليهد  والمقدس، أمحد: ايب -31

] ترهة حسم محدي  يعقدبأحداث وشخصيات العهد القديم م  بدء الخليقة إلى  ،اليهد  أساطيرجنزبرج لويس: -31
 .178، ص م، ا زء األول2117،  1ط ،شع، الياهرة: دار الكتاب العرب، دمالسماحي 

 .79، 75االنعام اآيات  سورة-32

 .577ص  ،33بريوت، ط المنجد في اللغة واإلعفم،مم املختصني،  انظر: ه أول جبار يف األر   هو-33

 .187، صوشخصيات العهد القديم م  بدء الخليقة إلى يعقدبأحداث  ،لويس: اليهود جنزبرج-34

 .69 ،65، األنبياء: اآيات سورة-35

سففانية اليففاهرة: نففني للدراسففات والبحففوث اإلن ،المعالقتتدات الشتتعبية حتتدل األضتترحة اليهد يتتةيوسفف ، سففوزان السففعيد: -36
 .99-98، صم1997، 1واالجتمانية، ط
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 . 99ص  نفسج،-37

 .64، 59اآيات ، الكه ، سورة-38

 .13، صم1988، الياهرة: دار الثيافة للنشر والتوزي ، عفقة اإلسفم باليهد ية: حسم، حممد ىليفة: انظر-39

، اليفاهرة: دار الثياففة للنشفر والتوزيف ، أثر اب  رشتد فتي فلستفة العصتدر الدستطىانظر: اخلضريي، زينع حممود:  للمزيد-41
 .185، صم1983

، 1، الياهرة: مكتبة الثياففة الدينيفة، ط]نارضج بأ ولج العربية والعربية حسني اتاي   اللة الاائري ميمون، موسى:  ابم-41
 . 181، صم2117

ميالة  ]تنسيع أمحد شحالن ، ": ترجمة مقال يهدشدعبف  "عندنا م  األندلس، عندنا في المغرب، السعديةاملنتصر-42
، منشفورات كليفة 141، سلسفلة نفدوات ومنفا رات، رقفم افس والالصتد  واأل يتاناالابات شرقية في األضمم كتاب: 

 . 195، صم2117، 1اآداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، ط

االابتات شترقية فتي ، ميفال ضفمم كتفاب، م  هتد اليهتد ي؟ ترجمتات مت  نصتد  عبريتة ويهد يتة، نبد الكر : بوفرة-43
 .127ص ،واأل ياناألافس والالصد  

ابت  رشتد فيلستد  ميفال ضفمم كتفاب  هل فهم تراجمة اب  رشد اليهد  الدسطديدن لغتة ابت  رشتد؟، أمحد: شحالن-44
 . 269، صالشرس والغرب

الفلستتتفة والعلتتتدم اليهد يتتتة فتتتي أر  اإلستتتفم،  راستتتة فتتتي تتتتراث اليهتتتد  فتتتي الدولتتتة  سفففليم: تفففاريوشعشفففوع،  انظفففر-45
ص  ،م2117، 1بيبليفففففون، ط  ومكتبفففففة وت: دارة بفففففأقالم يهوديفففففة، بفففففري سلسفففففلة اليهوديفففففاإلستتتتتفمية واصدصتتتتتا األنتتتتتدلس، 

الكاتفع مفم ميارنفة بفني الكتفابني، لكفون كتفاب  فحيي البخفاري هفو كتفاب حفديث نبفوي  قفام بفجونتحفم هنا نلى مفا .283
  حيي ليس فيج اجتهادات فيهية، وكان نليج ان يشبج كتاب السنم بأي كتاب شريعة نند املسلمني.

 .181ص، نفسج-46

 . 97، صالمعالقدات الشعبية حدل األضرحة اليهد ية، سوزان السعيد: يوس -47

، م2119، 1، الربففاط، دار أب رقففراق للطبانففة والنشففر، طمجمتت  الباتتري ، متت  الفينيقيتتة إلتتى العربيتتة، أمحففد: شففحالن-48
 .291ص

 .291، صنفسج-49
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ابت  عربتي فتي أفتق ، ميال ضمم كتاب الليدني واب  عربينظرية األسماء في مذه  انظر محيد، نبد الرحيم:  للمزيد-51
، منشفففورات كليفففة اآداب والعلففففوم 117، سلسفففلة نفففدوات ومنفففا رات، رقفففم ]تنسفففيع حممفففد املصففففباحي  متتتا بعتتتد الاداثتتتة

  .97، صم2113، 1اإلنسانية بالرباط، ط

 . 98، صنفسج-51

، الربفففاط: مطبعففففة الننفففاأ ا ديففففدة، ا ففففزء األول ]ترهففففة أمحفففد شففففحالن  : يهتتتد  األنتتتتدلس والمغتتتترب، حففففاييمالزنففففراين-52
  .215، صم2111،

 . 215، صنفسج-53

 ابتت  رشتتد والفكتتر العبتتري الدستتيل، فعتتل الثقافتتة العربيتتة اإلستتفمية فتتي الفكتتر العبتتري اليهتتد ي،شففحالن، أمحففد: -54
 .216ص، م1999، ا زء األول، 1مراك : املطبعة والوراقة الوطنية، ط

 .211، صنفسج-55

، الربففاط، منشففورات وزارة األوقففاف : الالتتراث العبتتري اليهتتد ي فتتي الغتترب اإلستتفمي والالستتامح الاتتق، أمحففدشففحالن-56
 .175 -174، ص1،2116 والشلون اإلسالمية، ط

 .214، صيهد  األندلس والمغرب، حاييم: الزنفراين-57

عربتتي فتتي أفتتق متتا بعتتد  ابتت ضففمم كتففاب  ل، ميففاعربتتينظريتتة األستتماء فتتي متتذه  الليتتدني وابتت  ، نبففد الففرحيم: محيففد-58
 .113-112، صالاداثة

 .113، صنفسج-59

 .115-114-113، صنفسج-61            

 .124، صفلسفة الالصد  في األ يان: الدروي ، نيد: انظر-61

، اليهتتد ي فتتة العربيتتة اإلستتفمية فتتي الفكتتر العبتتريابتت  رشتتد والفكتتر العبتتري الدستتيل، فعتتل الثقا، أمحففد: شففحالن-62
 .227ص

 قائمة المراج 

، ]نارضففج بأ ففولج العربيففة والعربيففة م2117، 1، اليففاهرة: مكتبففة الثياففة الدينيففة، ط اللتتة الاتتائري ابفم ميمففون، موسففى:    -
 حسني اتاي .

 . م1982بدون معلومات، ، اإلسرائيليات والمدضدعات في اال  الالفسيرأبو شهبة، حممد بم حممد:   -
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   م.1967، 1، طالوني، الياهرة: مكتبة إسرائيل والاللمد أمحد، ابراهيم ىليل:    -

 .م2116، 1، دمشع: دار قتيبة، طالاللمد  االاب اليهد  المقدسإيب  أمحد،     -

 م.2114، 1دمشع: دار قتيبة للطبانة والنشر والتوزي ، ط الكالاب والالدراة،الباأ، حسم:   -
 .1985 3ترهة زهدي الفاتي ، بريوت: دار النفائس، ط] الاللمد  آي: فضيبرانايتس، األب   -

ضمم كتفاب  ، ميالوعبرية الار  الب  رشد اإلبانة ع  سب  وجد  مخطدطات عربية اللفظ: بم شهيدة، نبداليادر  -
 الثفاين،ا لفد  ،1منشفورات ا مف  الثيفايف، ط، تفونس: ]راجعج وأندا  للنشفر ميفداد نرففج  اب  رشد فيلسد  الشرس والغرب

 م. 1999

حسفم محفدي  ]ترهفة وشخصتيات العهتد القتديم مت  بتدء الخليقتة إلتى يعقتدب ثاليهد ، أحدا أساطير: جنزبرج لويس  -
 م، ا زء األول.2117 ،1ط ،الكتاب العرب الياهرة: دار دمشع، ،السماحي 

  م.2112 ،1الياهرة: منشورات ا لس األنلى للثيافة، ط، هال رفاني  ]ترهة قصص اليهد جنزبرج، لويس:    -
 .م1988، الياهرة: دار الثيافة للنشر والتوزي ، عفقة اإلسفم باليهد يةحسم، حممد ىليفة:   -
 الاداثةعربي في أفق ما بعد  اب ، ميال ضمم كتاب نظرية األسماء في مذه  الليدني واب  عربيمحيد، نبد الرحيم:   -

، 1لوم اإلنسانية بالربفاط، ط، منشورات كلية اآداب والع117سلسلة ندوات ومنا رات، رقم   ،حممد املصباحي ]تنسيع
  م.2113

 .م1983، الياهرة: دار الثيافة للنشر والتوزي ، اب  رشد في فلسفة العصدر الدسطى أثراخلضريي، زينع حممود:   -

، الربففففاط: مطبعففففة الننففففاأ ا ديففففدة، ا ففففزء األول أمحففففد شففففحالن  ]ترهففففة لس والمغتتتتربيهتتتتد  األنتتتتدالزنفففففراين، حففففاييم:   -
 .م2111،
    م.2115، 1]ترهة فيينيا الشيو ، دمشع: دار فرقد، ط مدال إلى الاللمد شتاينسالتز، أديم:    -

، مراك : الفكر العبري اليهد ي اب  رشد والفكر العبري الدسيل، فعل الثقافة العربية اإلسفمية فيشحالن، أمحد:    -
 .م1999، ا زء األول، 1املطبعة والوراقة الوطنية، ط

الربففاط، منشففورات وزارة األوقففاف  العبتتري اليهتتد ي فتتي الغتترب اإلستتفمي والالستتامح الاتتق، الالتتراثشففحالن، أمحففد:    -
 .م2116 ،1والشلون اإلسالمية، ط

 .م2119، 1، الرباط، دار أب رقراق للطبانة والنشر، طإلى العربيةم  الفينيقية ، مجم  الباري شحالن، أمحد:   -

الفلستتفة والعلتتدم اليهد يتتة فتتي أر  اإلستتفم،  راستتة فتتي تتتراث اليهتتد  فتتي الدولتتة اإلستتفمية  سففليم: تففاريوشعشففوع،   -
 .م2117، 1ط سلسلة اليهودية بأقالم يهودية، بريوت: دار ومكتبة بيبليون، بدون واصدصا األندلس، 

 .م1985 ،1، دار نامل الكتع، طاألسفار المقدسة قبل اإلسفمطعيمة،  ابر:   -
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لفج  فادق جفالل العظفم، ترهفة، إسفالم  ]قفدم الهفل والصلي  وض  اليهد  في القترون الدستطى بي كوهني، مار  ر:   -
  م.2117، كولونيا، بغداد: منشورات ا مل، ، معز ىلفاوي دية

 .م1983لتوزي ، ، الياهرة: دار الثيافة للنشر واأثر اب  رشد في فلسفة العصدر الدسطىاخلضريي، زينع حممود:   -

، املوسففونة املففوجزة يف جففزأيم، ا لففد الثففاين، اليففاهرة: دار مدستتدعة اليهتتد  واليهد يتتة والصتتهيدنية: بنبففد الوهففااملسففريب،  -
 .م2115، 2الشروق، ط

االابتات " ميالفة ضفمم كتفاب: المغترب "عندنا م  األنتدلس، عنتدنا فتي ترجمة مقال يهدشدعبف املنتصر، السعدية:    -
، منشفورات كليفة 141، سلسلة نفدوات ومنفا رات، رقفم ]تنسيع أمحد شحالن  شرقية في األافس والالصد  واأل يان

 . م2117، 1اآداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، ط

 .م2112، 1شركة قدمس للنشر والتوزي ، ط، بريوت: تلفيق صدرة ا ار في الاللمد مىن زياد:     -

الففدار الثيافيففة ، اليففاهرة:  قففدم لففج سففهيل زكففار نبففدام الشففامي ]رشففاد الاللمتتد  أصتتل  وتسلستتل  ون ابتت  مشعففون:مويففال،    -
 م.2114، 1للنشر، ط

، 2والتوزيففف ، ط، دمشفففع: دار التكفففويم للنشفففر ]زكفففار]قفففدم لفففج سفففهيل  الاللمتتتد  أصتتتل  وتسلستتتل  ون ابتتت مويفففال، مشعفففون:   -
  م.2115

 .م1971، 1، دمشع: دار اليلم، بريوت: دار الضياء، طاإلسرائيليات وأثرها في اال  الالفسيرنعنانة، رمزي:   -
اليفففاهرة: نففني للدراسففات والبحففوث اإلنسفففانية ، المعالقتتدات الشتتتعبية حتتدل األضتترحة اليهد يتتةيوسفف ، سففوزان السففعيد:   -

 .م1997، 1واالجتمانية، ط
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 الشباب لدى عينة من  السلبية رشادي لتحسني صورة اجلسمإ مجفاعلية برنا

 مبتوري األطراف مبدينة بنغازي

 عائشة سعيد محد امتوبلد.
  وعلم النفسالرتبية  قسم -اآلداب  كلية -جامعة بنغازي 

 مستخلص البحث

طنيراف مبتني ري اأالشنيبا  لنيد  عيةنية مني   السنيلبيةرة اجلسني  حتسني  وني   يف رشادينامج إبر هدف البحث إىل التعرف على فاعلية ي
املنيدددي   طنيراف السنييليةم  مبتني ري اأ (42)ضمت عيةة البحث و  ،اعتمدت الباحثة على املةهج التجرييبمبديةة بةغازي، حيث 

إىل جممنيني عت  هنيني زيعه  عشنيني ا يا ومت    انينيدي ،بطريقنينية  ااُختنيني و  اأطنينيراف الانينيةاعية" ونينيةاعة سنيني  "عنينيادة هيلينينيع املعنينيا   علنينيى مر نيني  إ
والربننيامج  ،ة للبحث مقياس و رة اجلس اواستخدم  يد (ميح وا 24على  مشلت  ال مةهما ،وجمم عة ضابطة جمم عة جتريبية)
درقنينيات  مت سنينيط بنيني   إحانينيا يةو نينيد ه ونينيلت نتنينيا ج البحنيث إىل وقنيني د فنينيرو   ات د لنينية   ،)إعنينيداد الباحثنينية(م   المهنينيارشنيادي  اإل
فنيرو  بني    ما ه قنيداجلس  لااحل اجملم عة التجريبية،   ملقياس و رة يف القياس البعديالضابطة اجملم عة اجملم عة التجريبية و  أفراد

وهشني  الةتنيا ج س و رة اجلس  لانياحل القينياس البعنيدي، ملقيا ديالقبل  والبع  القياس يفاجملم عة التجريبية  درقات أفراد مت سط 
                                                   .السلبية حتس  و رة اجلس  يف اإلرشاديإىل فاعلية الربنامج 

 The effectiveness of a counseling program to improve negative body image among 

amputated youth in Benghazi city. 

Abstract: 

A counseling program was conducted to improve negative body image among amputated 

youth in Benghazi city. A designed experiment was conducted on two groups: an 

experimental and control groups. A numbers of (24) lower- parts- amputated youth  were 

randomly  allocated equally to either the experimental  or the control group using a simple 

random sampling of (12) participants for each group.  Both groups were assessed on body 

image at baseline and immediately after the counseling program.  The results show main 

differences between the two groups. Those who were in the experimental group reported 
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improved body image compared to the controlled group. The results also show main effects 

of the counseling program among the experimental group between baseline and after the 

program. The study demonstrated that the counseling   program can have immediate effects 

on the participants body image. 

 تمهيدال 

حينيث إنسنيانية ونيعبة، وراءه أوضنياعا   ولذا ال ضع هنير  ،الشخاية الليبية البالد وهتديدخضع جمتمعةا اللييب حلر  ممةهجة لتقسي  
وهر نيت قرحنيى وإعا نيات  ،ميوي تية وهر ت مئات م  الةاس بالولدم للبةية التح ،والشهداء م  اإلوابات اآل فخلقت اأزمة 
س   نينينينينيوالةيدي نيالتيلينينينيع اجلسنينينيمسنينينيا ع ا مشنينينيا لها املختلينينينية منينيني  لنينيني –هعرضنينينيت للبنينينيد  النينينيي –وأونينينيبحت لنينينيذه اليئنينينية ، ناجتنينينية منينيني  البنينينيد

وأونينينيبحت هعنينياف منينيني  فقنينيدا  أقنينيني اء منيني  اجلسنينيني  ومنيني    فقنينينيدا   ،املتضنينيررة بشنينينياع مباشنينيرولنينينيى منيني  اليئنينينيات ماع  واملهنيني ، نينينينيوا قت
حتنيت ضنيغ م متعنيددة  ع  و ع  لك جيعع لؤ ء اأفراد يق ،سانيةنء على وعيد العمع أو العال ات اإلوظا ف حياهية أخر  س ا

 .وا  تاادية ،وا قتماعية ،والةيسية ،مةها الاحية

ويعيش الشخص ،  ق ء م  اجلس  ل   يقدا  شخص حمب   رض ل  اأفراد حيث يعترب فقدا  أييتع ويعترب البد م  أوعب ما
 .(م4122،القرا في ،Ross,1996) والقب ل انظر، وا  تئا  ،ساومةوالغضب وامل ، اإلناارباع مراحلها  مرحلة احلداد 

 الثنينيايوالتهدينينيد  اإلحسنينياس، فقنينيدا -لنيني   التهدينينيد اأول ف اثالثينيني االبنينيد يشنينياع هتدينينيد أ  (Johne Racy) اعتنينيربو نينيد 
 .(م4122،)القراو رة اجلس   يفحدوث خلع  ل -الثالث  والتهديد  ،فقدا  ال ظيية للطرف واجلسد

ويظهنير  لنيك  ،النيي هشنيغع بنيال  ثني  مني  الةنياسمني  اأمني ر الر يسنيية  (Kash,1990 كاش ) حسب اجلسم ويعد املظهر 
 ،التجار  أو اخلربات الشخايةىل هش  إ اليظهر والةظرة الداخلية ختتص بالتيث ات ا قتماعية للم اليالةظرة اخلارقية  يفقليا  
أطلني  عليني  علمنياء النيةي  مبنيا يسنيمى  منيا لني والةظنيرة الداخلينية مبعةالنيا ال اسنيع  ،يف ال ا نيعختتص باملظهر أو مبا يبدو عليني  الينيرد  الي

نر  أنيسنيةا بالطريقنية    أنةاأمهية بالغة   يوالتميي  ب  الةظرة الداخلية والةظرة اخلارقية يعترب  ،(م4122،)خوجةو رة اجلس  
 .(م4112،)الدسوقيالي يرانا هبا اآلخرو  

فتتعرض  ،ة حلادث أو بد أحد أعضاء اجلس أو نتيج خلق بسبب  ،اجلس  لعدم ا تمالاو د حيدث أ  هضطر  و رة 
قسدي ل  فقدا  للمادة اجلسدية هش ه  فيي ،اجلسدية يغ  ال حدة البي ل قية يةعا  على الا رة    ع ماالا رة للتغ ات أ

النينيذات  وإدرا ونيني رة اجلسنينيد  يففالتشنيني ه إىل هتدينينيد الانيني رة اجلسنينيدية للينينيرد،  وينينيؤد  لنينيذا إىل ونينيدمة نيسنينيية هنينيؤد  بنينيدورلا ،نيسنينيها
 وينير  الينيرد نيسني  مني  خنيالل مظهنير اميتني اقني ءمني  قسنيده  ير  الشنيخص اجلني ء املبتني ر حيث غالبا  ما ،بعد البد يظهر بعد فدة ما

عنينيدم  درهنيني  علنينيى التاينينيف منينيع هغنيني ات قسنينيده ينينيؤدي بنيني  ملشنينياالت نيسنينيية فنينيالبد   طرا  ونيني رة قسنينيده لنينيواضنيني ،اخلنينيارق قسنينيده 
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ينينينينينينير  هبنينينينينينيا  السنينينينينينيلبية النينينينينينيي يروننينينينينيني  بنينينينينينيةي  الانينينينينيني رة تقنينينينينينيد أ  اآلخنينينينينينيري ويع ،ةوغنينينينينيني  مرضنينينينينينيي ونينينينينيني رة اجلسنينينينينينيد مشنينينينينيني لة،قعنينينينينينيع  يفيسنينينينينينيال  
 .( (Schilder,1968نيس 

حتسنيني  وني رة اجلسنيني  السنيلبية لنينيد  عيةنيات  تلينينية   يف والعالقينيةاإلرشنينيادية  نيد بيةنينيت العدينيد منيني  الدراسنيات فاعلينينية النيربامج و 
 روزين) ودراسة، (2891Butters&Cash: بوترز وكش ) ودراسة ،(م4122:خوجة)دراسة  ،(م4112:العزاوي) دراسة 

  جمتمعةنيا اللينييب  نير بيحنيداث رالةنية مني  أ ونظنيرا   ،Stromer) 5991:ساترومر) ودراسة KRosen et al ) 5991 :وآخرون
لتحسنيني  ونيني رة اجلسنيني  السنينيلبية  إرشنينياديةلنينيذا فنينيةح   اقنينية لنينيربامج  ،املبتنيني ري  زاد منيني  عنينيدد ممنينيا اإلرلابينينيةالانينيراعات ضنينيد اجلماعنينيات 
 لذه املرحلة احلرقة.   يتخط ا للمبت ري   ا قتماعية  واملؤازرةوهقدمي املساندة الةيسية 

ول  و رة اجلس  و ييية حتسنييةها لنيد   ،الاحة الةيسية يفهسليط الض ء على متغ  مه   حثةوم  خالل  لك رأت البا
 - اآليت  يففئة م  مبت ري اأطراف م  الشبا  وهتحدد مشالة البحث 

 مشكلة البحث

  اآليت الر يس التساؤل  يفهتلخص مشالة البحث 

األطااراب بمدي ااة  الشاابشم مبتااوريصااورا المسااس الساالبية لاادن يي ااة ماان  اإلرشااش ي لتحسااينمااش فشيليااة البر ااشم   -
 ب غشزي؟

 ولإلقابة ع  لذا التساؤل طُرح سؤا   فرعيا  على الةح  التايل 

لع ه قد فنيرو   بني  مت سنيط  درقنيات اجملم عنية التجريبينية واجملم عنية الضنيابطة يف القينياس البعنيدي ملقينياس وني رة اجلسني   -
 ؟رشادي(اإل)بعد هطبي  الربنامج 

 لع ه قد فرو  ب  مت سط  درقات اجملم عة التجريبية يف القياس  القبل  والبعدي ملقياس و رة اجلس ؟ -

 البحث هدب

اأطنيراف مبديةنية  مبتني ريالشنيبا  لنيد  عيةنية مني  السنيلبية حتسني  وني رة اجلسني   يف إرشنيادي فاعلية برنامجيهدف البحث إىل معرفة 
 .بةغازي
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 أهمية البحث

  اآليتهرقع أمهية البحث إىل 

 و ينيف أ  ظنيروف البنيد أمهينية،يف حد  اهتا أ ثر املراحنيع متثع  اليمرحلة الشبا   ول البحث  يتةاولا اليأمهية املرحلة العمرية  -
حتد م   الي اإلعا ةيشعر فيها الشبا  مبد   س ة  اليأهنا املرحلة  أي حياه ، وا رهبا  يفبالةقص والعج  وعدم الاياءة  هشعره
 .وا ستقالل با نطال مرحلة عمرية هتمي   يفحريت  

اإلعا ة احلر ية على وقني   و ويبشاع عام  ،اخلاوة ا حتياقات يف ا لتمام برعاية  وياملعاورة  لالجتالاتمسايرة البحث  -
 منيني  الشنينيبا إىل إونينيابة عنينيدد  بنيني   تدامينينية أدر بنيني  جمتمعاهةنينيا العربينينية بيحنينيداث منينيع ه اينينيد عنينيددل  نظنينيرا  ملنينيا متنيني وخا ونينيا   اخلانيني  ،

 بالبد.

 يفخللني  ال ينية السنيليمة وغني  السنيليمة  اأساسيعد مبثابة  الذيفالبحث يتةاول و رة اجلس   البحث،الذي يتةاول   أمهية املتغ  -
 ظروف بعيةها.

 حينيث   ،ا حتياقات اخلاونية للني  مني  دراسنية لنيذا اجلاننيب  ويجمال  يفأ  أدبيات البحث -حد علمها على-هر  الباحثة  -
قدينيدة إىل  إضنيافةستسير عة  مني  نتنيا ج يعتنيرب  فإ  ما وبالتايل ،البيئة احمللية بشاع خا  هتةاول لذا امل ض ع يفه قد دراسات 

 .العلم اجملال 

جمال التيليع و ذلك مؤسسنيات الدولنية مني  أقنيع التعنياو  منيع  يف يف استيادة العامل أ  لذا البحث أمهية هطبيقية متمثلة   ما -
 للرفع م  مست   الاحة الةيسية. وال   ف على احتياقاهت  وهقدمي اخلدمات العالقية والتيليلية ،لذه اليئة

 حدو  البحث 

املدددي  على مر    السيلية،مبت ري اأطراف م  الشبا    ادي عيةة  ول  ،بالعيةة املستخدمة في  احلايلالبحث  يتحدد
 منيا يتحنيدد البحنيث بنياأدوات املسنيتخدمة  ،م7102لعنيام  بةغازيمبديةة اأطراف الاةاعية " وةاعة هيليع املعا   "  س  إعادة
 مت استخدامها لتحليع البيانات. الي اإلحاا يةواأساليب  في 

 إجرائيش شالبحث وتحديده شتتعريف مصطلح

سنيه  وه ،وني رة  لةينية يا هننيا الينيرد أو عقلني ع  ها ر  عبارة” -بيهنا   (م2882:وال يشل  كفشفى)   يعرفهاالمسس صورا-1
الشخانينيية  يفونيني رة اجلسنيني  هنينيؤثر هنينييث ا   بنيني ا    منينيا أ  وم ا نينيف، أحنينيداث يتعنينيرض لنيني  منيني  خنينيالل منينياالينينيرد منيني   ها يةهنينيا خنينيربات يف

 .اجيابية د ها   سلبية أو  قسم ، اليرد م  اجتالات حن  ن  يا وما وهط رلا،
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 مقياس و رة اجلس  م  إعداد الباحثة. يتحاع عليها أفراد العيةة على اليإقرا يا بيهنا الدرقة  السلبيةو رة اجلس   هتحددو 

أو احلرو  أو  أو اجلراحةحالة ماتسبة ناجتة ع  فقد أحد أطراف اجلس  بسبب اإلوابات أو اأمراض  "بين ويعرف -  البتر-4
      .(Rains,1995) أطراف "   دة رضيع بدو  أحد غيا  أحد اأطراف أسبا  خلقية  

مع علنينيى بنينيد تويشنينيأو للطنينيرف  معنينيا   إلحنينيدامهاويانيني    السنينييلية اأطنينيرافالنينيذي  فقنينيدوا  الشنينيبا -بنينييهن   قرا ينينيا إالبنينيد حنينيا ت رف هعنينيو 
 اإلرلابية.ضد اجلماعات نتيجة احلر  و لك  بد اليخذ أو الر بة،عةد مست   أو  الر بةحتت أما و ذلك بد السا   القدم،

لتقنينينيدمي اخلنينينيدمات  علمينينينية،ضنينيني ء أسنينيني   يفبرننينينيامج  طنينينيط منينينيةظ  "بيننينيني   (288: م4112:زهاااران)عرفنينيني    اإلرشاااش ي البر اااشم -3
 .لةيس والت اف  ا الس يحتقي  الةم   يفهبدف املساعدة  مجاعة، وأاملباشرة وغ  املباشرة فرداُ  إلرشاديةا

حتسني  ونيني رة اجلسنيني  السنينيلبية  يفهسنينيال   النينيي واأسنينياليب اإلرشنياديةاليةينينيات  ضنيني ء جمم عنينية مني  يف إقرا ينيا اإلرشنينياديوحينيدد الربننينيامج 
  .وفقا  للةظرية السل  ية املعرفية

 الخلفية ال ظرية

 Body Image المسس اصور  -2

ية هعتمنيد فا رة اجلس  خنيربة شخاني ل ، ع   ييية إدرا  اآلخري  هباعتقادهقد   ةهلك الا ر  عقل ،يف و رة ع  نيس  لاع فرد 
 اجلسنيني  أفانينيار منينيا هشنينيمع ونيني رة  أنيسنينيه ؟،و ينينيف ينينيدر     أقسنينيامه ؟و ينينيف ينينيدر  اأشنينيخا   ؟علنينيى  ينينيف ينينير  الينينيرد نيسنيني 
سنيني   ات طنينيابع فانيني رة اجل، نظنينير الةنينياس عنيني   اهتنيني  اجلسنينيمية وقهنينية-بيهننينيا  عنينيرف ونيني رة اجلسنيني   منينيا هُ   ،ومشنينياعر وهانيني رات النينيذات

 وفسي ل ق . ونيس ، اقتماع ،

مظهنيره اخلنيارق   يف لةية وعقلية يا هنا اليرد ع  قسم  سني اء  و رة” -بيهنا   و رة اجلس  (412: م4112:شقير)رف ويع  
 د يااحب  لك م  مشاعر  وما  ياءه ، اأعضاء وإثبات و دره  على ه ظيف لذه املختلية، ناه  الداخلية وأعضا   ما يفأو 
 ."سالبة ع  هلك الا ر الذلةية للجس  م قبة أو اجتالاتأو 

 البةينيا ،الني ظيي  لنيذا و ينياءة اأداء  اجلسنيمايةني  الذلةينية للينيرد عني  ها ي الاني رة” -بيهنا   (242: م4112:الشبراون) ويعرفها
 ال ظييينية للجسني  للجس ، والاياءةالعام  للجس ، والشاعوهةاس  لذه اأق اء  اجلس ،شاع أق اء   هتحدد لذه الا رة بع امع

 لا رة اجلس ". واجلانب ا قتماع 
 ،)م7002:)يبدالسااتشرالم نينينينينينينيوأقهنيني ة اإلع واأ نينيرا ولةنينيا  ع امنينيع متعنينيددة هنينيؤثر علنينيى سنيني  ونيني رة اجلسنيني  مةهنينيا اجلنينية  واآلبنينياء 

 .((Stacy,2000 (،م7002:فرغلى
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 صورا المسس أبعش  -

   ا يت (4118)القشضى:يف  ما وردت قسي  و رة اجلس  إىل ثالثة أبعاد   ا  ه         

 Perceptual Body Image صورا المسس المدركة .2

 .ومعرفة اليرد ع  شاع وحج  ووز  قسم  ومظهره وأق اء قسم  يتعل  بتا ر  ع ما  ول     

 Emotional Body Image صورا المسس اال فعشلية .2

 .املدر  م  حيث الرضا وعدم الرضا مشاعر وأحاسي  ومعتقدات واجتالات اليرد حن  و رة قسم  ول    

  Social Body Image صورا المسس االجتمشيية .3

 قسنيم ، ووقهنينيةمنيد  القبني ل ا قتمنياع  خلانيا ص الينيرد اجلسنيمية وشنياع وحجني  ووز  ومظهنير وأقني اء وحر نية  ولني 
 نظر اآلخري  وها راهت  ومد  هقبله  ل .

 يالمشت ضعف الرضش ين صورا المسس  -

  يفعالمات وأعراض لضعف الرضا ع  اجلس  متمثلة  عدة (Phillips :2004 سبفيل)حدد 

 املقارنة املتاررة لعيب مظهره املدر  مع املظهر لد  اآلخري . -

 وغ لا م  السط ح العا سة. املرآة يفاليحص املتارر ملظهر اجل ء احملدد م  اجلس   -

  .الب  أو القبعات أو اليدي العيب املدر  بامل هغطية -

 .الي  ا  فيها  شف العيب املدر  ا قتماعيةجتةب امل ا ف  -

 .الذي في  عيب م  اجلس القراءة امليرطة ع  اجل ء  -

 .لساعات إمامهاال   ف  جتةب املرايا أو -

 .اللم  املتارر للعيب املدر  -

  .اجلس غ  املرغ   م    ياس اجل ء -

 .(4112:)العزاوي اإلحساس بالقل  -
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  Amputationالبتر -4

 يفيانيني   البنينيد  فغالبنينيا منينيا ،انتشنينيارل  ختتلنينيف منيني  جمتمنينيع إىل آخنينيراأفنينيراد املبتنيني ري  ولانيني  نسنينيبة هعنينياف أغلنينيب اجملتمعنينيات منيني  وقنيني د 
ولا  يتميني  اجملتمنيع اللينييب صا ونيية واجلراحة أو أسبا  خلقية،  ،واأمراض ،واحل ادث ،اإلوابات -يرقع أسبا  اجملتمعات 

نتيجنية  ،للينييباجملتمنيع ا يفمتنير هبنيا بالدننيا  أدت إىل ظهني ر لنيذه الشنيرحية  النييالع امع املؤدية للبد و لك بسنيبب اأحنيداث الرالةنية  يف
واجملتمع عامنية خاوة يد  هيث ات على اأفراد  وم  املتعارف علي  أ  البد ،وانيجار األغام  وهدم  املةازلللحر  ضد اإلرلا  

 .ا قتماعيةاملشا ع الةيسية والاحية والتغ ات  - ومةها

استئانيال ولني  عبنيارة عني   عمنيره،مرحلنية مني  مراحنيع  أي يفحتنيدث للينيرد  اجلسنيم مني  العجني   حالنية” -بين   ويع رف البد 
يباااااد يلاااااى و )" متةعنينينينيني  اإلونينينينينيابة منينينينيني  القينينينينينيام ب ظييتنينينينيني  النينينينينيذيأو لتحسنينينينيني  أداء العضنينينينيني   حياهنينينينيني ،قنينينينيني ء منينينينيني  أقنينينينيني اء قسنينينينينيم  إلنقنينينينينيا  

 (.م2881الهش ي:

 أ واع البتر -

أ ثر أو  أوأوبع القدم  بد قدم أوبد ال ويشمع على للطرف  معا   أوإلحدامها ويا    بد لألطراف السيلية م  البد ي قد ن عا 
 الر بة أو بنيد اليخنيذ أو الر بة أو عةد مست   تنينينينيحت يا   البد حيث و ذلك بد السا  بي مل ، بد مةتاف القدم أو بد القدم

 .   لألطراف العل يةنينينينينيم  البد ويا خرآ ولةا  ن عفاع احل ض، 

 أسبشم البتر  -

  يف (Tierney,2006)وجيملها لى بد اأطراف السيلية احلديث ع سةقتار

 .واجللطات ،والتهابات العظام ،وأمراض اأوعية الدم ية ،اأمراض ومةها مرض السار -
 .خلقية إعا اتبد ناهج ع   -
 .حلرو  واحل ادثا -
  .اجلراحة -

مسنيات  اجلنية ، العمنير،-أمههنيا  د مد  هيث  البد على املبت ري  ومد  هانيييه  منيع وضنيعه  اجلديني دولةا  عدة ع امع ومتغ ات حتد
 .(م4122،القرا)حتمع اأمل  وا قتماع ، الةيس الدع   املرونة، الشخاية،
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 تأثير البتر يلى األفرا  -

فتتنينييثر مجينينيع اجل اننينيب احلياهينينية للينينيرد  عامنينية،وعلنينيى اجملتمنينيع  خاونينية،قتماعينينية وقسنينيدية علنينيى املبتنيني ر نيسنينيية وا اإ  عملينينية البنينيد هنينيد  آثنينيار 
 -ومةها  

 -يف  الةاحية ال قدانية واملتمثلة  -0

  .بعد الادمة ظه ر اضطرا  ماو  بالظل ،الشع ر  والع لة،والشع ر بال حدة  اأما ،عدم 

  .الةاحية اجلسمية -7

  .مراض السيا س ماهيةواأ املةاعة،وضعف  اجللدية، ا لتهابات

  .اآلخري  وا عتماد على عمقا (،امليالي  الديةية )وهابح أ ثر  يفوهغ   بال  ت،اإلحساس  السلبية، وفقدا  الةاحية املعرفية -3
و لة  اليرعية،واإلسقام على اجملم عات  امليرطة،واحلساسية  ا نسحا ، والع لة و اليردية،عات امليع إىل اجلماالةاحية السل  ية  -4

 .(Arcel,etel :1988) واإلحساس أن  م اط  م  الدرقة الثانية ا قتماعية،العال ات 

 الدراسشت السشبقة   

جمتمعةنينيا العنينيرم عامنينية واحمللنينيى خاونينية فقنينيد  يفعلنينيى املسنينيت   البحثنيني   اهننينيأ إ  اجلسنيني ،ت عدينينيدة هةاولنينيت ميهنيني م ونيني رة لةنينيا  دراسنينيا    
 ،ختدم فئة مبتني ري اأطنيراف اليهةاولا لألساليب والربامج اإلرشادية املختلية  يفلذه اأ اث مقلة  أ -الباحثةحدود عل   يف-وُقد

 اإلرشنينياديةبعينينيد ميهنيني م ونيني رة اجلسنيني  و نينيذلك النينيربامج  هةاولنينيت منيني   رينينيب أو النينييه الدراسنينيات وسنيني ف هتةنينياول الباحثنينية قانبنينيا  منيني  لنينيذ
   اآليتعرضها  إعداد املقياس والربنامج املقدح وسيت   اإلطار الةظري أو يفمةها س ء  ا ستيادةمت  ، اليلتحسية والعالقية 

 يفلدفت إىل معرفة مد  فاعلية برنامج ماثف للعالج املعريف السل     :(2891Butters & Cash:بوترزوكش  )  راسة -2
مجيع أفنيراد العيةنية يعنيان   تطالبة و ان 44ها نت عيةة البحث م  س  لد  عيةة م  طالبات اجلامعة، حيث حتس  و رة اجل

 أسنيابيع اسنيتمر ملنيدة سنيتة اعالقيني امت هقسنييمه  إىل جممني عت  إحنيدامها جتريبينية هلقنيت برناجمني ،اجلسنيم  م  عدم الرضا ع  املظهنير
 نينييداة   واسنينيُتخدم ،ضنينيابطة مل هتلنيني  أي عنينيالجأمنينيا اجملم عنينية الثانينينية فااننينيت  منينيدة  نينيع مةهنينيا سنينياعة ونانينيف، أسنينيب عياب ا نينيع قلسنينيت  

عنية التجريبينية لانياحل القينياس وأظهرت الةتنيا ج وقني د حتسنييةات دالنية لاني رة اجلسني  بالةسنيبة للمجم   ،للدراسة مقياس و رة اجلس 
 .البعدي

يعنيان   مني   فنيرداُ  22ما نة مني   على عيةة السل    املعريفاستخدم العالج  :(Rosen  etal 5991:روزين وآخرون) راسة  -4
واشنيتمع الربننيامج علنيى  ،جمم عنية ضنيابطة (41)، م عنية جتريبينيةجم (41)اضطرا  هش ه و رة اجلس  مت هقسيمه  إىل جممني عت  

وأظهنيرت الةتنيا ج  ،مت هطبيني  مقينياس مقنية  لاني رة اجلسني و  ،اجلسني  املختلنية اعت  لتحسني  وني رةمثا  قلسات مدة  ع قلسة سني
 بالسعادة الةيسية. اهلقت العالج وأوبح ا أ ثر شع ر  اليحتس  و رة اجلس  التقييمية للمجم عة التجريبية 
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و رة  اضطرا عالج  يف السل    املعريفم  فاعلية العالج  لدفت إىل التي د  (5991Veale etal :فيلى وآخرون) راسة  -4
 عالقني خضنيعت لربننيامج  النييمريضنيا   ثلني   اجملم عنية التجريبينية  (22) ها ننيت عيةنية البحنيث مني  ،اجلس  لد  عيةة م  املرضنيى

بيةمنيا اجملم عنية الضنيابطة متثنيع  ،منيدة  نيع مةهنيا سنياعة ،عشنير أسنيب عا  ب ا نيع قلسنية واحنيدة أسنيب عيا   اثني سنيتمر ملنيدة سل   ، ا معريف
حنيدوث  وأظهرت نتنيا ج القينياس البعنيدي ،اجلس واستخدم  يداة للدراسة مقياس و رة  ،سجل ا يف  ا مة ا نتظارلذي  املرضى ا

عنينينيالج اضنينينيطرا  ونينيني رة  يف السنينينيل    املعنينينيريفوهؤ نينينيد لنينينيذه الةتنينينيا ج فاعلينينينية العنينينيالج ، منينينيد  الرضنينينيا عنينيني  ونينيني رة اجلسنينيني  يفحتسنينيني  دال 
 .اجلس 

 
يف حتسنينيني  ونينيني رة  السنينينيل    املعنينينيريفلنينينيدفت إىل التعنينينيرف علنينينيى منينينيد  فاعلينينينية العنينينيالج   (مStromer 5991: ساااترومر)  راساااة -2

واسنيتخدمت  نييداة  ،ميح ونيا   (242)وجمم عنية ضنيابطة   امهنيا  ميح ونيا   (241)واستخدمت جمم عنية جتريبينية   امهنيا  اجلس ،
إلفنينينيراد اجملم عنينينية  وأظهنينينيرت نتنينينيا ج القينينينياس البعنينينيدي ،مقينينينياس القلنينيني  املنينينيرهبط بانينيني رة اجلسنينيني و  ،هشنينيني ه ونينيني رة اجلسنينيني للدراسنينينية مقينينينياس 
حتسنينيني  ونينيني رة  يفة الربننينينيامج ولنينينيذا يبنينيني  فاعلينينينيمعنينينيدل القلنينيني  املنينينيرهبط بانينيني رة اجلسنينيني  واخنينينينياض  ،ونينيني رة اجلسنينيني  يف التجريبينينينية حتسنينينيةةا

 اجلس .
 

 
املت سنينينيطة واختبنينينيار ملرحلنينينية لتقبنينينيع ونينيني رة اجلسنينيني  لنينينيد  طالبنينينيات ا لنينينيدفت إىل بةنينينياء برننينينيامج إرشنينينيادي :(م4112:العااازاون) راساااة  -2

 أسابيعستة استمر  هلقت برناجما إرشادياإىل جمم عت  جتريبية  بالتساوي هقسيمه طالبة مت  (21)ضمت عيةة البحث ، فاعليت 
واسنينينينينينيُتخدم  نينينينينينييداة للدراسنينينينينينية مقينينينينينينياس ونينينينينيني رة اجلسنينينينينيني   إرشنينينينينينيادي،مل هتلنينينينينيني  برننينينينينينيامج ضنينينينينينيابطة جمم عنينينينينينية و  ،أسنينينينينينيب عياب ا نينينينينينيع قلسنينينينينينيت  
 لااحل اجملم عنية التجريبينية ممنيا يف القياس البعديوأظهرت الةتا ج وق د فرو  ب  اجملم عت  التجريبية والضابطة  (،إعداد)دوقا 

 هقبع و رة اجلس . يف املعد فاعلية اإلرشادييدل على أ  للربنامج 
 

لتحس  ميه م الذات لد  عيةة م  مبت ري اأطنيراف واختبنيار  لدفت إىل إعداد برنامج إرشادي  (م4112:شعبشن ) راسة  -2
متسنينياويت  منيني عت   سنينيمت إىل جم ،مبتنيني ري اأطنينيرافمنيني  املنينيرالق   (42) ما ننينية منيني  عمدينيني بطريقنينية  واُختنيني ت العيةنينية فاعليتنيني ،

مني   وبرننيامج إرشنيادي اأطراف،ميه م الذات لد  مبت ري  واسُتخدم  يداة للدراسة مقياس وجمم عة ضابطة( جتريبية،جمم عة )
ومةهنيا ميهني م النيذات  أبعنياده،حتسني  ميهني م النيذات بانيع  ا ج إىل فاعلينية الربننيامج اإلرشنيادي املعنيد يفإعداد الباحثة وه ولت الةت

 اجملم عة التجريبية(. أفراد) اجلسمية لد  مبت ري اأطراف
 

هعني    ،و رة اجلس  لد  حا ت البد بعد احلر  على غ ة يفوم  ألدافها التعرف على اليرو    (م4118)القشضي: راسة  -1
واسنينيُتخدم  نينييداة  فنينيردا ، (751ضنينيمت عيةنينية الدراسنينية )(، منينيدة اإلونينيابة البنينيد،سنينيبب  البنينيد،ننيني ع  ا قتماعينينية،احلالنينية  الةنيني ع،ملتغنيني  )
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 ملتغني  منيدة اإلونيابة بيةمنيا  اجلسني  هعني   وني رة  يفه قنيد فنيرو  بين   وبيةت الةتا ج الباحثة،مقياس و رة اجلس  إعداد  للدراسة
 .اأخر و رة اجلس  هع   للمتغ ات  يفه قد فرو  

 
  ويحتسنيني  ونيني رة اجلسنيني  لنينيد  فئنينية  يفومنيني  ألنينيدافها التعنينيرف علنينيى أثنينير الربننينيامج الرياضنيني  املقنينيدح  :(م4122:خوجااة) راسااة  -9

مت هقسنينييمه   ،السنينييلى الةانينيي النينيذ  ر املانينياب  بالشنينيلع  منيني  (41) واشنينيتملت عيةنينية البحنينيث علنينيى حر ينينيا ،اخلاونينية  ا حتياقنينيات
 اجلسني ، نييداة للدراسنية مقينياس وني رة   واسنيُتخدم التجرييب،املةهج واعتمد الباحث على  وضابطة،إىل جمم عت  جتريبية  بالتساوي

و د ه ولت الةتا ج إىل فاعلية الربنامج املقدح لتحس  و رة اجلسني  للمجم عنية التجريبينية  الباحث،لربنامج املقدح م  إعداد وا
 .البعديلااحل القياس 

 
 

لنينيدفت إىل التعنينيرف علنينيى خنينيربة البنينيد الانينيادمة واسنينيداهيجيات التاينينيف وعال تهمنينيا بقلنيني  املنيني ت لنينيد   :(م4122:را)الفاا راسااة  -8
 ا،دفر  24ا نت عيةة البحث م  وه على غ ه وبعض املتغ ات الد  غرافية  اأخ ة، بعد احلر  حا ت البد )العل ية والسيلية(

ومني  نتا جهنيا عنيدم وقني د  ،واستخدم  يداة للدراسة مقياس اخلربات الاادمة ومقياس اسداهيجيات التايف ومقينياس  لني  املني ت
واملسنيت    ،واحلالنية ا قتماعينية ،هعني   للعمنيراأطراف درقات خربات البد الاادمة لد  مبت ري  يف إحاا يةفرو   ات د لة 

 .ةالسيلي اأطرافلبد لد  مبت ري وطبيعة حالة ا ،ومست   الدخع الشهري ،التعليم 
 

 م شقشة الدراسشت السشبقة

  راساةو ،(Butters&Cash 5912:باوترز وكاش )  راساة فيني  العيةنيات يفلسنيابقة اهضنيح هةني ع عرض الدراسنيات ام  خالل 
روزياااااان وآخاااااارون )  راسااااااة اننينينينينينيت العيةنينينينينينيات منينينينينيني  طلبنينينينينينية املرحلنينينينينينية اجلامعينينينينينينية واملت سنينينينينينيطة بيةمنينينينينينيا  ا تانينينينينينيرت   ( م4112:العاااااازاون)
:2882(Rosen et al،  5991:فيلى وآخارون )و راسة (Veale et al شاعبشن) راساة حني   اننيت  يف ،علنيى املرضنيى 
وىف  ،علنيى مبتني ري اأطنيراف (م4122:را)الفاو راسة ، (م4122:خوجه) و راسة، (م4118)القشضي:و راسة ، (م7115 

سنيني اء  -غلنينيب الدراسنينيات السنينيابقة  منينيا هنينير  الباحثنينية أ  أ  ،اأطنينيرافيتةنينياول عيةنينية منيني  مبتنيني ري  النينيذي احلنينيايل لنينيك هتينيني  منينيع البحنينيث 
 كدراساااااااااةحتسنينينينينينينينيني  ونينينينينينينينيني رة اجلسنينينينينينينينيني   يفوالعالقينينينينينينينينينية بيةنينينينينينينينينيت فاعليتهنينينينينينينينينيا  اإلرشنينينينينينينينينياديةللنينينينينينينينينيربامج  املسنينينينينينينينينيتخدمة –الغربينينينينينينينينينية  أوالعربينينينينينينينينينية 

 :فيلااى وآخاارون) راسااة و، Rosen et al) 5991:نو روزياان وآخاار )و راساة  ،(5912Butters &Cash:بوترزوكاش )
5991(Veale et al،  5991:ساترومر راساة )و(Stromer،  (م4112:شاعبشنو  راساة ) ،(م4112:العازاون) راساة، 

 :روزياان)  راسااةقلسنينية ماعنينيدا  24لنينيذه الدراسنينيات غلنينيب أ يف اإلرشنينياديةو نينيا  عنينيدد اجللسنينيات  ،(م4122:خوجااه)و راسااة 
(Rosen et al 1995 ، مني  سنياعت  إىل  أعنيالهالدراسنيات السنيابقة  يفواسنيتغر  زمني  اجللسنيات إرشنيادية قلسنيات  9هضنيمةت
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والنيني م  احملنينيدد للجلسنينيات حينينيث  اإلرشنينياديةمنينيع اغلنينيب الدراسنينيات السنينيابقة منيني  حينينيث عنينيدد اجللسنينيات  احلنينيايلويتينيني  البحنينيث  ،سنينياعة
 .واحدة قلسة زم   ع مةها ساعة 24على  احلايلالبحث  يف اإلرشاديهضم  الربنامج 

 فروض البحث 

 - يل    ا  وياغة اليروض  ما و ذلك الدراسات السابقة احلايلالبحث  أدبياتم  خالل استعراض 

ملقينياس وني رة  البعنيديالقينياس  يفالضنيابطة اجملم عنية ب  مت سط  درقنيات اجملم عنية التجريبينية و  إحاا يةه قد فرو   ات د لة  -
 اجلس  لااحل اجملم عة التجريبية.

ملقينينياس ونيني رة اجلسنيني   والبعنينيدي القبلنيني القياسنيني   يفبنيني  مت سنينيط  درقنينيات اجملم عنينية التجريبينينية  إحانينيا يةه قنينيد فنينيرو   ات د لنينية  -
 .البعديلااحل القياس 

 

 البحث إجراءات

مع مقياس  بل  وبعنيد   ضابطةاستخدمت الباحثة املةهج التجرييب بتامي  جمم عت  إحدامها جتريبية واأخر   م ه  البحث: -أ
اأطنيراف مبديةنية  مبتني ريالشنيبا  مني   لنيد  عيةنية السنيلبيةلتحس  و رة اجلس   و لك ملعرفة فاعلية برنامج إرشادي مةهما،لاع 

 .ي ضح التامي  التجرييب التايلبةغازي واجلدول 

 ( 2جدول)
 التصميس التمريبي

 القيشس ريقةاالط القيشس ويةامماالم

 البعدي طب  علي  الربنامج  بل  جتريبية

 البعدي مل يطب  علي  الربنامج  بل  ضابطة

  

 البحث ممتمع -2

 اأطنينيراف الانينيةاعيةإعنينيادة هيلينينيع املعنينيا  "  سنيني  ونينيةاعة املنينيدددي  علنينيى مر نيني   اأطنينيرافمبتنيني ري  منيني  الشنينيبا يتانيني   جمتمنينيع البحنينيث 
 .حالة (222) والبالغ عددل  م4121لعشم "
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 يي شت البحث -4

اأطراف السيلية املدددي  على  مبت ريم  ميح وا  (29) م ا ستطالعية ها نت عيةة البحث  :االستطالييةيي ة البحث  -أ
اُختنيني وا  (42-42) منينيا بنيني  أعمنينيارل مبديةنينية بةغنينيازي هراوحنينيت  " اأطنينيراف الانينيةاعيةونينيةاعة  سنيني   املعنينيا   "هيلينينيع  إعنينيادةمر نيني  

والتي د  ،التي د م  ود  وثبات مقياس و رة اجلس  )إعداد الباحثة( أقعومت حتليع استجابات لذه العيةة  ،بطريقة عش ا ية
علنينينيى لنينينيذه العيةنينينية لغنينينيرض -املعنينينيد منينيني   بنينينيع الباحثنينينية -طبنينيني  الربننينينيامج اإلرشنينينيادي  منينينيا التعليمنينينياتمنينيني  وضنينيني ح عباراهنينيني  وسنينينيه لة فهنينيني  

خنينيالل   نينيد ه اقنيني  الباحثنينية النينييوالتعنينيرف علنينيى الانينيع بات  فنينيراد العيةنينية،متهنينيا أعنيني  منينيد  وضنيني ح حمتنيني   اجللسنينيات ومال الاشنينيف 
 هطبي  الربنامج. 

 
طراف م  الشبا  مبت ري اأ (22)م   د ية(مرحلة التطبي  اأوىل )املب يف احلايلها نت عيةة البحث  يي ة البحث األسشسية: -ب

الشنينينيبا   وبعنينينيد ا نتهنينينياء منينيني  التطبينينيني  مت اختينينينيار ،البياننينينيات اأولينينينية اجلسنينيني  واسنينينيتمارةلقنينينيد طبنينيني  علنينينييه  مقينينينياس ونينيني رة و  ،السنينينييلية
وممنيني  هةطبنيني  علنينييه  الشنينيروم  –ال سنينييط  أعلنينيىالنينيذي  هقنينيع درقنينياهت   –املتحانينيل  علنينيى درقنينية مرهيعنينية علنينيى مقينينياس ونيني رة اجلسنيني  

 يف احملددة م   بع الباحثة واملتمثلة 
 

 .على مقياس و رة اجلس مرهيعة املتحال  على درقات  الذ  ر -

 .اأطراف السيليةن ع البد،  -

 . (ولي  نتيجة اإلوابة ببعض اأمراض (اإلرلا متر هبا بالدنا )احلر  ضد  الينتيجة اأحداث  اإلوابةسبب البد ) -

 مااحبة. أمراض أيةوم   احلر ية،اأخر  غ  العيةة م  اإلعا ات  أفرادخل   -

 .والتعليم  وا قتماع  ا  تااديالعيةة م  ني  املست    أفراد -

 ا   الذيالتغ   أ وللتي د م   ،وفقا  لشروم معيةة لتحقي  التجان  ب  اجملم عت  التجريبية والضابطةامليح و  ومت اختيار 
 مرحلنينية يفوبنينيذلك ضنينيمت العيةنينية  ،الربننينيامج اإلرشنينياديا سنينيتيادة منيني  ة نتيجنينييانيني    لنينيد  امليح ونيني أ  يطنينيرأ علنينيى ونيني رة اجلسنيني  

ونيني رهتا الةها ينينية  يفالعيةنينية  أونينيبحتوبنينيذلك  ،الث حنينيا ت مل هةطبنيني  علنينييه  الشنينيرومميح ونينيا مت اسنينيتبعاد ثنيني (41)التطبينيني  الثانينينية 
ل  بطريقة مت اختيار  (44-42) ما ب  أعمارل ميح وا م  مبت ري اأطراف السيلية هراوحت  (42)هض  ، )العيةة اأساسية(

عليه  الربنامج طب   ميح   (07)جملم عة التجريبية وضمت ا اأوىلىل جمم عت   د مت ه زيع العيةة بطريقة عش ا ية إو  ، ادي 
 .مل يطب  عليه  الربنامج اإلرشادي اميح و (24)ضمت والثانية اجملم عة الضابطة  ،اإلرشادي
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هطبيني   يفالبنيدء  اجلسني   بنيعلقينياس القبلني  ملقينياس وني رة ا يف "التجريبينية والضنيابطة "التاافؤ ب  أفراد اجملمني عت  ومت التحق  م    
 .ي ضح  لك (4والمدول ) U) ويت يمشن ) اختبار باستخدامالربنامج 

 (4) جدول
 المسس لمقيشس صورا القبليالقيشس  فيالفروق بين الممموية التمريبية والممموية الضشبطة 

 مستون الداللة U Z ممموع الرتب متوسط الرتب العد  المممويشت

 023.51 03.35 07 التجريبية
 غ  دال 7..1 07.51

 023.51 03.34 07 الضابطة

 

ملقينياس وني رة اجلسني  ممنيا يؤ نيد  القبلني القينياس  يفبني  اجملمني عت  التجريبينية والضنيابطة  ايتضح مني  اجلنيدول السنياب  أنني  مل هظهنير فرو ني

مجعنينيت  النيي (ا  تانينياديو ا قتمنياع  واملسنيت    التعليمنيني )العمنير واملسنيت    اجملمنيني عت  يفوللتي نينيد مني  جتنيان   هانيافؤ اجملمني عت 

ي ضنيح  (4)والمادول  U)ماشن ويت اى)مت اسنيتخدام اختبنيار  البشحثة( إيدا )اأولية م  خالل استمارة البيانات  عةه املعل مات 

 . لك

 (4جدول)
 بعض المتغيرات فيالممموية التمريبية والممموية الضشبطة  أفرا  رجشت  فيالفروق 

 الممموية
 

 المتغيرات

 قيمة 24=الضشبطة ن 24التمريبية ن=
U 

 

 قيمة
Z 

 

مستون 
متوسط  الداللة

 الرتب
ممموع 

 الرتب
متوسط 

 الرتب
ممموع 

 الرتب

 غ  دال 1.555 37.511 041.11 00.20 51..05 .03.7 العمر

 غ  دال 30..1 53.111 034.1 00.02 035.11 03.03 التعليم املست   

 غ  دال 1.042 511..3 042.51 .07.7 050.51 07.30 ا قتماع املست   

 غ  دال 32..1 53.111 033.11 03.03 035.11 00.02 ا  تاادياملست   

واملسنينيت    التعليمنيني ،واملسنينيت    العمنينير،متغنيني ات ) يفه قنينيد فنينيرو  بنيني  اجملم عنينية التجريبينينية والضنينيابطة  وبنيني  اجلنينيدول السنينياب  بيننيني     
 .يب  هاافؤ اجملم عت  مما (ا  تااديواملست   ، ا قتماع 
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 أ وات البحث -2
 .)إعداد الباحثة( مقياس و رة اجلس  -0
 .)إعداد الباحثة(السلبية لتحس  و رة اجلس   اإلرشاديالربنامج  -7
 .لذه املقايي  هيايل ووف  يل  فيما استمارة البيانات اأولية )إعداد الباحثة( -3

 
 مقيشس صورا المسس )إيدا  البشحثة(: -2

 ينياس ميهني م وني رة اجلسني  لنيد   إماانينيةهتنييح لةنيا  النيياملتنياح أو املةشني ر عني  ننيدرة اأدوات  العرم السيا ل ق  شف لةا الداث      
وطبيعنية ا امليهني م يتةاسنيب منيع ألنيداف البحنيث لقينياس لنيذ وم    وقدث الباحثة م  املةاسب وضع مقياس خا  ،اأطراف مبت ري
  يل  وس ف نعرض خط ات إعداد مقياس و رة اجلس  وخاا ا  السيا مدية  ما العيةة،

 األولى الخطوا -أ

  ياسني ، ومةهنيا يفاسنيتخدمت  النييواأدوات  ،و رة اجلسني  ب قني  عنيامميه م هةاولت  اليعلى الدراسات السابقة  ا طالعوهضمةت 
 منيا هنينيني  ا طنيالع علنينيى  ،(م4124:ه ااشء) و راسااة، (م4118:القشضاى)  راسااةو  ،(م4112:العازاون)  راسااة علنيى سنيبيع املثنينيال

 ،("م" م4112: )الدساااوقيطرا  ونينيني رة اجلسنينيني  إعنينينيداد ومقينينينياس اضنينيني ،(م2882:كفاااشفى وال ياااشل)مقينينينياس ونينيني رة اجلسنينيني  إعنينينيداد 
منينيني  لنينينيذه  د مت ا سنينينيتيادةو نينيني ،(م4121)يلاااي:ومقياااشس  ،("أ"م 4112:الدساااوقى)وهقةنينيني  هعرينينينيب (، م2891:كاااوبر)ومقياااشس 
النينيداث  لنينيىومنيني  ناحينينية أخنينير  فقنينيد اطلعنينيت الباحثنينية ع ،احلنينيايلالبحنينيث  يفإعنينيداد مقينينياس ونيني رة اجلسنيني   يف -السنينياب    رلنينيا –املقنينيايي 
ومةهنينيا اضنينيطرا  ونيني رة اجلسنيني   اإل ليةيانيني اجملنينيال  يفراد العنينيادي  و نينيذلك هةاولنينيت ونيني رة اجلسنيني  لنينيد  اأفنيني النينيي واأطنينير الةظرينينية الةيسنيني 
 .(م4112)الدسوقي:إعداد 

 الثش ية الخطوا -م

 س هعليمنيات بسنييطةوضنيعت للمقينيا حيث ومراقعتها،-بةدا 41وعددلا-املقياساأوىل مت وياغة بة د  اخلط ة يفأجن   استةادا إىل ما
 ،(2) مطلقا     اآليتووضعت أوزا  متدرقة لاع مةها   ،خلمسة بدا ع املقياس هبعا   هتضم  أ  جييب امليح   ع   ع بةد م  بة د

ا  ا سنينيتجابة معا سنينية عةنينيد فتانيني   أوز  2.2البةنينيدي  السنينيالب  عنينيدا فيمنينيا ،(2) قنينيدا    ثنيني ا   ،(2)  ثنيني ا   ،(4) طمت سنيني (،4) ننينيادرا  
مبرونتهنينيا وهنينيدرقها بنينيدرقات ونينيغ ة وليسنينيت حنينيادة باإلضنينيافة إىل متي لنينيا بثبنينيات  اخلماسنيني الةظنينيام  يف املتمثلنينيةوهتسنيني  البنينيدا ع ، التانينيحيح

 .(م2884:)يبد الخشلق وكريس مرهيع
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 الثشلثة  الخطوا-اااجا

  حسا  الاد  والثبات للمقياس  يف اخلط ةهتمثع لذه 

 صدق المقيشس:    -أ

ف قد أ  البةد  ،اجل ء بالاعفقد ُحسب بطريقة ود  امليردات م  خالل عال ة  ،فيما يتعل  باد  مقياس و رة اجلس 
و ره  الةها ية يتا    يفحذف لذا البةد وأوبح املقياس  وبالتايل دال،غ   ارهباط  بالدرقة الالية ضعيف أو عشر الرابع
ي ضنينينيح معنينينيامالت ارهبنينينيام البةنينينيد  (2) والمااادول (1.112) بةنينينيدا   ا ارهبنينينيام مرهينينينيع ودال عةنينينيد مسنينينيت   د لنينينية (48) منينيني 

 .بالدرقة الالية

 (2جدول )
 الدراسة االستطالييةخالل معشمالت ارتبشط الب د بشلدرجة الكلية لمقيشس صورا المسس 

 االرتبشط الب د االرتبشط الب د االرتبشط الب د

0 1.320 00 1.313 70 1.350 

7 1.340 07 1.270 77 1.545 

3 1.334 03 1.337 73 1.223 

4 1.303 04 1.103 74 1.543 

5 1.207 05 1.327 75 1.420 

3 1.550 03 1.3.1 73 1.505 

2 1.532 02 1.203 72 1.450 

0 1.523 00 1.3.0 70 1.3.3 

. 1.3.. 0. 1.50. 7. 1.201 

01 1.230 71 1.332 31 1.303 

 (م4118)القشضي:ملقياس و رة اجلس  م  خالل ارهباط  مبحك ول  مقياس و رة اجلس  إعداد   ما مت حسا  ود  احملك
   .(1.112)عةد مست   د لة  (1.922)ا رهبام وبلغ معامع 

 المقيشس ثبشت-م

 أسب ع ، دره  زم بياوع  ا ستطالعيةفقد حسب بطريقة إعادة التطبي  على أفراد العيةة  ،وبالةسبة لثبات مقياس و رة اجلس 
 منينينيا حسنينينيب ثبنينينينيات املقينينينياس بطريقنينينينية  والثنينينينياي،التطبيقنينيني  اأول  يفوبعنينينيد  لنينينيك مت حسنينينينيا  معامنينينيع ا رهبنينينينيام بنينيني  درقنينينيات اأفنينينينيراد 



م 8102مارس   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          العدد الخامس    
 

 

 98 

يبني  معنيامالت  (2والمادول ) (سابيرمشن باراون)معادلنية  باستخدامومت هاحيح الط ل وطريقة التج  ة الةايية،  (،الفشكرو بشخ)
 .ا ستطالعيةالثبات احملس بة لد  عيةة الدراسة 

 (2جدول)
 االستطالييةالدراسة خالل  معشمالت الثبشت المحسوبة

  وع الثبشت
 العي ة

 
 إيش ا التطبيق

 
 الفشكرو بشخ

 
 التمزئة ال صفية بعد التصحيح

 1.04 .1.2 1.07 00  = ا ستطالععيةة 

 منيا واسنيتقرار نتنيا ج اسنيتخدام ،   النيداخل سب  جند أ  مقينياس وني رة اجلسني  يتمتنيع مبعامنيع ثبنيات مرهينيع ينيدع  اهسنيا    وم   ع ما
 .احلايلالبحث  يفاستخدام   إماانيةيتمتع بدرق  مةاسبة م  الاد  مما يدع  

 دلتنينينيا ف قسنينيني  )ونظنينينيرا  أ   نينيني ة التميينينيني  هعتنينينيرب منينيني  ألنينيني  خانينينيا ص املقينينينياس اجلينينينيد إىل قاننينينيب ونينينيد   وثباهنينيني  فقنينينيد ُحسنينينيب معامنينينيع 
Delta Fergusonis )  1986(املعادلة التالية باستخدامملقياس و رة اجلس,lineK). 

𝜹 =
(𝒏 + 𝟏)((𝑵𝟐 − ∑𝑭𝒊𝟐)

𝒏𝑵𝟐
 

 . ع درقة هارارFi= حيث أ   

= N  امليح و عدد. 

= n عدد امليردات. 

 و رة اجلس  يتمتع بق ة متيي  مرهيعة هعا  ود  متيي ه. إ  مقياس ا  الق ل  وبالتايل (1.898)إىل   يمت ووولت 

 (إيدا  البشحثة)اإلرشش ي البر شم   -5

 كدراساااةاملماثلنينينية  اإلرشنينينياديةوالنينينيربامج  قةمنينيني  خنينينيالل ا طنينينيالع علنينينيى عنينينيدد منينيني  الدراسنينينيات السنينينياب بةنينينياء برننينينيامج إرشنينينياديب  امنينينيت الباحثنينينية
 (،2882Cash&Grant:وجرا ت كشش) و راسة Buttersg&Cash)5912:بوترزوكش ) و راسة م(،4112:العزاون)
بةنياء الربننيامج إىل الةظرينية السنيل  ية  املعرفينية  يف نيد اسنيتةدت الباحثنية و ، Dworkin &kerr)(2891: وركاين وكيارر)  راسةو 

 -متبعة اخلط ات التالية 
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 البر شم  أهداب-أوالا 

السنييلية مبديةنية  اأطنيرافمبتني ري الشنيبا  لد  عيةنية مني   السلبيةيهدف الربنامج إىل حتس  و رة اجلس   الدف العام للربنامج  -أ
 .بةغازي

 -للربنامج  لداف اخلاوة اأ - 
 .بةاء عال ة مهةية ب  الباحثة وأفراد العيةة -
وهط رلنينيا منينيع املراحنينيع العمرينينية وأسنينيبا  ضنينيعيها و ييينينية هقبنينيع ونيني رة هعرينينيف امليح ونيني  مبيهنيني م ونيني رة اجلسنيني  وما ناهتنينيا  -

 اجلس .
 الةيسية وا قتماعية. اجلس  وأثارلاالتعرف على معىن اضطرا  و رة  -
 مساعدة امليح و  على التعرف على السبع والطر  السليمة لتحس  و رة اجلس  السلبية. -
  اهتني ،دي إىل زيادة الثقنية بنيالةي  وحتسني   نيدرهت  علنيى هقينيي  هؤ  الةي ، اليهع ي  شع رل  بالقيمة الشخاية و يمة  -

 و لك م  خالل إظهار اجل انب ا جيابية يف شخايته  وبالتايل رفع مست   الاحة الةيسية.
 مساعدة امليح و  على التايف وا ندماج يف اجملتمع. -

 

 البر شم  تقويس-ثش يشا 
 - التالية باإلقراءات   امت الباحثة  بع هطبي  الربنامج وهق مي حمت اه البحثالربنامج لعيةة  مد  مال مةال   ف على  لغرض
ومنينيد  مال منينية  احملتنيني  ،عنينيرض الربننينيامج اإلرشنينيادي علنينيى جمم عنينية منيني  اخلنينيرباء يف جمنينيال علنيني  النينيةي   سنينيتخراج ونينيد   -

وعدد اجللسنيات وحنيدودلا ال مةينية و نيد امجنيع اخلنيرباء علنيى مال منية حمتني    ومده ،اليةيات واأنشطة ألداف الربنامج، 
 الربنامج واإلقراءات املتبعة يف هةييذه مع إضافة بعض اأنشطة واأساليب.

ميح ونينينياُ لغنينينيرض التعنينينيرف علنينينيى منينينيد  وضنينيني ح حمتنينيني   اجللسنينينيات  (29)طبنينيني  الربننينينيامج علنينينيى عيةنينينية اسنينينيتطالعية بلغنينينيت  -
مةاسبة زم  اجللسات و يايتها لعرض اأنشطة واليةيات، وما ل  الاع بات الي اإلرشادية ومال متها للعيةة، ومد  

 الربنامج. د هعدض الباحثة أثةاء هةييذ الربنامج، وبيةت الدراسة ا ستطالعية مةاسبة حمت   
 

 البر شم   ت فيذ-ثشلثشا 
 أسب عيا.مدة  ع مةها ساعة مبعدل قلست   إرشاديةقلسة  (24)حيث هضم   أسابيعاستغر  هةييذ الربنامج ستة 

 البر شم   فيالمستخدمة لوسشئل ا -
 .عرض ب رب يةت عمع،أورا   أ الم، سب رة، ،( Data Show)ش وقهاز عرض داها   مبي هر، استخدم قهاز
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 البر شم  فياألسشليب المستخدمة  -

 
احملاضنيرة وإعطنياء  يفضني ء امل ضني ع املقنيدم  يفاجلماعنية  أعضنياءهتدف إىل هبادل اأفاار واخلربات بني   والم شقشة:المحشضرا  -

 فروة للمقارنة مبا حيس  اآلخري  حن  مشا له  و ييية م اقهتها.

الذاهية الالعقالنية  يهدف إىل هاحيح اأخطاء املعرفية واملعتقدات اخلاطئة واأفاار  الذاتيةلألفكشر  المعرفيإيش ا الب شء  -
 واحل ارات الداخلية م  خالل املةا شة والدحض.  ،غ  الت افقية

النينيذات السنينيلبية  وأحادينينيثلتسنينيجيع وهنينيدوي  اأفانينيار  ،عنيني  طرينيني  حينينية منينيذ رة ي مينينية منيني   بنينيع امليحنيني   الذاتيااة:مراقبااة ال -
 اخلاوة بتجار  و رة اجلس . وا عتقادات الالعقالنية

واجتالاهني   أفانيارهللمسدشنيد ملعرفنية وهعطنيى فرونية  ،يبدأ ولت  هبا املرشد  ع قلسنية الذياأسل    ول  :الواجبشت الم زلية -
 العقالنية السلبية وحماولة هعديلها وحتسيةها.  غ 

 .ا سدخاءحالة م   الشدة يفهتدف إىل عرض املث ات السلبية بشاع متارر ومتدرج حسب  :سلب الحسشسية -

 دو  جتةبها. هارار   أو مراراهتدف إىل التعرض لألفعال واأفاار السلبية  :ستمشبةاالالتعرض وم ع  -

  -طر    ةثالث م  خالل :االسترخشءالتدريب يلى  -

 بتخيع م ا ف حياهية هق د إىل ا سدخاء.  المخيلة: يتساالسترخشء من خالل  -
 وعمي . بط ءويت  بالتدريب على التةي  م  خالل عملية الشهي  وال ف  بشاع  :االسترخشء من خالل الت فس -
 يت  بإحداث انقباضات عضلية وقسمية وإرخاء لذه ا نقباضات ومالحظة الير . االسترخشء العضلي: -

 

جلمع البيانات ع  أفراد العيةة وف  شروم اختيارل  لتحقي  التجان   و لك-  ()إعداد الباحثة البيش شت األولية استمشرا -3
 ا  تانينينينيادي،واملسنينينيت    البنينينينيد، البنينينينيد، وسنينينيببوننينيني ع  العنينينيني ، اجلنينينية ،ومشلنينينيت علنينينينيى  التجريبينينينية والضنينينينيابطة()البحنينينينيث بنينيني  جممنينيني عي 
 مااحبة. وأي أمراض أخر  إعا اتواخلل  م   والتعليم ، وا قتماع ،

 التطبيق إجراءات- 2

امليح و   بدء و بع ،م  ف  ياس مجع  يف (القبل ة اجلس  )القياس ر اختيار عيةة البحث بدأت الباحثة بتطبي  مقياس و   بعد
 ،وحنيثه  علنيى التعنياو  يدل   ب  م  إقابنيات سنيتعامع بانيع قدينية وأماننية علمينية املقياس مت التي يد ل  على أ  ما ع اإلقابة  يف
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 يف مجنينياع بشنينياع  -طبنيني  الربننيامج اإلرشنينيادي علنينيى أفنينيراد اجملم عنية التجريبينينية  القبلنيني القينينياس  يفوبعنيد التي نينيد منيني  هانينيافؤ اجملمني عت  
الربننيامج ا نتهنياء مني  هطبيني  وبعنيد  ،بيةمنيا مل يطبني  الربننيامج علنيى اجملم عنية الضنيابطة – اعة جمه ه بال سا ع الالزمة لتةييذ الربننيامج 

إقنيراء مقارننية ومت  (، البعنيديم عة التجريبية واجملم عنية الضنيابطة )القينياس  امت الباحثة بإعادة هطبي  مقياس و رة اجلس  على اجمل
)ومل هنينينيتما   الةتنينيا ج  سنينينيتخال  ية املةاسنينيبة التحلنينييالت اإلحانينينيا إقنينينيراءحسنينينيب فنينيروض البحنينينيث ومنيني    املختلينينية بنيني  القياسنينينيات 

  ستامال عالقه  باخلارج(.التجريبية سافروا اجملم عة  أفرادالباحثة م  القيام بقياس هتبع  نظرا    اغلب 

 األسشليب اإلحصشئية -3
 التالية نتا ج البحث والتحق  م  فرضياه  مت استخدام اأساليب اإلحاا ية   ستخال 

 جتريبينية( ضنيابطة،)منيرهبطت  عةنيدما هاني   العيةتنيا  غني   للاشف ع  د لة اليرو  Mann Whitney U)ويت ى مشن )اختبار -
 .41أقل من والعدد وغ  

 والعدد وغ . بعد (،  بل عةدما ها   العيةتا  مرهبطت  )للاشف ع  د لة اليرو    Wilcoxon)كسونويلكو )اختبار -
 

 يرض ال تشئ  وم شقشتهش
 

  تشئ  الفرض األول وم شقشتهش يرض-أوال
  يل  نص اليرض اأول للبحث على ما

ملقينياس  البعنيديالقينياس  يفبية واجملم عة الضابطة التجرياجملم عة درقات  مت سط ب   إحاا يةه قد فرو   ات د لة  -
 البعنينيدي رهنينيب القينينياس مت سنينيط لينينيرض مت حسنينيا  وللتحقنيني  منيني  ونينيحة لنينيذا ا ،ونيني رة اجلسنيني  لانينياحل اجملم عنينية التجريبينينية

 والمادوللد لنية الينيرو  بني  اجملم عنيات الانيغ ة  (Uمشن ويت اى ) معادلنية باستخدام جريبية والضابطةللمجم عت  الت
 .ي ضح  لك (6)
 

 (6جدول)
 لمقيشس صورا المسس البعديالقيشس  فيالفروق بين الممموية التمريبية والممموية الضشبطة 

 مستون الداللة U Z ممموع الرتب متوسط الرتب العد  المممويشت

 1.51. 2.14 07 التمريبية
1.51 4.33 1.10 

 750.51 5...0 07 الضشبطة
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أعلنينينيى منينيني  مت سنينينيط رهنينينيب اجملم عنينينية  ولنينيني ، (1.12) مت سنينينيط الرهنينينيب للمجم عنينينية التجريبينينينية بلنينينيغ  يمنينينية إ  (6المااادول )يتضنينينيح منينيني  
فنينيرو   ينينيدل علنيى وقني د ممنيا (1.12)مسنينيت   د لنية  عةنيد (1.21)بلغنيت U يمنينية  منيا هبني  أ  ،  (2.882)بلنينيغ  النيذيالضنيابطة 

يبني   ولنيذا يؤ نيد ونيحة الينيرض اأول ممنيا ،ملقينياس وني رة اجلسني  لانياحل اجملم عنية التجريبينية البعنيديالقينياس  يف إحانيا ية ات د لة 
 .لد  اجملم عة التجريبية السلبية حتس  و رة اجلس  يف اإلرشاديفاعلية الربنامج 

إىل فاعلينية الربننيامج  اإلرشنياديمج اطبني  عليهنيا الربنني النييو ا  هيس  لنيذه الةتيجنية  ني   الينيرو  قنياءت لانياحل اجملم عنية التجريبينية 
يتسني   اميه م و رة اجلس  لا ن  ميه م يف ما  ا  هيس  التحس   السلبية،حتس  و رة اجلس   يفاإلجيام  أثره و اإلرشادي
و اةها هر  بعض عةاورلا للعامل  التغي ،و ابلة للتايف مع  مرنة،بين   ا  لا رة اجلس  أ  ها    (شيلدر)فقد وضح  باملرونة
 .( (Schilder,1968وا ستقرار ا ستمرارية، ولذا حتت مبدأ أخر ،ودمج عةاور  اخلارق 

اإلحساس  يفبع  اة  أ  يستمر  اجلسدييقي  بالضرورة انقطاعا  مع الرم   احلامع إلعا ة   اإلنسا أ   )لوبروتون(ي ضح   ما
النية يتجنيني   منينيا  بالع إ  الينينيرد امل ونيني م ،حُيدثني  النينيذيعلينيني  أو احلنيرج  ثقنينيالاإلهانينيف عني     النييمنيني  الةظنينيرات  وأ  يعنياي ،بينني  طبيعنيني 

ياني    أعمنيا  نيسني  رمبنيا يعنياي مةني  يف ومني  املؤ نيد أ  منيا ،ال ينيةلنيديةا عني   النيي اأفانيار  ياني   لديني  نيني  أ )كوفماشن ( تب 
 )العاااازاوي  راسااااةمنينينينيع  وهتينينينيني  لنينينينيذه الةتيجنينينينية (2881:)لوبروتااااون ورقنينينينيع مشنينينينياب  لانينينينيع اآلخنينينينيري  ،الشنينينينيع ر بيننينينيني  شنينينينيخص طبيعنينينيني 

 ش ااااااااااااااااااااااااااارزوكاااااااااااابوت) و راساااااااااااااااااااة ،(م4122:وجاااااااااااااااااااةخ) ةساااااااااااااااااااو را ،(م4112:شاااااااااااااااااااعبشن) و راسااااااااااااااااااة ،(م4112:

1987:Butters&Cash)،  و( 2889:ساترومر راساةStromer) ونيني رة  فتحسني الربننيامج اإلرشنيادي  مني  حينيث فاعلينية
 رغ  اختالف العيةات. السلبية اجلس 

 وم شقشتهش الثش ي تشئ  الفرض  يرض-ثش يشا 

  -يل    للبحث على ما الثاينص اليرض 

ملقينينياس ونيني رة  والبعنينيدي القبلنيني  سنيني القيا يفدرقنينيات اجملم عنينية التجريبينينية  مت سنينيط بنيني   إحانينيا يةه قنينيد فنينيرو   ات د لنينية  -
 .البعدياجلس  لااحل القياس 

اختباااشر  باسنينينيتخدامللمجم عنينية التجريبينينينية  والبعنينينيدي القبلنينيني رهنينينيب القياسنيني   مت سنينينيط وللتحقنيني  منينيني  ونينيحة لنينينيذا الينينينيرض مت حسنينيا  
 .ي ضح  لك (7) والمدول (ويلكوكسون)
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 (7جدول )
 للممموية التمريبية لمقيشس صورا المسس والبعدي القبليرتب القيشس  متوسطيالفروق بين 

 ةمستون الدالل Z قيمة ممموع الرتب متوسط الرتب العد  المتغيرات

 1 1 1 الرهب السالبة
4.45 1.10 

 1..34 07.51 74 الرهب امل قبة

 

 أشنيارت نيد  ،للمجم عنية التجريبينية والبعنيدي القبلني لتحديد اليرو  بني  القينياس  (ويلكوكسون)أ  نتا ج  (7المدول )يتضح م  
عةنيد مسنيت     (2.22) بلغنيت z  ما بيةنيت الةتنيا ج أ   يمنية،  (1.12)عةد مست   د لة  إحاا يةإىل وق د فرو   ات د لة 

حتسنيني  ونيني رة  يف ىن وقنيني د فعالينينية للربننينيامج اإلرشنينيادييعنيني منيني  فنينيروض البحنينيث ممنينيا الثنينيايولنينيذا يؤ نينيد ونينيحة الينينيرض  (1.12) د لنينية
 .البعدي بعد هطبي  الربنامج اإلرشادي ا  لااحل القياس   حيث أ  الير  ،السلبيةاجلس  

حتسني   يفبينية مت هطبيقني  علنيى أفنيراد اجملم عنية التجري النيذي اإلرشنيادي،وهيسر الباحثة لذه الةتيجة م  خالل هنييث  وفاعلينية الربننيامج 
حيث ه قد فرو  ب  اجملم عة الضابطة  ،مرهبطة بالةتيجة السابقة لليرض اأول الثايولذه الةتيجة لليرض  ،السلبية و رة اجلس 
 ،السنيلبية حتسني  وني رة اجلسني  يف ا يعىن فاعلية الربنامج اإلرشاديمم ،و رة اجلس  لااحل اجملم عة التجريبية يفالتجريبية  واجملم عة

 راساااااة  ،(م4112:العااااازاون ) راساااااة ولنينينينينيذه الةتيجنينينينينية هتينينينينيني  منينينينينيع  منينينينيني  فنينينينينيروض البحنينينينينيث الثنينينينينيايوبنينينينينيذلك حتقنينينينيني  ونينينينينيحة الينينينينينيرض 
و راساااااااااااة  ،Butters&Cash)2891:بوترزوكاااااااااااش ) و راساااااااااااة ،(4122:خوجاااااااااااه)و راساااااااااااة  ،(م4112:شاااااااااااعبشن)
 .Stromer) 2889:سترومر)

 التالية التوصيشت م  نتا ج  ا  أ  نقدم  احلايله وع إلي  البحث  وىف ض ء ما

 نيد يطنيرأ علنييه  مني   بعني  ا عتبنيار منيا واأخنيذاأطنيراف  ملسنياعدة مبتني ريهيليلينية حث قهات ا ختانيا  علنيى إعنيداد بنيرامج  - 
 .و ييية هقبلها والت اف  معها وصحية( اجتمشيية، ا فعشلية، جسمية،)هغ ات 

مةها  الي يعايالةيسية املشا ع ملعاجلة الاث  م   علم ،بدور اإلرشاد والربامج اإلرشادية وإعدادلا وهطبيقها بشاع  ا لتمام -
 املبت ري .

مةتجنينيني   اأشخاونينينييا ننينيني ا  لانينيني  اأطنينينيراف ملبتنينيني ريالتي ينينينيد علنينينيى أمهينينينية هقنينينيدمي اخلنينينيدمات ا قتماعينينينية والةيسنينينيية والطبينينينية واملهةينينينية  -
 بةاء اجملتمع. يفومسامه  

اجملنيال  يفنني  شخانيية لنيا ق اننيب إجيابينية هرمنيى إىل حتقيني  الةجنياح وال وني ل إىل مسنيت يات عالينية خاونية الةظر لليرد املبت ر علنيى أ-
 وربط  بالعج  و ين  مرادف ل . السلبية،الد ي  فقط على ق انب   بد   م  امله ،
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 المقترحشت

 البح ث التالية  ءإقراهقدح الباحثة  احلايلم  خالل البحث 

 .ميه م و رة اجلس  ب  حا ت بد احلرو  واحلا ت املرضية يفإقراء دراسة مقارنة  -

 .ض ء سبب البد ومدة اإلوابة يف ميه م الذات وو رة اجلس  يفاأطراف السيلية والعل ية  مبت ريإقراء دراسة مقارنة ب  -

 و لني  املنيرض،وهني ل   املسنيتقبع، لني   النيذات، تقنيدير   أخنير هتةنياول متغني ات  النيي املبت ري ليئات وعالقية  إرشاديةهقدمي برامج  -
 امل ت.

 .بعد الادمة وا  تئا  بعد البد ما  ا ضطرا قراء   ث على فئة املبت ري  هتةاول بعض املتغ ات  إ -

 * * * * * * * * * * 
 

 قشئمة المراجع -

 العربية المراجع-أوال

  ويئنينية ، أثنينير الربننينيامج الرياضنيني  املقنينيدح يف حتسنيني  ونيني رة اجلسنيني  وميهنيني م هقنينيدير النينيذات لنينيد  فم7100عنينيادل   اخل قنينية، -
 0704    5 العنيدد 75 ،اجمللد ،مملة جشمعة ال مشح لألبحشث )العلوم اإل سش ية( ،ا حتياقات اخلاوة حر يا  

-0333. 
 الطبعة الرابعة. الاتب،القالرة  عامل  ،التوجيه واإلرشش  ال فسي، م7115 حامد عبد السالم  زلرا ، -
 ماتبة أجنل  املارية. القالرة ، المعدلاستخبشر شكل المسس  ،""أ م7114 حممد  جمدي الدس   ، -
 أجنل  املارية. القالرة  ماتبة ،المسسمقيشس اضطرام صورا " "، م7114 جمدي حممد  الدس   ، -
"سلسااالة  والعاااال  الوقشياااة-التشاااخيص-األسااابشم"اضاااطرام صاااورا المساااس ، م7113جمنينينيدي حممنينينيد  الدسنينيني   ، -

 ماتبة أجنل  املارية. القالرة  ،(4االضطرابشت ال فسية)
ماقست  رسالة  ،المراهقينالمتغيرات الشخصية لدن يالقة صورا المسس ببعض ، م7110أن ر حممد   الشرباو ، -

 قامعة ال  ازي . الدبية، لية   مةش رة(،غ  )
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فشيلياة بر اشم  إرشااش ي لتحساين مفهااوم الاذات لاادن يي اة ماان الماراهقين مبتااوري ، م7115سنيحر حممنينيد  شنيعبا ، -
قامعنية  ،للطي لةمعهد الدراسات العليا  ة،وا قتماعي)غ  مةش رة(  س  الدراسات الةيسية  د ت راه،رسالة  ،األطراب

 ع  مش .
 الطبعة الثالثة. املارية، القالرة  دار الةهضة ،والمضطربةالشخصية السوية ، م7115زيةب حمم د  شق ، -
صورا المسس ويالقتهش بتقدير الذات واالكتئشم لدن طشلبشت المرحلة الثش وية بمدي ة ، م7112 الستار، ن راعبد  -

 قامعة اأمام حممد ب  سع د اإلسالمية. الدبية، لية   مةش رة(،رسالة د ت راه )غ   ،جدامكة المكرمة ومحشفظة 
 ،المتوساطةب شء بر شم  إرشش ي في تقبل صورا المسس لادن طشلباشت المرحلاة ، م7114سه  سليما   ،اويالع  -

 قامعة بغداد. الدبية، لية   مةش رة(،غ  )ماقست  رسالة 
 راسة  فسية لتأهيل فشقدي أيضشء المسس ين طرياق ، م2..0أمحد حممد   الادي،على عبد السالم وعبد  على، -

 .53-57اليئة املارية للاتا      القالرة  ،47العدد  ،00السةة  ،ال فسمملة يلس  ،البتر
 عما   دار وياء للةشر والت زيع. ،العش يينمقيشس صورا المسس للمعشقين بد ي آو ، م7101حممد الة م  على، -
خبرا البتر الصش مة واستراتيميشت التكيف ويالقتهمش بقلاق الماوت لادن حاشالت البتار ، م7105زلية خليع  فرا، -

 .غ ة-اإلسالميةاجلامعة  الدبية، مةش رة(،  ليةغ  )ماقست  رسالة  ،غزافي الحرم األخيرا يلى 
رسنينيالة  ،القشصاارات و يبااي وصااورا المسااس لاادن البشغيااشت ي شميااشت الموقااف األ، م7112رضنيني   حممنينيد  فرغلنيني ، -

 قامعة ال  ازي . اآلدا ، لية   مةش رة(،)غ   ماقست 
لااق المسااتقبل ويالقتااه بصااورا المسااس ومفهااوم الااذات لاادن حااشالت البتاار بعااد ،  م.711وفنينياء حممنينيد  القاضنيني ، -

 .غ ة-اإلسالميةاجلامعة  الدبية، ،  ليةمةش رة(غ  )  ماقسترسالة  ،غزاالحرم يلى 
صااورا المسااس وبعااض متغياارات الشخصااية لاادن يي ااشت ماان  ،م1995مايسنينية أمحنينيد  والةينينيال،عنينيالء النينيدي    ينينيايف، -

 دار املعرفة اجلامعية. ،اإلساةدرية ،المراهقشت " راسة ارتقشئية ارتبشطيه يبر ثقشفية"
لبةنينينيا   املؤسسنينينية  ،بنينيني وت واونينينييال،هرمجنينينية حممنينينيد عنينينير   ،والحداثاااةا ثروبولوجياااش المساااد ، م2..0دافينينينيد  ل بروهنينيني  ، -

 الطبعة الثانية. والت زيع،اجلامعية للدراسات والةشر 
صاااورا المساااس لااادن المصاااشبين بتشاااوهشت  شتماااة يااان الحاااروق  راساااة ميدا ياااة باااشلمركز ، م7103بريالنينينية  لةنينينياء، -

 ،تقاارت-"اإلستشاافشئي المااشمعي "باان فلاايس التهااشمي "بشت ااة والمةسسااة العموميااة اإلستشاافشئية "يمياارات سااليمشن
 قامعة حممد خيضر. ا قتماعية، لية العل م اإلنسانية والعل م   مةش رة(،غ  )ماقست  ة رسال
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 " االعتقال اإلداري" 

  جناة صاحل خليفة الفزانيأ.
 كلية احلقوق – بنغازي الدولية.البحر املتوسط جامعة 

 مقدمة

حيب  ثلبا الضب األ اسي يب   ، الع ديبة لددولبةعهب    لبا الوبرو  من القواعد الواجب  ابب  ،يعد خضوع اإلدارة ملبدأ املشروعية     
 حقبودهم، اصبورة دبد  ب    ايبععم   البيحي    ه كونه حيميهم مبن بعسب ل، أو ا سحرى  جت ه مواطنيه   لسدوك الدولة جت ه اسفراد

عردا يري بو  ،هب ايعلن ئية من شأهن  أن بشكا خطراً عدى النو م الع م    لدولة لروفاه دد  ر إال أن، وحري  م احملمية انصوص الديعور
واحل ب   عدبى  ،العب م مح ية الص حل  من أجا  يدط  الدو   إىل العويع   ، وملواجهة هذه الورو  بدجأ ة ا نعو م واطراداملرافق الع م

 .يعد خروج ً عدى مبدأ املشروعية و فراد وحري  موق اساصورة    حبق خط ريهدده من أ  النو م الع م مم

العويبببع   لببادارة  جتيبب نصببوص  إدرام املعمدنببة إىلالببدو   معوببم ديبب برياجتهببب  فقببد  املشببروعية،ولعربيببر هببذا ا ببروم عدببى مبببدأ     
لقواعببد الق نونيببة ملواجهببة هببذه اسخطبب ر الببل ويببق ا لدولببة، حببذ ولببو اشببعمد  هببذه اإلجببرا اا عدببى   ل ببة ا السببدط ا املمنوحببة  بب ،

 .املعمو  هب    الورو  الع دية لددولة

حبق   لديعضبمن مس يب ً  البذي اإلداري،لوبرو  إجبرا  االععقب     ملبا بدبا ا اخت ذهب  لبادارةجرا اا البل وبو  ومن اني هذه اإل  
املنصبوص عديهب  الببراحة      احلريبة الشخصبية وهبو مبن احلقبوق انعه كبب  لدحبقممب  يعبد ، خصبية لففبراد البذين يبعم اععقب  ماحلريبة الش
البل حيبق  ب  اختب ذ  هب  اههبة مشبروعيعه، ومبن، م  يلري العس ؤ  حو  مدى بوافر اسي س القب نو   بذا اإلجبرا  ومبن ى مبدى الديعور
املسؤولية الل  وم  مدى اإلجرا ؟ه اههة عند اخت ذه  مللا هذا هذينبغ  عدم جت و ه  من دبا  اللالضوااأل  ه  م و  هذا اإلجرا ؟ملا 

ففبراد لومب  هب  الويبيدة الق نونيبة البل وبو    الشخصبية؟   احلريبةجسبيم لدحبق ضبرر  هبذا اإلجبرا  بقع عدى ع بقه  إذا م  برب  عدى
 - اآليت:عدى النحو  البح  وهذا م  ييعم بوضيحه   هذ حقودهم؟إليه  ملواجهة هذا الععدي عدى  الدجو 

 .اإلداري ومدي مشروعيعه االععق   األول:المبحث  
   .االععق   اإلداري الرد اة القض ئية عدى المبحث الثاني: 
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  االعتقال اإلداري ومدى مشروعيته األول:المبحث 
 

، م  يعد يد احلرية الشخصية لدشخص املععقامن خيله بقوم اعقيالذي  يعد االععق   اإلداري من اإلجرا اا الل بقوم هب  اإلدارة،    
 املؤد حي  أش ر اإلعين الديعوري الدييب   ،الل بعد من احلقوق احملمية انصوص الديعور ،مس يً  حبقه   احلرية الشخصية

الذي عنونه ا حلقوق واحلري ا   امل دة الس اعة منه عدى الع ام ديعوري يقع عدى ع بق الدولة حبم ية حقوق   الب ب الل    م2011
 ذه احلقوق  يشكا مح يةً وهذا الصون الديعوري ، 1" بصون الدولة حقوق اإلنس ن وحري به اسي يية ..." -:اإلنس ن وحري به اقو   

عدى خروم اإلدارة وبعديه  يربر  لذلا الاد لن  من إو د  أي س   ،طة من يدط ا الدولةمن دبا أي يد ضد أي إجرا  دد ث  هب 
ععق   واضحً  ملصطدح اال  بعري  دلن  أن جن ينبغ ، ولكن دبا ذلا  خت ذه  إلجرا  االععق   اإلداريا ،هذه احلقوق احملمية ديعوري ً 

 وذلا ك آليت :ووعده بصر  مشروع ً من دبده   عديه بعخذ اإلدارة هذا اإلجرا   ي س الذي ان  ً اإلداري ومن ى نبح  عن اس

 :اإلداريأوالً تعريف االعتقال 

درار من معينة نص عديه  الق نون مبقعض    الشخص الذي بعوافر فيه شروط  حب ”-اأنه: ثكن بعريف االععق   اإلداري     
 2.حمددة لغرض ود ية اسمن والنو م الع م من ا طورة الن اعة من الشخص املععقا "، وذلا ملدة غري السدطة اإلدارية املخعصة

 وه :حمددة   داري أرك نفطبق ً  ذا الععريف فإن ليععق   اإل   

 الق نون.معينة يعم وديده  مسبق ً     أن بعوافر   الشخص املراد اععق له شروط -1
 .من دبا السدطة اإلدارية املخعصة أن يكون درار االععق   ال در  -2
 املععقا.عدم وديد مدة معينة حلب  الشخص   -3
 وجود خطورة عدى اسمن والنو م الع م من دبا الشخص املععقا. -4

وو  إالداره سيب ب أمنية   ح الا  ،هو إجرا  ايعلن ئ  لدسيطرة عدى اسمور :وفقً   ذا الععريف فإن االععق   اإلداري إذنً 
 فهو ال يشما االععق   املشروع الذي يسبق احمل كمة لدشخص متالورو  االيعلن ئية، اغرض مح ية أمن الدولة والنو م الع م، ومن 

 .املسدحة روب   الن اع ا الدوليةيشما اععق   اسيرى   احل كم  أنه ال ،دى عيدعه اعهم جن ئيةاملقبوض عديه، ان ً  ع

شخص  يجتي     اععق   وبوديف أ عديه اليحي ا وايعة ان  ً  اإلدارية، ومنح فهو إجرا  خطري وضع   يد السدطة وا لع يل     
ا العسكرية واالضطراا ا خ الة   ح الا االنقيا  شعب ه اه، وغ لبً  م  بعويع السدطة اإلدارية   ايععم    لسدط    هذهجملرد اال

                                                           
 .م2011 ،امل دة الس اعة طرااد ، الع م،، املؤ ر الوطين اإلعالن الدستوري الليبي المؤقت - 1
 االيكندرية،ج معة  دكعوراه،، ري لة ضمانات األفراد في ظل الظروف االستثنائية في المجالين الدولي واإلداري الداخلي الريو ،حممد أمحد إاراهيم عبد  - 2

 .55ص
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 ورو  االيعلن ئيةح لة ال آج   م عوحة، ورمب  إىل أن بنعه  ويودون هب  إىل ، حي   عدئ السجون ومراك  العوديف ا ملععقدنيالداخدية
 .دبا ذلا ن سه ، إال إذا دررا السدطة اإلدارية أن ب رم عنهم

جد آلية ملراجعة مدى شرعية هذا االععق   عند ودوعه كم  أن املععقا إداريً  ال بكون لديه دراية اأيب ب حرم نه من حريعه، وال بو   
فيم  اعد، وإذا وجدا آلية كهذه بكون غري مسعقدة، مم  حيو  دون ال حص ال ع   لدح الا املعنية، وم   دوريأو  مرة ى اشكا 

حمًي لدجد  ملده    ذلا ملا  ، ً الطعن   شرعية اععق  م إداريب ا  مسألة حصو  املععقدني اإلداريني عدى املس عدة الق نونية عند 
 .(3) الع ئديةدض ي  أخرى كلرية، كمسألة ابص   احملعج ين اع ئي م وال ي راا 

إال يع ق مع العوديف القض ئ ، من حي  إن كديهم  يععرب إجراً  مقيداً لدحرية الشخصية،  واالععق   اإلداري ا ملعىن الس اق
 - :أمهه هن ك فرود ً جوهرية اينهم   َأنَ 

، أم  االععق   القض ئ  فعب شره السدطة القض ئية اسب  جرثة معينة اإلداريةاالععق   اإلداري هو درار إداري بعخذه السدطة  -1
 اغية الوالو  إىل احلقيقة، وذلا اعد ايعجواب املعهم الذي بوجد أدلة ك فية براطه ا هرثة.

 منسواة إىلودون أن بكون هن ك جرثة  يدطة غري دض ئية دون وقيق مسبق ي، أإلدارية االععق   اإلداري بأمر اه السدطة ا -2
 الشخص املودو .

وديد  ولدسدطة اإلدارية  يسعند االععق   اإلداري عند اخت ذه عدى بوفر ح لة ا طورة، واسمر مرتوك لدسدطة العقديرية  -3
 مة جن ئية حمددة منسواة إىل شخص معني لعوافر أدلة م هية هذه احل لة وضوااطه ، أم  االععق   القض ئ  فهو مبين عدى 

 براطه ا هرثة.

فقد بطو  هذه املدة أو بقصر، أم  االععق   القض ئ  فمدبه حمددة مبوج  نص  وجد مدة حمدودة ليععق   اإلداريب ال -4
 .(4) معينةبشريع ، ووضع املشرع ضم ن ا   ح   جتديده أو جت و ه مدة 

 
  -: اإلداريثانياً مشروعية االعتقال 

  احلرية الشخصية اإلنس ن  إجرا  م س ا حلم ية الق نونية حلق لن  إنه اإلداري ابضحمن خي  الععريف الس اق مل هوم االععق        
مح ية لدنو م الع م   الدو  بدجأ إليه  داريةاإل ن كا السدط ا، ولكن ا لرغم من ذلا فإوهو من احلقوق احملمية مبوج  الديعور
                                                           

النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت المبادئ والضمانات اإلجرائية المتعلقة باالحتجاز أو االعتقال اإلداري في ينور   ب صيا ذلا، يديع  ايجيعبش،   )3(
 .176، ص  22،2002العدد  الدولية لدصدي  اسمحر ، اجملدة ، العنف

 2002 ،اسوىل ، الطبعة ، املرك  الوطين حلقوق اإلنس ن، اسردن اإلداري صالحيات قضائية بْأْيٍد تنفيذية التوقيف، ب صيا ذلا ، نسرين  ريق ا وآخرونينور     )4(
 .23م، ص
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م  هو اسي س الق نو  الذي بععمد عديه   .ف لسؤا  الذي يطرح ن سه هن  ، إذنم ويق هب اأن هن ك أخط ر  كدم  رأا ،واسمن الع م
 حذهذا اإلجرا   بوافره   ه  الشروط الل يعطد  م  و   املشروعية؟ال ة  يض   عديهاخت ذه  مللا هذا اإلجرا  الذي دارة   اإل

   الع م؟منه    مح ية النو م  الدجو  إليه رغبةلسدطة اإلدارية   الدولة ا بسعطيع

ري   والل   ه  البدد يليب فقأل ا ععب رط ر الق نون الدييب اإل  مشروعية االععق   اإلداري  عدى مدىج اعن  هن  يو  بقعصر إ  
طة اإلدارية القي م ا ععق   بيح لدسدي  الرحي  ن  نصدلو أمعن  النور   نصوص الق نون الدييب مل  وج البح ، وا لع يل انط ده  هذ

القي م مبلا هذا  ، ولكن ا لرغم من ذلا فه  بسعطيعمسبق من دبا الني اة الع مة نشخ ص من بدق   ن سه  دون احلصو  عدى إذاس
 ذلا؟جرا  فكيف يعط اق اإل

ن طريق أجه ة عا لالبيد وذ الع م داخاهو احل    عدى النو م  ،ن أهم اخعص ال ا السدطة اإلداريةم م مجيعً  أنكم  نعد   
لسكينة الع مة، وذلا    وا ةالع م والصحة الع م اسمن-وه : عن ح ظ النو م الع م اعن الره الليثة  مسئولة، إذ بعد الضبأل اإلداري

 .منه  وااليعلن ئيةلدولة الع دية حوا  الل  ر هب  اكا اس

شخ ص وإيداعهم   إجرا  خطري ك ععق   اسا قي ماللدسدطة اإلدارية  ولكن ها هذه اسهدا  العقديدية لضبأل اإلداري جتي    
 العقديرية؟السجن من بدق   ن سه  وان   عدى يدطعه  

فدو ادأن   ال؟داري أم ق   اإلعها بشما االع من هذه اسهدا  لنرى لكا بعريف حمددلن  إو د  العس ؤ  ينبغ ذا عدى ه لاج اة   
، وذلا مبرادبة واسوائة أو من احعم   انعش ره  فراد من اسمراضاإلجرا اا املععدقة حبم ية اس ”-هب : يقصد فاععريف الصحة الع مة 

وكا م  يععدق ا لود ية من   طر اسمراض ويهدد الصحة  العدوثأعم   النو فة الع مة ومرادبة املواد الغذائية واحمل فوة عدى املي ه من 
 .5الع مة "

إىل  انعقدن ، ولو  مة كهد  من أهدا  الضبأل اإلداريخا   إط ر الصحة العدي اإلداري الوا لع يل وفق ً  ذا الععريف ف الععق      
  الطرق الع مة واسم كن احمل فوة عدى ا دو  والسكون  ”-اأهن : ا د  الع يل لدضبأل اإلداري وهو السكينة الع مة فيمكنن  بعري ه  

واسالواا املنبعلة من اسجه ة املسموعة  ،، ومنع الضوض   واسعم   املقدقة لدراحة كمكرباا الصوا أو منبه ا السي رااالع مة
 6.واملرئية "

 الل ل ن ننعقا لدهد  لن  أ يعبقى، إجرا  االععق   اإلداريشما كذلا   ال بأل لععريف السكينة الع مة جند أهنيواإمع ن اس    
 عدى ن سه وم له من خطر االععدا ااوقيق كا م  من شأنه اطمئن ن اإلنس ن  ”-اه: دضبأل اإلداري وهو اسمن الع م ويقصد ل

                                                           
 .550ص  الطبعة،، ادون ذكر ردم م1989 انغ  ي، انغ  ي،منشوراا ج معة  ،بالجماهيريةالشعبية  لإلدارة واألحكام القانونيةالمبادئ  علم ن،حممد  ع ر   - 5
 .552ص  ي اق،مرجع  ،بالجماهريةالمبادئ واألحكام القانونية لإلدارة الشعبية  علم ن،حممد  ع ر  - 6
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، ك حلرائق وال يض ن ا والسيو    مةخط ر العاسملنع ودوع الكوارث الطبيعية ك حلوادث و  مة يواالنعه ك ا واخت ذ اإلجرا اا ال
 7.حداث الشغ  وحوادث املرور "رائم القعا والسردة واملو هراا وإدد يعسب  هب  اإلنس ن كج واالنعه ك ا الل

، و   أن عدى اسمن الع م مبدلوله الس اق ن حي فظا خت ذ كا م  من شأنه أيدط ا الضبأل اإلداري  بدع مهذا الععريف  فبمقعض     
، راه ضروري ً حلم ية النو م الع مأي إجرا  دد بإهن  ثكن أن بدجأ إىل  أي،   يبيا وقيق ذلا براه  من يبةبعخذ كا اإلجرا اا الل 

أن نععرب هذا ا د  أي مح ية اسمن الع م هو اسي س إذن فها ثكنن   ،م يً  ا حلقوق واحلري ا الشخصية جرا ن هذا اإلمهم  ك 
 . اإلداري؟ الععق   إجرا  خطري كال ة املشروعية عدى  اإلدارة إلض   بععمد عديه  ق نو  الذيال

حي  إنن  نرى أن  عه،ملشروعي ً  د نوني ً ي يداري ال بعد أاإل الس اقة لدضبألهدا  العقديدية اس أن كاج اة ه  ا لن   حي  واإل   
، يرجع إىل د ئمة جديدة من أهدا  الضبأل اإلداري وه  م  أالطدح عدى بسميعه  ق نو  احلقيق  ليععق   اإلداريي س الاس

 اإلداري.احلديلة لدضبأل  ا سهدا 

 ، ف إلدارةضبأل اإلداريدل بقديدي    دلوالعد مب لال الليثة الس اقة عدى اسهدا مل يعد يقعصر  ،اإلداري مب هومه احلدي ف لضبأل   
  يحب   اليحي ا يدط ا الضبأل اإلداري ، م  برب  عديه بويعبعدخا   ك فة النش ط ا الع مة داخا الدولة احلديلة أالبح 

 -الع لية: املس ئا  أالبح يشعما عدى

 .احمل فوة عدى اسخيق واآلداب الع مة -1
 .م يل " اهم   الرونق  لدمدنية "مح ية النو م الع م اه -2
 .مح ية النو م الع م االدعص دي -3
الق نون     عن طريق م  منحه  ،السي يية لددولةمح ية النو م السي ي  ويقصد اه حق اإلدارة   العدخا   أعم   السدطة  -4

إذا م  أال ب  بسععمده ، حي  بعمعع اوي ئا دوية وفع لة لعحقيق غ ي ا يي يية ون وذ لعسععمده اإلداري من يدط ا 
لع مة املعبعة   ملا هذه فيعأثر اسمن   كدع  احل لعني ا لسي ية ا ،اخا أو ا  رمالوطين اععدا    الد الدولة عدى املسعوى

 .الورو 

الل بعما الديعور   الدولة، ا لوواهر السي يية ويعدون ا لدون السي ي  الذي يقرره  يعأثرن النو م الع م لددولة أخرى فإ ةواعب ر   
، لي  هبد  مح ية الدولة عدى إد معه وفرضههو ذلا النو م الذي بعما  أخرى ى احمل فوة عدى مؤيس    الق ئمة، أو اصيغةعد

رئي  اههورية من إجرا اا ، ويعضح ذلا من خي  م  يعخذه هم اا حلم ية الدولة كك ئن معنويأموا م وأجس د عدىاسفراد 
عد من الوره  ح لة يالل  ،دولةال االيعلن ئية  بقيد مم ري ا احلقوق واحلري ا الع مة   إط ر م  يعر  انورية الورو   ،وبدااري

 .8 حك م العرفيةاس الطوارئ أو

                                                           
 . 2ص م،2012املكعبة الق نونية العراية( ، املودع )حب  منشور عدى  ،اإلنساندور القضاء اإلداري في حماية حقوق  راض ،م  ن ليدو  - 7
 اعده .وم   18ص ،م2015 اسكرة، خضري،ج معة حممد  ،والضوابطاإلداري السلطات  خولة، الضبأللواليف  املعين،راجع هبذا   - 8
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النو م السي ي  لددولة عن طريق إعين  مح ية أياإلداري مب هومه احلدي   الور الضبألمن  الصورة اسخريةهذه حوي  ودد    
م 1951ن الديعور الدييب م ،70 حي  أش را إليه  امل دة املعع دبةجمما الدي بري الديبية    ا لعنويم ،اسحك م العرفية وح لة الطوارئ

نه " املدا يعدن اسحك م العرفية وح لة الطوارئ عدى أن يعرض إعين اسحك م العرفية عدى جمد  اسمة ليقرر ايعمراره  انصه  عدى أ
 .(9)ليجعم ع عدى وجه السرعة"أو إلغ  ه ، وإذا ودع ذلا اإلعين   غري دور االنعق د وج  دعوة جمد  اسمة 

إعين اسحك م  يكون” -اآليت: الل نص  عدى  ،25  امل دة  م1969كم  أش ر إليه  اإلعين الديعوري الدييب املؤد  
العرفية أو ح لة الطوارئ اقرار من جمد  دي دة اللورة كدم  بعرض أمن الدولة ا  رج  أو الداخد  لدخطر، أو كدم  رأى أن ذلا 

 .(10)ضروري ً حلم ية اللورة وبأمني ييمعه "

غري من حي  حرص املشرع ، ف سمر مل يعم1951فب لرغم من بغري نو م احلكم   ليبي ، وبعطيا العما انصوص ديعور  
يدط ا الضبأل اإلداري حلم ية النو م السي ي  لددولة  كوييدة بعخذه ،  أو اسحك م العرفية ح لة الطوارئالديعوري عدى بنويم 

، وأعط ه احلق   ة اللورة هو أعدى يدطة   البيدانصوص ديعورية الرحية وحمددة، حي  إن هذا اإلعين دد اععرب أن جمد  دي د
  .سحك م العرفية أو ح الا الطوارئ، ومن اني هذه العدااري إعين اااري يراه  ضرورية حلم ية اللورة ذ أي بداخت

الدور الق نون  ح لة الطوارئ واسحك م العرفية حذ اإعين، فيم  يععدق وايعمر العما انصوص اإلعين الديعوري الدييب
ك م العرفية مبصطدح ح لة حه ايعع ض عن مصطدح الطوارئ أو اسنهذا الق نون أم اشأن الععبئة، واهديد   1974لسنة  80ردم 

وهو مح ية الص حل الع م لددولة   ح لة دي م م   ،عين ح لة الععبئة الع مةن املوضوع مل يعغري   اهوهر و  ا د  من إالععبئة، غري أ
" بعدن ح لة الععبئة الع مة اقرار من جمد  دي دة اللورة   ح لة بوبر  -:ىل منه عدى الع يلو يهدد أمنه  وييمعه  حي  نص  امل دة اس

 .أو دي م خطر احلرب أو نشوب احلربالعيد ا الدولية 

 . وا  احل لة الل أوجب  إعيهن  ويعدن جمد  دي دة اللورة اقرار منه انعه   الععبئة عند

بينة   ال قرة اسوىل من هذه امل دة اخت ذ العدااري الي مة لدمجهود احلريب ووو  اقرار من جمد  دي دة اللورة   غري اسحوا  امل
 .11املبينة   هذا الق نون "

 عين ح لة الن ري   البيد واخت ذ كا م  يد م حلم ية، بكون    يدطة إف ملشرع الدييب ك ن حريصً  دائم  عد  وديد جهة معينة
وإن مل يكن عميق ً  ،اش ن الععبئة 74من دبا املشرع عدى نصوص الق نون ردم  اطرأ بعدي ، وددالدولة ونو مه  السي ي  واسمين

السدطة إىل املؤ راا الشعبية اسي يية ا ععب ره  ، حي  منح هذه هة املكد ة اإعين ح لة الطوارئايعبد  اهولكنه  ه  جوهر 
، وك ن هذا الععديا اصدور د نون م1977 من م رس لسنة  عين دي م يدطة الشع    الل  البيد، إثر إ أي س السدطة  

                                                           
 .00م ، امل دة 1291، اهمعية الوطنية ، انغ  ي ،  الدستور الليبي  )9(
 .29م، امل دة 1222، جمد  دي دة اللورة، طرااد ، اإلعالن الدستوري الليبي  )10(

 .اسويلامل دة  ،م1974 طرااد ، اللورة،جمد  دي دة  ،التعبئةبشأن  74القانون رقم - 11
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بعدن ح لة الععبئة، اقرار من املؤ راا الشعبية اسي يية   "  -:نص   امل دة الل للة منه عدى الع يل الذي م1991الععبئة لسنة 
 -إحدى احل الا اآلبية:

لهور م  يهدد أمن اهم هريية  ،نشوب احلرب خطر احلرب،( ح الا ا طر ا  رج  وبشما بوبر العيد ا الدولية، دي م 1) 
 ايعقي  .أو  يي د  العومى أو ث  

ا طر الداخد  وبشما لهور م  يهدد يدطة الشع ، حدوث كوارث أو أوائة أو غريه  مم  يهدد حي ة السك ن وأمنهم  ح الا)2)
 وييمعهم.

( ح الا إجرا  العم رين الععبوية، أو املن وراا السودية، أو إجرا  بطبيق ا عمدية عدى ح الا الععبئة، وبسعلىن من ذلا 3)
 العدريب ا والعم رين الل يصدر اعحديده  درار من الدجنة الع مة لددف ع. 

 .(12)يذه "( ح الا بن يذ ارامج العحو  اللوري الل ال ب   اإلمك ني ا املن ردة لعن 4(

ودي مه اإالدار  م، وبشكيا اجملد  الوطين االنعق يل2011عشر من فرباير يعمر النص اصوربه هذه، حذ دي م ثورة الس اعاو 
الذي نص عدى إلغ   كا النصوص ذاا الطبيعة الديعورية الص درة عن النو م الس اق، وذلا مبوج  م، 2011اإلعين الديعوري 

 .(13)عين"مو  هب  دبا العما هبذا اإلبدغى الوث ئق والقوانني ذاا الطبيعة الديعورية املع ”-نه: أمنه انصه  عدى  34امل دة 

ديعوري  حل لة بنويم  أيهن ك يعد  ع يل مل  ل، وام1969عين  الديعوري كا م  ورد   اإل  غي الوهذا يعىن إنه يعد 
، وم  م2011عين الديعوري دولة إثر الدور هذا اإلعين أي اإلال، ولكن نورًا لطبيعة الورو  الل مرا هب  الطوارئ    ليبي 

عديدة حلقوق اإلنس ن ك ن الاد من وجود نص د نو  ينوم هذه احل لة، إىل أن بنوم مبوج   وانعه ك اانطوا عديه من اضطراا ا 
الصيحي ا املمنوحة لدسدط ا ،  حبي  يشكا أي يً  د نونيً  حيدد شروطه  و اعد الدور الديعور اهديد لددولة نص ديعوري

الوطين  ر ايعيمه لدسدطة من اجملد لع م كسدطة بشريعية   البيد، إثا الوطينمبوجبه  خي  هذه ال رتة، لذا فقد ح و  املؤ ر 
أالدر  حي   ، كن أن يسد هذا  ال را  الديعوري، بنويم هذه املسألة انص بشريع  واضح وإن مل يكن ديعوري ً، لكنه ثاالنعق يل
"وو  إعين ح لة الطوارئ اقرار  -:نم، الذي نص   م دبه اسوىل  عدى أ2012 لة الطوارئ   املرحدة االنعق لية حل  بنويم  د نون

ن يوا  ك  ،الع م أو جمد  الو را  كدم  بعرض اسمن أو النو م الع م   أرض الدولة الديبية أو   أي منطقة لدخطر الوطينمن املؤ ر 
 .(14)ذلا اسب  ودوع حرب أو دي م ح لة  دد اودوعه  أو حدوث اضطراا ا   الداخا أو حدوث كوارث ع مة أو انعش ر وا  "

                                                           
 .، امل دة الل للة 1991l، املؤ ر الشع  الع م ، طرااد  ،  التعبئة العامةقانون   )12(
 .34ي اق ، امل دة  ، مرجع االعالن الدستوري الليبي المؤقت  )13(
 اسوىل.، امل دة م2012، طرااد  ،  المؤتمر الوطني العام، قانون الطوارئ   )14(
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القو  إن  سمكنن  ، ية النو م الع م السي ي  لددولةمح أيضبأل اإلداري دأمعن  النور   هذا ا د  احلدي  ل ع يل لو لوا
الداخدية الل  فرتة االضطراا ا اإلداري خي ن بعخذه  يدط ا الضبأل الل ثكن أإلجرا اا االععق   اإلداري ثكن إدراجه ضمن ا

ويعد مشروع    ،الع م لددولة   ملا هذه الورو  واجهة اسشخ ص الذين يشكدون خطرًا عدى النو م الع م واسمنمل،  ر هب  الدولة
  حبقودهم ث  هذا اإلجرا الذين دد الشخصية لففرادعدى املص حل   ً مغدبيعد  لددولة، الذي  إىل وقيق الص حل الع م كونه يهد

 .احملمية مبوج  الديعور

ا يدط ا ف لقرار الص در من دب  ،ادون رد اةبركه  ال وو   الصيحي ا الوايعة املمنوحة لسدط ا الضبأل اإلداري هذه  ن أغري   
، وا لع يل فهو خيضع لرد اة عن طبيعة الورو  الل الدر خي  إداري اغض النور درار  ا سالا، هو اإلداري ا الععق   الضبأل

من شأن هذا  ، و الل يرفعه  ذوى الشأن لدطعن هب وختعص دوائر القض   اإلداري ا لنور   الدع وي  ،وبعويض ً  إلغ  ً  القض   اإلداري
وحق اسفراد   مح ية حقودهم ، من ن حية  من العوا ن اني رغبة يدط ا الضبأل اإلداري   احل    عدى النو م الع م   نوعحيقق أن 

م   و، وهمن ن حية أخرى ً  عدى احلم ية الق نونية  ذه احلقوق مب  يؤثر يدب ،االععق   إجرا ااهذه السدط ا   فيم  لو بعس   
 . ا البح من الع صيا   ال رع الل   من هذ  بوضيحه اش  مييع

 المبحث الثاني الرقابة القضائية على االعتقال اإلداري 
 

لدح    عدى النو م  ، يعد بصرفً  مشروعً  جتريه يدط ا الضبأل اإلداريأن االععق   اإلداريإىل اسو  املبح     انعهين 
 أي ي  لددولة   مواجهة يوه  احل    عدى النو م الس ،احلديلة لدضبأل اإلدارينه يدخا ضمن اسهدا  ، كم  عدمن  أالع م لددولة
دد يؤدي إىل بعس ه   ،يدط ا الضبأل اإلداري ادون رد اة   يدالوايعة  ، غري إن برك هذه السدطة   أمنه  وايعقراره بصر  دد ث
حي  أن الوادع العدم  يلب  أن السدطة اإلدارية  ا اسفراد احملمية مبوج  الديعور، حري و   يؤثر يدبً  عدى حقوق مم،   ايععم   

، ويوهر ذلا   سموح اه لدح    عدى النو م الع مخي  الورو  االيعلن ئية بعويع   ايععم     ذه الرخصة، وبعج و  م  هو م
رع  اني املواطنني أو البح  عن املن هضني لدحكومة أو د دة انعش ر االععق الا العشوائية غري املربرة، الل  د  إىل ا  ال

منهم إلجب رهم عدى بسديم أن سهم، م  يعد  د رباس املو هراا واالععص م ا، وإذا عج ا عن العلور عديهم فقد بدجأ إىل اععق   
ه من ضروب املع مدة ض املععقدون لدععذي  وغري كلرياً م  يععر   الععق الا اانعه ك ً كبرياً ملبدأ شخصية العقواة، كذلا فإنه خي   هذه 

، وذلا إلجب رهم عدى االعرتا  عدى أن سهم أو عدى اسشخ ص الذين بشا السدط ا أهنم عدى لانس نية ك لس  والشعمالق يية 
 ابص   هبم . 

لرد ملا هذه   مواجهة يدط ا الضبأل اإلداري   لذلا الاد من منح اسفراد وييدة جدية   كنهم من الدف ع عن أن سهم  
االععدا اا، وذلا عن طريق   المة اإلدارة من دبا اسفراد عندم     حقودهم جرا  بصرف   ، وهذا م  يسمى ا لرد اة القض ئية 

ومن ى مح ية احلقوق  ة،عدى أعم   الضبأل اإلداري، حي  إن الرد اة اإِلدارية وحده  دد ال بكون ك فية لضم ن مبدأ املشروعي
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الود ، مم  خي لف  ا صم واحلكم   ذاا ه ن بعحد السدط ا اإِلدارية فيم  اينه  ضد اسفراد عندم  بكون واحلري ا، إذ ثكن أ
 .(15)لذلا الاد من إح لة ملا هذا الن اع إىل جهة ث للة بكون أكلر حي دية وهى القض   دواعد العدالة

، وذلا من ة بعسف يدط ا الضبأل اإلداري ضده   مواجه   مح ية حقوق اسفراد وحري  م ث رس دوراً كبرياً  اإلداريف لقض       
 - ن حيعني:من  اإلداريخي  فرض رد اعه عدى أعم   الضبأل 

 ذ جتي  لادارة اخت االيعلن ئية الل، لعقرير دي م ح لة الورو  بوافر الشروط الل حدده  الديعوربكون ا لعحقق من مدى  األولى: 
 - وه :إجرا اا وايعة ومشددة 

وجود لر  ايعلن ئ  يهدد النو م الع م وحسن يري املرافق الع مة، يوا   لا هذا الور  اقي م حرب أم اضطراب أم ك رثة  -1
 طبيعية.

   االيعلن ئية.، فعدجأ إىل ايعخدام يدطعهيعخدام يدطعه    الورو  الع ديةأن بعج  اإلدارة عن أدا  ولي عه  ا  -2

مم رية السدطة االيعلن ئية مبدة الور  االيعلن ئ  فيوو ، لادارة أن بسعمر   االيع  دة من املشروعية أن ودد   -3
 االيعلن ئية مدة ب يد عدى مدة الور  االيعلن ئ .  

 .(16)هذا الور  هيقعضيأن يكون اإلجرا  املعخذ معوا نً  مع خطورة الور  االيعلن ئ ، و  حدود م   -4

العصر  الص در من  مجيعً  لصحةعنه ، والاد من بوافره   وا لع يل ال وو  ا روم لشروط حمددة انصوص ديعورية الرحيةوهذه ا 
 .ا الضبأل اإلداري خي  هذه الورو يدط 

العصرف ا بكمن   اسأل القض   رد اعه عدى نش ط يدط ا الضبأل اإلداري، من خي  مرادبة مدى الحة  والثانية:
اسيب ب الل دفععه  الخت ذ هذه العدااري، والغ ية الل برم  إليه  من  مدى بوافر الص درة منه  ملواجهة هذه الورو ، حي  يعحقق من

، وإال ك ن بصرفه  ومربرة إىل وقيقه  مشروعة ة الل برم  يدط ا الضبأل اإلدارياخت ذه ، إذ ال اد من أن بكون اسيب ب والغ ي
 -مه :  مشوا ً اعي  عدم املشروعية ويكون ذلا   الوربني

البعد عن املصدحة الع مة، اأن بسعى يدط ا الضبأل اإلداري من خي  العدااري الل بعخذه  إىل وقيق مص حل شخصية ال  -1
    إىل املصدحة الع مة اصدة.

                                                           
 .2-9ص م 2002منعوري اقسنطينة ، اه ائر ،  ، ج معة، ري لة م جسعري تدابير الضبط اإلداريالرقابة اإلدارية على ينور  ب صيا ذلا ،عمر اودريأل ،   )15(
 .24ص، م 2003اسوىل،  ، الطبعةاملطبوع ا اه معية ، دار اإليكندرية ، الوجيز في القضاء اإلداري الليبي  ب صيا ذلا، م  ن ليدو راضى،  ينور  )16(
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عينة، و  عدى يدط ا الضبأل اإلداري أن حي نً  دد حيدد أهدافً  مأحي  إن املشرع    ل ة د عدة ختصيص اسهدا  -2
 ايععم   السدطة، حذ ولوفراط   اإلبسعى إىل وقيقه ، وا لع يل إذا خ ل   هذه اسهدا ، ك ن دراره  مشواً  اعي  

ك ن   د  إىل وقيق املصدحة الع مة م  دام  دد خرج  عن اسهدا  الل حدده  الق نون، كأن خترم   اخت ذه  
 .(17) الع مةعن اسهدا  الل حدده     الق نون الراحة، وه  احل    عدى اسمن الع م والسكينة الع مة، والصحة  لقرارا  

، لعحقيق أهدا  أخرى غري ا خت ذ إجرا  االععق   اإلداري د  يدط ا الضبأل اإلداري اليحيعه وا لع يل إذا ايععم   -3
سشخ ص لغرض االنعق م منهم، اععقا كأن ب  ،خروج ً عن الشروط الس اقة  يشكا م الع م لددولةح ظ اسمن الع م والنو م 
م عن اسهدا  الل حدده  الق نون وا لع يل فهو ، ف   ملا هذه احل الا يكون بصرفه  دد خر أو لعحقيق أغراض شخصية

ط لبة ا لععويض إذا  امل، كم  له اإلداري، واذلا وو  لكا ذي مصدحة أن يطعن ضده اعدم املشروعية أم م القض   ا طا
 .ك ن له مقعضى

 ة هبذه الشروط، وجت و ا اليحيعه ، فإذا أخد  اإلدار عدى احرتام اإلدارة  ذه الشروط ف لقض   اإلداري له دور مهم   الرد اة   
ديه ا إللغ   أم م دوائر ك ن بصرفه    ل   لدق نون ومن ى وو  الطعن ع  احلقوق املنصوص عديه    الق نون،وانعهك  اذلا حًق  من 

ه حبقوق املدع  في شخص  يط ل كونه يععدق ا حلقوق الشخصية، فهو دض     م  يعر  ا لقض   الك ما وهواإلداري، القض   
، عك  دض   اإللغ   الذي هو دض   موضوع  ينص  عدى اخعص م درار إداري اسب  انعدام املشروعية شخصية   مواجهة اإلدارة

 .(18) ا لععويضدعواه  بنعه 

الق نون  اإلدارة ا سهدا  الل حدده   أجه ة أكدا فيه عدى ضرورة  الع ام ،  املصريةة أحك م من دبا احملكمة العديودد الدرا عد   
  معيب، وإال ك ن بصرفه  دولةوأن يكون ا د  من هذه اإلجرا اا هو مح ية الص حل الع م لدإلجرا اا االععق   اإلداري،  ذه  عند اخت

عدى  1517ردم   إداري  طعن  م13-4 -1957حكم       جدسة ، حي  نص    مصدحة الطعن عديه ا إللغ   ذيووو  لكا 
احل الا  بقعضيهيواجه هب  م   ،العرفية يدطة بقديرية وايعة اسحك م" لئن ك ن الق نون خيو  لدح كم العسكري   لا  -ه :نأ

 ختا ا لع ام به الق نونية بعج و  يدطعه العقديرية املريومة، وأالال أنه ينبغ  له من اخت ذ بدااري يريعة ح مسة، إال أ االيعلن ئية الل بعرض
، وانبسط  عديه  رد اة القض   إال ش ب بصرف به عدم املشروعيةو ، احلري ا الع مة ادون مربر د نو وال بعغو  اوجه خ ص عدى 

 .19اإلداري إلغ   وبعويض ً "

                                                           
 .200، مرجع ي اق، ص القضاء اإلداري دراسة ألسس ومبادئ القضاء اإلداري في العراق، م  ن ليدو راض  ، ينور   ب صيا ذلا  )17(
الطبعة  اهديدة ،، دار اه معة ، اإليكندريةالدعاوى اإلدارية دعوى اإللغاء دعاوى التسوية، مصط ى أاو  يد فهمى ، م جد راغ  احلدو ، ينور   ب صيا ذلا  )18(

 .14، ص م 2005، اسوىل
 م الق هرة،1985وحذ ع م  – م1964احملكمة اإلدارية العدي  وفع وي اهمعية العمومية منذ ع م  مب دئ‘املويوعة اإلدارية احلديلة  ال كه  ،حسن  –ية نعيم عط  - 19

 128     .ص النشر،ذكر ينة  اسويل، ادونالطبعة  لدمويوع ا،الدار العراية 
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الذي  ،م1952دض  حمكمة القض   اإلداري املصرية   دعوى بععدق ا ععق   شخص إثر حريق الق هرة  "يض  أ   لذلا وبطبيقً    
ود م  احلكومة ا لقبض  إعين اسحك م العرفية، فعم ضطرب فيه  اسمن الع م   البيدوا وأش ع ال وضى   الع المة أث ر الرع 

، فطعن ة   ملا هذه الورو  االيعلن ئيةايعن دًا إىل يدطعه  العقديرية الوايع ،عدى كا من ووم حوله شبهة اربك اه لعدا احلوادث
اقدر م  بدق هذه الورو  ويعوم ا طر، اقدر م  يعسع إطيق حريعه    بقدير م  ه هذا الشخص   ذلا فأكدا احملكمة اأن

، ويطد  من اإلدارة وه  مأخوذة اورو  م  جئة مسؤوليعه  إذا م   ج نب  العوفيقوبعض     ،داارياخت ذه من اإلجرا اا والع و 
اسيمة البيد، أن بددق وبعحرى  وحموطة اضرورة ع جدة مدحه بضطره  إىل العما السريع احل يم لضم ن مصدحة عدي  بععدق

، إال أن دض     الود  وال ي د  من يده  ال م مالورو  املألوفة الع دية، وذلا حذ ال ي و وب حص م  و  عديه  أن ب عا   
والدوافع إليه  حذ   لا الورو  االيعلن ئية وم  بعمعع فيه اإلدارة  ،جمد  الدولة يؤكد رد اة القض   عدى دراراا االععق   اإلداري

 .(20)اسدطة بقديرية وايعة"

ر ف لق ض  ال يقعص الن اع،يدط ا ك مدة حلسم  الق ض   كون دض   اإللغ   عك  القض   الك ما الذي خيو  وعدى هذا اسي س ي  
دق ا حلقوق الشخصية لرافع اا يرب  عدى الوضع غري املشروع مجيع نع ئجه الق نونية سنه يعع ،عدى جمرد إلغ   درار غري مشروع

 . (21)الععويض عن أعم   اإلدارة الض رة"، ملا املن  ع ا املععدقة ا لعقود ودض   الدعوى

القض   اإلداري  االخعص ص لدوائر  م دبه الل نية عدى هذا  م1971لسنة  88 الدييب ردماإلداري  ودد أكد د نون نو م القض    
 -اآلبية: دون غريه  ا ل صا   املس ئا  اإلداريختعص دائرة القض   “اقوله: 

 .راا اإلدارية النه ئيةالل يقدمه  اسفراد أو ا يئ ا اإلغ   القرا الطدب ا-9

أن يكون مرجع الطعن عدم ، من ال قرة الس اقة 6، 5، 4، 3، 2ويشرتط لقبو  الطدب ا املنصوص عديه  ىف البنود 
  .أو ا طأ   بطبيقه  ،والقرارااأو وجود عي    الشكا أو   ل ة القوانني  ،االخعص ص

عن اخت ذ درار أو إجرا  ك ن من الواج  عديه  اخت ذه وفق   ،ويععرب   حكم القراراا اإلدارية رفض السدط ا اإلدارية أو امعن عه  
 .(22)لدقوانني أو الدوائح"

                                                           
 واإلعينلدنشر والعو يع  اهم هريية ، الدارمصرابه، مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا وإدارياع شور يديم ن شوايا،   )20(
 .232ص،  م2004الطبعة اسوىل، ، 

 .9ص  ، 2/ 18، جمدة احملكمة العدي  ،  م1981/6/24، إداري طعن، احملكمة العدي  الديبية  )21(
 ، وم  اعده  ، امل دة الل نية.123، ص92، السنة الع يعة ، العدد  بشأن القضاء اإلداري ، الجريدة الرسمية م ،7711لسنة  88الق نون ردم  -  )22(
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الصرحية ، من دبيا املخ ل ة لدشروط املنصوص عديه    الق نونبعسف اإلدارة   إجرا اا االععق   اإلداري وعدم ابب عه   دويع 
هذا وطد  إلغ    ،هذا أم م دوائر القض   اإلداري لكا ذي مصدحة شخصية أن يطعن   إجرا ه مم  وي   ،لدق نون وا طأ   بطبيقه

 .مقعضىجرا  واملط لبة ا لععويض إذا ك ن له اإل

املنصوص ب صا دائرة القض   اإلداري   طدب ا الععويض عن القراراا  ”-أنه: عدى  الق نون من ن  كم  نص  امل دة الل للة   
جوا  ، ويرتب  عدى رفع دعوى الععويض إىل دائرة القض   اإلداري عدم رفع  إليه  اص ة أالدية أو ببعية إذا عديه    امل دة الس اقة

 .(23)م الع دية عدم جوا  رفعه  إىل دائرة القض   اإلداري"، كم  يرتب  عدى رفع دعوى الععويض أم م احمل كرفعه  أم م احمل كم الع دية

الذي أراد من خيله أال وعا االخعص ص م، 1949وينة  م1946يدوب الذي اببعه املشرع املصري   د نون ينة وهو ذاا اس   
ضني الذين ودد بكون اعيدة عن املعق  سهن  حمكمة وحيدة   الع المة ،حمكمة القض   اإلداري دون غريه  هبذا الععويض مقصورًا عدى
، اق فدم يرد املشرع أن حيرمه  منهك ن    رس هذا االخعص ص عند إنش   اجملد  الس دنية  ، كم  أن احمل كم امليقطنون   من طق ن ئية

، إال أنه عد  عن هذا نياسحك م الص درة من كدع  اههع، ووضع أحك ًم  بك ا منع العض رب اني ر ا  ي ر اني اههعنيعضر جعا املف
، لذا درر أن يكون القض   الل وكم هذه الروااأل الق نونيةالق نونية  دئاالجت ه لكونه معيب ً، ومن أهم عيواه العع رض   بأاليا املب 

جم الا وااأل ه  من اإلداري وحده هو ال ح  االخعص ص لد صا   هذه املس ئا كونه اههة الطبيعية لذلا، ا ععب ر أن بدا الر 
قض   ال" ي صا جمد  الدولة هبيئة  -:اقو    م 1955لسنة 165، وهو م  نص  عديه امل دة الع يعة من الق نون ردم الق نون الع م

 . (24)عن القراراا املنصوص عديه    امل دة الس اقة إذا رفع  إليه اص ة أالدية أو ببعية" ،داري دون غريه   طدب ا الععويضاإل

ا الص درة عن اإلدارة خي  افراد الطعن   القرار فحك م الل جتي  لالعديد من اس   الس اق،شع  الديبية حمكمة الودد الدرا عن 
" ومل    -ه :ن، حي  نص    حكم    عدى أفرادخصية لفه  مس س ا حلقوق الشإذا برب  عن ،احل الا الط رئة الل  ر هب  البيد

وال وو   ،م1971لسنة  88ك ن طد  إلغ   القراراا اإلدارية خيعص اه القض   اإلداري طبقً  لنص امل دة الل نية من الق نون ردم 
الل  ،وك ن اخعص ص حمكمة الشع  ا ل صا   الطعن أو العودم من اإلجرا اا أو القراراا ،الا إال انص خ صن هذا اسا روم ع

د  فيه  دد بكون حص الل ،شرتاكية اقصد بأكيد يدطة الشع اختذا ا اليعن د إىل دوة اللورة أثن   العحو  اللوري والعحو  إىل اال
لعنص ه وبرفع عنه الودم  أن يدجأ إىل هذه احملكمة اً أو جور   وحلقه بعس ويسعطيع من بودم  ،فرادجت و اا مس  حقوق اعض اس

ي  ة ايععم   السدطة أو االحنرا  إداري مطعون فيه معي  اعي  إوالقو  اغري ذلا وعا كا درار  ىإن ك ن لذلا مقعض ،وبعوضه
 .25  بطبيقه  وث  حقوق املواطن ..."

                                                           
 ن سه ، امل دة الل للة  م7711لسنة  88الق نون ردم   )23(
 وم  اعده . 222، مرجع ي اق، ص اإلداري قضاء اإللغاءالقضاء يديم ن الطم وي،   )24(

 .41ص ردم  م1992-5-3ب ريخ الطعن  31-37طعن إداري رقم ، 27-34جمدة احملكمة العدي  الديبية العدد   - 25
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الص درة    ا لنور   الطعون الل يرفعه  املواطنني ضد القرارا ،كم  أش را احملكمة العدي  املصرية إىل اخعص ص القض   اإلداري
" ولئن   -: نهأ  احلرية الشخصية حي  نص  عدى  احلقوق الشخصية لدمواطنني مب    ذلا احلقالل    الورو  االيعلن ئية، 

يواجه هب  م  بقعضيه احل الا االيعلن ئية الل  ،حك م العرفية يدطة بقديرية وايعةون خيو  احل كم العسكري   لا اسك ن الق ن
  وال بعغو  ال ختا ا لع ام به الق نونية بعج و  يدطعه العقديرية املريومة، وأال ، إال أنه ينبغ  أاخت ذ بدااري يريعة وح مسةله من بعرض 

 ، وانبسط  عديه  رد اة القض   اإلداري إلغ  ً  به عدم املشروعية، وإال ش ب بصرفاحلري ا الع مة ادون مربر د نو عدى  اوجه خ ص
 .26 وبعويض ً 

ذه احلم ية القض ئية حلقوق اسفراد   مواجهة بعسف يدط ا اإلدارة يكون الق نون الدييب دد حقق نوعً  من العوا ن اني مح ية هبو   
 وحري  م من الععسف من ن حية أخرى، ومح ية حقودهمفراد اس حق ن حية، وانيمن  االيعلن ئيةالص حل الع م لددولة   لا الورو  

ف لقض   هو  ،بكمن   الرد اة القض ئية عدى يدط ا اإلدارةة هذه احلقوق وهذه الوييدة حلم ي د نونية وفع لةوييدة حي  منحهم 
  املعحضرة.  كا الدو  أي مس س هب   واحلري ا ضداحلقوق  ح م 

 

 الخاتمة

 ملوضوع االععق   اإلداري، الذيق نونية اهوان  الاعض لقين  الضو  عدى أ أن نكون دد  نعمىن هذا البح   من خي  ال ح ا    
ن االععق   نن  انعهين  إىل أ، وا لرغم من أعدى حق اإلنس ن   احلرية الشخصية كبرياً   يعد من املواضيع الش ئكة الل بشكا اععدا ً 

نن  ، إال أواسمن الع م لددولةبدجأ إليه   لا الورو  االيعلن ئية حلم ية النو م  ،من دبا السدطة اإلدارية عد بصرف ً مشروع ً اإلداري ي
نونية بكون حمددة وواضحة، ببني من الع صيا وذلا عن طريق نصوص د  اش  من املشرع الدييب أن يعن و  هذا املوضوع  نعمىن

فراد الل بقرر لف ضم ن اوال ،ه  عند مم ريعه   ذه الصيحي االضبأل اإلداري واحلدود الل ال وو     أن بععدااليحي ا يدط ا 
من العوا ن اني املصدحة الع مة لددولة   ، م  خيدق نوعواععدا اذلا عدى حقودهم وحري  مفيم  لو جت و ا هذه السدط ا اليحيعه  

دى ، وخي ف الع   عالذي يعرتي هذا اه ن  الق نو  سد ال را  العشريع ي، وا لع يل م اععق  مواملص حل ا  الة لففراد الذين يع
حدود دا ه  عدى حقودهم اطريقة بعج و    ح لة اعع الق ض  اإلداري عند النور   الدعوي الل يرفعه  املععقدون ضد جهة اإلدارة 

 .املصدحة الع مة لددولة

* * * * * * * *  * * 

 

                                                           
 ،م 1985وحتى عام  م1964الموسوعة اإلدارية الحديثة مبادئ المحكمة العليا وفتاوي الجمعية العمومية من عام  –حسن ال كه    –نعيم عطية  - 26

  .128ص  النشر،ادون ذكر ينة  اسوىل،الطبعة  لدمويوع ا،الدار العراية  الق هرة،
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Abstract 

 

The issue of patient safety has received significant consideration from health policy-

makers worldwide. Some studies carried out in some developed countries suggest that 

one in ten patients admitted to hospital suffers an adverse event. Various adverse 

events will be inevitable complications of treatment but at least half of these events 

are thought to be preventable. Although patient safety is a global issue affecting 

countries, all development levels that the size of the problem estimates are inadequate, 

particularly in developing countries. This study aims at measuring the patient safety 

culture in Benghazi Children’s Hospital and to suggest a set of recommendations that 

could contribute to the increased interest in the culture of patient safety in the 

hospital. A quantitative research study(cross-sectional, descriptive study)is designed, 

using the Hospital Survey of Patient Safety Culture (HSOPSC) developed by the US 

Agency for Health Care Research and Quality. The study was conducted from 

December 2016until the end of 2017. The participants included health care workers 

who were working as doctors, nurses, technicians, pharmacists, managers and 

administrative staff at the hospital with direct and indirect contact with the patient. 

The results indicate that the average of positive response of the patient safety 

dimensions ranged from the lower rating of 10%, for the dimension of feedback and 

communication about error, to the highest of 68 % for error and teamwork within 

units. The overall perception of safety and managers’ expectations dimensions are 

almost the same with 33 % and 32% respectively. Moreover, communication 

openness was low with 11 %.The findings indicated that the current state of patient 

safety culture in Benghazi Children’s Hospital is very weak and there is a need for 

development of safety practice. Patient safety culture still has many areas for 

improvement that need continuous evaluation and monitoring to attain a safe 

environment both for patients and health-care providers. 

Keyword: patient safety culture, assessment, measuring staff health care, healthcare 

providers, adverse event. 
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Introduction 

The issue of patient safety has received considerable attention from 

health policy - makers and health stakeholders  worldwide.(1) 

According to the Institute of Medicine (IOM) report "To Err Is 

Human," as many as 98 thousand people die in the United State 

hospitals every year as a result of medical mistakes that could have 

been prevented.(1)  A number of studies carried out in Australia and 

America suggest that one in ten patients admitted to hospital suffers 

an adverse event. Currently, some adverse events will be inevitable 

complications of treatment, but at least half of these events are 

thought to be preventable.(2) Besides, the number of legal cases 

related to medical errors has increased from 896 cases in 2005 

to1356 cases in 2008, an increase of 51.3%.(3,4) The World Health 

Organization(WHO) states that in developed countries, patients are 

exposed to risk while receiving health care in hospitals, and this 

exposure is higher in hospitals of developing countries than in that 

of industrialized countries.(1) Although patient safety is a global 

issue affecting countries, all development levels that the size of the 

problem estimates are limited, particularly in developing and 

transitional countries.(4) 

 

An unsafe medical care is a main source of morbidity and mortality 

throughout the world.(1)  Attempts to reduce these injuries an harms 

have led to the patient safety movement. For instance, World 

Alliance for Patient Safety including the Pan American Health 

Organization (PAHO) and other agencies have already developed 

strategies to intervene on this issue, proposing plans and legislation 

on the subject.(1).  Also some healthcare organizations began the 

process of improving the widespread deficits in patient safety, 

including a focus on organizational and patient safety culture.(5) The 

culture of an  organization  is  the  demonstration   of  understanding 

objectives and criteria of behavior that are portioned out by its 

members and their environment.(6)  A  culture  is  not unchanging,  

but  rather  is  the  product  of dynamic interactions between the 

different elements within an organization. 

Patient safety is defined as "the prevention of harm to patients with 

a focus on care system, which is trying to avoid and prevent 

mistakes, learn from errors that occur.”(7)Patient safety is considered 

a critical component of the quality of health care.(8) The researchers 

believed that the accomplishment of a culture safety requires an 

understanding of the values, beliefs and norms about what is 

important in the organization and what attitudes and behaviors 

concerning the safety of the patient is expected and appropriate.(8) 

 

The essential components of an effective safety culture include 

leaders and engaging all staffs in ongoing safety programs and 

strategies through communication, training and incentives with high 
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industries reporting that working together gave effectiveness in the 

whole organization. (5) 

A number of international organizations suggest that organizations 

can decrease accidents and incidents of safety through the growth of 

a "positive safety culture."A positive safety culture in health 

institutions is emerging as one of the important requirements to 

reduce the occurrence of adverse effects as much as possible by 

learning from errors proactively and to redesign the processes in 

order to eliminate mistakes.(9,4)As stated earlier, one aspect of 

patient safety that has been increasingly of interest is the culture of 

patient safety.  To establish a safety culture in a healthcare 

organization, the first step is assessing the current culture.(4) 

Assessment of safety culture in a given organization helps inform 

the perceptions and behaviors of health staffs and administrators 

regarding safety as well as recognize the most problematic areas for 

improvement.(5) 

 

Statement of the Problem 

 
In Libya, the health care system has suffered long periods of neglect, 

poor support, poor financial backing, and lack of development and 

modernization programmes. The problem was further complicated 

during and after the Libyan revolution in 2011.(10) 

 

Despite the rising emphasis on patient safety and the wealth of 

evidence published on patient safety culture in recent years, there is 

inadequate literature on this issue in the Arab World and in Libya, in 

particular. (8) 

 

Such recent studies data from the Arabic context provide a strong 

indication of the risk to patients in the hospital environment and the 

importance of studying patient safety culture in Arab hospitals. 

However, there is little empirical study into the safety aspects of 

health care in Libya. (11) 

 

In fact, a recent published report shows that the present Libyan health 

care system needs to be improved as it is not operating well and does 

not provide good quality of health care. The report outlined specific 

significant negative issues that show that the Libyan system does not 

meet Libyan patients’ health care needs. (11) 

 

Research Questions and Objectives 
 

The study aims at answering the following research questions: 

 What is the current patient safety culture in Benghazi Children’s 

Hospital? 

 What is the level of patient safety culture in Benghazi Children 

Hospital? 

http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-122#CR9
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The research questions can be broken down into these objectives: 

 To measure the patient safety culture in Benghazi Children 

Hospital. 

 To evaluate the perception of patient safety culture amongst 

health care workers. 

 To suggest a set of recommendations that could contribute to the 

increased interest in the culture of patient safety in the hospital. 
 

Importance of the Study 

 

 The results of this study will provide data and information 

about the level of awareness and understanding of health 

workers and management staff about the safety culture of the 

patient in hospital, which will have the desired effect in 

improving the quality of health care. 
 

 This current study provided new knowledge adding to the 

current body of knowledge about the measure of patient safety 

culture in hospital and, more particularly, shed light on the 

patient safety culture in Libyan hospitals and managed to 

uncover matters and problems that have a bearing on patient 

safety in a Libyan environment. 

 

 The findings from this work may encourage stakeholders to 

reformulate the plans, suggest new goals and prepare new 

strategies and specific policies for improving the quality of care 

and patient safety. Additionally, the purpose of the present 

study is to help carry out and promote further research from 

other researchers to implement HSOSPC in different hospitals 

in Libya. 

 

Materials and Methods 

 

Study Design: This study is a descriptive cross sectional one 

conducted in Benghazi Children`s Hospital in Benghazi from 

December 2016 until the end of 2017to assess health staff's 

awareness levels on patient safety with an objective to measure the 

Safety Culture Dimensions. 

Setting: The sample for the research was recruited from Benghazi 

Children`s Hospital. It consists of a general hospital, bone 

Department, Department of Hematology, Nephrology, Surgery, 

Intensive Care and primary care clinics with a total of 350 beds.  

Population: The target population was health care, allied health 

care professional staff, and administrative staff in Benghazi 
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Children`s Hospital. The hospital staff include clinical and non-

clinical staff with direct contact with patients, including physicians 

and nurses, in addition to staff without direct contact with patients, 

but whose work directly affects patient care, including paramedical 

and support services, as well as hospital managers and supervisors. 

Sample Size: The total number of health-care providers working at 

Benghazi Children`s Hospital was (N:585).A representative sample 

of health-care providers from different job categories in the selected 

units —physicians, nurses, pharmacists, technicians, and laborers—

we reenrolled in this study after giving their approval for 

participation. The sample size was estimated to be (S:234) health-

care providers. This sample size is based on a 0.05 margin of error 

and a 95% confidence interval. A Purposive sampling methodology 

was used to recruit staff working in the hospital. Attempts to reduce 

the limitation of the sampling method and to increase appropriate 

representation was made to ensure the inclusion of a wide range of 

health providers across the hospital. For example, the surveys were 

distributed to all of the patient care units across the hospital and to 

different shifts. The response rate in this study is (79%). 

 

Data Collection 

 

Survey Instrument: The Hospital Survey on Patient Safety Culture 

(HSOPSC) instrument was used to measure patient safety culture in 

hospital. This survey is a self-administered tool developed by the 

US Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

HSOPSC is designed to assess the patient safety culture of a 

healthcare organization as a whole or to assess units within the 

hospital. HSOPSC consists of 42 questions and measures 14 

dimensions. (12)It is the most popular data collection instrument in 

patient safety culture in hospitals. (13,14) The questionnaire has been 

translated into around 20 different language sand is currently used in 

over 30 countries. Moreover, it had been translated into Arabic and 

used in a number of Arab countries to assess the perception of 

patient safety culture among health care workers.(15,16,17) HSOPSC 

was pilot tested on 1,437 hospital employees from 21 hospitals in 

the United States. The survey items are measured on a 5-point Liker 

scale and ranged from (1)"Strongly Disagree" to (5) "Strongly 

Agree and take on average about 15 minutes to complete. Beside the 

12 listed dimensions the survey includes an item that asks about the 

number of events reported the past 12 months. Participants are also 

asked to grade the patient safety in their work area on a five-point 

Liker scale ranging from “Excellent” to “Failing.” 

Reliability and Validity of the HSOPSC 

The HSOPSC survey used in this study was considered to be valid 

as it had been piloted on 1,419 hospital employees from 20 hospitals 
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across the USA. The results showed that all 12 dimensions had high 

levels of reliability Cornbrash'salpha ranging from 0.63 to 0.84. 
(12)Some researchers(14)evaluated the reliability and validity of the 

Arabic version by collected and analyzed date from 13 Palestinian 

hospitals including 2,022 healthcare professionals. They 

acknowledged that the Arabic version had low internal consistency 

in some of its scales compared to the original survey or to other 

translated versions, such as those used in Turkey, England, Norway 

and Belgium. However, their study concluded that the Arabic 

version had good validity and acceptable reliability, with Corn rash's 

alpha ranging from 0.41 to 0.87, and that it was a suitable 

instrument to assess safety culture in hospitals in the Arabic 

speaking world. 

Questionnaire Translation 

The HSOPSC questionnaire has been translated from 

English into a number of languages including the Arabic 

language by an international user’s network.(18)As the 

study was conducted in Libya (an Arabic country) where 

the first language of the participants is Arabic, the Arabic 

version of the questionnaire used by some researchers (18, 

19)was adopted for the study. 

Ethical Consideration 

The researcher met with the quality manager and human resource 

director to explain the purpose and aims of the study. The 

investigator went to each department and unit at different time 

intervals that were mutually convenient for the staff.  Participation 

in the study was voluntary, and the participants were anonymous. 

The survey cover letter outlined the purpose and importance of the 

survey. Participants were instructed not to place personal identifiers 

on the survey itself. Instructions on how to complete the survey 

were included at the top of the survey. Details of the individual 

responses were not able to be used to identify individual 

participants. Any publication of study will not include any 

information containing personal identifiers. The participants were 

not in any danger of physical/psychological risk or physical 

discomfort. They had the opportunity to contact the researcher for 

further information related to the results of the research. Completion 

and return of the survey was indicated as consent to participate in 

this research study.  
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Data Analysis 

 

Each questionnaire was examined for accuracy and completeness 

and incomplete questionnaires were excluded from the data set. In 

order to analyze the data, a number of statistical methods were 

employed. Firstly, AHRQ guidelines introduced by AHRQ (6)were 

adopted for the analysis and interpretation of the perceptions of 

respondents in relation to composites for patient safety cultural 

dimensions. 

 

Following this, the calculation was undertaken of the percent 

frequency of each questionnaire item and dimension, with higher 

scores reflecting attitudes towards patient safety that were more 

positive. The AHRQ guidelines (20) define the strengths of patient 

safety dimensions as being reflected in items with a response rate of 

75%, and those items and dimensions of 50% or less were 

considered as areas that required further attention and improvement. 

In addition, the SPSS programmer was used for data entry and 

analysis of the quantitative data. The data took the form of 

descriptive statistics (frequency of positive response and their 

percentages). 

 

 

Findings 

Background characteristics of the study participants are shown on 

Table (1) and Figure (1). The majority of health care workers who 

participated in the study were nurses (15.6%), physician assistants / 

nurse practitioners (14%),attending/staff physicians (13.5%), 

technicians and managers each comprised (6.5%) of the total 

sample, which is representative of the small numbers of 

professionals from these groups who are employed in the hospital. 

Specialists and patient care assistants had percentages of (7.5%) 

and(5.9%) respectively. 

 
 

Table (1):  Health Care Workers Characteristics 

 

Health care workers Frequency Percentage 

 

Registered Nurse 29 15.6 

Physician Assistant/Nurse Practitioner 26 14.0 

LVN/LPN 24 12.9 

Patient Care Asst /Hospital Aide/Care 

Partner 
11 5.9 

Attending/Staff Physician 25 13.4 
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Resident Physician/Physician in Training 4 2.2 

Pharmacist 6 3.2 

Dietician 11 5.9 

Unit Assistant/Clerk/Secretary 5 2.7 

Respiratory Therapist 3 1.6 

Physical, Occupational, or Speech Therapist 4 2.2 

Technician (e.g., EKG, Lab, Radiology) 12 6.5 

Administration/Management 12 6.5 

.  Others 14 7.5 

Total 186 100.0 

 

 

Figure (1): Health Care Workers Characteristics 

 
Table (2) and Figure (2) give a breakdown of the work areas of the 

participants. The largest proportion of the participants worked in 

many different hospital units and departments with a percentage of 

(37.6%), while the lowest number of participants were from the 

Laboratory with (2.2 %). These percentages are to be expected since 

the other units employ the largest number of people whilst the 

Laboratory is relatively small area with a limited number of staff. 

The ‘other’ work areas which comprised 3.8% of the sample were 

from the Emergency, Surgery and Obstetrics departments with (7.0 

%). 

 

Table (2): Health Care Workers and Work Areas 

 

Work area Frequency Percentage 

 

Many different hospital units/No specific 

unit 
70 37.6 

Medicine (non-surgical) 21 11.3 

Surgery 13 7.0 

Obstetrics 13 7.0 

Pediatrics 8 4.3 

Emergency department 7 3.8 

Intensive care unit (any type) 11 5.9 
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Psychiatry/mental health 16 8.6 

Rehabilitation 15 8.1 

Pharmacy 8 4.3 

Laboratory 4 2.2 

Total 186 100.0 

 

 

Figure (2): Health Care Workers and Work Areas 

 

Patient Safety Culture Scores 

The summarized composite scores on the 12 dimensions of patient 

safety culture (Table 3 and Figure 3) gives the average of the 

positive responses on each patient safety dimension which was 

measured by calculating the percentage of positive response on each 

item that is in the composite. The average of positive response of 

the patient safety dimensions ranged from the lower rating of 10%, 

for the dimension of Feedback and communication about Error, to 

the highest of 68 % for Teamwork within Units. The overall 

perception of safety and managers’ expectations dimensions are 

almost the same with 33 % and 32% respectively. Moreover, 

communication openness was low with 11 %. Furthermore, 

Handoffs and Transition was 14.5%, Non- punitive Response to 

Error was very low with 16.3%. 

 

 
Table (3): Percentage of the Positive Answers on the Patient 

Safety Culture Dimensions for All Participants 

Dimension Positive Response 

1. Teamwork within Units 68% 

2. Supervisor/Manager Expectation and action promoting 

patient safety 
32% 

3. Organizational Learning – Continuous Improvement 25% 
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68%

32%
25%

14%

33%

10% 11% 13%

41%

27%

14.50%

16.30%

 

 

Figure (3): Percentage of the Positive Answers on the Patient 

Safety Culture Dimensions 

 

Number of Events Reported 

The survey has a specific question on the number of events related 

to patient safety filed by the participants during the year 

immediately prior to conducting the survey (Table 4 and Figure 4). 

 

 

 

 

 
 

4. Management Support for patient Safety: 14% 

5. Overall perception of patient safety 33% 

6. Feedback and communication about Error 10% 

7. Communication Openness 11% 

8. Frequency of Event Reported 13% 

9. Teamwork Across Unit 41% 

10. Staffing 27% 

11. Handoffs and Transition 14.5% 

12. Non-punitive Response to Error 16.3% 
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Table (4): Number of Reported Events  

 

In the past 12 months, how many event reports have you filled out and submitted? 

 
Frequency Percent 

  

 1 to 2 117 62.9 

3 to 5 67 36.0 

6 to 10 2 1.1 

Total 186 100.0 

 

 

Figure (4): Number of Reported Events 

 

Figure (4) gives more details of the number of events that were 

reported by health care workers in the previous 12 months. 

Responses to number of events reported showed very few reported 

events in the previous 12 months. 

 

Patient Safety Grad 
 
Figure (5) shows respondents’ opinions towards the level of patient 

safety in their respective hospital. The majority 81 (43.5%) of 

respondents indicated that they perceived patient safety to be at an 

acceptable level, whereas 50 (26.5 %) of the respondents believed 

patient safety was at a very good level and 30 (16.1%) rated it as 

excellent. Between 19 (10.2%) and 6 (34.2%) respectively rated the 

safety levels in their hospitals as either poor or failing. 
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Figure (5): Patient Safety Grad 

 

Discussion and Recommendations 

Evaluating the patient safety culture is the principal step in 

improving the quality of health service provided to patients and to 

reducing errors in service providing. In the present study the 

researcher attempted to measure the current patient safety culture 

among health-care providers. The dimensions where the average 

was less than 50% need to be further improved upon in order to 

achieve a higher composite level average. The results of the present 

study indicated that the twelve dimensions related to patient safety 

culture in Benghazi Children’s Hospital need to be improved except 

Teamwork within  Units dimension.  

These safety culture dimensions are potential areas for improvement 

but with prioritization; there are six safety dimensions with very low 

positivity and need to be considered of high priority focused areas. 

These are Feedback and communication about Error (10%) which is 

the worst safety dimension, communication openness (11%), 

frequency of event reporting (13%),Management Support for patient 

Safety (14%), Handoffs and Transition (14,5%), Non-punitive 

Response to Error (16.3%).The survey showed that only (10%) of 

participants answers were positive with regard to the delivery of 

feedback about patient safety problems; the majority of responses to 

the survey indicated that patient safety suggestions were not being 

used to modify the system in the hospital. In fact, this lack of 

feedback to health care staff could affect their enthusiasm to create 

patient safety reports in future, if they felt unsatisfied at a lack of 

awareness of a useful response to their previous reporting of 

medical mistake. The lack of feedback and communication about 
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errors in Libya could be because of health leaders not visiting 

hospital work areas very often and having lower levels of 

communication with their health care workers. 

The two dimensions “non-punitive response to error and “frequency 

of event reporting seems to be closely related to each other as a 

result of the ''blame and shame'' culture where failure is punished or 

concealed, and people refuse to acknowledge that problems exist. 

Individuals will not be enthused to report the adverse events because 

of fear of punishment, the lack of error acknowledgement and 

obstruction of any possibility of learning from mistakes. These low 

dimensions are similar to the results of a similar study done in 

Turkey for 180 participants in 12 Public health centers, which 

showed that positivity of the frequency of event reporting was 

only(12%)compared to (13)% in the present study.(21) 

There was a punitive and blame focused work environment in 

Benghazi Children’s Hospital when patient safety problems were 

reported, a punitive approach from health managers and a culture of 

blame towards health care providers were the actions most likely to 

unfold. These cultural and social barriers appear throughout many 

different Arabic health care setting as emphasized in studies 

conducted in Lebanon (El-Jardali),(22)in Saudi Arabia 

(Alahmadi),(18) and in Egypt (Aboul-Fotouh et al.).(23)These studies 

used a questionnaire and involved different health care staff to 

assess their attitudes toward patient safety culture. The results of 

these three studies were similar in that they showed that health care 

workers had negative perceptions of the dimension of non-punitive 

response to errors in the work environment of their hospitals. As a 

result, staff tended to avoid reporting their mistakes because they 

were afraid they could lose their jobs or, at the very least, be subject 

to some form of disciplinary action (Mrayyam et al. and 

Alahmadi).(18)  

The staffing is another lowest dimension as regards patient safety 

culture (positivity of only 27%) which indicates that staff is working 

under pressure. This percentage is close to a study on a 239-nursing 

staff in Iran which realized only (38%) positivity as regards staffing 

dimension. (24)The survey findings shown that teamwork within 

Benghazi Children’s Hospital’s units had the highest average 

positive answers score of the patient safety culture dimensions with 

almost(68%).This means that people like to actively achieve and 

cooperate with their close partners in the same department or unit. 

Similarly, the score of teamwork within units documented in Saudi 

Arabia in King Fahd General Hospital and Ajyad Emergency 

Hospital on 5250 staff members revealed that the teamwork within 

units for patient safety has 84% positivity.(18)The highest positive 

perception was for the component of ‘Teamwork within units,’ 

however, the survey data found that teamwork across hospital 

departments was not effective.  only (41%)showing a positive 

perception of teamwork cross hospital. It can be said that teamwork 
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was a dynamic process that depended on the social interactions 

between the staff rather than the adoption of a formal policy towards 

teamwork. This result is consistent with other Arabic studies 

conducted by Jindal et al. and Fotouh et al.,(22,23)which used a 

questionnaire to measure patient safety culture in Arabic hospitals 

and showed that teamwork across hospitals achieved one of the 

lowest composite scores of patient safety culture dimension areas.  

The possible reason for poor teamwork practice in Benghazi 

Children’s Hospital is the lack of training programs for health care 

workers to work as a team.  In addition, a lack of teamwork in 

practice could be relatively as a result of poor communication 

between the staff and weak leadership, and this may have 

discouraged health care staff from working together effectively as a 

team. The need for good leadership, with strong communication 

skills to impact upon teamwork amongst workers, was shown by the 

same studies above (ibid).       

The overall positive mean response rate of the supervisor 

expectations and actions promoting patient safety dimension was 

only (32%).  Findings from this current study also suggest that 

leaders may want to consider implementing strategies to explain and 

facilitate supervisor behaviors that encourage the health staff to 

report information about safety, and to contribute and participate in 

safety initiatives. The overall perception of patient safety culture 

amongst health care workers was weak and needed to be improved. 

The current survey data showed that only(33%) of health workers in 

the hospital had a positive overall perception of patient safety. The 

survey found that the arrangements and procedures in the hospital 

were not good at preventing medical errors from happening to the 

patients. This result is similar to a study conducted by AbouI-

Fotouh et al. (23) in Egypt, which used the same questionnaire as the 

current study to assess the perception of patient safety culture 

amongst a sample of health care staff in a teaching hospital in Cairo. 

Aboul-Fotouh et al. (23) found only 33.3 % of health care staff had a 

positive perception in relation to the overall safety culture, reflecting 

the poor state of patient safety practice and revealing a need for 

improved safety practice in Egypt.  

The Egyptian study and the results of this Libyan study confirm that 

there are negative perceptions amongst health care workers and, 

hence, indicate a need for improved patient safety practice within 

the Arabic medical context in general. One of the main central 

reasons which resulted in a negative perception of patient safety 

culture in Benghazi Children’s Hospital was the low level of support 

of hospital management for patient safety matters. The participants 

revealed negative perceptions about the level of support of the 

management in their hospital in relation to patient safety. The 

survey results showed that only(14%) of health care workers 

indicate that the administration of their hospital had a commitment 

to and active promotion and support of patient safety. It can be said 
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that Benghazi Children’s Hospital management only tended to act 

after a patient safety error had happened. This result is confirmed by 

some studies, for instance, El Taguri et al.,(25) who highlighted that 

one of the significant weaknesses of the Libyan health care system 

was that it was managed by a crisis approach rather than through a 

risk management approach that reduced patient safety incidences in 

the first place.  

From these results, it appears that the perception that there was a 

poor patient safety culture in Libyan hospitals could be attributed, at 

least partially, to a lack of concern for patient safety issues in the 

hospital management. These results were supported by Jha,(24) who 

states that there are various common factors that lead to poor safety 

practice in the health setting; one of these factors is that managers 

and healthcare staff  are frequently more interested in individual 

accountability, rather than the improvement of a systems based 

approach to patient safety that can address latent factors that may be 

failing to avoid the happening of a mistake. 

Recommendations 

Overall, the study shows that the current state of patient safety 

culture in Benghazi Children’s Hospital is very weak and there is a 

necessity for improvement to the safety practice and for promotion 

of this important issue amongst those health care workers and health 

managers working at the frontline of health care service. Therefore, 

a number of recommendations are suggested to contribute to 

improved patient safety culture in the children’s hospital in 

Benghazi: 

 
 It is important to create national health care standards to be 

adopted by all health care services to guarantee that patients 

receive a safe and reliable level of quality of health care.  

 

 Hospital Management should set patient safety as a centrally 

essential issue in their strategies and decisions.  

 

 Hospitals should create effective clinical protocols in all 

departments to guarantee that health care staff follow clinical 

guidelines that lead to reducing risks and harms. 

 

 It is essential to develop and improve training policy in hospitals 

for health care staff. 

 

 It is highly recommended that hospitals raise the level of 

awareness of health care workers regarding patient safety culture 

through conducting training, workshops and conferences on 

patient safety. 
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Conclusion 

 
Several patient safety researchers agree that the assessment of patient 

safety culture of health care professionals is an important diagnostic 

tool that can be used as a first step in improving and increasing the 

awareness of patient safety practice in health care settings. Therefore, 

the aim of the study was to assess the current patient safety culture in 

Benghazi Children’s Hospital. The findings from this study indicated 

that patient safety culture in Benghazi Children’s Hospital is very 

weak. Well-designed patient safety initiatives in hospital service 

based on systematic interventions are needed to be integrated with 

organizational policies. The findings of this study, which signposted 

the absence of a patient safety culture within hospital management 

and a lack of support from health managers themselves, are 

considered weak areas that need improvement. The lack of support 

for patient safety in the hospital could be also a result of lack of 

effective communication in hospital and insufficient staff number in 

the hospital to deliver right and adequate health care to the patients. 

In conclusion, it is hoped that this study will make a valuable impact 

on the present state of Libya's patient safety culture by realizing the 

level of patient safety culture and the problems that threaten patients 

in the Benghazi Children's Hospital. The study provides new 

evidence to Libyan health policymakers; and thus, the results and 

recommendations of the study can be useful in reviewing and 

improving patient safety. 
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